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ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
17.05.2019
Salon-1, OTURUM-1
Saat: 09:00 – 11:00
Öğr. Gör. Bora ALKAN
Dr. Öğr. Üyesi H. Işıl ALKAN
Öğr. Gör. Bora ALKAN
Aziza SYZDYKOVA
Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN
Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK
Prof. Dr. Ayşe Aslıhan ÇELENK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZYEŞİL
Samet KURT
Doç. Dr. Filiz KARDİYEN
Dr. Ögr. Üyesi İsmail GÜNEŞ
Dr. Ögr. Üyesi İsmail GÜNEŞ
Doç. Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşe Aslıhan ÇELENK
KAPİTALİST BİR GELİŞME MODELİ OLARAK UYGULANAN
DEVLETÇİLİK İLKESİ VE MİLLİ BURJUVAZİ ÜZERİNE ETKİLERİ:
1930-1939 YILLARI ARASI BİR İRDELEME
MİLLİ KORUNMA KANUNUNUN UYGULANIŞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
KAZAKİSTAN’DA EKONOMİK BÜYÜME VE YOKSULLUĞUN
AZALTILMASI
YURTDIŞINDAN ÇALIŞIP ÜLKESİNE DÖNEN İŞGÜCÜNÜN KENDİ
KENTLERİNE EKONOMİK VE SOSYAL KATKILARI: BAYBURT ÖRNEĞİ
CITIZENSHIP AND REDEFINITION OF POLITICAL RIGHTS: TOWARDS
A GLOBAL REVERSE-DEMOCRATIZATION?
İLK HALKA ARZ YAPAN FİRMALARIN UZUN DÖNEM HİSSE SENEDİ
FİYAT PERFORMANSI – BORSA ISTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YAPISAL EŞİTLİK MODELİ VE DÜRTÜSEL SATIN ALMA DAVRANIŞI
ÜZERİNE BİR UYGULAMA
MALİ TABLOLAR ANALİZİ : ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYEDE BÜTÇE HAKKI
17.05.2019

Salon-2, OTURUM-1
Saat: 09:00 – 11:00
Dr. Öğr. Üyesi Levent SEMİZ
Tural MEHMETOGLU
Assist. Prof. Dr. Mehriban EMEK
Tural MEHMETOGLU
Suna BALCI

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Levent SEMİZ
PRODUCTION OF HYDROGEN GENERATION CATALYSTS
ACCURATE EVALUATION OF SPECIFIC HEAT CAPACITY OF THE
URANIUM DIOXIDE-BERYLLIUM OXIDE (UO2- BeO)
CALCULATION OF QUANTUM CAPACITANCE OF MONOLAYER
GRAPHENE USING BINOMIAL EXPANSION THEOREM
ASIT AKTİVE EDİLMİŞ BENTONİT KULLANIMI İLE FENOLÜN KATALİTİK
ISLAK PEROKSİT OKSİDASYONU İLE UZAKLAŞTIRILMASI

Suna BALCI
Aylin TECİMER

VANADYUM YÜKLENMİŞ Al-SK YAPILARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ

Suna BALCI

ENDÜSTRİ 4.0 VE AKILLI FABRİKALARIN PROSES GÜVENLİĞİNDE
İNOVASYON
17.05.2019

Salon-3, OTURUM-1
Saat: 09:00 -11:00
Öğr. Gör. Figen MEŞELİ
M. Bora MEŞELİ
Öğr. Gör. Figen MEŞELİ
Prof. Dr. Ali TOMAK
Öğr. Gör. Erkan DENK
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün BİLİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARACAN
ÇETİN
Doç. Dr. Sehrana KASIMI
Prof. Dr. Bekir PARLAK
Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN
Serkan GÜN
Dr. Cafer Şafak EYEL
Dr. Alper TUTCU
Dr. İsmet Burçak VATANSEVER
DURMAZ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ali TOMAK
ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASINDA AMBALAJ
TASARIMININ ÖNEMİ
SANAL ORTAMLARDAKİ REKLAM UYGULAMALARININ TÜKETİCİ
SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ
BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE BASİT MALİYET KONTROL
SİSTEMİNİN YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜNDE
KULLANIMI
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA KURULAN GEÇİCİ İŞ
İLİŞKİSİNDE FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA
CULTURAL TIES OF AZERBAIJAN
OMBUDSMAN KRİTERLERİ: KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE ANALİZİ İÇİN
BİR PERSPEKTİF
DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ:
MARDİN’İ ZİYARET EDEN TURİSTLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
17.05.2019
Salon-4, OTURUM-1
Saat: 09:00-11:00
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Burak TÜRKMEN
Oğuzhan SARIKAYA
Oğuzhan SARIKAYA
Burak TÜRKMEN

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ömer SÖZEN
NOHUT (Cicer arietinum L.) GENOTİPLERİNDE BAZI KALİTE
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KORELASYON VE PATH
ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
ORTA KIZILIRMAK BÖLGESİ'NDEN TOPLANAN BEYAZ TANELİ YEREL
KURU FASULYE GENOTİPLERİNDE AYKIRI DEĞERLERİN ROSNER TESTİ
İLE BELİRLENMESİ
MERCİMEK (Lens culinaris Medik. L.) GENOTİPLERİNDE BAZI KALİTE
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI İLİŞKİLERİN
BELİRLENMESİ
NOHUT BİTKİSİNDE VERİME ETKİ EDEN KARAKTERLER ARASI ÇOKLU
BAĞLANTILI PROBLEMİN ARAŞTIRILMASI
İLERİ DÜZEY KURU FASULYE GENOTİPLERİNİN AGROMORFOLOJİK ve KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
ORTA KIZILIRMAK VADİSİ’NDEN TOPLANAN YEREL KURU FASULYE
POPÜLASYONLARI İÇİNDEN TEKSEL SELEKSİYON METODU İLE
HAT/ÇEŞİT GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
17.05.2019

Salon-5, OTURUM-1
Saat: 09:00-11:00
Selin Elif GÜR
Prof. Dr. Zafer EREN
Burcu BOZ
Doç. Dr. Emine DIRAMAN
Dr. Fatma Gönül SOLMAZ
Shadi SADIGH
Dr. Öğr. Üyesi Saliha EKŞI
Ulkü Zeynep Ureyen ESERTAŞ
Nebahat EJDER
Prof. Dr. ALI Osman KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Barış UZUNOK
Dr. Öğr. Üyesi Saliha EKŞİ
Öğr. Gör. Nebahat EJDER
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şaban BERİŞ
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Serdar MAKBUL
Aysel KEKİLLİOĞLU
Ülkü Nur NAZLIER
Aysel KEKİLLİOĞLU
Fatma SOYSALDI
Ayşe TAŞKIN
Dr. Öğr. Üyesi Banu EREN
Araş. Gör. Dr. Menekşe ÜLGER
Öğr. Gör. Esra BALCIOĞLU
Pınar BİLGİCİ
Doç. Dr. Arzu YAY
Araş. Gör. Dr. Gözde ÖNDER
Doç. Dr. Mehtap NİSARİ

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Emine DIRAMAN
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS; YAPISAL, BİYOKİMYASAL
ÖZELLİKLERİ VE DİRENÇ MEKANİZMALARI
ASİTRETİN VE METOTREKSAT UYGULANMIŞ RATLARDA BÖBREK
HÜCRE HASARI ÜZERİNE ALFA LİPOİK ASİTİN ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND QUORUM
SENSING SUPPRESSION POTENTIALS OF CASTANEA SATIVA MILL.
EXTRACTS
ORNİTHOGALUM BALANSAE ÖZÜTLERİNİN İNSAN HÜCRE
HATLARINDAKİ ANTİ-PROLİFERASYON AKTİVİTESİ
COLEOPTERA (ARTHROPODA:INSECTA) TÜRLERİNİN ADLİ
ENTOMOLOJİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) VE
BİYOGÜVENLİK ALGISI ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA I
AĞIR METALLER ve DOKULAR ÜZERİNE HİSTOLOJİK ETKİLERİ

DENEY HAYVANLARINDA PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE KORTİ
ORGANININ GELİŞİMİ

17.05.2019
Salon-1, OTURUM-2
Saat: 11:00-13:00
Dr. Öğr. Üyesi Lokman
TAŞKESENLİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Lokman
TAŞKESENLİOĞLU
Dr. Reyhan DADAŞ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
MEVLİTLERİN ANONİM BÖLÜMLERİNDEN OLAN HATUN DESTANI VE
YENİ TESPİT EDİLEN BİR NÜSHA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
KLASİK ŞİİRİN RESİM SANATINA YANSIMALARI: MÜNİF FEHİM VE
DİVAN ŞİİRİ TABLOLARI
AZERBAYCAN MUHACİRET EDEBİYATINDA ULUSAL KURTULUŞ VE
BİRLİK MOTİFLERİ THE NATIONAL LIBERATION AND UNITY MOTIFS IN
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Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN
Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
Dr. Abdulhamit TOPRAK
Dr. Abdulhamit TOPRAK
Iasha BEKADZE
Ömer Faruk AK

AZERBAIJAN IMMIGRATION LITERATURE
ÖZEL BİR İLETİŞİM BİR UZMANI OLARAK ÇEVİRMEN
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE FARKLILIKLARIN KORUNMASINDA ÇEVİRİNİN
ROLÜ
ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN LABİRENTTE ADLI ROMANINDA NESNE
VE KİŞİ BETİMLEMELERİNDE İŞLEVSİZLİK
ROMANLARINDA MARCEL PROUST’UN ZAMANLA OYUNU
EMİNE IŞINSU’NUN ROMANLARINDA DİL VE HALK KÜLTÜRÜ
TÜRK KÜLTÜRÜNDE DÜĞÜN
XV-XVII. YÜZYILLARDA ORDU İLİ KÖYLERİNİN SOSYAL-EKONOMİK
YAPISI: ÇINAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ
17.05.2019

Salon-2, OTURUM-2
Saat: 11:00-13:00
Dr. Öğr. Üyesi. Sıddık BAYSAL
Dr. Öğr. Üyesi. Sıddık BAYSAL
Dr. Öğr. Üyesi. Sıddık BAYSAL
Dr. Öğr. Üyesi. Sıddık BAYSAL
Doç. Dr. Mustafa KAYHAN
Doç. Dr. Mustafa KAYHAN
Öğr. Gör. Savaş KESKİN
Doç. Dr. Göksel GÖKER

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mustafa KAYHAN
TEFSİR-TE’VİL/NASS-YORUM İLİŞKİSİ: KEŞŞAF ve MEDÂRİK
ÖRNEKLERİ
MÜKERRER TEFSİRLER VE YORUMUN ORİJİNALLİĞİ MESELESİ
ANTROPOLOJİK TEFSİR
MAHİYETİ, İMKÂN ve SINIRLILIKLARI AÇISINDAN BİLİMSEL TEFSİR
ÖRNEK İNSAN YETİŞTİRMENİN KURÂN’DAN İKİ TEMELİ ALLAH’A
İBADET ETME EMRİ VE ŞİRK KOŞMA YASAĞI
MELEKLERİN ALLAH İLE İLİŞKİLERİNDEKİ VURGULARIN KURÂN
MESAJI VE KURÂN YOLU’DAKİ YORUMLARININ MUKAYESESİ
DİNİ ÖTEKİLİĞE KARŞI DİRENME TAKTİKLERİ: DİN
DEĞİŞTİRENLERİN İLETİŞİME DAYALI MÜCADELE SETLERİ
17.05.2019

Salon-3, OTURUM-2
Saat: 11:00-13:00
Özge YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Erdem KAYA
Asst. Prof. Dr. Mihriban
HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Mücahit KIDIL
Birkan EROL
Asst. Prof. Dr. Mihriban
HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Büşra KAŞLIKÖSE
Gamze KOCA
Elif Omca ÇOBANOĞLU
Gamze KOCA
Elif Omca ÇOBANOĞLU
Elif YAVUZ ÖZBAŞ
Prof. Dr. Ayşe OTTEKİN
DEMİRBOLAT
Suphi Önder BÜTÜNER
Arş. Gör. Gülşen MEHTIZADE

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşe OTTEKİN
TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE İLGİLİ
YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EBOB-EKOK KONUSUNU
ALGILAYIŞLARI
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN ORANTI KONUSUNU ANLAMA
DURUMLARININ İNCELENMESİ
TÜRKİYE ULUSLARARASI FEN EĞİTİMİ STANDARTLARINA
GÖRE NEREDE?
ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN
SINIF DIŞI EĞİTİME UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ
ORTAOKULLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE
ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK TARİHİ
BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE MATEMATİK TARİHİNİ KULLANMA
DURUMLARININ TESPİTİ
EĞİTİM ZAMANI İNTERAKTİF METODUN UYGULAMA İMKÂNLARI
17.05.2019

Salon-4, OTURUM-2
Saat: 11:00-13:00
Selvihan SARI
Doç. Dr. Erol TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Erol TAŞ
TÜRKİYE’DE 2013-2018 YILLARI ARASINDA GRAFİKSEL
MATERYALLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN FEN EĞİTİMİNDE YAPILAN
BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NA
İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK
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Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ
Dr. Öğr. Üyesi DİLEK
BÜYÜKAHISKA
Dr. Öğr. Üyesi DİLEK
BÜYÜKAHISKA
Neslihan SATAN
Dr. Öğr. Üyesi Müge SEVAL
Öğr. Gör. Gülhan GÖK
Öğr. Gör. Mustafa GÜL
Mustafa AYDOGAN
Gülperi MEZKİT SABAN

ALGILARI
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NA İLİŞKİN
SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI
ALTERNATIVE ASSESSMENT TECHNIQUES IN ELT
LEARNER IDENTITY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK TUTUM
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA
HASTANESİ ÖRNEĞİ
MULTICULTURAL COMPETENCIES FOR SCHOOL COUNSELORS
WORKING WITH ADOLESCENTS: CREATING ALL-INCLUSIVE
EDUCATION
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
MÜSABAKALARINDAN “GÜRBÜZ ÇOCUK MÜSABAKASI”
17.05.2019

Salon-5, OTURUM-2
Saat: 11:00- 13:00
Arş. Gör. Zümrüt ŞEN
Doç. Dr. Raif KALYONCU
Doç. Dr. Meltem DEMİRCİ
KATIRANCI
Arş. Gör. Zümrüt ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Seda LİMAN TURAN
Öğr. Gör. İmran UZUN
Doç. Dr. Muhammet TATAR
Dr. Öğr. Üyesi Serap FAİZ
BÜYÜKÇAM
Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Serap FAİZ
BÜYÜKÇAM
Öğr. Gör. Elvan CAFAROV
Öğr. Gör. İsmail BİRLİK

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI; SANATÇI VE ÖĞRETMEN
KAVRAMLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ
SANAT ELEŞTİRİSİ ÖĞRETİMİNDE GÖZLEM SONUÇLARI VE ÖĞRENCİ
MERKEZLİ YAKLAŞIM ÖRNEĞİ
AFİŞ TASARIMINDAKİ GÖRSEL RETORİK İMGELER
FOTOĞRAF SANATINDA SOYUTUN İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL BİR
KEŞİF
BİR YENİDEN KULLANIM UYGULASINDA DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ:
SAMSUN CERRAHİ ALETLER MÜZESİ
KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE YENİDEN KULLANIM YAKLAŞIMI:
SPOR YAPISINDAN MÜZEYE DÖNÜŞÜM
BAZI FONETİK ÖZELLİKLERİN DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
BİR PLASTİK DEĞER OLARAK ‘RADYO’ ve ‘SONO’ GRAMLAR
17.05.2019

Salon-1, OTURUM-3
Saat: 13:00-15:00
Alina AMANZHOLOVA
Doç. Dr. Aysun COŞKUN
Selahattin ŞANAL
Doç. Dr. Tülay KUZLU AYYILDIZ
Neslihan SATAN
Onur YONTAR
Rasul DADAEV
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Hafis ŞOLDUBANOV
Hafis ŞOLDUBANOV
Eda ÇİFTÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Müge SEVAL
Eda ÇİFTÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Müge SEVAL

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Tülay KUZLU AYYILDIZ
DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE MEME KANSERİNİN TESPİTİ VE
SINIFLANDIRILMASI
PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN PROFESYONEL DEĞERLERİNİN BAKIM
DAVRANIŞLARI ÜZERINDEKİ ETKİSİ
KORTİKAL VE TRABEKÜLER YAPILI HİDROKSİAPATİT ESASLI
FONKSİYONEL KEMİK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
SPORCULARIN ANTREMAN ZAMANINDA ORGANİZMALARINDA BAŞ
VEREN FONKSİYONAL GÖSTERİCİLERİN OĞRENİLMESİ
GÜREŞÇİLERİN ANTRENMANLARINDA MAKSİMUM VE SUBMAKSİMAL
AĞIR FİZİKSEL YÜKLERİN
BİR MİZAH GİRİŞİMİNİN ÇOCUK VE EBEVEYNİNİN AMELİYAT
ÖNCESİ VE SONRASI ANKSİYETESİNİ AZALTMAYA ETKİSİ:
HASTANE PALYAÇOLUĞU
YALE MODİFİYE PREOPERATİF ANKSİYETE ÖLÇEĞİ (KISALTILMIŞ
VERSİYONU) ÇOCUK FORMU’NUN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
ÇALIŞMASI

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
BÖBREK TÜMÖRLÜ TEMPORAL KEMİK METASTAZLI İKİ OLGU
SUNUMU
Arş. Gör. Dr. Şerife Gökçe ÇALIŞKAN ENERJİ İÇECEĞİNİN KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN
Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN
LİNEER VE NONLİNEER ANALİZİ
Dr. Öğr. Gör. Düriye ÖZTÜRK

17.05.2019
Salon-2, OTURUM-3
Saat: 13:00-15:00
Ebru ÇOPUROĞLU
Bahtiyar A. MAMEDOV
Bahtiyar A. MAMEDOV
Ebru ÇOPUROĞLU
Dr. Elif SOMUNCU
Prof. Dr. Iskender M. ASKEROV
Assist. Prof. Dr. Mehriban EMEK
Prof. Dr. Bahtiyar A. MAMEDOV
Dr. Elif SOMUNCU
Prof. Dr. Iskender M. ASKEROV
Arş. Gör. Dr. Onur GENÇ
Eda KARAOĞLU
Yüksel ÖNER
Mert BARIŞ
Yüksel TERZİ
Hanhasan oğlu Hasanağa
RAMAZANLI
Doç. Dr. Bülent Nafi ÖRNEK
Batuhan ÇATAL

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bahtiyar A. MAMEDOV
KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN
GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK
OLARAK HESAPLANMASI
GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN µ KİMYASAL
POTANSİYELİN NEGATİF DEĞERLERİ İÇİN ANALİTİK OLARAK
HESAPLANMASI
PERFORMANCE ANALYSIS OF SECOND VIRIAL COEFFICIENT WITH
SUTHERLAND POTENTIAL: VII. AN ANALYTICAL EVALUATION OF
COMPRESSIBILITY COEFFICIENT OF GASES
PERFORMANCE ANALYSIS OF SECOND VIRIAL COEFFICIENT WITH
SUTHERLAND POTENTIAL: IX. AN ANALYTICAL EVALUATION OF
JOULE THOMSON COEFFICIENT OF GASES
KÜRESEL SİMETRİK STATİK KURT DELİĞİNİN OLUŞUM
ÖZELLİKLERİNİN SKALER TENSÖR TEORİSİNDE İNCELENMESİ
REGRESYON ANALİZİNDE ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI PROBLEMİ:
TEMEL BİLEŞENLER YÖNTEMİ
SİGARA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ KONFİGÜRAL FREKANS
ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
TARİHDE BİLİMLERİN KARŞILIKLI YAKLAŞMA SORUNLARI
SINIRDA ANALİTİK FONKSİYONLAR İÇİN BELİRLİ EŞİTSİZLİKLER
ÜZERİNE NOT
17.05.2019

Salon-3, OTURUM-3
Saat: 13:00-15:00
Minel Zeynep ŞARDAN
Sefa Enes KILIÇ
Murathan KALENDER
Yalçın BOZTOPRAK
N.TÜRKAY
M.KALENDER
Sefa Enes KILIÇ
M.Z.ŞARDAN
Y.BOZKURT
Hamed KAGHAZCHI
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Kerem ÜN
Ahmet Cem ÖZCAN
Doç. Dr. Oğuz TURGUT
Prof. Dr. Nevzat ONUR
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKAR
Erza ORHAN
Seçil DURMUŞ
İbrahim Cem KELEŞ
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÇEVİK
Murat ÖZLEK
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Dr. İbrahim İNANÇ
Erdem SAYIN
Ahmet Mesut KÜÇÜK
Dr. Arş. Gör. Tuğba MUTUK

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELERDE
MATRİS MALZEMESİNE NANO PARTİKÜL EKLENMESİNİN YAPININ
MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
ANA METAL SANAYİSİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARI, MESLEK
HASTALIKLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ
FINITE ELEMENT INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CONDUCTIVITY
CHANGES IN ISCHEMIC HEART TISSUE ON ELECTROCARDIOGRAPHY
READING
KARE KESİTLİ GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN ÜST YÜZEYİNDEN
RÜZGÂRLA OLAN ISI KAYBININ İNCELENMESİ
FARKLI SICAKLIKLARDA DEMLENEN KUŞBURNU POŞET ÇAYININ
ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
INCONEL 718 ALTLIKLARIN ELEKTROSPREY KAPLAMA YÖNTEMİ
KULLANILARAK NANO BOYUTLU YSZ İLE KAPLANMASI ve
KARAKTERİZASYONU
ATOMİK SEVİYEDEKİ SİMULASYONLAR KULLANILARAK MOF-5
KATKILI POLİ (ETİLEN OKSİT) NANOKOMPOZİT ELEKTROLİTİN İYONİK
İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
SİNTERLEME SÜRESİ VE SICAKLIĞININ Tİ6AL4V ALAŞIMININ
MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Taha Yasin KARABULUT
Sinem ÇEVİK
İbrahim Cem KELEŞ

DAĞLAMA SÜRELERİNİN KAYNAKLI AA 5005 ALAŞIMININ
MİKROYAPI GÖRÜNTÜSÜNE ETKİSİ
MULTİDİSİPLİNER OTURUM
17.05.2019

Salon-4, OTURUM-3
Saat: 13:00-15:00
Ahmet Mesut KÜÇÜK
Erdem SAYIN
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Öğr. Gör. Emine TUNÇEL
Dr. Öğr. Üyesi Sait Can YÜCEBAŞ
Arş. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI
Assist. Prof. Dr. Tunçer MUTLU
Assist. Prof. Dr. Tunçer MUTLU
Senem BOZGEYİK
Gizem CAN
Nurcan ÇOBANOĞLU
Melike İKİZEK
Esra KUZU
Arife Büşra ŞENSOY
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE
Yücenur EV
Fatma Gül KIRLANGIÇ
Duygu DEMİRBAĞ
Buket ÖZYILDIRIM
Ganime KAYA
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE
Betül DELİSER
Rabia İSLAMOĞLU
Ayşen YILDIZ
Şüheda BALTEPE
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Güleray AĞAR
TİTANYUM KÖPÜKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SİNTERLEME
DEĞİŞKENLERİNİN ETKİSİ
AKILLI KİŞİSEL ÖNERİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
BALIK ÇORBALARININ SU ÜRÜNLERİ İŞLEME
TEKNOLOJİLERİNDEKİ YERİ
RECOVERY OF MANGANESE OXIDES FROM WASTE D-SIZE ZINC-C
CHEMICAL BATTERIES
DESIGNING OF NEW PROFILE AND NaCl AQUA SOLUTION DRIVED
PROTOTYPE MHD GENERATOR

KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARININ FARKLI KUŞAK
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ
AKŞAM YEMEĞİNİ BİRLİKTE YEMEYLE İLİŞKİSİ
İLKÖĞRETİMİN İKİNCİ KADEMESİNDE SATRANÇ EĞİTİMİ ALAN VE
ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN ANA-BABADAN ALGILADIĞI PSİKOLOJİK
KONTROL, KENDİNİ BELİRLEME VE SOSYAL GİRİŞKENLİK ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIĞIN PROBLEM
ÇÖZME BECERİSİ VE PSİKOLOJİK KONTROL DEĞİŞKENLERİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ
17.05.2019

Salon-5, OTURUM-3
Saat: 13:00-15:00
Arş. Gör. Dr. Mahmut Can ŞENEL
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Prof. Dr. Erdem KOÇ
Arş. Gör. Dr. Mahmut Can ŞENEL
Ahmet PUGUR
Fevzi ŞAHİN
Lütfü NAMLI
Mehmet ERTAN
Arş. Gör. Fevzi ŞAHİN
Arş. Gör. Cengiz Görkem DENGİZ
Doç. Dr. Kemal YILDIZLI
Doç. Dr. Lütfü NAMLI
Hakan TEMİZ
Mustafa Enes YAZICI
Arş. Gör. Fevzi ŞAHİN
Arş. Gör. Cengiz Görkem DENGİZ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Erdem KOÇ
Al-Si3N4-GRAFEN HİBRİT KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
NANO ALÜMİNA (Al2O3) KATKISININ Al-Al2O3 KOMPOZİTLERİN
YOĞUNLUĞU, SERTLİĞİ VE MİKROYAPISI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
KATI ROKET YAKIT ÜRETİMİ

NANOPARTİKÜL KATKILANDIRILMIŞ MADENİ YAĞLARIN DERİN
ÇEKME İŞLEMİNDEKİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ

ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR İÇİN FİLAMENT EKSTRUDER ÜRETİMİ

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Doç. Dr. Kemal YILDIZLI
Doç. Dr. Lütfü NAMLI
Emre ŞİRİN
Fevzi ŞAHİN
Lütfü NAMLI

BLOK-DİSK AŞINMA TEST CİHAZI TASARIMI

17.05.2019
Salon-1, OTURUM-4
Saat: 15:00-17:00
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN
Vusal HAMZAYEV
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Prof. Dr. Müberra ANDAÇ
Vusal HAMZAYEV
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Prof. Dr. Müberra ANDAÇ
Assoc. Prof. Dr. Engin BURGAZ
Res. Assist. Ayşe ERCİYES
Prof. Dr. Müberra ANDAÇ
Prof. Dr. Ömer ANDAÇ
Assoc. Prof. Dr. Engin BURGAZ
Res. Assist. Ayşe ERCİYES
Prof. Dr. Müberra ANDAÇ
Prof. Dr. Ömer ANDAÇ
Doç. Dr. Namik KERİMOV
Ayten MEHERREMOVA
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Doç. Dr. Engin BURGAZ

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Engin BURGAZ
KARAYOLU TRAFİĞİNDE ARAÇLARIN HIZ GEÇİŞ OLASILIKLARININ
İNCELENMESİ
ELEKTROSPİN YÖNTEMİ KULLANILARAK POLİETİLEN OKSİT/ KİL/
SİLİKA POLİMER NANOKOMPOZİT MEMBRANIN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
ELEKTROSPİN YÖNTEMİ İLE KİL VE SİLİKA NANOPARÇACIKLARI
İÇEREN POLİ (ETİLEN OKSİT)/ NANOKOMPOZİT ELEKTROLİTLERİN
ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF COPPER BASED NANO-SIZED
METAL ORGANIC FRAMEWORKS BY USING DIFFERENT ORGANIC
LIGANDS
STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIPS OF POLY (ETYLENE
OXIDE) NANOCOMPOSITE ELECTROLYTES CONSISTING OF
COPPER-BASED METAL ORGANIC FRAMEWORKS
TAP PROJESİ VE ONUN AVRUPA TEHLİKESİZLİYİNDE ÖNEMİ
STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF POLY(ETHYLENE
NANOCOMPOSITE ELECTROLYTES CONTAINING NANOSIZEDOXIDE) METAL ORGANIC FRAMEWORK-5 (MOF-5)
THERMAL PROPERTIES OF POLY(ETHYLENE OXIDE) ELECTROLYTES
CONTAINING NANO-SIZED METAL ORGANICNANOCOMPOSITE
FRAMEWORK-5 (MOF-5)
17.05.2019

Salon-2, OTURUM-4
Saat: 15:00-17:00
Burak TIĞLI
Doç. Dr. Oğuz TURGUT
Engin ACAR
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Engin ACAR
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Murat ÖZLEK
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Dr. İbrahim İNANÇ
Harita Müh. Selin KURNAZ
Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ
Seda KARABELA
Bünyamin YAŞAR
İsmail KAYAHAN
Deniz CANBOLAT
Doç. Dr. İbrahim TURAN
Sevim PİLİÇ
Sedanur KILINÇ
Yunus Emre KÜPELİ
Deniz CANBOLAT
Doç. Dr. İbrahim TURAN

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. İbrahim TURAN
THE INVESTIGATION OF THE INJECTED NANOPARTICLES INTO THE
TUMOR FOR HYPERTHERMIA TREATMENT
CAM ELYAF VE İYONİK SIVI TAKVİYELİ POLİÜRETAN SERT KÖPÜK
MİKROKOMPOZİTLERİN YAPI–ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
CAM ELYAF VE MONTMORİLLONİT TAKVİYELİ POLİÜRETAN SERT
KÖPÜK MİKROKOMPOZİTLERİN YAPI–ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN
İNCELENMESİ
ATOMİK SEVİYEDEKİ SİMULASYONLAR KULLANILARAK MOF-5
KATKILI POLİ (ETİLEN OKSİT) NANOKOMPOZİT ELEKTROLİTİN
MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
6302 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YABANCI GERÇEK
KİŞİLERİN MÜLK EDİNİMİ
ARTVİN ŞAVŞAT BÖLGESİNDEKİ PROPOLİSİN FARKLI EKSTRAKSİYON
YÖNTEMLERİ VE FARKLI ÇÖZÜCÜLER İLE ANTİOKSİDAN
ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ARTVİN ŞAVŞAT YÖRESİ PROPOLİSİNİN FARKLI SICAKLIKLARDAKİ
PBS’Lİ EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN VE
ERİTROSİT HEMOLİZ İNHİBİSYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
17.05.2019
Salon-3, OTURUM-4
Saat: 15:00-17:00
Fatma Rabia AKÇATEMİZ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MORTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MORTAŞ
Necla ALTIN
Togayhan KUTLUK
Başar UYAR
Nurcan KAPUCU
Bahar Gürkaya KUTLUK
Togayhan KUTLUK
Başar UYAR
Nurcan KAPUCU
Umut Ahmet ŞİMŞEK
Shinsuke ASHIBE
Tatsuya KOSUI
Prof. Dr. Asami NAKAI
Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRCAN
Umut Ahmet ŞİMŞEK
Shinsuke ASHIBE
Tatsuya KOSUI
Prof. Dr. Asami NAKAI
Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRCAN

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Asami NAKAI
KURUYEMİŞ ESASLI SÜRÜLEBİLİR ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
PİYASADA SATILAN KREM BALLARDA REOLOJİK VE TEKSTÜREL
YAKLAŞIM
FOTOBİYOREAKTÖR YÜKSEKLİK/ÇAP ORANININ CHLORELLA
VARİABİLİS TÜRÜ MİKROALGİN BÜYÜME VE YAĞ VERİMLİLİĞİNE
ETKİSİ
SERBEST YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ İÇİN TEPKİME
PARAMETRELERİNİN YANIT YÜZEY YÖNTEMİ İLE ANALİZ
EDİLMESİ
EFFECT OF INTEGRATION OF CARBON NANOTUBES (CNTS) ON
FLEXURAL PROPERTIES OF THERMOPLASTIC COMPOSITES WITH
BIAXIAL WEFT-KNITTED REINFORCEMENT

EFFECT OF INTEGRATION OF CARBON NANOTUBES (CNTS) ON
IMPACT PROPERTIES OF THERMOPLASTIC COMPOSITES WITH
BIAXIAL WEFT-KNITTED REINFORCEMENT

17.05.2019
Salon-5, OTURUM-4
Saat: 15:00-17:00
Tuğçe BAKİ
Doç. Dr. Rengin KOSİF
Alev İSKELELİ
PhD. Abdullah ÇELİK
Öğr. Gör. Gökhan COŞKUN
Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN
Öğr. Gör. Mustafa GÜL
Merve GERÇEK
Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN
Merve GERÇEK
Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN
Selin Ceren TURAN
Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ
Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN
Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ
FASİYAL ANATOMİ İLE LİDERLİK KİŞİLİK ÖZELLİĞİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
BİR MARKOV MODELİNDE KAYBOLMA OLASILIĞININ GALTONWATSON SÜRECİ İLE BULUNMASI
AKADEMİSYENLERİN KARİYER ENGELLERİ İLE ALGILANAN
PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
KENTSEL BİR İMGENİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ: KEFELİ APARTMANI
BİR KONAK, İKİ KÜLTÜR: ÖZÜDOĞRU KONAĞI
TOPLULUK ÖĞRENME ALGORİTMALARI
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE YÖNELİK ALGI: BAYBURT
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
17.05.2019

Salon-1, OTURUM-5
Saat: 17:00-19:00
Arş. Gör. Fatih SAĞLAM
Selin Ceren TURAN
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OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Recep BENZER
BOOSTİNG İLE GÖZLEMLERİN DOĞRU TAHMİN EDİLEBİLİRLİK
SEVİYESİ TESPİTİ VE DENGESİZ SINIF PROBLEMİNDE SENTETİK
VERİ ÜRETİMİNDE KULLANIMI
ÇOKLU BAĞLANTI SORUNUNA KAPULA YAKLAŞIMI
OECD ÜLKELERİNİN SANAYİ SEKTÖR ETKİNLİKLERİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜKLÜKLERİNİN
STRATEJİK PLANLARINDA YER ALAN MİSYON, VİZYON VE TEMEL
DEĞER İFADELERİNİN İNCELENMESİ
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE UYGULANAN NEHİR HAVZA
KORUMA EYLEM PLANLARININ İNCELENMESİ, ERGENE NEHRİ
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK MARUZ KALMA DURUMLARI
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SÖZLÜKBİLİMİNİN STATÜSÜ BARESİNDE BAZI KAYITLAR
BAZI BİLEŞİMLİ FİİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN
MUHAMMED FUZULİ GAZELLERİNDE ARAŞTIRILMASI
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Prof. Dr. Hanife Nâlân
GENÇ
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SİNEMANIN KÜLTÜREL MİRAS TANITIMINA ETKİSİ: EK THA TİGER (2012) FİLMİ
ARAP APELYATİVLİ KELİMELERİN AZERBAYCAN TOPONİMLERİNDE İZLERİ
BİR ÇOK TÜRK ETNOSLARI VE DİLLERİNİN TARİHSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
ZARURETI
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UYGULAMA
BAZI SPOR FEDERASYONLARININ ANTRENÖR YETİŞTİRME SÜRECİNDEKİ
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KÜLTÜREL AKTARIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN KÜLTÜR ALGILARI: SÖZ UÇAR
YAZI KALIR ATASÖZÜ YERİNE YAZI UÇAR FOTOĞRAF KALIR
DETERMINATION OF THE INTERACTION BETWEEN AMINO ACIDS AND GOLD
NANOPARTICLES: MOLECULAR SIMULATION STUDY
KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE
AĞ YAŞAM SÜRESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA YÖNLENDİRME PROBLEMİ İÇİN YAPAY ARI
KOLONİ ALGORİTMASININ KULLANIMI
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FARKINDALIĞIN İNCELENMESİ

THE EFFECT OF VARIOUS FUNCTIONAL STATES OF THE
HYPOTALAMUS ON THE ACTIVITY OF SOMATOSTATIN (GHIH)

THE INFLUENCE OF THE HEAVY METAL TO HYPOTALAMUS-HYPOPHYSISADRENAL GLANDULAR SYSTEM IN THYROID STATUS OF THE BODY
SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN BİREYLERDE
GENERALİZE EKLEM HİPERMOBİLİTESİNİN OMUZ AĞRISI VE YAŞAM
KALİTESİNE ETKİSİ - PİLOT ÇALIŞMA
HEMİPARATİK SEREBRAL PALSİLİ OLGULARDA BİLATERAL ÜST
EKSTREMİTE FONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
YEREL ZEMİN ARAŞTIRMALARINDA STANDART PENETRASYON DENEYİ
VE KONİ PENETRASYON DENEYİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ
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Doç. Dr. Ayten ERDEM
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Doç. Dr. Selim CEYLAN
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Amani ALTAYEB
Doç. Dr. Selim CEYLAN
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THERMOKINETIC ANALYSIS AND PRODUCT CHARACTERIZATION OF
CATALYTIC HDPE PYROLYSIS
BODRUM GİRELBELEN KÖYÜNDE TARİHİ ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMASI

BAYAT EKMEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BESİNSEL LİFLER VE SAĞLIK
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ARAKESİTİNDE ZEMİN KAT
TASARIMLARININ İNCELENMESİ
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BIODIESEL PRODUCTION USING VARIOUS HETEROGENEOUS CATALYSTS
KADMİYUM TOKSİSİTESİNİN LEPİDOPTERA SİNDİRİM SİSTEMİ
ÜZERİNE HİSTOLOJİK ETKİLERİ

NANO ALÜMİNA (Al2O3) KATKISININ Al-Al2O3 KOMPOZİTLERİN
YOĞUNLUĞU, SERTLİĞİ VE MİKROYAPISI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
Arş. Gör. Dr. Mahmut Can ŞENEL
Al-Si3N4-GRAFEN HİBRİT KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Dr. Mahmut Can ŞENEL
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Prof. Dr. Erdem KOÇ
MEVLİTLERİN ANONİM BÖLÜMLERİNDEN OLAN HÂTÛN DESTANI VE
YENİ TESPİT EDİLEN BİR NÜSHA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Dr. Öğr. Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU
KLASİK ŞİİRİN RESİM SANATINA YANSIMALARI: MÜNİF FEHİM VE
DİVAN ŞİİRİ TABLOLARI
Dr. Öğr. Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU
GÜREŞÇILERIN ANTRENMANLARINDA MAKSIMUM VE
SUBMAKSIMAL AĞIR FIZIKSEL YÜKLERIN ETKISINDEN SONRAKI
IŞLEMLER
Hafis ŞOLDUBANOV
CALCULATION OF QUANTUM CAPACITANCE OF MONOLAYER
GRAPHENE USİNG BINOMIAL EXPANSİON THEOREM
Tural MEHMETOGLU
ACCURATE EVALUATION OF SPECIFIC HEAT CAPACİTY OF THE
URANIUM DİOXİDE-BERYLLIUM OXIDE (UO2-BeO)
Tural MEHMETOGLU
Mehriban EMEK
KAZAKİSTAN’DA EKONOMİK BÜYÜME VE YOKSULLUĞUN
AZALTILMASI
Aziza SYZDYKOVA
GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN KİMYASAL
POTANSİYELİN NEGATİF DEĞERLERİ İÇİN ANALİTİK OLARAK
HESAPLANMASI
B. A. MAMEDOV
E. ÇOPUROĞLU
KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN
GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK OLARAK
HESAPLANMASI
E. ÇOPUROĞLU
B.A. MAMEDOV
DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ:
MARDİN’İ ZİYARET EDEN TURİSTLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Serkan GÜN
Dr. Cafer Şafak EYEL
Dr. Alper TUTCU
Dr. İsmet Burçak VATANSEVER DURMAZ
A NOTE ON CERTAIN ESTIMATES FOR ANALYTIC FUNCTIONS AT THE
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Batuhan ÇATAL
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Ismailova A.T.
Garayeva S.G.
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DUYGUSAL BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE
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Prof. Dr. Müberra ANDAÇ
Prof. Dr. Ömer ANDAÇ
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METAL ORGANIC FRAMEWORKS
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Prof. Dr. Ömer ANDAÇ
THE INFLUENCE OF THE HEAVY METAL TO HYPOTALAMUSHYPOPHYSIS-ADRENAL GLANDULAR SYSTEM IN THYROID STATUS
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Jafarova Qumru KAMAL QIZI
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Ismailova AftabTOFIK QIZI
Garayeva S.G.
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Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
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Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
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Bora ALKAN
H. Işıl ALKAN
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Doç. Dr. Engin BURGAZ
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KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Öğr. Gör. Elvan CAFAROV
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ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
NANO ALÜMİNA (Al2O3) KATKISININ Al-Al2O3 KOMPOZİTLERİN
YOĞUNLUĞU, SERTLİĞİ VE MİKROYAPISI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
EFFECT OF NANO ALUMINA (Al2O3) ADDITION ON THE DENSITY, HARDNESS,
AND MICROSTRUCTURE OF Al-Al2O3 COMPOSITES
Arş. Gör. Dr. Mahmut Can ŞENEL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada, ağırlıkça %0-2.5 arasında değişen oranlarda nano alümina (Al2O3) katkılı
alüminyum (Al) matrisli kompozitler toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. Toz metalürjisi
yöntemi; ultrasonik dağıtma, karıştırma, filtreleme, kurutma, şekillendirme ve sinterleme
işlemlerinden oluşmaktadır. Üretilen kompozitlerin deneysel yoğunluğu Arşimet yoğunluk
ölçüm kitiyle ve sertliği mikro Vickers sertlik ölçüm cihazıyla belirlenmiştir. Kompozitlerin
mikroyapısı taramalı elektron mikroskobuyla (SEM), faz analizi ise X-ışını kırınımı (XRD)
cihazıyla incelenmiştir. Test sonuçlarına göre, en yüksek yoğunluk (2.66 g/cm3) ve Vickers
sertliği (43 HV) Al-2%Al2O3 kompozit yapıda elde edilmiştir. Ağırlıkça %2 nano alümina
katkısından sonra alümina partiküllerin topaklanması sebebiyle deneysel yoğunluk ve sertlik
düşmüştür.
Anahtar Kelimeler: Toz metalürjisi, Kompozit, Alüminyum, Alümina, Mikroyapı, Sertlik

Abstract
In this study, nano alumina (Al2O3: 0-2.5wt.%) reinforced aluminum (Al) matrix composites
were fabricated by the powder metallurgy method. The powder metallurgy method occurs of
ultrasonic distributing, mixing, filtering, drying, forming and sintering processes. The
experimental density and hardness of the composites were determined by Archimedes' density
meter and micro Vickers hardness tester. The microstructure and phase analysis of the
composites were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction
(XRD) device. According to the test results, the highest density (2.66 g/cm3) and Vickers
hardness (43 HV) were obtained in Al-2%Al2O3 composite structure. The experimental
density and Vickers hardness of the composite decreased due to the agglomeration of nano
alumina particles after 2wt% nano alumina content.

Keywords: Powder metallurgy, Composite, Aluminum, Alumina, Microstructure, Hardness
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GİRİŞ
Kompozit malzemeler, iki veya daha fazla malzemenin üstün özelliklerini tek bir malzemede
toplamak amacıyla geliştirilen yeni bir malzeme grubudur. Kompozit malzemeler matris
malzemesine göre; metal, polimer ve seramik matrisli kompozitler şeklinde
sınıflandırılmaktadır [1]. Metal matrisli kompozitlerde matris malzeme olarak metal veya
metal alaşımı kullanılmaktadır. Takviye elemanı olarak ise metal karbür (SiC, B4C, WC vb.),
metal nitrür (Si3N4, BN, TiN vb.) veya metal oksit (Al2O3, SiO2, ZrO2 vb.) gibi seramik
malzemeler kullanılmaktadır [2]. Matris malzeme olarak kullanılan alüminyumun (Al) sahip
olduğu üstün özellikler (kolay işlenebilirlik, hafiflik ve iyi elektriksel iletkenlik vb.) sebebiyle
günümüzde elektronik, otomotiv, uzay ve havacılık sektörlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır [3, 4]. Alüminyum bazı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip bir element
olup alüminyumun atom numarası 13 ve atom ağırlığı 26.98 g/mol’dür. Alüminyum oda
sıcaklığında 2.7 g/cm3 yoğunluğa sahip olup alüminyumun ergime sıcaklığı 660 °C, sertliği
30 HV ve ısıl iletkenliği 237 W/(m°K)’dir [5]. Takviye elemanı olarak kullanılan alümina
(Al2O3) yüksek basma dayanımı, yüksek sertlik ve refrakterlik özelliği sayesinde bujilerde,
pompa parçalarında, kesici takımlarda, motor parçalarında, sızdırmazlık elemanlarında ve
türbin yataklarında sıklıkla kullanılmaktadır. Alüminanın teorik yoğunluğu 3.98 g/cm3,
sertliği 200 HV ve ergime sıcaklığı 2050 °C’dir [6, 7].
Metal matrisli kompozitler; toz metalürjisi, sıcak haddeleme ve sıkıştırma döküm yöntemiyle
üretilmektedir. Bu yöntemler arasında toz metalürjisi yöntemi; son şekle yakın parça üretimi,
karmaşık parça üretimi ve gözenekli parça üretimi gibi avantajlara sahiptir. Bu yüzden, bu
çalışmada Al-Al2O3 kompozitlerin toz metalürjisi yöntemiyle üretimi amaçlanmıştır [8, 9].
Literatür çalışmaları incelendiğinde; Al-Al2O3 kompozitlerin mekanik özellikleri ve
mikroyapısı üzerine çeşitli çalışmaların olduğu tespit edilmiştir [6, 7, 10]. Ezatpour ve ark.
[10] çalışmalarında, ağırlıkça farklı Al2O3 katkı oranlarında (%0.4, 0.8, 1.2) üretilen Al7075Al2O3 kompozitlerin mikroyapısını ve mekanik özelliklerini incelemiştir. En iyi mekanik
özellikler, Al-%0.4Al2O3 kompozit yapıda elde edilmiştir. Bu katkı oranından sonra, nano
alümina partiküllerin topaklanması sebebiyle kompozitlerin mekanik özellikleri kötüleşmiştir.
Kok [7] çalışmasında farklı katkı oranlarında (ağırlıkça %10, 20, 30) ve farklı alümina tanecik
boyutlarında (16, 32, 66 µm) üretilen Al2024-Al2O3 kompozitlerin mekanik özelliklerini
araştırmıştır. Test sonuçlarına göre; katkı oranındaki artış ve tanecik boyutundaki düşüş, AlAl2O3 kompozitlerin sertliğini ve çekme dayanımını artırmıştır. Sricastava ve Chaudhari [6]
çalışmalarında, ağırlıkça %1, 2, 3 oranında nano alümina (Al2O3) katkılı Al6061
kompozitlerin mikroyapısını ve mekanik özelliklerini incelemiştir. Üretilen Al6061-%2Al2O3
kompozitlerin; Al6061 alaşımına göre Vickers sertliğinin (+%76) ve akma dayanımının
(+%81) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ağırlıkça %2 nano alümina katkısından sonra
oluşan mikro çatlak sebebiyle mekanik özelliklerin kötüleştiği belirlenmiştir.
Bu çalışmada, nano alümina (Al2O3) takviyeli alüminyum (Al) matrisli kompozitler toz
metalürjisi metoduyla üretilmiştir. Nano alümina katkı oranının (ağırlıkça %0-2.5 arasında)
Al-Al2O3 kompozitin deneysel yoğunluğu, Vickers sertliği ve mikroyapısı üzerine olan etkisi
incelenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Bu çalışmada, matris malzeme olarak 7-15 µm boyut aralığına sahip alüminyum tozu, takviye
elemanı olarak ise ortalama 300-600 nm boyut aralığına sahip nano alümina tozu
kullanılmıştır. Kullanılan alüminyum tozu %99 saflık derecesine ve 2.7 g/cm3 teorik
yoğunluğa sahip olup Alfa Aeasar (Birleşik Krallık) firmasından tedarik edilmiştir. Nano
alümina tozu ise %99 saflık derecesine ve 3.97 g/cm3 teorik yoğunluğa sahip olup Panadyne
Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) firmasından temin edilmiştir.
2.2. Yöntem
Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla nano alümina takviyeli alüminyum matrisli
kompozitler üretilmiştir. Kompozit malzeme üretimi; ultrasonik dağıtma, karıştırma,
filtreleme, kurutma, şekillendirme, sinterleme ve zımparalama-parlatma işlemlerinden
oluşmaktadır (Şekil 1). Kompozit malzeme üretiminde ilk aşamada, alümina tozu etanol
içerisinde ultrasonik dağıtıcı yardımıyla dağıtılır. Aynı süreçte alüminyum tozu etanol
içerisinde mekanik olarak karıştırılır. Daha sonra alümina-etanol çözeltisi azar azar
alüminyum-etanol çözeltisine eklenerek 1 saat süresince mekanik karıştırma işlemine devam
edilir. Al-alümina-etanol çözeltisindeki etanolü uzaklaştırmak için karışım filtrelenip, 45°C
sıcaklıkta vakum altına kurutulur. Kurutma sonrası Al-alümina toz karışımı, tek eksenli presle
600 MPa basınç altında şekillendirilir. Şekillendirilen ham kompozit numuneler 180 dk
süresince, 630 °C sıcaklıkta sinterlenir. Sinterleme sonrası numelerin yüzeyinde oluşabilecek
oksit tabakayı uzaklaştırmak amacıyla numuneler sırasıyla; 1500 ve 300 gritlik zımpara
kağıtlarıyla zımparalanmıştır. Daha sonra numune yüzeyi, elmas çuha ve 1 µm’lik elmas
solüsyon kullanılarak parlatılmıştır.
Üretilen kompozitlerin deneysel yoğunluğu Arşimet yoğunluk ölçüm kitiyle, sertlik ölçümleri
HV1000B mikro Vickers sertlik ölçüm cihazıyla belirlenmiştir. Kompozitlerin Vickers
sertliği 200 g yük altında, 15 s. süresince ve en az 5 (beş) sertlik verisinin ortalaması alınarak
belirlenmiştir. Kompozitlerin mikroyapı incelemeleri ve faz analizi sırasıyla; Jeol JSM 7001F
model taramalı elektron mikroskobuyla ve Rigaku Smartlab model X-ışını kırınımı cihazıyla
gerçekleştirilmiştir [11].
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Al2O3 Tozu

Etanol

Ultrasonik Dağıtma

Al Tozu

Etanol

Mekanik Karıştırma

Mekanik Karıştırma
Karışımın Filtrelenmesi
Karışımın Kurutulması
Karışımının Şekillendirilmesi
Kompozitin Sinterlenmesi
Zımparalama ve
Parlatma İşlemi

Şekil 1. Alümina takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin üretimine ait akış diyagramı
[11]
3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
3.1. Tozların Mikroyapı Analizi1
Bu bölümde, tozların taramalı elektron mikroskobuyla mikroyapı görüntüleri, X-ışını kırınımı
cihazıyla faz analizleri gerçekleştirilmiştir. Saf alüminyum ve alümina tozlarına ait SEM
görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. SEM görüntülerinden, alüminyum tozlarının süngerimsi ve
düzensiz bir morfolojide, ortalama tanecik boyutunun yaklaşık 10 µm olduğu
gözlemlenmiştir. Alümina tozlarının ise daha keskin formda, düzensiz morfolojide ve 500 nm
ortalama tanecik boyutunda olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 2. Saf alüminyum (a) ve alümina (b) tozlarına ait taramalı elektron mikroskobu
görüntüleri
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3.2. Yoğunluk ve Sertlik Ölçüm Sonuçları
Kompozitlerin deneysel yoğunluğu Arşimet yoğunluk ölçüm kitiyle kompozitin kuru ağırlığı
(mK), suya doymuş ağırlığı (mD) ve asılı ağırlığı (mA) dikkate alınarak belirlenmiştir.
Kompozitlerin deneysel yoğunluğu (ρD) [12];
𝜌𝐷 = 𝑚𝐾 /(𝑚𝐷 − 𝑚𝐴 )

(1)

şeklindedir. Kompozitlerin teorik yoğunluğu (ρT) [12];
𝜌𝑇 = (%𝑚𝐴𝑙 𝑥𝜌𝐴𝑙 ) + (%𝑚𝐴𝑙2𝑂3 𝑥𝜌𝐴𝑙2𝑂3 )

(2)

Burada, ρAl ve ρAl2O3 sırasıyla alüminyumun ve alüminanın teorik yoğunluğu olup 2.7 g/cm3
ve 3.97 g/cm3’tür. %mAl ve %mAl2O3 ise alüminyumun ve alüminanın ağırlıkça katkı oranıdır.
Eşitlik (1) ve (2) dikkate alındığında; kompozitin gözeneklilik oranı (%G);
%𝐺 = (1 − 𝜌𝐷 /𝜌𝑇 )𝑥100

(3)

şeklindedir. Saf Al ve Al-xAl2O3 (x=0.5,1, 1.5, 2, 2.5) kompozitlerin sinterleme öncesi ve
sinterleme sonrası deneysel yoğunluğu ve %gözeneklilik oranı Tablo 1’de verilmiştir. En
yüksek deneysel yoğunluk (2.66 g/cm3) ve en düşük gözeneklilik oranı (%2.4) Al-%2Al2O3
kompozit yapıda elde edilmiştir. Sinterlemenin etkisiyle kompozitlerin yoğunluğunun arttığı
tespit edilmiştir. Ağırlıkça %2 nano Al2O3 katkısından sonra kompozit yapıda oluşan
muhtemel topaklanma etkisiyle deneysel yoğunluğun düştüğü ve gözeneklilik oranının arttığı
tespit edilmiştir.
Tablo 1. Saf Al, Al-Al2O3 kompozitlerin sinterleme öncesi, sonrası deneysel yoğunluğu ve
gözeneklilik oranı

Saf Al
Al-%0.5Al2O3
Al-%1Al2O3
Al-%1.5Al2O3
Al-%2Al2O3
Al-%2.5Al2O3

Sinterleme öncesi
deneysel yoğunluk,
ρDS (g/cm3)
2.54
2.60
2.62
2.63
2.64
2.62

Sinterleme sonrası
deneysel yoğunluk,
ρD (g/cm3)
2.56
2.62
2.64
2.65
2.66
2.64

%Gözeneklilik
oranı
(%G)
5.20
4.67
3.42
3.00
2.40
3.40

Saf alüminyum ve Al-Al2O3 kompozitlerin Vickers sertlik değerlerindeki değişim Şekil 4’de
verilmiştir. Maksimum sertlik değeri (43±1 HV) Al-%2Al2O3 kompozit yapıda elde
edilmiştir. Ağırlıkça %2 nano alümina katkısından sonra Vickers sertliğinin düştüğü tespit
edilmiştir. Bu durumun nano alümina taneciklerin topaklanmasından kaynaklandığı
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düşünülmektedir. Bu sebeple, saf Al ve Al-Al2O3 kompozitlerin taramalı elektron
mikroskobuyla kırık yüzey görüntülerinin incelenmesi gerekmektedir.
60

Vickers Sertliği (HV0.2)

55
50
45

38 1

40
35

40 1

41 1

43 1
38 2

30 2

30
25
20

Saf
Al

Al
Al
Al
Al
%0.5Al2O3 %1Al2O3 %1.5Al2O3 %2Al2O3

Al
%2.5Al2O3

Şekil 3. Saf Al ve Al-Al2O3 kompozitlerde Vickers sertliğinin değişimi
3.3. Kompozitlerin Mikroyapı Analizi
Saf alüminyum, Al-%0.5Al2O3, Al-%1Al2O3, Al-%1.5Al2O3, Al-%2Al2O3, Al-%2.5Al2O3
kompozitlerin taramalı elektron mikroskobu (SEM) kırık yüzey içyapı görüntüleri Şekil 4’te
verilmiştir. SEM görüntülerinden mikroyapının oldukça yoğun olduğu görülmüştür. Ayrıca
Al tanecikler arasındaki iyi boyun oluşumuyla taneciklerin iyi bir şekilde sinterlendiği
belirlenmiştir. Al-Al2O3 kompozit yapıda %2 nano alümina katkı oranına kadar alümina
taneciklerin homojene yakın bir şekilde dağıldığı, %2 nano alümina katkısından sonra ise
nano alümina taneciklerin topaklandığı tespit edilmiştir. Bu topaklanma oluşumunun da
mekanik özellikleri olumsuz yönde etkilediği öngörülmektedir. Sonuç olarak yürütülen SEM
analizlerinin yoğunluk ve sertlik ölçüm sonuçlarını doğrular nitelikte olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4. Saf Al, Al-%1Al2O3, Al-%2Al2O3, Al-%2.5Al2O3 kompozitlere ait kırık yüzey içyapı
taramalı elektron mikroskobu görüntüleri
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemiyle ağırlıkça farklı nano alümina katkı oranlarında
(%0-2.5 arasında) nano alümina takviyeli alüminyum matrisli kompozitler üretilmiştir. Nano
alümina katkı oranının deneysel yoğunluğa, gözeneklilik oranına, Vickers sertliğine ve
mikroyapıya olan etkisi incelenmiş olup elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
Test sonuçlarına göre; en yüksek deneysel yoğunluk (2.66 g/cm3), en yüksek Vickers sertliği
(43±1 HV) ve en düşük gözeneklilik oranı (%2.4) Al-%2Al2O3 kompozit yapıda elde
edilmiştir.
Taramalı elektron mikroskobu görüntülerinden; alüminyum tanecikler arasında iyi boyun
oluşumu ve yoğun bir mikroyapı gözlemlenmiştir.
SEM görüntülerinden, %2 nano alümina katkısına kadar nano alümina taneciklerinin
homojene yakın bir şekilde dağıldığı, %2 nano alümina katkısından sonra nano alümina
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taneciklerin topaklandığı tespit edilmiştir. Bu topaklanma oluşumu sebebiyle de daha düşük
yoğunluk, sertlik ve daha yüksek gözeneklilik oranı elde edilmiştir.
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Al-Si3N4-GRAFEN HİBRİT KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
FABRICATION OF Al-Si3N4-GRAPHENE HYBRID COMPOSITES AND
INVESTIGATION OF THEIR MECHANICAL PROPERTIES
Arş. Gör. Dr. Mahmut Can ŞENEL
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Prof. Dr. Erdem KOÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, silisyum nitrür ve grafen nanotabaka katkılı alüminyum hibrit kompozitler
farklı Si3N4 ve grafen katkı oranlarında toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. Bu yöntem,
ultrasonik dağıtma, karıştırma, filtreleme, kurutma, sıkıştırma ve sinterleme işlemlerinden
oluşmaktadır. Si3N4 (ağırlıkça %1, 3, 6, 9, 12) ve grafen (ağırlıkça %0.1, 0.3, 0.5) katkısının
kompozitlerin deneysel yoğunluğu, Vickers sertliği ve mikroyapısı üzerine olan etkisi
incelenmiştir. Kompozitlerin deneysel yoğunluğu ve sertliği sırasıyla Arşimet yoğunluk
ölçüm cihazıyla ve Vickers sertlik ölçüm cihazıyla belirlenmiştir. Tozların ve kompozitlerin
mikroyapı ve faz analizleri sırasıyla taramalı elektron mikroskobu ve X-ışını kırınımı
cihazıyla gerçekleştirilmiştir. En yüksek Vickers sertliği ve en yoğun mikroyapı Al-%9Si3N4%0.5grafen hibrit kompozit yapıda elde edilmiştir. Sonuç olarak, alüminyum hibrit
kompozitlerin mekanik özellikleri, alüminyum matrise grafen ve Si3N4 katkısıyla iyileşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toz metalürjisi, Kompozit malzeme, Alüminyum, Grafen, Silisyum
nitrür

Abstract
In this study, silicon nitride (Si3N4) and graphene nanoplatelets (GNPs) reinforced aluminum
hybrid composites with various Si3N4 and GNPs content were fabricated by powder
metallurgy method. This method consists of ultrasonic dispersion, mixing, filtering, drying,
pressing and sintering process. The effects of Si3N4 (1, 3, 6, 9, 12wt.%) and GNPs (0.1, 0.3,
0.5wt.%) contents on the experimental density, Vickers hardness, and microstructure of
composites were investigated. The experimental density and hardness of composites were
determined by Archimedes’ density meter and Vickers hardness test unit, respectively.
Microstructure analysis and phase analysis of powders and composites were performed by
scanning electron microscope (SEM) and x-ray diffraction (XRD) device. The highest
Vickers hardness value (82 HV) and the densest microstructure were obtained at Al-9%Si3N40.5%GNPs hybrid composite. As a result, the mechanical properties of the aluminum hybrid
composites were improved by graphene and Si3N4 addition to aluminum matrix.
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Keywords: Powder metallurgy, Composite material, Aluminu, Graphene, Silicon nitride

1. GİRİŞ
Günümüzde artan sanayileşmeyle birlikte malzemelerden istenen mekanik, ısıl, elektriksel vb.
özellikler giderek artmaktadır. Bu talebin karşılanması için kompozit malzemeler
geliştirilmiştir. Kompozit malzemeler, iki ya da daha fazla malzemenin üstün özelliklerini tek
bir malzemede toplamak amacıyla geliştirilen yeni bir malzeme grubudur [1]. Kompozit
malzemeler;
polimer,
seramik
veya
metal
matrisli
kompozitler
şeklinde
sınıflandırılabilmektedir. Metal matrisli kompozitler, metal veya metal alaşımından meydana
gelen bir matris eleman ile partikül haldeki takviye elemanın karışımından oluşmaktadır. Bu
kompozit yapılarda, matris malzeme olarak alüminyum, bakır, demir, magnezyum, titanyum
ve alaşımları sıklıkla tercih edilmektedir. Partikül takviye elemanı olarak ise; metal nitrürler
(Si3N4, TaN, ZrN, TiN), metal karbürler (B4C, SiC, TaC, WC), metal oksitler (Al2O3, ZrO2,
ThO2, SiO2) ve metal borürler (TaB2, ZrB2, TiB2, WB) kullanılmaktadır [2]. Bu çalışmada,
matris malzeme olarak alüminyum tozu ve takviye elemanı olarak grafen nanotabaka (GNT)
ve silisyum nitrür (Si3N4) tozu kullanılmıştır.
Alüminyumun günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmasında, sahip olduğu yüksek korozyon
direnci, iyi elektrik ve ısı iletkenliği ve kolay şekillendirilebilme gibi özellikler oldukça
etkilidir. Günümüzde alüminyum ve alaşımları, inşaat sanayi, otomotiv sanayi ile havacılık ve
uzay sanayinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır [3]. Takviye elemanı olarak kullanılan
grafen, yaklaşık bir atom kalınlığında, elektrik, mekanik, termal ve optik özellikleri yeni
keşfedilmiş bir karbon allotropudur. Karbon elementinin bal peteği örgülü yapıları olan
grafen, iki boyutlu sp2 bağlı karbon atomlarının hegzagonal latiste bir araya gelmesiyle
oluşmuş tek tabakalı yapılardır. İdeal tek tabakalı grafenin yaklaşık yüzey alanı 2600 m2/gr,
kalınlığı 1-2 nm, termal iletkenliği 4840-5300 W/(m°K), teorik yoğunluğu 2.25 g/cm3 ve
elastisite modülü 1 TPa’dır [4, 5]. Alüminyum kompozit yapıda kullanılacak diğer takviye
elemanı ise silisyum nitrürdür (Si3N4). Si3N4, yüksek sertlik ve ısıl şok direnci, iyi aşınma
direnci, düşük ısıl genleşme katsayısı ve düşük ısıl genleşme katsayısı gibi özellikleri
sebebiyle birçok alanda tercih edilmektedir. Silisyum nitrürün kullanım alanları; boru
şekillendirme araçları, seramik kesim malzemeleri, şekillendirme uygulamaları, kaynak
makaraları, kaynak teknolojisi, kesim malzemeleri, kesme seramikleri, nozullar, pompa
elemanları, otomobil motor valfleri, sızdırmazlık halkaları, rulmanlar, tel çekme araçları, gaz
türbinleri ve yatak silindirleri şeklinde sıralanmaktadır [6, 7].
Si3N4 veya grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerinin
iyileştirilmesine yönelik literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur. Arik ve ark. [8], çalışmasında
Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerde üretim yönteminin (mekanik alaşımlama ve
bilyalı değirmende öğütme) mekanik özelliklere olan etkisini incelemiştir. Kompozit malzeme
üretiminde mekanik alaşımla tekniği kullanıldığında; alüminyum matris içerisindeki Si3N4
tozlarının daha homojen dağıldığı ve bu homojen dağılımın kompozitin sertliğini ve eğme
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dayanımını artırdığı tespit edilmiştir. Kumar ve ark. [9], çalışmalarında karıştırma döküm
yöntemiyle ağırlıkça %0, 2, 4, 6, 8 Si3N4, AlN, ZrB2 katkılı Al2618 matrisli kompozitleri
üretmişlerdir. Kompozitlerin sertliği, çekme ve basma dayanımı gibi mekanik özelliklerinin
ve korozyon direncinin artan katkı oranıyla arttığı belirlenmiştir. Li ve ark. [10] çalışmasında,
nano yapılı Al-GNT kompozitlerin çekme dayanımını araştırmıştır. Ağırlıkça %1 oranına
kadar yapılan GNT katkılarında çekme dayanımının arttığı, %1’in üzerindeki GNT
takviyesinde ise GNT’nin topaklanması sebebiyle, Al-GNT kompozitin çekme dayanımının
düştüğü belirlenmiştir. Wang ve ark. [11] yürüttükleri çalışmada, toz metalürjisi metoduyla
GNT katkılı alüminyum matrisli kompozitleri üretmişlerdir. Saf alüminyuma, ağırlıkça %0.3
oranında grafen katkısıyla alüminyum kompozitin maksimum çekme dayanımı %62 oranında
artmıştır. Gürbüz ve ark. [12], çalışmalarında sinterleme sıcaklığının (550, 600, 630 °C) ve
sinterleme süresinin (60, 120, 180, 300 dk) ve grafen katkı oranının (ağırlıkça %0, 0.1, 0.3,
0.5) grafen takviyeli alüminyum kompozitin deneysel yoğunluğu, Vickers sertliği ve
mikroyapısı üzerine olan etkisini incelemişlerdir. En iyi sinterleme süresi, sinterleme sıcaklığı
ve grafen katkı oranı sırasıyla 180 dk, 630 °C ve ağırlıkça %0.1 olarak belirlenmiştir.
Yürütülen tüm çalışmalarda, alüminyum matrise takviye elemanı olarak ya GNT ya da Si3N4
kullanılmıştır. Buna karşın, grafen ve Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin toz
metalürjisi metoduyla üretimi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi üzerine literatürde
herhangi bir çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmada, farklı Si3N4 (ağırlıkça %1, 3, 6, 9, 12) ve grafen (ağırlıkça %0.1, 0.3, 0.5) katkı
oranlarında Si3N4 ve grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozitler toz metalürjisi
metoduyla üretilmiştir. Si3N4 ve grafen katkı oranına bağlı olarak üretilen kompozitlerin
deneysel yoğunluğu, Vickers sertliği ve mikroyapısı incelenmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Bu çalışmada matris malzeme olarak 7-15 µm boyut aralığında ve %99 saflıkta alüminyum
tozu kullanılmıştır. Saf alüminyum, oda sıcaklığında yüzey merkezli kübik yapıda olup
yoğunluğu 2.7 g/cm3, ergime sıcaklığı 660.37 °C, elastisite modülü 68.3 GPa, çekme
dayanımı yaklaşık 80 MPa ve sertliği yaklaşık 28 HV’dir [13]. Takviye elemanı olarak ise
Si3N4 ve grafen tozları kullanılmıştır. Grafen tozu, 120-150 m2/g yüzey alanına sahip olup 5–
8 nm kalınlıkta, ve 5 µm çapındadır [12]. Kullanılan Si3N4 tozu ise küresel morfolojide olup
800 nm ortalama partikül boyutuna sahiptir.
2.2. Metot
Grafen nanotabaka (GNT) ve silisyum nitrür (Si3N4) takviyeli alüminyum matrisli
kompozitler toz metalürjisi metoduyla üretilmiş olup kompozitlerin üretim aşamaları;
ultrasonik dağıtma, mekanik karıştırma, öğütme, filtreleme, kurutma, eleme, presleme,
sinterleme ve karakterizasyon şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 1). İlk olarak alüminyum tozu
etanol içerisinde mekanik olarak karıştırılır. Aynı zamanda Si3N4 ve grafen tozları, etanol
içerisinde 0.1 A şiddetinde ultrasonik olarak dağıtılır. Daha sonra, Si3N4-grafen-etanol
çözeltisi, damla damla Al-etanol çözeltisine eklenerek mekanik olarak karıştırılır. Karışım
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içerisinden etanolü uzaklaştırmak için karışım filtrelenip etüvde 50°C sıcaklıkta bir gece
boyunca kurutma işlemine tabi tutulur. Kurutma sonrası karışım 200 µm’lik elekte elenerek
600 MPa basınç altında tek eksenli preste şekillendirilir. Şekillendirilen ham numuneler, 630
°C sıcaklıkta ve 180 dk süresince vakuma alınabilen tüp fırında sinterlenir. Sinterleme
çalışmaları Protherm PTF 12/50/450 tüp fırında gerçekleştirilmiştir.
Üretilen kompozitlerin deneysel yoğunluk ölçümü Arşimet yoğunluk ölçüm kitiyle ve sertlik
ölçümü Vickers sertlik ölçme cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Vickers sertlik değeri, 200 gf yük
altında, 15 s süresince en az 5 adet sertlik verisinin ortalaması alınarak belirlenmiştir.
Kompozitlerin morfolojisi ve mikroyapı analizleri, Jeol JSM 7001F model taramalı elektron
mikroskobuyla; tozların ve üretilen kompozitlerin faz analizi ise Rigaku Smartlab model
X-ışını kırınımı cihazıyla gerçekleştirilmiştir.
Al Tozu

Etanol

Mekanik Karıştırma

Si3N4 ve
Grafen

Etanol

Ultrasonik Dağıtma

Mekanik Olarak Karıştırma
Karışımın Filtrelenmesi
Karışımın Etüvde Kurutulması
Karışımın Elenmesi
Karışımının Şekillendirilmesi
Kompozitin Sinterlenmesi

Mekanik Testler

Şekil 1. Al-Si3N4-GNT kompozit malzeme üretimine ait akış diyagramı [14]
3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
3.1. Tozların Karakterizasyonu
Bu çalışmada, saf alüminyum tozu matris malzeme, grafen ve Si3N4 tozları ise takviye
elemanı olarak kullanılmıştır. Alüminyum, Si3N4 ve grafen tozlarına ait taramalı elektron
mikroskobu görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. Şekilden, alüminyum ve Si3N4 tozlarının
küresel ve çubuksu bir morfolojide olduğu görülmüştür. Al ve Si3N4 tozlarının ortalama
partikül boyutunun ise sırasıyla 10 µm ve 800 nm olduğu tespit edilmiştir. Grafenin, x40000
büyütmeli görüntüsünden ise partiküllerin tabakalı ve plakamsı bir yapıda olduğu
görülebilmektedir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

12

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Şekil 2. Saf Al (a), Si3N4 (b) ve grafene (c) ait taramalı elektron mikroskobu görüntüleri

Şiddet

Kompozit malzeme üretiminde kullanılan tozlara ait faz analizi, x-ışını kırınımı cihazıyla
gerçekleştirilmiştir. Grafen tozuna ait kırınım açısının 2θ=26.5°, saf alüminyum tozuna ait
kırınım açılarının 38°, 44°, 65°, 78° ve Si3N4 tozuna ait kırınım açılarının ise 2θ=26°, 35°,
38°, 43°, 53°, 57°, 67°; 69°, 77° olduğu görülmüştür (Şekil 3). Tozların faz analizi, sinterleme
sonrası oluşabilecek ikincil fazların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Grafen
Si3N4
Saf Al
20
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70
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2
Şekil 3. Saf Al, Si3N4 ve grafen tozlarına ait XRD faz analizi
3.2. Yoğunluk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde, üretilen Al-Si3N4 ve Al-Si3N4-GNT kompozitlere ait deneysel yoğunluk ve
sertlik ölçüm sonuçları değerlendirilmiştir. Üretilen Al-GNT kompozitlerin deneysel
yoğunluğu (ρD), Arşimet yoğunluk ölçüm cihazından faydalanılarak belirlenmektedir.
Deneysel yoğunluk (ρD) formülü, Eşitlik (1)’de verilmiştir.
𝜌𝐷 = 𝑚𝐾 /(𝑚𝐷 − 𝑚𝐴 )
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Burada, mA kompozitlerin su içerisinde ölçülen asılı kütlesi (g), mK kompozitlerin kuru
kütlesi (g) ve mD kompozitlerin sıvı içerisinde suya doymuş kütlesidir (g).
Si3N4 katkı oranıyla Al-Si3N4 kompozitlerin deneysel yoğunlukları Tablo 1’de verilmiştir.
Sinterlenmiş saf alüminyumun yoğunluğu 2.49 g/cm3 iken; Al-%9Si3N4 kompozitin
yoğunluğu 2.57 g/cm3 olmaktadır. Sinterlemenin etkisiyle tüm kompozitlerde deneysel
yoğunluğun arttığı tespit edilmiştir. %9Si3N4 katkısından sonra ise Si3N4’ün topaklanması
sebebiyle deneysel yoğunluğun 2.46 g/cm3’e düştüğü belirlenmiştir.

Tablo 1. Al-Si3N4 Kompozitlerin Deneysel Yoğunluk Değerleri
Kompozit yapı
Saf Al
Al-%1Si3N4
Al-%3Si3N4
Al-%6Si3N4
Al-%9Si3N4
Al-%12Si3N4

Sinterleme öncesi
yoğunluk (g/cm3)
2.45
2.47
2.50
2.51
2.52
2.42

Sinterleme sonrası
yoğunluk (g/cm3)
2.49
2.51
2.54
2.56
2.57
2.46

En iyi yoğunluk değerine sahip kompozit yapı (Al-%9Si3N4) esas alınarak bu kompozisyona
ağırlıkça %0.1, 0.3, 0.5 oranında grafen nanotabaka (GNT) katkısı yapılmıştır. Böylece, Al%9Si3N4-%xGNT kompozitler üretilip deneysel yoğunluk değerleri incelenebilmiştir (Tablo
2). En yüksek deneysel yoğunluk değeri (2.59 g/cm3), Al-%9Si3N4-%0.1GNT kompozit
yapıda elde edilmiştir. Ağırlıkça %0.1 grafen takviyesinden sonra ise grafenin deneysel
yoğunluğu düşmüş olup bu düşüşte grafenin düşük teorik yoğunluğu (2.25 g/cm3) oldukça
etkilidir.
Tablo 2. Al-Si3N4-GNT kompozitlerin deneysel yoğunluk değerleri
Kompozit yapı
Al-%9Si3N4
Al-%9Si3N4-%0.1GNT
Al-%9Si3N4-%0.3GNT
Al-%9Si3N4-%0.5GNT

Sinterleme öncesi
yoğunluk (g/cm3)
2.52
2.53
2.45
2.44

Sinterleme sonrası
yoğunluk (g/cm3)
2.57
2.59
2.53
2.52

3.3. Sertlik Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Vickers sertlik ölçümü için, en az beş sertlik verisinin ortalaması alınarak ortalama sertlik
değeri belirlenmiştir. Si3N4 katkı oranıyla Al-Si3N4 kompozitlerin sertlik değerlerinin
değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Saf alüminyumun sertlik değeri 28 HV iken; ağırlıkça
%9Si3N4 katkılı alüminyum matrisli kompozitin sertliği 57 HV’ye yükselmiştir. Deneysel
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yoğunluk ölçüm sonuçlarından da belirlendiği üzere ağırlıkça %9Si3N4 katkı oranından sonra
(ağırlıkça %12 Si3N4 katkısına) sertlik değeri 54 HV düşmüştür. Bu düşüş, Si3N4’ün
topaklanma eğilimine girmesinden kaynaklanmaktadır.
60
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Şekil 4. Si3N4 katkı oranıyla Al-Si3N4 kompozitlerin sertliğindeki değişim

Si3N4 ve grafen katkı oranıyla kompozitlerin Vickers sertlik değerlerinin değişimi Şekil 5’de
verilmiştir. Al-%9Si3N4 kompozitin sertliği 57 HV iken; Al-%9Si3N4-%0.5GNT kompozitin
sertliği 82 HV’ye yükselmiştir. Grafen takviyesiyle alüminyum kompozitin sertliği yaklaşık
%44 oranında artmıştır. Kompozitin sertliğinin artmasında, grafenin yüksek yüzey alanı ve iki
boyutlu yapısı oldukça etkilidir.
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Şekil 5. Si3N4 ve grafen katkı oranıyla kompozitlerin sertliğindeki değişimi.
3.4. Üretilen Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu
Taramalı elektron mikroskobundan (SEM) elde edilen Al-%9Si3N4 ve Al-%9Si3N4-xGNT
kompozit yapılara ait x5000 büyütmeli kırık yüzey iç yapı görüntüleri Şekil 6’da verilmiştir.
SEM görüntülerinden alüminyum partiküllerinin boyun vererek iyi bir şekilde sinterlendiği
tespit edilmiştir. Ayrıca, tabakalı yapıdaki grafenin alüminyum tane sınırlarında homojen bir
şekilde dağıldığı belirlenmiş olup bu homojen dağılımın kompozitin mekanik özelliklerinin
artmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

16

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Şekil 6. Al-%9Si3N4 (a), Al-%9Si3N4-%0.1GNT (b), Al-%9Si3N4-%0.3GNT (c), Al-%9Si3N4%0.5GNT (d) kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri.
Grafen ve Si3N4 takviyeli alüminyum esaslı kompozitlerin XRD örgü desenleri Şekil 7’de
verilmiştir. XRD örgü deseninde α-Si3N4 fazları “□” sembolüyle, Al fazları ise “Δ”
sembolüyle gösterilmiştir. Kompozit yapı içerisinde grafen kullanımı etkisiyle Al4C3 gibi
istenmeyen ikincil fazların oluşmadığı görülmüştür. Si3N4, düşük sıcaklıklarda (1420°C’nin
altındaki) α, yüksek sıcaklıklarda (1420°C’nin üstündeki) β yapıda bulunmaktadır. Bu
çalışmada, Al-Si3N4-GNT kompozit yapıların sinterleme sıcaklığının 630°C olması sebebiyle
XRD faz analizinde yalnızca Al ve α-Si3N4 fazları gözlenmiştir. Grafen nano tabaka (GNT),
yaklaşık 2θ=26.5°’de pik vermekte olup bu kırınım açısında herhangi pik oluşumu
gözlenmemiştir. Bu durum, grafenin oldukça düşük miktarlarda kullanılmasından ve cihazın
düşük deteksiyon limitinden kaynaklanmaktadır.
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Şekil 7. Si3N4 ve grafen takviyeli alüminyum esaslı kompozitlerin XRD örgü desenleri.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, alüminyum matrise Si3N4 (ağırlıkça %1, 3, 6, 9, 12) katkısı yapılıp en yüksek
deneysel yoğunluk ve Vickers sertlik değerini veren kompozisyona (Al-Si3N4) ağırlıkça %0.1,
0.3, 0.5 oranında grafen katkısı yapılmıştır. Böylece, Si3N4 ve GNT katkısının kompozitlerin
(Al-Si3N4 ve Al-Si3N4-GNT) deneysel yoğunluğu, Vickers sertliği ve mikro yapısı üzerine
olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
En iyi deneysel yoğunluk (2.57 g/cm3) ve Vickers sertlik değeri (57 HV) Al-%9Si3N4
kompozit yapıda elde edilmiştir. Ağırlıkça %9 Si3N4 katkı oranından sonra (ağırlıkça %12
katkı oranında) ise; Si3N4 partiküllerin topaklanması sebebiyle deneysel yoğunluğun ve
Vickers sertliğinin düştüğü belirlenmiştir.
Deneysel sonuçlardan, alüminyum matris için en uygun Si3N4 katkısı ağırlıkça %9 olarak
belirlenmiştir. Böylece, Al-%9Si3N4-%xGNT kompozitler toz metalürjisi metoduyla
üretilmiştir. En yüksek sertlik değeri (82 HV) Al-%9Si3N4-%0.5GNT hibrit kompozit yapıda
elde edilmiştir. Alüminyum hibrit kompozitin yüksek sertliği, GNT’nin matris içerisindeki
konumu ve Si3N4’ün sert yapısıyla doğrudan ilgili görülmektedir.
SEM analizlerinden, Al-Si3N4-GNT hibrit kompozitlerde, partiküller arasında iyi bağlanma ve
boyun oluşumu gözlemlenmiştir. Grafen partiküllerin alüminyumların tane sınırları boyunca
yerleştiği tespit edilmiştir.
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XRD analizlerinden; Al-Si3N4-GNT kompozit yapılarda sinterleme sonrası alüminyum ve
karbon arasında herhangi bir ikincil faz oluşumu (Al4C3) tespit edilmemiştir.
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MEVLİTLERİN ANONİM BÖLÜMLERİNDEN OLAN HÂTÛN DESTANI VE YENİ
TESPİT EDİLEN BİR NÜSHA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Dr. Öğr. Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU
Giresun Üniversitesi

Özet
Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden itibaren dinî ve tasavvufî kavramların Türk
kültürüne hızla girmeye başladığı, başta dil ve edebiyat olmak üzere beşerî pek çok hususta
büyük değişikliklerin yaşandığı bilinmektedir. Dinî konular hakkında ayrıca eserler
oluşturulmuş, hatta yeni nazım türleri şekillenerek bu konunun ele alınması bir gelenek haline
gelmiştir. Hz. Muhammed’in hayatı, güzel ahlakı, gazaları gibi konuları işleyen başta naatlar
olmak üzere hilye, siyer, miraciye gibi nazım ve nesir türleri içerisinde önemli bir yer tutan
diğer bir tür de mevlitlerdir.
Hz. Muhammed’in doğumu başta olmak üzere genel olarak hayatını ele alan mevlitler,
genelde mevlit merasimlerinde okunmak için yazılmaya başlanan eserler olarak bilinmektedir.
Daha çok mesnevi nazım şekli ile yazılan mevlitler, 14. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında
ayrı bir metin olarak kaleme alınmaya başlanmış, Türk toplumunun Hz. Peygamber’e olan
büyük sevgisi ve hürmeti neticesinde kısa zamanda sevilmiş ve pek çok örneği ortaya
çıkmıştır. En güzel örneğinin 15. yüzyılda Süleyman Çelebi tarafından kaleme alındığı kabul
edilen mevlitler, günümüze kadar yüzlerce farklı şairin elinde işlenmeye devam etmiştir.
Bu mevlitlerin bir kısmında ise toplum tarafından büyük beğeni ile kabul görmesi neticesinde
ana eserde olmayan ve esere sonradan dâhil edilen anonim metin parçaları bulunmaktadır.
Genel olarak “mevlit hikâyeleri” olarak bilinen bu anonim metinler Hikâye-i Geyik, Hikâye-i
Güvercin, Hikâye-i Kesikbaş, Hikâye-i Deve gibi adlar taşımaktadır.
Bu anonim ürünlerden biri de “Hikâye-i Hâtûn” veya “Destan-ı Hâtûn” olarak bilinen
metindir. Bu çalışmada mesnevi nazım şekli ile kaleme alınan bu manzumenin tespit edilen
yeni bir nüshası üzerinde durulacaktır. Mevlit ve mevlit hikâyeleri ile ilgili genel bir bilgi
verildikten sonra metnin bilinen nüshalarla olan farkları ele alınacaktır. Daha sonra metin
muhteva, şekil ve üslup özellikleri tarafından incelenerek tamamı edebiyat araştırmacılarının
ve mevlit okuyucularının beğenisine sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hâtûn Destanı, Klasik Şiir, Mesnevi, Mevlit Hikâyeleri, Âmine Hâtûn
kızı Havvâ
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Giriş
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle oluşmaya başlayan Türk-İslam kültürü sayesinde
başta dil ve edebiyat olmak üzere beşerî pek çok alanda önemli eserler ortaya çıkmıştır. Dinî
konular hakkında ayrıca eserler oluşturulmuş, hatta yeni nazım türleri şekillenerek bu
konunun ele alınması bir gelenek haline gelmiştir. Hz. Muhammed’in hayatı, güzel ahlakı,
gazaları gibi konuları işleyen başta naatlar olmak üzere hilye, siyer, miraciye gibi nazım ve
nesir türleri içerisinde önemli bir yer tutan diğer bir tür de mevlitlerdir.
Mevlitlerin Türk toplumu tarafından çok sevilmesi ve benimsenmesi, bu metinlere
zamanla anonim bölümler eklenmesine vesile olmuştur. Mevlitlerin ana bölümlerinden
olmamakla birlikte bazı mevlit metinlerinde bulunan; daha çok Hz. Ali, Hz. Fatıma veya diğer
din büyükleri çevresinde gelişen efsaneye dayalı metinlerden olan; özellikle ahlakî ve
tasavvufî konuların ele alındığı bir diğer metin de Hâtûn Destanı’dır.
Destanın Genel Muhtevası
Ana bölümlerinden olmamasına rağmen bazı mevlitlere eklenen Hikâye-i Kesikbaş,
Hikâye-i Geyik, Hikâye-i İbrahim Ethem, Hikâye-i Deve, Hikâye-i Güvercin gibi daha çok
efsanevî metinlerden olan (Hançeroğlu Kılıç 2004: 373) Hâtûn Destanı’nda; Hz. Muhammed
döneminde yaşayan bir kadın ve oğlu ele alınarak anne hakkı, anne babaya asi olmanın sonu
gibi ahlakî konular ele alınmıştır.
Destanda:
Ka’be’de var idi bir veli hâtûn
Dünya virüp ahretin almış satun (1)
Dünyayı ahrete satmış idi
Eyü adı cihanı tutmuş idi (2)
Nefesi ölüyi diri kılur idi
N’oldugını n’oluseri bilür idi (6)
olarak ifade edilen Hz. Peygamber zamanında Mekke’de yaşayan, dünyadan elini çekmiş,
ibadetinde hiçbir eksiği olmayan yaşlı bir hâtûn yaşarmış. Bu yaşlı hâtûnun da:
Anasının ayagın öper idi
Ana diyü dün ü gün tapar idi (10)
Yedi Mushaf ma’nisin bilür idi
Yedi bin kez hatim kılur idi (11)
diye anlatılan kendisi gibi ibadetine düşkün, yedi bin kez hatim indirmiş, anasına hürmette
kusur işlemeyen bir oğlu varmış. Bir gün oğlu uykuya dalmış ve namaz vaktini kaçırmak
üzereyken annesi onu uyandırınca rüyasında Hz. Peygamber’i gördüğünü ve kendisinin
günahkâr olup şefaatinden yararlanamayacağını söylediğini anlatmış. Annesi bunun için
hocasına gidip bunu sorması gerektiğini söyleyince oğlu hocaya gitmeyeceğini ifade ederek
anasına karşı çıkmış. Bu esnada gördüğü rüyanın ve uyku mahmurluğunun etkisiyle kazara
annesinin gözünü kör etmiş. Buna çok üzülen oğul annesinden af dileyerek pişmanlık içinde
kendisini de öldürmek istemiş. Hz. Peygamber gelince hâtûn kişi, oğluna hakkını helal
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etmediğini, sütünü haram kıldığını söylemiş. Ceza olarak oğlunun eli ve ayağı kesilmiş, bir
deveye bindirilerek annesine asi olanların halini göstermek üzere dolaştırılmaya başlanmış.
Hz. Ali oğlunun bu durumuna çok üzülmüş, oğlunun bu haliyle dahi annesinden af dilediğini
söylemişse de hatun oğlunu yine affetmemiş. Bir ateş yakılmış ve oğlu bu ateşe üzere
hazırlanırken oğlun arkadaşları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin yaşlı kadının yanına gelerek onu
affetmesini istemişler. Ateşe atılmasına gönlü razı olmayınca yaşlı kadın oğlunu affetmiş ve
onu kurtarmak için kendisi ateşe atlamış. Bunun üzerine Hz. Muhammed hem kadın hem oğlu
için dua edince gökten kuşlar gelerek ateşi söndürmüşler, ana-oğlu da ateşten kurtarmışlar.
Dua sayesinde hem kadının gözü açılmış hem de oğlunun eli ayağı yeniden çıkmış. Bütün
sahabe günahlarına tövbe etmişler ve salâvat getirmişler.
Temelde mesnevinin anne baba hakkı, anneye karşı gelenlerin âbid olmalarına rağmen
Allah’ın rahmetine ve Hz. Peygamber’in şefaatine nail olamayacağı gibi nasihatler çevresinde
şekillendiği görülmektedir:
Ana ata gönlini yıkan kişi
Ahiretde rüsvay olısar işi (124)
Kimden kim ana ata hoşnûd ola
Rahmet ile şefâatına yol bula (125)
Fakat bunun yanında eserde, özellikle mevlitlerle birlikte anılması nedeniyle de Hz.
Muhammed’e olan sevgi ve saygının belirtildiği, onun ahlakına ve mucizelerini de değinildiği
ifadeler de mevcuttur.
Bir acâib dastandır bu gayet
Mustafa’dandur bilin bu mu’cizât (122)
Diğer anonim metinlerde görülen şekil bakımından dağınıklığın bu metinde de mevcut
olduğu söylenebilir. Çok sade bir dilin hakim olduğu ve mesnevi nazım şekliyle yazılan
metinde fâilâtün/fâilâtün/fâilün kalıbı kullanılmış olsa da pek çok beyitte aruz kusurlarını
olduğu hatta fazla ve eksik hecelerin dahi görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca yine pek çok
beyitte kafiyenin de ihmal edildiği söylenebilir.
Tespit Edilen Metnin Özellikleri
Ankara Millî Kütüphane Türkçe Yazmalar koleksiyonunda A-9265 numaralı yazma,
“Mevlid Hikâyeleri” adıyla kayıtlanmıştır. Hicri 1228 (M.1813) tarihinde Ali Rıfat Kastamonî
tarafından istinsah edilen eserde musannif olarak Âmine Hâtûn Kızı Havvâ ismi
zikredilmektedir. 162x115/115x60 ölçülerinde olan eser 13 satır içeren 20 varaktan
müteşekkildir. Harekeli nesihle kaleme alınan yazmada başlıkları ayrıca verilmeyen Kesikbaş
Destanı ve İbrahim Ethem Destanı gibi benzer metinler de mevcuttur. Hâtûn Destanı ise 15b20b sayfaları arasındadır.
Benzer örnekleri hakkında kaynaklarda az ya da çok bilgi bulunan destan ile ilgili
yapılmış sadece bir akademik çalışma mevcuttur. Söylemez (2007) tarafından tespit edilen
yazmada Dastan-ı İbrahim Edhem ve Dastan-ı Fatıma ile birlikte 137 beyit 6 dörtlükten
oluşan bir Dastan-ı Hâtûn metni vardır. Ele alınan çalışmada ise 131 beyit mevcuttur. Fakat
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nüshalar arasında en çok dikkat çeken husus ilk birkaç beytin haricinde neredeyse tamamen
farklı bir söyleyişin hâkim olmasıdır. Hatta olayın akışında dahi bazı farklılıklar mevcuttur.
Aruzun fâilâtün/fâilâtün/fâilün kalıbı ve beyitlerle kaleme alınan metinde bu tür
destanların pek çoğunda olduğu gibi hem ölçü hem de kafiye bakımından oldukça fazla sayıda
kusur vardır. Dinî unsurların genel olarak abartılı ve gerçekten uzak ele alındığı metnin
kurmaca ve anonim olduğu, eserde din hakkında bilgi vermekten ziyade ahlakî öğütleri
benimsetmek amacının güdüldüğü göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yönüyle destan, klasik
dönemdeki dinî motifleri ele alan metinlerden biri olarak kabul edilebilir.
Metin
15b

1

Ka’be’de var idi bir veli hâtûn
Dünya virüp ahretin almış satun
Dünyâyı ahrete satmış idi
Eyü adı cihânı tutmuş idi
Eyü adıyla yürürdü ol fakîr
Yavuz adlu iki cihânda hakîr
Namaza kazaya komaz idi
Kimsenin hem aybını n’oluser bilür idi

5

Hızır Nebi gelürdi katına
Yediler müştakdı sözüne
Nefesi ölüyi diri kılur idi
N’oldugını n’oluseri bilür idi
Ol helâlinin hâtûnı olmuşdu
Anun bir ogulcugu olmuşdu
Oglan idi kim aya benzer idi
Annesine gice gündüz yar idi
Şunun gibi görklü ol paşa
Hem cemali benzer idi güneşe

10

Anasının ayagın öper idi
Ana diyü dün ü gün tapar idi
Yedi Mushaf ma’nisin bilür idi
Yedi bin kez hatim kılur idi

16a

Acaba kalurdı çarh-ı felek peşine
Gör ne gelür idi oglanın başına
Meger oglan bir gece yatmış idi
Gaflet uyhusu gözün dutmuş idi
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Yaz günüydü gün uzun
Dün kısa uyhuya varmış idi
15

Namaz vakti oldı oglan duymadı
Pek uyurdu hiç kulak urmadı
Anası eydür ogul gözüm nurı
Namaz vakti oldı bir togrulaviri
Al abdest kıl namazı var hocana
Tanrı rahmet eylesün kuzum sana
Oglan eydür ya ana durmazam
Hem ustam katına varmazam
Oglan eydür gördüm ana ben seni
Düşümde oda yakarsın sen beni

20

Tek durur iken yüzüm olur kara
Yüz çevirüp varayın peygambere
Resul eydür git kapuma gelmegil
Tanrı’ya kul bana ümmet olmagıl
Düşerem Muhammed’in ayagına
Yalvarayım peygamberler pâkine
Eyderem kim ya Resul eyt bana
Neden ötüri âsi oluram sana
Resul eydür revâ mıdır yâ âsi
Uruben anın gözin çıkarasın

16b

25

Sana karşu uranın bîçâre
Hak dîdârın görmeyesin zerre
Bilgilenüp ol düşde dürimezim
Aklı andan beri diremezim
Anası eydür çün ogul söyleme
Ustana var düş bahane eyleme
İtmegin al vargıl anda yiyesin
Düşünü ustana dahi diyesin
Oglan eydür etmek kapusı sana
Canumın kaygusudur bugün bana

30

Gerek kırk gün oruç dutam yemiyem
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Hiç kimse dahi keleci dimeyem
Anası itmek sunar peçed tutar
Kakır oglan şok saat girü atar
Aldı itmegi atdı ta yüzine
Kudretle tokunur sag gözüne
Anasının sag gözü ol dem çıkar
Kan yürür gözin ve yüzin akar
Gördi oglan anasunun gözünü
Pare pare eyledi kendüzünü
35

Aldı bıçak kendi özini urmaga
Anasıyıçün canın virmege
Aceba kaldılar oglan düşine
Gice gördi irte geldi başına
Bıçagı oglan elinden aldılar
Ol düşe cümle taaccüp kıldılar
Haber oldı Mustafa Muhammed’e
İki âlem güneşi ol Ahmed’e

17a

Mustafa ol dört yâr ile geldiler
Hâtûnı görüp ahvâlin sordılar
40

Mustafa ol hâtûnı bilür idi
Göricek ana izzet kılur idi
Hâtûnun gözin görüp agladılar
Resul buyurdı oglanı bagladılar
Oglan eydür ya ana gör halimi
İldürürler uş keserler elümi
Kaza idi Tanrı’dan geldi bana
Yalvaruram ey cânum ana sana
Helâl eyle imânsız olmayayım
Yarın tâmû dibinde kalmayayım

45

Anası eydür Hak dîdârın görmegil
Murâdına maksûduna irmegil
Harâm olsun benden emdügün sana
Ayruk ana dimegil zinhâr bana
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Ali Ömer Osman Resul’ün buyrugını
Hak sözün sever buyurmaz ayrugını
Ki severlerdi bunlar şeriatı
Din kılıcın ururlardı kat’i
Bunlar hiç kimseye yüz virmediler
Oglana hergiz eman virmediler
50

Oglanın elin ayagın kesdiler
Bir devenin boynuna anı asdılar
Ka’be’de gezdürdiler baştan başa
Ol oglan kim benzer idi güneşe

17b

Çagır ata ana uranların
Cezâsı bunun gibidir anların
İbrete kıldılar hep şehri ki varı
Ol oglan kim Hasan Hüseyin yârı
Getirdiler anası kapusına
Girdi Resul hâtûnun kapusuna
55

Geldi Resul hem yârenleri bile
Girüp selâm virdiler ana bile
Resul eydür hâtûna kim ya ana
Revâ görme oglanı oda yana
Oglanın elin ayagın kesdiler
Bir devenin boynuna hem asdılar
Göresin oglanın bilmeyesin
Aglayasın dün ü gün gülmeyesin
Hak bilür kim nice ogul dimeyesin
Ölmeyesin çok peşimân olasın

60

Kaza idi Tanrı’dan geldi ana
Gel anın suçunu bagışla bana
Hâtûn eydür beni usandurmagil
Cümle âlemi oda yandurmagil
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Hak bilür kim bir kezin eylerem
Nazım geçer pâdişâha söylerem
Cümle halkı kim bu dem yakar
Çün kim Allah gözüm yaşına bakar
Şöyle kim kurdı Resulün cânı
Hâtûna eydür ey ahret sultânı

18a

65

Geldim kim ben sana güç eyleyem
Ancak geldim Hak sözini söyleyem
Oglanı şimdi oda yakalar
Münâfıklar dört yaneden bakalar
Hâtûn eydür ne gerekse kılıgör
Südüm ana haram olsun biligör
Ol oglanı odasından aldılar
Piyâset meydanına götürdüler
Bakarlar ol odunı kim ki kat’i
Gazilerin göge çıkdı heybeti

70

Münâfıklar dört yâneden durdular
Ali emir itdi oda nefes buyurdular
Gelüben ol od içine bırakdılar
Cümlesi çevre yanına üşdüler
Başladı ol oda düşdi kim yana
Bir kezin oglan çagırdı ey ana
Bir gel imdi görgil benim halimi
Od içinde elümi ayagumı
Elim ayagım kesilmiş kan ile
Kan gider ogulcugundur can ile

75

Nemrud odun benim içün yakdılar
Ben garîbi od içre bırakdılar
Gör ne geldi benim başuma
Ömrüme yigidligime yaşuma

18b

Bir gece benim içün durdun ola
Ogul diyü sesleyüp emzürdün ola
Kaza idi Tanrı’dan geldi bana
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Yalvarıram ey canım ana sana
Helâl eyle imansız olmayayım
Yarın tâmû dibinde kalmayayım
80

Nice kim çagırdı çâre bulmadı
Anası hergiz şefaat kılmadı
Haber oldu Hasan’a hem Hüseyn’e
Komanuz oglanı oda yana
Kan aglar yarınuz kardaşınuz
Halifenüz yoldaşınız eşinüz
Oglan içün Nemrûd odun yakdılar
Oglanı dahî ol oda bırakdılar
Hasan Hüseyn baş açuk yalın ayak
Mustafâ katına geldiler yayak

85

Mustafâ’nın ayagına düşdiler
Agladılar ikisi baş açdılar
Mustafâ’ya didiler ki ey dede
Kendü elünle bizi atgıl oda
Oglanile biz de oda yanalum
Dünyâya gelmedük sanalum
Oglaniçün canımız olsun fedâ
Mustafâ’ya Tanrı’dan geldi nidâ
Oglan ile anasına var söyleyeler
Ayagına düşüben bildüreler

19a

90

Ger anası eger helâl kılmaya
Rahmet benden senden şefâat bulmaya
Yüz yigirmi dört bin peygamber gele
Şefâati geçmeye âciz kala
Çün işitdi Mustafâ ol Hak sözin
İkisin öpdi ol dem gözin
Oglanın anasına varın didi
İkiniz hâtûna yalvarın didi
Bismillah diyüp kapuya irdiler
Aglaşuban ikisi baş açdılar
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95

Hâtûna eytdiler kim yâ ana
Revâ görme oglanın oda yana
Şimdi gelüp yalvaruruz biz bize
Oglanun suçun bagışlagil bize
Dileriz ki bir kapuya çıkasın
Oglanın bu dem hâline bakasın
Bunların hâtûn sözin dinledi
Hem dahi hâtırların yıkamadı
Durdı hâtûn bunların öpdi gözin
Taşra çıkdı ol dem işitdi sözin

100

Bakdı gördi ol kıyamet gününi
Göge çıkmış ol odın tütüni
Gördi ol od içre oglanı anın
Özi göynüdi bîçâre ananın
Bir kezin çagırdı didi ey ogul
Ayruk ana dimegil beni kogıl
Ana degil ben sana yâd olmışam
Kılmaya kâfir sana ne kılmışam

19b

Kangı ana oglunu oda yakar
Karşusunda duruben ana bakar
105

Yırtdı yüzin şol saat açdı başın
Ah ogul diyü dögdi başın
Götürüp kendüzini atdı oda
Od içinde koçdu oglan ey dede
Halk-ı âlem çok bu hâli gördiler
Otuz üç bin sahâbe agladılar
Ebubekir Ömer Osman hem Ali
Mustafâ bile agladılar ol dört veli
Ol âlemler sultanı o kâdir Hudâ
Emir kıldı gökteki uçan kuşa

110

Yüz binden artuk deniz daldılar
Agzile kanadile su aldılar
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Hak Çalab’ın emriyle getürdüler
Görklü tekbîr ile hoş salavât virdiler
Ol suyu ol od üstüne dökdüler
Cümle kanad kanada urdılar
Şunun gibi saçdılar suyu yire
Od oldı ol dem içre kapkara
Ne agaç kaldı ne agaç pâresi
Ne od kaldı ve od pâresi
115

Şol saat Cebrâîl indi yire
Mustafâ’ya Hak selâmı bildirmege
Geçdi şol dem Mustafâ’nın yanına
Görklü haber virdi anın cânına

20a

Yâ Resul Tanrı selam kılda sana
İş bu saat şöyle buyurdı sana
Hak buyurdu yâ Muhammed dinlegil
Rahmet benden sen şefâat eylegil
Ol habîbim bunlara kılsın duâ
Ben icâbet eyleyem kılam revâ
120

Çün dua kıldı sürdi yüzün
Ol hâtûna Pâdişâh virdi gözün
Ol hâtûn oglancugın bagışladı
Hak Teâlâ onlara çok lutf eyledi
Bir acâib dastandır bu gayet
Mustafâ’dandur bilin bu mu’cizât
Mustafâ’nın mu’cizâtı çokdurur
Ben ne dirsem haleb tanurdurur
Ana ata gönlini yıkan kişi
Ahiretde rüsvay olısar işi

125

Kimden kim ana ata hoşnûd ola
Rahmet ile şefâatına yol bula
Rahmetinle kıl şefaat yâ Kerîm
Rûzı kılgil kullarına yâ Rahîm
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Ger dilersin Hak rahmeti bulasın
Ana ata hâtırını yapasın
Ol Resul aşkına hatim olsun kelâm
Vir salavât Mustafâ’ya ve’s-selâm
Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilât
Sen Muhammed ruhına vir salavât

20b

130

Okuyanı dinleyeni yazanı
Rahmetinle yarlıgagıl Ya Ganî
Bunı yazdım yâdigâr olmak içün
Okıyanlar hayır duâ kılmak içün
Musannif sahibi Âmine Hâtûn Kızı Havvadır ve’s-selâm
Ketebehu el-hakîr ü el-fakîr Kastamonılı
Ali Rıfat Efendi tevellâhu umre
ve zâdullahu ma’rifete
1228

Sonuç
Bazı mevlit metinlerinde bulunan ve halk tarafından mevlit merasimlerinde sevilerek
okunan mevlit hikâyelerinden biri de Dastan-ı Hâtûn veya Hikâye-i Hâtûn olarak bilinen
Hâtûn Destanı’dır.
Bu çalışmada destanın yeni tespit edilen bir nüshası üzerinde durulmuş, metin Latin
harflerine aktarılarak genel özellikleriyle ele alınmıştır. Eserin hem şekil hem de muhteva
olarak kusurları olmakla birlikte en önemli özelliği musannif olarak belirtilen Âmine Hâtûn
Kızı Havva tarafından söylenmiş olmasıdır. Bu yönüyle destanın anonim olmadığı, edebiyat
literatürüne kazandırılan yeni bir musannif tarafından yazılmış olabileceği üzerinde
durulmuştur. Ayrıca daha sonra yapılabilecek edisyon kritik çalışmalarında karşılaştırmaya
dâhil edilebilecek bir nüsha olduğu ifade edilebilir.
Kaynakça
Hançeroğlu Kılıç, Filiz (2004). Mevlid, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve
Terimleri Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. 372-374.
Mevlid Hikâyeleri, Millî Kütüphane Türkçe Yazmalar Koleksiyonu, A-9265, 15b-20b.
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Ekler

Yazmanın ilk ve son varakları

15b-16a

20b-21a
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KLASİK ŞİİRİN RESİM SANATINA YANSIMALARI: MÜNİF FEHİM VE DİVAN
ŞİİRİ TABLOLARI

Dr. Öğr. Üyesi Lokman TAŞKESENLİOĞLU
Giresun Üniversitesi

Özet
Sanat eseri, gelen itibarıyla insanda estetik zevk uyandıran, ihtiyaç kavramının dışında haz
duygusunu besleyen ürünler olarak tanımlanabilir. Sanatın dalları arasındaki temel farkın ise
kullandıkları malzeme olduğu söylenebilir. Heykel için taş, ahşap, mermer; resim için boya,
kalem, fırça; müzik için nota, enstrüman gibi ürünler ne ise edebiyat için de söz, kelime gibi
unsurlar sanatı oluşturulan malzemelerdir. Fakat bazı sanat eserlerinin veya geleneğinin etkisi
o denli kuvvetlidir ki sadece dâhil olduğu sanat dalında değil diğer dallar da etkili olmuş, aynı
sanatsal zevkin farklı malzemelerle de ifade edileceği bir derinliğe ulaşmıştır. Bazı destanların
kahramanlarına dair heykeller, sevilen bir müzik parçasına yazılan sözler veya bir şiire
sonradan yazılan besteler eserin kuvvetini ve toplumda ulaştığı rağbeti göstermektedir.
Türk edebiyatının estetik zevkinin zirvede olduğu dönem olan divan şiirinde de benzer durum
görülmektedir. Pek çok şiirin gerek tasavvufî gerek klasik Türk müziğinde bestelenmiş olması
hatta halk arasında türkü olarak seslendirilmesi bu eserlerin sanatsal değerine işarettir.
Cumhuriyet döneminden itibaren ise siyasî ve beşerî gelişmeler nedeniyle özellikle dışlanan
ve kötülenen geleneksel şiir, az da olsa sanatçılar tarafından farklı şekillerde işlenmeye devam
etmiştir. Bazı şiirlerin bestelenmekle birlikte tablolaştırıldığı, kadim şairlerin tahayyülünün
çağdaş ressamların eserlerinde renklendiği ve görsel bir ürüne dönüştüğü bilinmektedir.
Klasik şiirin etkisinde eserler meydana getiren cumhuriyet döneminin en önemli ressamı ise
Münif Fehim’dir.
Oyuncu ve tiyatro yazarı gibi farklı alanlarda da adı anılan Münif Fehim’in sanat dünyamıza
asıl katkısı ise elbette ki resim, gravür gibi plastik sanatlar ile ilgili yapıtlarıdır. Resimlerinin
önemli bir kısmında Türk yaşayışını, geleneğini, tarihini ve edebiyatını konu alan Münif
Fehim’in bazı çalışmaları ise meşhur beyitler ve divan şiiri geleneği üzerinedir.
Bu çalışmada Münif Fehim’in hayatı, sanatı ve resim anlayışına kısaca değinildikten sonra
tespit edilen örnekler üzerinde ressamın klasik Türk şiirinin en müstesna örneklerini
yorumladığı tabloları ele alınacaktır. Böylece divan şiirinin çağdaş sanata etkisi tespit edilmiş
ve Türk şiir sanatının öğretiminde faydalanılabilecek bir literatür taraması gerçekleştirilmiş
olunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Münif Fehim, Klasik Şiir, Gelenek, Resim
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Giriş
Cumhuriyet döneminden itibaren ise siyasî ve beşerî gelişmeler nedeniyle özellikle
dışlanan ve kötülenen geleneksel şiir, az da olsa sanatçılar tarafından farklı şekillerde
işlenmeye devam etmiştir. Bazı şiirlerin bestelenmekle birlikte tablolaştırıldığı, kadim
şairlerin tahayyülünün çağdaş ressamların eserlerinde renklendiği ve görsel bir ürüne
dönüştüğü bilinmektedir. Klasik şiirin etkisinde eserler meydana getiren cumhuriyet
döneminin en önemli ressamı ise Münif Fehim’dir. Çalışmaları farklı sanat dalları arasında
kuvvetli bir olduğunu göstermesi bakımından önem arz eden ressam, sanattaki millî
unsurların farklı disiplinlerde nasıl işlenebileceğini de göstermeye çalışmıştır.
Şiir ve Diğer Sanat Dalları İlişkisi
Genel olarak pek çok sanat dalının estetik haz itibarıyla birbiriyle ilgili, hatta birbirlerini
tamamlayıcı olduğu söylenebilir. Bazı destanların kahramanlarına dair heykeller, sevilen bir
müzik parçasına yazılan sözler veya bir şiire sonradan yapılan besteler eserin kuvvetini ve
toplumda ulaştığı rağbeti göstermektedir. Aynı şekilde meşhur örnekleri Servet-i Fünun
döneminde Tevfik Fikret tarafından verilmiş resim altına şiir yazma geleneği de sanat dalları
arasındaki bu ilişkinin göstergesidir (Demir 2013: 17).
Bu yönüyle değerlendirilen ve Münif Fehim’e ait olan eserlerde ise bu durum tam tersi
şekilde ele alınmış, resimden yola çıkarak şiir yazma yerine şiirden yola çıkarak resim yapma
olarak şekillenmiştir. Özellikle klasik dönemdeki şairlerin hayal zenginliğini somutlaştırmak
ve görselleştirmek adına önemli eserler olarak kabul edilen bu çalışmalar, divan şairlerinin
sanat anlayışına farklı bir yönden bakılmasına yardımcı olmuşlardır.
Münif Fehim
Tiyatrocu Ahmet Fehim’in oğlu olan Münif Fehim, 1900 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Babasının şöhreti sayesinde edebiyat ve sanat bakımından yoğun bir ortamda yetişen Münif
Fehim, Üsküdar Sultanisi ve Sanayi-i Nefise Mektebi’ni tamamlamıştır. İllüstratörlük
mesleğine Fağfur dergisinde başlamış, Ümit dergisinde devam etmiştir. Ömer Seyfettin, Reşat
Nuri Güntekin, Nazım Hikmet, Refik Halit, Yusuf Ziya gibi önemli şahsiyetlerle birlikte
çalışma imkânı da bulmuş; çizimleri İleri, Ayine, Aydede, Akbaba, Zümrüdüanka, Kelebek,
İkdam, Cumhuriyet, Vakit, Salon, Tan, Son Posta, Çocuk Sesi, Afacan, Yedigün, Hafta,
Yirminci Asır, Hayat gibi mühim gazete ve dergilerde yayımlanmıştır (Karamustafa 2006:
147-148).
Ayrıca Babıali’de kitap kapakları tasarlamış, çizimler yapmıştır. Çalışmalarının bir
kısmını Elli Türk Büyüğü, Dünden Hatıralar, Tarihte Güzel Kadınlar, Eski Şiir Bahçeleri gibi
eserlerinde derlemiş, bu kitapların hem kapaklarını yapmış hem de resimlemiştir. Yapıtları bu
dönemlerde çok beğenilmiş; hatta pek çok eserde “Üstad sanatkâr Münif Fehim’in eseridir”,
ya da “Kapak ve resimler Münif Fehim tarafından yapılmıştır” gibi ifadeler kullanılarak,
sanatçının şöhretine işaret edilmiştir (Yurdakul 2019).
Özellikle Resimli Tarih, Tarihten Sesler, Yeni Tarih Dünyası, Resimli Tarih Mecmuası
gibi tarih dergilerinde yayımlanan Türk tarihi ve kültürü ile ilgili çalışmalarıyla da dikkat
çeken Münif Fehim, 6 Kasım 1983’te İstanbul’da hayatını kaybetmiştir (Çetintaş 2003: 1214.).
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Münif Fehim’in Divan Şiiri Tabloları
Cumhuriyet döneminin meşhur ressam, illüstratör ve karikatüristi Münif Fehim, pek çok
çalışmasında divan şiirinden etkilenmiş, şairlerin hayal dünyalarında çizdiği betimlemeleri
görselleştirmiştir. Bazı tablolarında sevgilinin ardı sıra beliren ve aşklarını sevdiklerine sunan
âşıkların hallerinin resmedildiği görülmektedir:

İsimsiz (Günel 2010: 156)

İsimsiz (Günel 2010: 160)
Bazı resimlerinde ise ele aldığı şairlerin isimlerini zikreden Münif Fehim, onlarla ilgili
özel anları resmetmiş, Nedim ve Süleyman Çelebi gibi klasik şiirin çok önemli şahsiyetlerini
şiir anlayışları çerçevesindeki hayatları içinde ele almıştır:
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Nedim (Günel 2010: 80)

Süleyman Çelebi Mevlid’i İlk Kez Okurken (Günel 2010: 323)
Klasik şiiri ele aldığı en önemli eseri ise Eski Şiir Bahçeleri adlı çalışmasıdır. 1940’lı
yıllarda bu minvalde yaptığı 22 çizimi derlediği bu çalışmasında divan edebiyatı ve yenileşme
dönemi edebiyatı dönemlerinden seçtiği meşhur beyitleri çizmiş, şiirlerin onda uyandırdığı
izlenimleri yansıtmıştır. Ressamın tasarım becerisi ile oldukça renkli ve hareketli görülen
çalışmalar şiirlerin tamamen tarifi olarak yapılmıştır (Karamustafa 2006: 153).
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Münif Fehim, divan şiirinin en önemli şairlerinden Fuzuli’nin meşhur beyitlerinden
birini çizmiş, müzik ve şarap eşliğinde sevgilinin yanında mest olmuş şairi resmetmiştir:

Kansı bütdür bilmezem imânumı gâret kılan
Sende îman yok ki sen aldun diyem imânumı
Fuzûlî G.288/6 (Parlatır:2014: 363)
Klasik şiirin en bilinen şiirlerinden birini resmettiği bu tabloda ise, al bir şal giymiş
sevgilinin ayakları dibine çökmüş ve şalının ucuna sarılmış bir âşığı göstermiştir. Arka fonda
ise kayıklarla boğaz manzarası vardır:

O gül endam bir al şâle bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün
Alub âguşa bu çağında miyânı nâzın
Saran ol serv-kadi Vâsıf öğünsün yürüsün
Enderunlu Vâsıf Kıt’a.72/1-2 (Gürel trsz.: 690)
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Nahifî’nin en meşhur beyitinin resmedildiği bu tabloda ise âşık, sevgilinin dizi dibine
oturmuş, ona olan aşkının büyüklüğünü anlatmaktadır:

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım
Süleyman Nâhifî G.333/1 (Aypay 1992: II/336)
Sevgilinin sunduğu şarapla kendinden geçen âşığın resmedildiği bu tablo ise Lale Devri
şairinin bir beyiti için çizilmiştir:

Bir şeker handeyle bezm-i şevka câm etdin beni
Nîm sun peymâneyi sâkî tamâm etdin beni
Nedim G.161/1 (Macit 1997: 358)
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Nâilî-i Kadîm’e ait bu şiirde ise sevgili ile birlikte gül bahçelerinde gezen bir âşık
tasvir edilerek farklı hayal dünyalarına dair örnekler de gösterilmiştir:

Gülzârdan ol şûh-ı dil-ârâ ile geçdük
Gûyâ ki nesîmüz gül-i rânâ ile geçdük
Nâilî-i Kadîm G. 202/1 (İpekten 1970: 345)
Nedim’in en bilinen şiirlerinden birini ele alan sanatçı, şairin tam olarak tasvir ettiği
meşhur bir sahneyi resmederek onun şiir anlayışını somutlaştırmıştır:

Bir elinde gül bir elinde câm geldin sâkiyâ
Kangısın alsam gülü yahut ki câmı ya seni
Nedim G. 154/4 (Macit 1997: 355)
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Aynı şekilde Nedim’in bir sahne tasavvur ettiği başka bir şiiri de tablolaştırılmıştır.
Münif Fehim’in şiirleri seçerken bu hususa özellikle dikkat ettiği söylenebilir:

Sâkıya, meclise gel, cismine gelsin cânım
Âhdler, tevbeler ol sâğare kurbân olsun
Ayağın sakınarak basma aman sultânım
Dökülen mey, kırılan şîşe-i rindân olsun
Nedim Ş.35/2 (Macit 1997: 260).
Baki’den seçilen bir beyitte de sevgilinin güzelliği özellikle tasvir edilmiş, divan şiiri
mazmunlarına göndermeler yapılmıştır:

Kanına girmiş boyınca Bâkî-i dil-hastenün
Ergavânî câme geymiş sanmañ ol serv-i revân
Bâkî G.391/6 (Küçük 1994: 341).
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Şeyhülislam Yahya’nın bu beyitinde ise melûl âşıklar dikkati çekmektedir. Bahar
mevsimi gelmişse de mutluluk sevgililere erişmemiştir:

Bülbüller öter güller açar şâd gônül yok
Hiç böyleliğin görmemișiz fasl-i bahârın
Şeyhülislâm Yahyâ G. 197/2 (Kavruk 2001: 221).
Şeyh Galib’in tardiyesinde sevgilinin güzelliği ve çekiciliği mübalağa ile anlatılmış,
aynı şekilde tabloda da bu güzelliği gösterilmiştir:

Bir şû’lesi var ki şimdi cânın
Fânûsuna sığmaz âsumânın
Bu sîne-i berk-âşiyânın
Sînâ dahı görmemiş nişânın
Efrûhte-i inâyetindir
Şeyh Gâlip Tardiyye/2 (Kalkışım 1994: 216)
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Sonuç
Ressam Münif Fehim’in pek çok tablosunu resmederken klasik şiirin müstesna
örneklerinden istifade ettiği, ayrıca özel olarak seçtiği beyitlerden hareketle klasik şairlerin
şiirlerinde tasavvur ettikleri şiirsel dünyayı, onların gözleriyle değerlendirerek tablolaştırdığı
söylenebilir. Bu yönüyle hem resim hem de şiir sanatlarına eşsiz katkılarda bulunan Münif
Fehim, farklı sanat dalları arasındaki yakınlığa temas etmiştir. Ayrıca özellikle Eski Şiir
Bahçeleri adlı eserinin, divan edebiyatının cumhuriyet döneminde de devam eden etkisinin
ilginç bir örneği olduğu değerlendirmesi yapılabilir.
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GÜREŞÇILERIN ANTRENMANLARINDA MAKSIMUM VE SUBMAKSIMAL
AĞIR FIZIKSEL YÜKLERIN ETKISINDEN SONRAKI IŞLEMLER

Hafis ŞOLDUBANOV
Azerbaycan Devlet Beden Eğitimi Ve Spor Akademisi
Güreşin tarihi
Karşısında bulunan kişiyi ellerini, kollarını, bacaklarını ve vücudunu kullanarak onu yenmeye
dayanan bir spordur. İnsanların en eski uğraşlarından birisi de güreştir. Zira ilkel insan için en
önemli iş korunmadır. Korunmanın yanı sıra beslenme olgusu da gündeme gelince ilkel insan
korunma ve beslenme ihtiyaçları için bir takım yol ve yöntemler geliştirdi. Tutma, atma, kafa
alma ve boğma gibi vahşi hayvanlara karşı korunma için yapılan çalışmalar zamanla kuvvet
denemelerine dönüştü ve böylece güreş ortaya çıktı (Pehlivan 1988). Başka bir tanımlamayla
ise güreş insanların silahsız olarak en basit ve doğal mücadelesidir (Alpman1992). Daha
modern bir tanımlama ile güreş iki sporcunun daha önceden FILA tarafından ölçüleri
belirlenmiş olan minderde daha önceden belirlenen kurallara uygun olarak kuvvet, beceri ve
tekniklerini kullanarak rakibi karşısında üstün gelme mücadeleleridir (Arslan 1984, Pehlivan
1988 ). 4 Teknik bir tanımlama ile güreş; karşılıklı iki kişinin hiçbir malzeme ve araç
kullanmadan belirli kurallar dahilinde, belirli bir alan içerisinde ve belirli bir sürede tüm
fizyolojik ve psikolojik güçlerini kullanarak rakibini tuşlama veya teknik yönden avantaj
sağlamak için yapmış oldukları bir mücadeledir (Acak ve ark 1997). 1.2.1. Güreşin Tarihçesi
ve Dünyadaki Gelişimi Güreş sporunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. M.Ö 708 de
Yunanlılar, M.Ö 2. yüzyılda Türkler, M.Ö 260 da Sümerler, M.Ö. 2000 de Mısırlılar
tarafından güreş yapıldığına dair belge ve buluntulara rastlanmıştır. İnsanların doğasında var
olan yaşama mücadelesi, rekabet ve birbirlerine üstünlük kurma istekleri diğerlerine
tahakküm etme alışkanlık ve isteklerinin de beraberinde getirmiştir. Kişiler arasında hiçbir
alet ve herhangi bir şey kullanmadan en doğal ve en basit şekilde karşıdakini yenme
mücadelesi güreş olmuştur. Tarihin ilk dönemlerinde yaşayan insanların yaşama arzu ve
istekleri onları birbirlerine karşı saldırgan yapmıştır. Bu durum göçebe hayatı yaşayan tüm
topluluklarda görüldüğü gibi Türk topluluklarında da görmek mümkündür (Alpman 1992).
Güreşin doğuşu insanların ilkel hayat yaşantılarına kadar götürürken önce yiyecek temini,
sonra kendilerini korumak için, düşmanlarıyla bir mücadele ve boğuşma neticesinde ortaya
çıktığını görüyoruz. Zamanla insanların yerleşik hayata geçmeleri yiyecek ve içecek
teminlerini tamamlayıp arta kalan zamanlarında güreşi daha bilinçli bir şekilde yapmaya
yöneldiler. Güreş için doğal ve ilkel olarak yapmış oldukları ilk hareketler zamanla daha
maksatlı, daha bilinçli hale gelmeye başladı. Yani güreşin temel hareketlerini teşkil eden
tutuşlar, duruşlar, çekmeler, yere düşürmeler, çevirmeler, devirmeler ve karşı savunma gibi
basit hareketler daha bilinçli bir şekilde geliştirilmeye başlandı. Bu hareketler bazen eğlence
amaçlı, bazen askeri eğitim amaçlı bazen de sağlıklı bir yapı elde etmek için yapıldığını
görmekteyiz. Son dönemlerde de tüm bu hedef ve amaçların yanı sıra tüm dünya devletleri
güreş sporunu bir siyasi- politik propaganda aracı olarak da kullanmaya başladıkları
görülmektedir (Başaran 1989). Uluslararası düzeyde ilk amatör güreş şampiyonası 1896 Atina
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Olimpiyat oyunları ile başlamıştır. Bu şampiyonada sadece Grekoromen sitilde müsabakalar
yapılmıştır. Müsabakalar süresiz 30 ar dakikalık aralarla ve güreşçiler birbirlerini 5 yenene
kadar devam ettirilmiştir. Bu durum 1912 Stockholm Olimpiyat oyunlarına kadar devam
etmiştir. 1912 yılında Uluslararası Güreş Federasyonu’nun (FİLA) kurulmasıyla beraber güreş
sporuna bir yön verilmeye başlanmıştır. Özellikle güreşin süreleri konusunda 1924 Paris
Olimpiyat Oyunlarında 30 dakikaya,1948 Londra Olimpiyat Oyunlarında 20 Dakikaya,1960
Roma Olimpiyat oyunlarında 15 Dakikaya,1968 Meksiko-City Olimpiyat oyunlarında 12
dakikaya ve nihayet 1980 Moskova Olimpiyat oyunlarından itibaren 3 er dakikalık iki
devreye, 1989 yılından sonra 5 dakikalık tek devreye indirilmiştir. FİLA sürelerle ve
sıkletlerle ilgili birçok düzenlemeler yapmıştır. Günümüzde 3 er dakikalık 2 devre üzerinden
yapılmaktadır. 1968 Olimpiyatlarından sonra 10 sıklette yapılan güreş müsabakaları
günümüzde 7 sıklete düşürülmüştür (Morpa Spor 2005). elçuklular ve Osmanlılar döneminde
güreş sporuna çok önem verilmiş, “Güreş Tekkeleri” kurulmuştur. Bu tekkelerde en az 200300 kişi çalıştırılmıştır. Bu günkü kulüplerin bütün özelliklerine haiz olan bu tekkelerin
bütçeleri de çok zengindi. Bu tekkeler bu dönemin padişahları tarafından ya da özel vakıflar
tarafından kurulurdu. Üye olan tüm güreşçiler ve çalıştırıcılar (şeyhler) maaşlı idiler. Bu
tekkeler şehirden ilçelere, kasabalara hatta köylere kadar şubeleri olan çok faal kuruluşlardı
(Morpa Spor 2005) Osmanlı Türkeri’nde güreş Anadolu da “karakucak” Rumeli de “Yağlı
Güreş” olmak üzere iki alanda yapılırdı. Türklerin Karakucak Güreşi Mançurya, Yakut
Türkleri, Moğolistan, Doğu ve Batı Türkistan, Kafkasya, Anadolu, Kırım ve Kazak Türleri
tarafından yüzyıllardır yapıla gelmiştir. Serbest güreş Avrupa da ilk defa İsviçreliler
tarafından dağ köylerinde yapılmış buradan da Fransa’nın bazı bölgelerine geçmiştir. Aslında
bu stilin orta çağda Türk Akıncılarının bu ülkelere girmeleri sonucu yayılma ihtimali vardır.
Yağlı güreş ise Rumeli denilen Trakya ve Balkanlarda yayıldığı bilinmektedir. Yunanlılar da
eski antik Olimpiyat Oyunlarında güreşçilerin yağlanarak güreştiği bilinmektedir. Bu güreşte
Türkler tarafından çok sevilmiş, benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır (Gümüş 1988). 1923 yılında
Türkiye Güreş Federasyonu kurulmuş ve ilk başkanlığa Ahmet Fetgari Bey getirilmiştir. 6
Ayrıca Macar güreş hocası Peter memleketimize getirilerek modern güreşin kaide ve usulleri
öğretilmiş böylece memleketimizde modern güreş yayılmaya başlamıştır. Cumhuriyet
döneminde güreşçilerimiz ilk defa 1924 Paris Olimpiyat oyunlarına iştirak etmişlerdir. 1936
Berlin Olimpiyat oyunlarında 61 Kg. Grekoromen stil güreşçimiz Yaşar ERKAN ilk
olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize kazandırmıştır. 1948 Londra Olimpiyat oyunlarında
Güreşçilerimiz güreşteki Türk hâkimiyetini ve üstünlüğünü serbest stilde 4, Grekoromen
stilde iki altın madalya kazanarak ispat etmişlerdir. Ayrıca 1960 Roma olimpiyat oyunlarında
serbest te 4 grekoromende 3 altın madalya kazanmak suretiyle altın çağımızı yaşatmışlardır.
Bu süreçte güreşçiler 18 olimpiyat, 20 dünya ve 21 Avrupa şampiyonluğu kazanmıştır. 19601977 yılları arasında 4 olimpiyat şampiyonluğu, 5 dünya şampiyonluğu kazanılmış ve bu
tarihten sonra Türk güreşinde bir duraklama ve gerileme yaşanmaya başlanmıştır.1980-1990
yılları arası Türk güreşi çok zora girmiş ve nihayet 1992 Barselona Olimpiyat oyunlarında 62
Kg. grekoromen güreşçimiz Mehmet Akif PİRİM‘in kazandığı altın madalya ile yeniden
şahlanışa geçmiş Hamza YERLİKAYA, Şeref EROĞLU, Nazmi AVLUCA, Mahmut
DEMİR, Selçuk ÇEBİ, Ramazan ŞAHİN gibi şampiyonlarla dünya güreşinde zirveye
oturmuştur. 2016 Rio Olimpiyatlarında Taha AKGÜL olimpiyat şampiyonu olarak altın
madalya, Rıza KAYAALP ve Selim YAŞAR olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya, Cenk
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

44

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
İLDEM ve Soner DEMİRTAŞ olimpiyat üçüncüsü olarak ülkemize güreşte toplam 5 madalya
kazandırmışlardır.
(http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6178/440497.pdf?seq
uence=1)
Güreşçide spor zamanı hangi haller oluyor.
Güreş sporu bireyin, fiziksel, zihinsel, psikolojik, biyomotorik, teknik ve taktik özelliklerin
kombinasyonunu içeren bir branş niteliğindedir. Güreş; anaerobik enerji sisteminin baskın
olarak kullanıldığı, kuvvet, sürat, çabukluk, esneklik, denge, kassal ve kardiovasküler
dayanıklılık, koordinasyon gibi faktörlerin performansı etkilediği bir spor dalı olarak da
tanımlanmaktadır (Aydos ve Ark., 2009; Akgün, 1992; Baykuş, 1989; Johnson ve Cisar,
1987; Macdougall ve Ark, 1984). Güreş de sadece rakibi yenmek için yapılan oyunlarından
oluşan mücadele değil aynı zamanda üst düzey dayanıklılık (aerobik, anaerobik, solunum
fonksiyonları), kuvvet, esneklik, sürat, çabukluk, denge, reaksiyon ve strateji gibi sportif
performans ve kontrol gerektiren bir spordur (Yoon, 2002). Ayrıca güreş kendi içinde farklı
kategoriler ve sikletler ile göze çarpar (serbest ve grekoromen gibi). Güreşçilerin sikletleri
belirlenirken büyük ölçüde fiziksel görüntülerini de (boy uzunluğu, vücut ağırlığı) göz önünde
bulundurmaktadırlar (Terbizan ve ark., 1996).
Araştırmamıza Ulusal ve Uluslararası başarılara sahip 12 (6 serbest-6 Greko-Romen) elit
erkek güreşçi gönüllü olarak katıldı. Güreşçilerin ortalama yaşları 19.8±1.1 yıl, boy 172.1±5.8
cm., vücut ağılıkları da 74.7±9.0 kg. ve spor yaşları da 7.1±1.1 yıl’dı. Antrenman programları
haftada 6 gün (3 gün kuvvet, 3 gün de teknik antrenmanlar) olmak üzere 10 hafta (2.5 ay)
antrenman yaptırıldı. Güreşçilere uygulanan ölçüm ve testler; Fiziksel Ölçümler; güreşçilerin
boy ve vücut ağılıkları SEGA marka araçla performans test protokollerine uygun olarak
yapıldı (Tamer,1995). Şınav Testi (30 sn/adet); güreşçiler minderin üzerine yüz üstü yatarlar.
‘Hazır!’, komutuyla sadece ayak parmakları yere temas edecek şekilde eller omuz
genişliğinde açık, kollar ve vücut gergin pozisyona gelir. Daha sonra kollar dirseklerden
bükülerek göğüs yere doğru yaklaştırılır. ‘Başla!’, komutu ile ‘Dur!’, komutuna kadar
dinlenmeksizin 30 sn. de gerçekleştirebildikleri kadar tekrar sayısı ölçüm sonunda adet olarak
kayıt edildi. Mekik Testi (30 sn/adet; güreşçilerin dizleri 90 derece bükülü sırt üstü yatmaları
istendi, avuç içleri başın yan bölgesinde, omuzlar yer ile temas, dirsek bölgesinin yan Kılınç
F., Aydoğan A., Ersoy A., Yavuz A. (2011). Güreşçilerde hazırlık periyodunda uygulanan
kombine kuvvet antrenmanlarının kuvvet performansları üzerine etkileri. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com 402 kısımları yere
temas edecek şekilde başlangıç pozisyonu belirlendi. Bitiş pozisyonunda gövdeyi öne
getirerek alın bölgesi ile dizlere dokunması şeklinde düzenlendi. Bacakların sabit durması için
yardımcı olundu. ‘Hazır!’, ‘Başla!’ komutu ile bu hareketi 30 sn. süre ile tekrarlayarak ‘Dur!’,
komutuna kadar devam etmişlerdir ve adet olarak yaptığı mekik sayısı kayıt alındı. Ters
Mekik Testi (30 sn/adet); güreşçiler minderin üzerine yüz üstü yatar. Ellerini başının
arkasında kenetler, vücudun üst kısmını belden, yukarıya doğru kaldıra bildiği noktaya kadar
kaldırır. Bacaklar sabit durması için yardımcı olunmuştur. ‘Başla!’, komutu ile ‘Dur!’,
komutuna kadar dinlenmeksizin 30 sn. de gerçekleştirebildikleri kadar tekrar sayısı adet
olarak kayıt edildi. Barfiks Testi (30 sn/adet); güreşçiler, eller omuz genişliğinde ayaları
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karşıyı gösterecek şekilde kapalı tutuş ile barı kavrayarak bara asıldılar, gergin duruştan çene
barın hizasına geçinceye kadar kendilerini yukarı çekmeleri istendi ve tekrar dirseklerin
gergin olduğu duruma dönmeleri istendi. ‘Başla!’, komutu ile ‘Dur!’, komutuna kadar
dinlenmeksizin 30 sn. de gerçekleştirebildikleri kadar tekrar sayısı adet olarak kaydedildi.
Dikey Sıçrama Testi (30 sn/adet); güreşçilerin minderin üzerinde ayakta dik pozisyonda, eller
boyunda, bel sabit, dizler 90° lik açı oluşturana dek bükülür. Daha sonra yukarı doğru sıçraya
bildiği noktaya kadar dikey sıçraması istendi. ‘Başla!’, komutu ile ‘Dur!’, komutuna kadar
dinlenmeksizin 30 sn. de gerçekleştirebildikleri kadar tekrar sayısı kayıt edildi. Canavan ve
Vescovi ye göre dikey sıçrama sporcuların performans ve güçleri hakkında kolay ve güvenilir
bilgi sağladığını belirtmişlerdir (Canavan ve Vescovi, 2004). Maksimal Kuvvet Testleri
(1RM); Precor (USA) marka kondisyon aletlerinde yapıldı. Güreşçi belirlenen kondisyon
aletlerinde teknik olarak uygun pozisyonda yerleşimi yapıldı. Güreşçilerin maksimum olarak
kaldırabileceği ağırlık miktarını belirleyebilmek için 2 deneme yaptırıldıktan sonra en üst
değerde kaldırmış olduğu ağırlık kilogram cinsinden kaydedildi. Bir maksimum tekrarları
belirlenen araçlar; Leg Press (kg), Calf Raise (kg), Chest Press (kg), Abdominal (kg),
Butterfly (kg), Biceps Curl (kg), Triceps Press Down (kg), Shoulder Press (kg), Lat Pully
(kg), Leg Extansion (kg), Leg Curl (kg), Vertical Row (kg), Upper Back (kg), Suquat (kg),
Bench Press (kg), Shoulder Press (kg) ve Silkme (kg) dı.
Tüm testler öncesi ısınma ve hareketlilik-esneklik çalışmaları Spor Bilimcisi gözetiminde
yapıldı. Tablo 1 içerisinde görülen programlanmada temel olarak güreşçilerin ön test
sonuçlarına göre yüklenme şiddetleri belirlenmiştir. Araştırmaya katılan güreşçilerin yaşları
19.±1.1 yıl olarak belirlendi. Aydos ve arkadaşları üniversitede okuyan ve değişik spor
branşlarıyla uğraşan erkek sporcuların rölatif kas kuvvetlerini tespit amacıyla yaptıkları
çalışmada güreşçilerin yaşlarını 21.5±1.yıl olarak bulmuşlardır (Aydos ve ark.2004).
Savranbaşı (1993), Avrupa Şampiyonasına katılacak olan greko romen güreş milli takımının
üzerinde yapmış olduğu araştırmada sporcuların yaş ortalamalarını 22.18±3.03 yıl olarak,
Hazır ve arkadaşları (1994) serbest ve greko romen güreş milli takımları üzerinde yapmış
oldukları araştırmada sporcuların yaş ortalamalarını 21.12±2.66 yıl olarak bildirmişlerdir.
Yapılan çalışmalarla bizim elde ettiğimiz değerler arasında benzerlik göstermektedir.
Araştırmaya katılan güreşçilerin, boyları 172.1±5.8 cm. olarak belirlendi. Aydos ve
arkadaşları üniversitede okuyan ve değişik spor branşlarıyla uğraşan erkek sporcuların rölatif
kas kuvvetlerini tespit amacıyla yaptıkları çalışmada güreşçilerin boylarını 171.18±7.3cm
olarak bulmuşlardır (Aydos ve ark. 2004). Hazır ve arkadaşları (1994) serbest ve greko romen
güreş milli takımları üzerinde yapmış oldukları araştırmada sporcuların boy ortalamalarını
170.17±8.24 cm, Ergen ve arkadaşları (1994) Türkiye I. Lig takımlarında yer alan güreşçiler
üzerinde yapmış oldukları araştırmada 178.5±5.14 cm olarak bildirmişlerdir. Diğer yazarla
çalışmalarımız bulgular arasında paralellik göstermektedir.
Araştırmamızda güreşçilerin antrenman öncesi mekik ön test 30.6±4.1 adet/30 sn., sonrası da
35.4±3.1 adet/30 sn. olarak belirlendi. Cicicoğlu ve arkadaşları (2007), 15-17 yaş grubu
güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin sezonsal değişimi tespit amacıyla yaptıkları
çalışmada 30 saniye mekik testi değerini 30.76+4.12 olarak bulmuşlardır. Kürkçü ve
arkadaşları (2001), 12-14 yaş araştırma grubu güreşçilerinin mekik değerlerini 30.36 adet,

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

46

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
spor yapmayan kontrol grubunun mekik değerlerini 14.13 adet olarak tespit etmişlerdir.
Mırzaeı ve arkadaşlarının yapmış olduğu benzer çalışmada, genç güreşçilerin mekik
değerlerini 66.5 +6 8 adet/dk olduğunu belirlemişlerdir (Mirzaei ve ark., 1990). Genel olarak
bizim değerlerimizle diğer araştırmacılarla nispeten benzerlik gösterirken Mirzaei ve
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada dakika süreci ile test edildiği için güreşçilerin
değerleri bizim değerlerimizden farklı çıkmıştır. Araştırmaya katılan güreşçilerin ters mekik
değerleri ön testte 36.3±4.6 adet/30 sn., son testte 37.7±4.2 adet/30 sn. olarak belirlendi.
Araştırmaya katılan güreşçilerin barfiks değerleri ön testte 18.0±7.2 adet/30 sn., son testte
19.9±7.3 adet/30 sn. olarak belirlendi. Mirzaei ve arkadaşlarının yapmış olduğu benzer
çalışmada, genç güreşçilerin barfiks değerlerini 31.6±6 9.7 adet/dk. olarak belirlemişlerdir
(Mirzaei
ve
ark.,
1990).(
https://www.jhumansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/2167/857)
Eğitim sırasında hangi süreçler sürüyor?
Kilo düşme çoğunlukla bir alt Kiloda güreşerek avantaj sağlamak umuduyla yapılır1,2. Kilo
düşme çoğunlukla aşağıdaki faktörlerin bir veya birkaçının uygulanmasıyla
gerçekieştıniebıiım.Gida alimim azaltma 2. su içimim azaltma 3.sıcak çevrede veya egzersiz
yoluyla terleyerek su kabetme (dehıdrasyon). Kiloyu kontrol etmenin yanı kilo alma ve kilo
kaybetmenin sinim Dır yolu yoktur.En doğru yol sağ duyulu hareket etmektir. Eğer besin
madelerinden alınan enerjinin kalori değeri harcanan eneğinin kalori değerinden fazlaysa kilo
alınır. Tersine alman kalori harcanan kaloriden azsa kilo kaybedilir4,5. Vücudun kulandığı
Oksijen miktarı ölçülebilir ve bu yollada yakılan kalori miktarı bulunabmr.çünkü kullanılan
oksijenle yakılan kalori arasında belirli bir oran vardır. Ortalama genç bir erkeğin dakikada
oksijen tüketim kapasitesi 3 fitredir. Böyiece bir genç dakikada 15 kaion yakmaktadır, çünkü
her litre oksijen için dakikada 6 kaion yakılmaktadır.Vücudun oksijen tüketimi gaz analız
metotlarıyla direk olarak belirienebileceği gibi Bisiklet ergometresi, Step test.Treadmil ve 12
dakika koşu gibi indirekt metotlarda belirlenebilir5 5. Güreşçinin kilosunu muhafaza
edebilmesi için üç temel besin maddesi olan karbonhidratlar, yağlar, proteinlerin yanında
vitaminlerin minerallerin ve suyunda yeterli miktarda alınması gerekir, çünkü maksima!
performans için bunlar gereklidir. Brownell ve steen'e10 göre dengeli Dir diyetin beslenme
değeri yüksek fakat kalori değeri düşürülmüş olmalıdır. Yani kilo düşen bir güreşçi harcadığı
kaloriden daha az kalori almalıdır. Böyiece yağ depolarım eneği kaynağı olarak kullanması
mümkün olacaktır. En az seviyeye indirgenmiş diet % 50-55 karbonhidrat ve 0,8-1,2 gr.
protein (her kilogram ideal vücut ağırlığı için) ihtiva etmelidir. Bir yetişkin kilo düşmek için
günde 1000-1200 hatta bazı durumlarda 1500-1800 kilo kalori daha fazla harcayabilir. Kilo
kaybının haftada 0,5 ile 3 pound (1 pound=450 gr) arasında olması tavsiye edilmektedir9,10.
Bir güreşçinin günlük kalori ihtiyacı 3000 kilo kaloridir. Fakat bu miktar yarışma sezonunda
4000 kilo kaloriyi geçebilir.Haftada 1 poundiuk kilo düşmek için gündelik dieti 50Ö kilo
kalori azaltmak gerekmektedir. Sadece egzersizle kilo vermeye çalışıldığı zaman vücut
yağlarındaki azalma daha yavaş olur. Örneğin hafif koşularda 10 haftada 5 pound kilo
verilebilir. Kilo vermenin en etkili ve güvenli yolu hem diet hem de egzersizdir. Bu yolla
haftada 1 poundu dietle 1 / 2 poundu egzersizle olmak üzere 1,5 poundiuk kilo verilebilir.
Blankenship ve Âlford yaptıkları bir araştırmada sabah kahvaltısından önce yapılan egzersizle
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kilo vermenin daha etkili olduğunu bulmuşlardır13. Harcanan kaloriyi hesaplamanın diğer
yolu ise miktarını Ölçmektir. Buharlaşan 1 gram ter için 0,58 kalori yakılır. 450 gram ter
aktığında yaklaşık 28 gramlık zayıflama olur5. Terlemenin dışında vücuttaki suyun bir kısmı
üre, bir kısmı dışkı ve diğer bir kısmı da nefes verirken akciğerlerden su buharı olarak dışarı
atılır7. Yetişkin bir insan normal bir çevrede günde 2500 mİ su içebilir ve bunu vücudundan
atabilir. 385 Aşırı kilo düşme yarışma kabiliyetini azaltır, sağlığı bozar. Daha Önce belirtilen
kilo verme metotlarının yanında diünetikler ve müshil ilaçlan kullanılarak, sporcu
kusturularak] sıcak banyo ve saunalara girilerek ve naylon sanlıp egzersiz yaparak kilo
düşülmektedir. Amerikan Spor Tıp Kolejinin vardığı sonuca göre0 bu tür metotlar sonucunda
kilo düşüldüğünde sporcuda şunlar meydana gelebilir: (1) kas kuvvetinde azalma, (2)
performans zamanında düşme yani (sporcu uzun süre performansını devam ettiremez), (3)
plazma seviyesinde ve kan volümünde düşme, (4) sabmaksimat yüklenmeler esnasında kalp
fonksiyonunda azalma, (5) daha düşük oksıjjen kullanımı (özellikle besin atımının kritik
seviyede azaltılmasından dolayı), (6) ısı düzenleme fonksiyonlarının bozulması, (7) böbrekler
tarafından filtre edilen sıvı volümünde ve böbrekteki kan dolaşımında düşme, (8)
karaciğerdeki glikojen depolarının boşalması, (9) vücuttaki kaybolan elektrolit miktarının
artması. Bazı araştırmalar %3 veya daha fazia dehidrasyonia meydana gelen kilo düşmenin
sporcunun performansını bozduğunu göstermiştir0. Bazı araştırmacılar ise dehidrasyonun
sebep olduğu % 5 kilo kaybının performansı bozmadığım savunmuştur2. Aşın beslerime ve
yağ depolarının artması sonucu şişmanlık ortaya çıkmaktadır. Küçük yaştaki kötü beslenme
alışkanlıktan nedeniyle yağ hücrelerinin sayısında artma olmaktadır. Bu çocukların
büyüdükleri zaman şişmanlama eğilimleri çok fazladır14. Oscai insanların aşın şişmanlığında;
egzersiz eksikliğinin, genetik faktörlerin, stresin iştahın ve endokrin seviyesinin ikinci
derecede rol aldığını, belirterek birinci sebebin küçük yaşlarda yağ hücrelerinin sayısındaki
artış olduğunu söylemiştir! Aşın yağ esnekliği ve hızı azaltır. Kontrol altına alınamamış
diabet, epilepsi ve astımı olanlar için tehlikelidir18. Kalp krizinin ve hipertansiyonun
şişmanlıkta yakın ilişkisi vardır. Şişman insanların bir aktrvitede kullandığı enerji miktarı
şişman olmayanlara göre daha fazladır17,10. Egzersizin diete göre bazı avantajlan vardır.
Çoğu insan fiziksel aküviteden hoşlanır. Kuvvetli egzersiz insanın moralini yükseltir. Bu da
insanın üzerinden uyuşukluğu atmasını sağlar ve kendisini daha çok yemeğe vermeden
alıkoyarve iştahı bastırır17. 17 günlük bir periyodda 747 lise güreşçisi üzerinde yapılan
araştırmada müsabakadan 2 ile 48 saat önce güreşçilerin vücut ağırlıklarının %2’si ile 12’si
oranında kilo düştükleri belirlenmiştir. Bir diğer araştırmada güreşçilerin ölü sezonda 1,8 kg
ile 20,5 kg arasında kilo aldıkları gözlenmiştir9. Brownell ve arkadaşları vücut ağırlığının
%2’si kadar sıvı kaybının performansı düşürdüğü ve vücut ısı düzeni İçin tehlikeli olduğunu
belirtmiştir. Aynı çalışmada seks hormonu sayılan testesteron seviyesi, vücut yağ oranının
%5’in altında olduğu durumlarda düşük bulunmuştur15. Sauna, buhar banyoları ve whirlpool
banyolar, sıcak tüpier ve süitlerin hıziı kilo düşme amacıyla! kullanılmasının tehlikeli olduğu
araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Saunaların ısısı yaklaşık 80-85 C ve nispî nem oranı %
¿-¿¿’tir. Buhar banyotannda nem oranı % 95 ısı 40 C civarındadır. Whirlpool banyolarda ve
sıcak tüplerde ısı 38 C’yi geçmez. Vücut ısısı saunada diğerlerine göre fazla yükselmez.
Çünkü hava kurudur ve ter buharlaşmaktadır. #akat öbürlerinde buharlaşma az olduğundan
tehlikelidir. Uzun süre kalınmamalıdır. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı bayılma
olacağının belirtileridir. Bu durumda hemen bu yerleri terketmek gerekir. i 386 Sağlıklı kilo
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düşmenin en iyi çözümü öncelikle vücut yağ yüzdesini güvenilir bir şekilde beliıiemek daha
sonra % 5-7’den fazla yağı, vücuttan yukarıda bahsedilen bilgilerin ışığında, yarışma
sezonundan önce, hem diet hem egzersiz yaparak ve dengeli beslenerek atmaktır. Bir çok
yazara göre bir güreşçinin minimal yağ yüzdesi % 5 olarak hesaplanmıştır1,4,9,20, Tipton21
,16 yaşından küçük güreşçilerin minimal yağ yüzdesinin %7'den az olmaması gerektiğini
belirtmiştir. Güreşçiler İçin %5 yağ yüzdesine göre minimum güreş ağırlığını (MGA)
hesaplayan formüller aşağıda çıkarılmıştır. T c h e n g -T ıp to n ’u n u z u n fonm üfü MGA1,6 x 3,28 x göğüs çapı + 3,31 x göğüs derinliği +1,69 x birtrochanteric çap + 0.82 x bî-iliac
çapı + 3,56 x iki bilek çevresinin toplamı T c h e n g -T ıp to n ’u n k ıs a fo rm ü lü : MGA=
2,05 x boy+3,65 x göğüs çapı+ 3,51x göğüs derinliği +1,96 x bitrochanteric çap + 8,02 x sol
ayak bileği çapı-282,18 Yukarıdaki iki denklemde de boy inch olarak çaplar cm olarak
alınacaktır. L an B a m e s ’in F o rm ü lü : Vücut yağ yüzdesin 0,148 x Chest deri altı yağ
kalınlığı + 0.075xSabscapu!ar yağ kalınlığı + 0,077 x Triceps yağ kalınlığı + 0,160 x
Suprailiac yağkalınlığı + 0,152 xAbdominal yağ kalınlığı + 0,102 x Thigh yağ kalınlığı +3,15
% Bu formülde deri attı yağ kalınlığı mm olarak Ölçülmelidir. Formülün en altında görülen
%3,15’lik değer şampiyon olmayan orta dereceli okul öğrencilerinin yağ yüzdelerine ilave
edilmelidir. Sağlıklı kilo düşme konusunda bir güreşçinin aşağıdaki örneği izlemesi yararlı
olacaktır. Örneğin: 70kg. ağırlığında olan bir güreşçinin bilimsel metodla Ölçülen yağ yüzdesi
% 15 olsun .Daha önce bahsedildiği gibi bu güreşçi % 5 yağ oranına (minimal yağ oram) d ü ş
m e s i gerektiğinden fazia k i l o s u olan %10'u, y a n i 7 kg’ı vererek ideal kilosu olan 63
kg.ağıriığına düşmelidir. Bunuda aldığı kaloriyi azaltarak ve antreman yaparak haftada 1 kg
düşmek kaydıyla gerçekleştirmelidir. Yani bu güreşçi müsabakaya 7 hafta kala kilo düşmeye
başlamalıdır.( http://dergipark.gov.tr/download/article-file/188365)
Fizikler yüklerin etkisi
Fiziksel yüklerin etkileri sırasında LPO'nun durumunu araştıran bir çok kaynaktan,
lipoperoksidasyonun yoğunluğu, pentan solunum sisteminde kan oluşturan LPO ürünlerinin
seviyesi ile değerlendirildi. (Meepcoн ф.3.идр, 1983.87-91). Ayrıca, primer ve sekonder
heptaz ve iyonpropanda solunum sırasında verilen hava yoğunlaşmadaki lipoperoksitlerin
miktarı(Дямлив Д.А.идр.2000. 66,67) TBC'ye bağlı olarak, yenilebilir konjugatların ve
ürünlerin idrar atılımına bağlı olarak Lpo'nun yoğunluğunu tahmin etmek mümkündür.
(Азизов А.Т. идр . 1998; Тоориева И.Т . идр 1986 ;фокмар Э.А .1995. 90-93).
Biyokimyasal araştırmalar için, oral antioksidanın biyolojik bir ajan olarak kullanılması teşvik
edilir, çünkü süperoksit giderici kataliz, glutatyon peroksit, glukoz redüktaz da dahil olmak
üzere yüksek antioksidan özellikleri, fermantasyon ve enzimatik olmayan antioksidanları
vardır. (Тригаяв И.В.идр .1998; 121,122) ). Serbest radikal oksidasyon işlemlerinin
değerlendirilmesinde oral suyun kullanımı not edilmiştir (Kукаж А.И. идр.1997. 133-135).
Sonuc
Araştırmaya katılan, güreş, sporcuların antrenman rejimlerinin oluşturulmasında bir ölçüt
olarak kullanılabilir. Ek olarak, güreşçiler vücuttaki metabolik durumun tıbbi ve biyolojik
kontrolünü eğitim sürecinde yapmak için de kullanılabilir. Güreşle ilgili sporcuların
vücudundaki metabolik bozuklukların keskinliği, uygulanan egzersiz yükü seviyesine
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bağlıdır. Metabolik süreçte daha fazla olumsuz değişiklikler Makrosiklin pik seviyelerinde pik
performansı sırasında, egzersiz makrosiklik yürüyüşü sırasında orta fiziksel yükler sırasında
metabolik durumdaki orta düzeyde bozulmalar gözlenir. Makrosiklinde gastrik seviyedeki
fiziksel yüklere maruz kalma sırasında metabolik durumda minimal değişiklikler
gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: sporcu , yükler, fonksiyonal göstergeler,antreman
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CALCULATION OF QUANTUM CAPACITANCE OF MONOLAYER GRAPHENE
USİNG BINOMIAL EXPANSİON THEOREM

Tural MEHMETOGLU
Amasya University

Özet
Grafen güçlü elektriksel özelliklere sahip olduğu iyi bilinmektedir ve ayrıca oldukça elastik
ve kristaliktir. Bu, taşınabilir elektronik cihazlarda kullanım için mükemmel olmasını sağlar.
Akıllı telefonlar ve tabletler, grafen kullanılarak çok daha dayanıklı hale gelebilir ve belki de
kağıt gibi katlanabilir. Bu çalışmada tek tabakalı grafenin kuantum sığasının sıcaklığa bağımlı
olarak değişmesinin belirlenmesi için verimli bir yöntem geliştirilmiştir. Binom açılım
teoremi kullanılarak grafenin kuantum sığasının değerlenmesi için formül oluşturulmuştur.
Önerilen yaklaşım, grafenin kuantum sığasının hesaplama hassaslığının arttığı gözlenmiştir.
Elde edilen formüllerden alınan sonuçlar diğer çalışmalardan alınan sonuçlarla karşılaştırıldı.
Hesaplamamız ile diğer çalışmaların sonuçları arasında tatmin edici uyum bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Grafen; kuantum sığa; binom açılımı teoremi
Abstract
It is well known graphene have powerful electrical properties, graphene is also highly
elastic and crystalloid. This ensure it perfect for use in movable electronics. Smartphones
and tablets can become much more durable using graphene, and perhaps even fold like paper.
Wearable electronic devices are gaining popularity recently. An efficient method is
developed for determination of the temperature dependence of quantum capacitance for
monolayer graphene. Evaluation of the quantum capacitance has been based on the idea of
the binomial expansion theorem. Suggested approach allowed to developing increasing
accuracy of the quantum capacitance for graphene. Obtained formulae was applied to real
systems and they examined other studies. This work presents a test of implementation of for
quantum capacitance of graphene. A good satisfactory has been found between our
calculation and the results from the other studies.
Keywords: Graphene; quantum capacitance; binomial expansion theorem

1. GİRİŞ
Grafeni tanımlamanın en basit yolu, tek, ince bir grafit tabakası olmasıdır - kurşun kalem
ucunda kullanılan yumuşak, lapa lapa malzeme. Grafit, karbon elementinin bir allotropudur,
yani aynı atomlara sahiptir, ancak malzemeye farklı özellikler kazandırarak farklı şekilde
düzenlenirler. Örneğin, hem elmas hem de grafit karbon biçimleridir, ancak farklı özellikleri
vardır. Elmaslar inanılmaz güçlüdür, grafit kırılgandır. Grafenin atomları altıgen bir düzende
düzenlenmiştir [1].
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Altıgen bir yapıda bağlanmış düzlemsel bir atom atomu karbon atomu olan Grafen, ortaya
çıkan nanoelektronik ve nanoelektromanyetik uygulamalarda oldukça ümit verici bir
malzemedir ve hem teorik hem de deneysel olarak büyük bir ilgi çekmektedir; olası
elektromanyetik uygulamalar ekranları, antenleri, ara bağlantıları, polarizörleri, plazmonikleri
ve gizlemeyi içerir [2-12].
Grafenin elektriksel iletkenliği ve diğer elektronik özelliklerini anlamak için belirli bir
kuantum sistemin durumlarının yoğunluğunun bilinmesi önemlidir. Durum yoğunluğunun
kuantum sığası yoluyla doğrudan ölçümleri, örneğin iki boyutlu bir elektron gazı [12, 13] ve
karbon nanotüpler [14] içeren yarı iletken numunelerde başarıyla kullanılmıştır. Grafen
tabakaları kuantum kapasitansının [15, 16] teorik çalışmaları tabi tutulmuş ve ilk ölçümler
yakın zamanda yapılmıştır [17, 18].
2. TEK TABAKALI GRAFENİN KUANTUM SIĞASININ HESAPLANMASI
Tek tabakalı grafenin kuantum sığası için aşağıdaki ifadeler verilmiştir [20]:
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(4) denklemine aşağıdaki binomial açılım teoremini uygulayalım:


2

(4)

N

( x  y ) n = lim  ( 1) m Fm ( n) x n − m y m .
N →

(5)

m =0

burada Fm (n) binomial katsayılardır:
 n(n − 1)...(n − m + 1)

m!

Fm (n) = 
m
 (−1) (m − n)

 m ! ( − n)

tam sayılariçin n

(6)
kesir sayılar için n

Bu durumda (1) formülü için aşağıdaki sonuca ulaşırız:
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1
x  −  (1+i ) x

Cqe (T , EF , ) = q D( e  EF (1+i )  xErfc  −
dx
e
2
2s 

0
2





x2

− 2
1
s
 x  −  (1+i ) x
 EF (1+ i )
−  EF (1+ i )
2s
− e −  EF (1+i )  xErfc 
e
dx
)
+
(
e
+
e
)
e
e −  (1+i ) x dx)


2
2
 2s 
0
0

(7)

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma, grafenin kuantum sığası için oluşturulan (7) formülünün Mathematica 10
dengeleyicisinde programı oluşturularak hesaplama yapılmıştır. Alınan sonuçlar Tablo 1’de
verilmiştir. Alınan sonuçlar kaynaklardaki sonuçlarla iyi uyum içinde olduğu görülmektedir.
Önerilen yöntemi kullanarak elektrik ve elektronik cihazlarının önemli parçalarından olan
grafenin kuantum sığasının sıcaklığa bağlı olarak değişmesini kolayca hesaplamak
mümkündür.
Tablo 1. Grafenin kuantum sığasının karşılaştırmalı hesaplama sonuçları

s (meV )

Kaynak [20]

Bu çalışma

k BT (meV )

EF (meV )

10

0.001

0.0

3.989423

3.989423

20

1000

1000

1313.301009

1313.301087

30

50

50

67.402432

67.402429

30

100

100

132.207277

132.207421

50

1000

0.001

693.460080

693.460059

70

25.7

0.001

33.411477

33.411481

100

1.0

50

69.785446

69.785443

500

500

500

703.428141

703.428144
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ACCURATE EVALUATION OF SPECIFIC HEAT CAPACİTY OF THE URANIUM
DİOXİDE-BERYLLIUM OXIDE ( UO2 - BeO )

Tural MEHMETOGLU
Amasya University
Mehriban EMEK
Adiyaman University
Özet
Uranyum dioksit-berilyum oksit ( UO2 - BeO ) nükleer yakıtının izobarik özgül ısı
kapasitesini hesaplamak için Debye yaklaşımı için önemli ifadeler önerilmiştir. Nükleer
reaktörlerde yaygın olarak kullanılan uranyum dioksit-berilyum oksit nükleer yakıt için öz
ısısını değerlendirme yöntemi verilmiştir. Uranyum dioksit-berilyum oksit yakıtı öz ısısının
hesaplanması formülünde ortaya çıkan Debye fonksiyonun hesaplanması için yeni bir analitik
algoritma önerdik. Düşük ve yüksek sıcaklık aralıklarında nükleer yakıt öz ısısını
değerlendirmek için analitik bir algoritma geliştirilmiştir. Son olarak, bu yaklaşıma dayanan
bilgisayar programı, uranyum dioksit-berilyum oksit nükleer yakıtın öz ısısının
hesaplanmasında uygulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Berilyum dioksit; Nükleer yakıtlar; termal iletkenlik
Abstract
Efficient expressions are proposed for the specific heat capacity of Uranium dioxideberyllium oxide nuclear fuel by using the Debye model. A new evaluation method for
isobaric specific heat capacity of uranium dioxide-beryllium oxide nuclear fuel is given
which is widely used in nuclear reactors. We proposed a new analytical algorithm for
calculation of isobaric Debye function which occurring in the isobaric specific heat capacity
of uranium dioxide-beryllium oxide nuclear fuel. An analytical algorithm was developed to
evaluation the isobaric specific heat capacity of nuclear fuel in low and high temperature
ranges. Finally, computer program based on this approach is applied to calculation of the
isobaric specific heat capacity of beryllium dioxide nuclear fuel plates.
Keywords: Beryllium dioxide; Nuclear fuels; thermal conductivity
1. GİRİŞ
Yapılan araştırmalarda, berilyum oksit ve uranyum oksit içeren nükleer yakıtın, daha uzun
ömürlü, daha verimli ve geleneksel nükleer yakıtlardan daha güvenli olduğu gösterilmiştir [18]. Vancouver merkezli nadir metal şirketi IBC Advanced Alloys, Purdue Üniversitesi ve
Texas Engineering Experiment Station (TEES) ile birlikte berilyum oksit nükleer yakıtları ile
ilgili araştırma ve geliştirme projesinin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu [8-17].
Yapılan çalışmada, nükleer yakıt araştırma programlarını geliştirmeyi ve hem mevcut hem de
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gelecekteki nükleer güç reaktörlerinde ticari kullanım için berilyum oksitle geliştirilmiş
nükleer yakıt geliştirmeyi amaçlıyor. Konvansiyonel nükleer yakıtlarda kullanılan uranyum
dioksitin ( UO2 ) termal iletkenliğinin küçük olduğu bilinmektedir. Berilyum oksit ( BeO ) çok
yüksek termal iletkenliğine sahiptir ve dahası, UO2 ile 21.000 santigrat derece sıcaklığa kadar
reaktif değildir. Bununla birlikte, endüstriyel ölçekte uygulanabilir olabilecek iki oksiti
birleştirmek için bir üretim süreci bulmak için önemli çalışmalar yapıldı. Araştırmacılar, daha
sonra yakıt peletleri üretmek için kullanılabilecek BeO ile çevrili UO2 granüllerinin
oluşumuyla sonuçlanan ortak bir kalıp tekniği geliştirdi. Teknik, nükleer yakıt üretmek için
halihazırda UO2 'de gerçekleştirilen kalıplama işlemine benzer olduğundan, mevcut yakıt
üretim tesislerine uygulana bilinir.
Bu çalışmada, Debye modeli kullanılarak UO2 - BeO nükleer yakıt paletlerin termal
izobarik öz ısı kapasitesi sıcaklığa göre değişimi incelenmiştir.
2.NÜKLEER YAKIT İZOBARİK ÖZ ISI KAPASİTESİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ
Izobarik öz ısı kapasitesi hassas hesaplanması için kaynak [18]’de aşağıdaki yöntem
önerilmiştir:

CP = 3NkLP ( x ) ,

(3)



, N -Avagadro sayısıdır, k -Boltzman sabitidir,  - Debye sıçaklığıdır, T - ise
T
mutlak sıçaklıktır ve LP ( x) fonksiyonu ise n boyutlu Debye fonksiyonu ile aşağıdaki gibi
burada, x =

ifade edilir [18]:
LP ( x) = LV ( x) +

 G LV 2 ( x)
8 
3
 3  8
 x + Dn (1, x )  + x 1 − Dn (1, x ) + x   G
e −1 
8
 8  x

(4)

Burada LV ( x) fonksiyonu aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
nx
,
(5)
e −1
burada  G - Gruneisen parametresidir. Dn (  , x) Debye fonksiyonu için aşağıdaki analitik
LV ( x) = (n + 1) Dn (1, x) −

x

hesaplama yöntemi verilmiştir [19]:
N
n
 (n + 1, (i +  ) x)
i
Dn (  , x) = n lim  ( −1) Fi (−  )
.
x N → i =0
(i +  )n+1

(6)

(6) formülünde  ( , x) ve Fi (−  ) sırasıyla tam olmayan Gamma fonksiyonu ve binomial
katsayılardır [20]:


( , x) =  t  −1e−t dt ,

(7)

x
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Fm (n) =

1 m −1
(n − i) .
m ! i =0

(8)

3. Sonuçlar ve tartışma
Bu çalışmada, UO2 - BeO nükleer yakıtının izobarik öz ısısı hesaplanması için geniş
sıcaklık aralığında hesaplanması yöntemi önerilmiştir. Önceki hesaplama yöntemlerinde
deneysel sonuçlardan alınan yaklaşımlarla karşılaştırıldığında, bu yöntem bir analitik forumla
dayalı inceleme olma özelliğine sahiptir. İzobarik özgül ısı kapasitesi hesaplaması için Debye
fonksiyonun hassas hesaplanması gerektirir ki burada kullanılan formüller önemli ölçüde
hassas sonuçlar sağlar. Sıcaklığın farklı değerlerinde UO2 - BeO nükleer yakıtının izobarik
özgül ısı kapasitesi için alınan hesaplama sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Sıcaklığın büyük
değerlerinde hesaplama sonuçlarının literatürle üst üste düşmesi azalır. Bunun sebebi
kaynaktaki hesaplamalar Einstein yaklaşımına göre yapılmasıdır. Alınan sonuçların literatürle
karşılaştırmasından alınan sonuçların bu tür çalışmalara fayda sağlayacağı görülmektedir.
Tablo 1. UO2 - BeO nükleer yakıt izobarik öz ısısı (  = 1075 K ,  G = 3.6 )

T (K )

İzobarik öz ısı [21]
−1

J .kg K

−1

İzobarik öz ısı (bu çalışma)

J .kg −1 K −1

1200

309

293.6

1400

319

313.8

1600

322

328.6

1800

328

339.6

2000

332

347.9

2500

346

361.6
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KAZAKİSTAN’DA EKONOMİK BÜYÜME VE YOKSULLUĞUN AZALTILMASI

Aziza SYZDYKOVA
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Özet
Yoksulluk sorunu her ne kadar az gelişmiş ülkelerin sorunu olsa da gelişmekte olan ve
gelişmiş ülkelerde farklı derecelerde olmak üzere dünya genelinde etkisini hissettirmeye
devam etmektedir. Kazakistan bağımsızlık kazandıktan sonra, önce negatif, daha sonra yavaş
ve hızlı ekonomik büyüme dönemlerini geçirmiştir ve bu nedenle yoksulluğun azaltılmasında
ekonomik büyümenin rolüne dair ilginç bir örnek olabilir. Kazakistan’daki büyümenin
desteklenmesi ve yoksulluğun azaltılmasında çeşitli politikaların ve olayların rolünün
öğrenilmesi faydalı olacaktır.
Bu çalışma ile Kazakistan örneğinde büyüme ve yoksullukla mücadele sürecinin anlaşılması
bakımından literatüre katkı sağlanması düşünülmektedir. Dünyada ve Kazakistan’da
yoksulluğun görünümünü inceleyen bu çalışmada, yoksulluğun çeşitleri, göstergeleri, ölçütleri
ve nedenleri detaylarıyla analiz edilmiştir. Ayrıca Kazakistan’da yoksulluğun azaltılmasında
ekonomik büyümenin rolü değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Ekonomik büyüme, Yoksulluk

ECONOMIC GROWTH AND POVERTY REDUCTION IN KAZAKHSTAN

Abstract
The problem of poverty continues to make its impact on the world, although it is at varying
degrees in developing, underdeveloped and developed countries. After gaining independence,
Kazakhstan has undergone a period of negative, then slow and rapid economic growth, and
therefore could be an interesting example of the role of economic growth in poverty
reduction. It will be useful to support the growth in Kazakhstan and to learn the role of
various policies and events in poverty reduction.
This study aims to contribute to the literature in terms of understanding the process of growth
and poverty in Kazakhstan. In this study examining the outlook of poverty in the world and
Kazakhstan, the types, indicators, criteria and reasons of poverty were analyzed in detail. In
addition, the role of economic growth in poverty reduction in Kazakhstan was evaluated.

Keywords: Kazakhstan, Economic growth, Poverty
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GİRİŞ
Yoksulluk, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu sosyo-ekonomik bir problemdir. İnsanların
topluluk halinde yaşamaya ve üretim ilişkilerinde bulunmaya başladığından bu yana var olan
yoksulluk günümüz dünyasının en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Her geçen gün
artan toplam dünya refahına rağmen zengin ile yoksul arasındaki uçurum giderek artmakta ve
yoksul insan sayısı katlanarak çoğalmaktadır (Temiz, 2013: 4). “Küresel İnsani Yardım
Raporu 2018” verilerine göre, dünyada yaklaşık 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de
aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Yoksulluk sorunu her ne kadar
gelişmekte olan, az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerde farklı derecelerde olsa da dünya genelinde
etkisini hissettirmeye devam etmektedir (Doğan ve Mehmet, 2013).
Kazakistan ekonomisi, 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını
kazandıktan sonra düşüş, durgunluk ve ardından yüksek ekonomik büyüme aşamalarından
geçmiştir. 1990’dan 1997’ye kadar olan dönem, Kazakistan’da negatif ekonomik büyüme
veya en iyi durgunluk dönemi olmuştur. 1998’den bu yana Kazakistan, güçlü ve sürdürülebilir
bir büyüme sürecine girmiştir. 2001–2017 döneminde, Kazakistan’da yoksulluk sınırının
altında yaşayan nüfus %46’dan %2,5’e düşmüştür (Kazakistan İstatistik Ajansı, 2019). Bu
oran düşük görünmesine karşın toplamda 18,2 milyon nüfusu olan Kazakistan için yüksek
sayılmaktadır. Yoksulluğu, İnsani Gelişme Endeksi ile ölçen 2018 insani gelişme raporunda
ise, Kazakistan İnsani Gelişme sıralamasında 0.80 endeks değeriyle 59.sırada yer almaktadır
(UNDP: 2018).
Dolayısıyla bu yoksulluk insidansı göz önüne alındığında, yoksulluğun azaltılması,
Kazakistan için hala diğer birçok kalkınma hedefinin başarısını etkileyebilecek önemli bir
politika hedefidir. Yoksulluğun azaltılması ya da ortadan kaldırılması, toplumda daha fazla
eşitlik ve tüm vatandaşlara onurlu bir yaşam sağlamak için gereklidir. Yoksulluğun
azaltılması, daha becerikli işgücüne yol açabilecek eğitimin ilerlemesine (özellikle yüksek
öğrenim) de yardımcı olabilir. Yoksulluğun azaltılmasının, eğitimin yayılması yoluyla anne
sağlığı, çocuk ölümleri, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, cinsiyet eşitliği vb. gibi gelişmelere de
katkıda bulunabileceği sıklıkla tartışılmaktadır.
Kazakistan bağımsızlık kazandıktan sonra, önce negatif, daha sonra yavaş ve hızlı ekonomik
büyüme dönemlerini geçirmiştir ve bu nedenle yoksulluğun azaltılmasında ekonomik
büyümenin rolüne dair ilginç bir örnek olabilir. Kazakistan’daki büyümenin desteklenmesi ve
yoksulluğun azaltılmasında çeşitli politikaların ve olayların rolünün öğrenilmesi faydalı
olacaktır. Bu çalışma ile Kazakistan örneğinde büyüme ve yoksullukla mücadele sürecinin
anlaşılması bakımından literatüre katkı sağlanması düşünülmektedir. Dünyada ve
Kazakistan’da yoksulluğun görünümünü inceleyen bu çalışmada, yoksulluğun çeşitleri,
göstergeleri, ölçütleri ve nedenleri detaylarıyla analiz edilmiştir.

YOKSULLUĞUN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ
Yoksulluk, çok boyutlu bir niteliğe sahip olmasından dolayı farklı şekillerde
tanımlanabilmektedir. Örneğin tüketim yaklaşımına göre; yoksulluk belirli bir düzeyin altında

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

61

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
özel tüketim olarak tanımlanırken, gelir yaklaşımına göre yoksulluk, asgari yaşam
standardının gerektirdiği temel gereksinimlerin karşılanabilmesi için yeterli miktarda gelirin
elde edilememesi durumu olarak tanımlanmaktadır (Lipton, 1997; Drewnowski, 1977).
Dünya Bankası (1990) ise yoksulluğu, asgari yaşam standardına erişememe durumu olarak
tanımlamıştır. Diğer bir deyişle yoksulluk, maddi nitelikteki mahrumiyetler nedeniyle
kaynaklara ve üretim faktörlerine erişememe ve asgari bir yaşam düzeyini sürdürecek gelirden
yoksun olma durumudur (Aktan ve Vural, 2002).
En basit tanımıyla yoksulluk; herkese iyi bir hayat temin edecek yeterli ve erişilebilir
kaynakların olmayışıdır (Cox, 1975: 48). Yoksulluk tanım ve ölçümünde öncelikli olarak
üzerinde durulması gereken, yoksulluk göstergesi olarak salt ekonomik ölçütlerin mi, yoksa
bunların ötesinde ve bunlara ek olarak sosyal ve hatta siyasal ölçütlerin mi dikkate alınacağı
konusudur (Şenses, 2001: 62). Literatürdeki çalışmalarda en yaygın olarak kullanılan
yoksulluk ölçekleri “mutlak yoksulluk” ve “göreli yoksulluk”‘tur.
Mutlak yoksulluk; hanehalkı veya bireyin yaşamını fiziksel olarak devam ettirebilmek
amacıyla ihtiyaç duyduğu asgari tüketim düzeyidir (Dumanlı, 1995: 212). Bu tanımın
içerisinde bireyin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olan gereksinimler (yemek, kira, elektrik,
giyim ve yakıt gibi) vardır, dolayısıyla bu yoksulluk sınırını göstermektedir. Mutlak
yoksulluk düzeyinin belirlenmesi, ‘açlık sınırı/yoksulluk açığının saptanması için yapılan
uluslararası çalışmalarda, ülkeler arası fiyat farklarından dolayı temel ihtiyaçlar değil, günlük
tüketim değeri kişi başına dolar cinsinden belirlenmektedir (Sipahi, 2006).
“Göreli yoksulluk” ise, daha çok azgelişmiş ülkelerde kalkınma göstergesi olarak
kullanılmaktadır. Göreli yoksulluk kavramı, insanın toplumsal bir varlık olmasından yola
çıkar (Tekeli, 2003) ve literatürde, temelde algılanan ya da hissedilen ihtiyaçlar şeklinde bir
referans grubuyla (bireyin beklentilerini karşılaştırdığı grup) bağdaştırılır (Harvey, 1993: 99).
Yoksulluk; düşük gelir düzeyi, yetersiz ve dengesiz beslenme ile sağlıksızlık, sosyal yalıtım
ve düşük sosyal katılım, psikolojik ve ekonomik bireysel güvensizlik, şoklara açıklık, risk ve
belirsizliğe cevap verememe, doğal çevrenin bozulması ve sosyal çevrede kısır döngü gibi
bazı aksaklıkların bir bütünü olarak algılanmalıdır. Yoksulluk, fazla üretememeden ve aynı
zamanda üretilen değerler karşılığında elde edilen değerlerin bireyler arasında, bölgeler
arasında, sektörler arasında vs. adil bir şekilde paylaşılamamasından kaynaklanır (Aktan,
2002:1).
Günümüzde uluslararası anlamda kabul edilmiş yoksulluk sınırları mevcuttur. Dünya
Bankası’na göre Satın Alma Gücü Paritesi’ne (SAGP) göre hesaplanmış günlük 1,90 doların
altında gelir elde eden insanlar açlık sınırı altında yaşarken; günlük 3,10 doların altında gelire
sahip olanlar da yoksulluk sınırı altında bir yaşam sürmektedir (Dünya Yoksulluk ve
Eşitsizlik Raporu, 2018: 2).
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EKONOMİK BÜYÜME, GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ
Refah düzeylerini artırmak isteyen ülkelerin başlıca hedeflerinden birisi ekonomik
büyümedir. Ekonomik büyüme süreci başarıldıktan sonraki önemli süreç ise ekonomik
büyüme ile elde edilen faydanın bireylere mümkün olduğunca eşit şekilde paylaştırılmasıdır
yani düzgün bir gelir dağılımıdır (Yıldız, 2009). Gelir dağılımı, belirli bir zaman diliminde
belirli bir ekonomi yapı içinde meydana gelen gelirin o ülkede yaşayan insanlar, insanlardan
oluşan toplumsal gruplar ve üretim faktörleri arasındaki dağılımıdır (Karaman ve Özçalık,
2007). Yoksulluk ise elde edilen gelirin biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek,
giyim vb. asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılayamama durumu olarak
nitelendirilmektedir (Yıldırım, 2011). Küreselleşme olgusunun 80’li yıllarda ortaya
çıkmasıyla birlikte gelir dağılımdaki dengesizlik ve yoksulluk sorunu Birleşmiş Milletler
Örgütü’nce dünyadaki en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilmiştir. Dünyadaki açlık ve
yoksulluğun sebebi, gıda, ilaç ve ya kaynak eksikliği değil, var olan zenginliğin adil bir
şekilde paylaştırılmamasıdır. Küresel adaletsizliğin bugünkü boyutlarına ulaşması; uygulanan
ekonomi politikalarından, sosyal ve ekonomik kalkınma konusundaki yanlış siyasetten, Batılı
ülkelerin sömürü düzenlerinden, dünya nüfusu içindeki küçük bir grubun aç gözlülüğünden
kaynaklanmaktadır (Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu, 2018: 3).
Birçok ekonomik çalışma, yoksulluk sorununu çözmek için daha yüksek ekonomik
büyümenin ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltılmasının rolünü vurgulamıştır. Ekonomik
büyümenin yoksulluğu azaltması yönündeki görüşler Jain ve Tendulkar (1995), Tendulkar
(1998) ve Ravallion ve Datt’ın (1996) çalışmaları ile ampirik olarak desteklenmiştir. Dollar ve
Kray (2002) çalışmasında daha yüksek kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)
oranının yoksulluk oranındaki azalmayı daha hızlı desteklediğini 75 ülkeden oluşan ülke
grubu için tespit etmiştir. Ekonomik büyümenin yoksulluğun azaltılmasındaki rolü Deaton ve
Dreze (2001), Bhagawati (2001) ve Datt ve Ravalion (2002) tarafından da desteklenmiştir.
Diğer taraftan yüksek ekonomik büyümenin hangi kanallardan yoksulluğu ve eşitsizliği
azaltabileceği tartışılmaktadır. Ravallion ve Datt (1996) ve Bhagawati’ye (2001) göre; yüksek
büyümenin yoksulluk seviyelerini etkileyebileceği birçok kanal var. Bu bağlamda önemli bir
kanal, daha fazla istihdam ve artan ücretlerin oluşturulmasıdır. Ayrıca, hükümet vergi
gelirlerindeki artış, toplumun daha yoksul kesimleri için sosyal refah, sağlık ve eğitim
tesislerine yapılan harcamalar yoluyla yoksullara daha fazla yardım sağlanmasına olanak
sağlayabilir.
Dünyadaki gelir dağılımı sorunu kendini birkaç biçimde göstermektedir, aynı zamanda sosyal
ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. En önemlileri emek ve tarım aleyhine
gelişen fonksiyonel gelir dağılımı sorunu ile kişisel gelir eşitsizliği sorunudur (Kuştepeli ve
Halaç, 2004). Örneğin milli gelirin dağılımda yüksek gelir gruplarınca büyük bir bölümün
paylaşılması durumu refahın düşük gelir grupları arasında yayılmasını engellemektedir.
Dolayısıyla hükümetler bu adaletsizliği gidermek amacıyla düşük gelir gruplarına ayni, nakdi
veya sosyal yardımlarla destek sağlamakta, yüksek gelir gruplarına ise gelirleriyle orantılı
vergi almaktadır.
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Şekil 1’de gelir eşitsizliği-yoksulluk-büyüme arasındaki ilişki gösterilmektedir. Yüksek
ekonomik büyüme hızı, yoksulluğun azaltılmasında birincil faktör olduğu halde, eşitsizlik
yoksulluğun azaltılmasını önemli ölçüde sınırlandırabilmektedir. Gelir dağılımında bir
değişiklik olmaksızın, yoksulluğun azaltılması ancak büyümeyle mümkün olmaktadır.
Bununla birlikte, eşitsizlik oranının yüksek olduğu ülkelerde gelir eşitsizliği daha kötüye
gitmese bile büyüme yoksulluğun azaltılmasında daha az etkili olmaktadır. Düşük
seviyelerdeki gelir eşitsizliği veya mütevazı indirimler nispeten büyük bir yoksulluğu azaltma
etkisine sahip olabilir (Bourguignon, 2004: 4). Şekil 1’e göre gelir dağılımındaki değişimin
etkisi ikiye ayrılmaktadır. Büyüme etkisi bütün gelir düzeyleri için oransal değişime denir.
Dağılım etkisi ise, ortalamadan bağımsız olarak nisbi gelir dağılımındaki değişime verilen
addır (Bourguignon,2004).

Mutlak Yoksulluk ve
Yoksullukta Azalma

Gelir Dağılımı ve
Dağılımında
Değişim

Ortalama Gelir Düzeyi
ve Ekonomik Büyüme

Şekil 1: Ekonomik Büyüme, Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üçgeni
Kaynak: Bourguignon, 2004: 4

Eşitsizlik, büyüme ve yoksulluk arasındaki ilişki bu nedenle hassas bir dengeye sahiptir.
Büyümenin öncelik sıralamasını yapmak yoksulluğun azaltılması için yeterli değildir.
Yoksulluğun etkin ve sürdürülebilir bir şekilde azaltılabilmesi için, büyüme, gelir ve gelir dışı
eşitsizlikleri yapıcı seviyelerde tutan eğitim, sağlık, gıda ve beslenme güvenliği gibi insan
sermayesine yapılan sürekli yatırımlarla birleştirilmelidir (UN, 2013: 66-67).
Daha önce Ravallion ve Datt (1996), yüksek istihdamın ve daha yüksek reel ücretlere yol
açarak yüksek büyümenin yoksulluğu azalttığını savunurken, Sen (1996), yoksullara sosyal
yardımda daha yüksek devlet harcaması ihtiyacını güçlü bir şekilde vurgulamıştır.
Kazakistan’dan gelen ampirik kanıtlar, ekonomik büyümenin istihdamın yanı sıra fakirliğin
azalmasına yardımcı olan reel ücretleri de artırdığını göstermektedir. Ayrıca, ekonomik
büyüme hükümet gelirini artırmaya yardımcı oldu, ancak eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik
gibi sosyal sektörlere yönelik devlet harcamalarını desteklemedi.
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Yoksulluk sorununu sadece gelir yetersizliği ile ilişkilendirmek, ekonomik olarak gelişmenin
sağlanması ile ortadan kalkacağını düşünmek yoksulluk sorununun çok boyutlu niteliğini göz
ardı etmek anlamına gelmektedir. Sahip olduğu karmaşık yapı ve ilişkili olduğu kavramların
çokluğu yoksulluğun derinlemesine analiz edilmesini zorunlu kılmaktadır. Kalkınma
iktisadının da temel konularından biri olan yoksulluk, kalkınma kavramı ve alt bileşenleriyle
karşılıklı bir ilişki içerisindedir. Yoksulluğun ekonomik gelişme (büyüme), gelir dağılımı gibi
kavramlarla olan ilişkisinin yönü ve boyutunun analiz edilmesi, sorunun çözümü için
geliştirilecek politikaların tespiti açısından büyük öneme sahiptir.

DÜNYADA YOKSULLUĞUN PROFİLİ
Dünya Bankası tarafından yayımlanan yoksulluk göstergelerinde 2011 yılı günlük SAGP’ye
göre 1,90 doların altında gelir elde eden insanlar açlık sınırı altında kabul edilmektedir. Bu
sabit veriye göre, 1990’lı yılların başından itibaren istisnasız bir şekilde tüm dünya genelinde
yoksulluk azalmakta ve neredeyse %10 seviyesine gerilemiş görünmektedir (Dünya
Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu, 2018: 12).
1990-2017 döneminde günlük 1,90 dolardan az bir gelirle yaşayan nüfus sayısı 1990’da 1,8
milyar iken, 2017 yılında bu rakam yaklaşık 800 milyona gerilemiştir. Fakat Çin hariç
tutulduğunda bu rakamın fazla değişmediği görülmektedir. Oran olarak bakıldığında Tablo
1’den görüldüğü gibi, günlük 1,90 dolardan az bir gelirle yaşayan nüfus oranı 1990’da
%35,5’ten 2017’de %9,6’ya düşmüştür. Yoksulluk denince akla gelen ilk bölge olan
Afrika’da 1990 yılında 287,6 milyon insan açlık sınırı altında yaşarken 2010 yılında bu sayı
401 milyona yükselmiştir.
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Tablo 1. Bölgelere Göre Gelir Açısından Yoksulluk (1990-2017)
Günde 1.90 dolardan daha az gelirle yaşayanların sayısı (milyon
kişi)
201 2017*
1990 1996 1999 2002 2005 2008 2010 2
*
987,1 712,9 695,1 552,5 361,6 293,7 220,6 73,2 82,6

Bölge
Doğu Asya ve Pasifik
Avrupa ve Merkezî
Asya
13,3
Latin
Amerika
ve
Karayipler
62,5
Ortadoğu ve Kuzey
Afrika
14,4
Güney Asya
Sahra Altı Afrika
Dünya

33,8

36,8

27,6

22,9

13,3

11,4

7,2

4,4

67,3

69,3

62,7

54,4

39,7

35,4

27,8 29,7

15,3

10,3

9,4

9,4

8,8

7,9

7,2

7,8

5,9

4,9

2,8

2,4

1,6

1,7

13,8

13,5

11,7

9,8

6,9

6,0

4,5

5,6

5,8
40,3
58,8
29,6

3,8
58,3
28,8

3,2
38,6
56,9
25,8

3,0
33,8
50,9
20,9

2,7
29,5
47,7
18,1

2,3
24,7
46,5
15,8

2,7
15,1
42,3
10,9

13,5
35,2
9,6

9,6 257,
503,1 518,3 554,6 510,5 467,0 402,3 3
231,3
380,2
400,
281,9 354,5 5
401,5 389,4 396,1 407,4 8
347,1
1.866, 1.706, 1.731, 1.613, 1.353, 1.222, 1.090, 782,
8
7
9
2
6
8
9
7
776,3
Günde 1.90 dolardan daha az gelirle yaşayan nüfusun oranı (%)
61,6 41,1 38,8 29,9 19,1 15,1 11,2 3,6 4,1

Doğu Asya ve Pasifik
Avrupa ve Merkezî
Asya
2,9
Latin
Amerika
ve
Karayipler
14,1
Ortadoğu ve Kuzey
Afrika
6,3
Güney Asya
44,4
Sahra Altı Afrika
55,1
Dünya
35,5
Kaynak: Dünya Bankası, 2019

Küresel olarak bakıldığında, yoksulluğun en fazla hissedildiği bölgeler Alt Sahra Afrika’sı,
Güney ve Güney Doğu Asya, Latin Amerika gibi genelde azgelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin yer aldığı bölgelerdir. Ancak, günümüzde AB ülkeleri, ABD gibi gelişmiş ülkelerde
de çeşitli şekillerde görülen yoksulluk önemli bir sorun haline gelmektedir. Örneğin, AB’de
her 7 kişiden biri yoksulluk riski altında ya da göreli yoksul durumundadır (Gündoğan, 2008:
45).
Dünyadaki aşırı yoksulluk oranı 2017 yılında 1990 yılına göre %75 oranında azalarak
%9,6’ya kadar gerilemiştir. Dünya Bankasına göre, aşırı yoksulluk içinde yaşayan dünya
nüfusundaki gerilemenin temel nedeni, ülkeler arasındaki artan ekonomik entegrasyon ile
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özellikle başlangıçta yoksul olan Çin ve Hindistan’daki hızlı ekonomik büyümedir (Dünya
Bankası, 2017).
Açlık sınırı olarak ortaya konan 1,90 doların altında gelir elde eden nüfus, her ne kadar %10
gibi düşük bir seviyede görünüyor olsa da yoksulluğun daha iyi anlaşılması adına diğer
seviyelerdeki yoksulluk oranlarına da bakılması gerekmektedir. Az gelişmiş ülkelerin aksine
gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde günde 1,9 dolar ile yaşamak mümkün değildir. Bunu
göz önünde bulunduran Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler için
yoksulluk sınırı rakamlarını ayrı ayrı olarak günlük 3,2 dolar, 5,5 dolar ve 21,7 dolar altında
olarak belirlemiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere göreceli olarak açlık ve yoksulluk tanımları
ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir (Şekil 2).

Şekil 2: Ülkelerin gelir seviyelerine göre açlık ve yoksulluk sınırları
Kaynak: Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu, 2018: 17.
Tablo 2, seçilmiş bazı gelişmekte olan ülkelerdeki İnsani Gelişme Endeksleri ile İnsani
Yoksulluk Endeksleri ve yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusa ilişkin verileri
göstermektedir.
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Tablo 2: Seçilmiş Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İnsani Gelişme ve
İnsani Yoksulluk İndeksleri
Yoksulluk Sınırının Altında
Gini
Yaşayan Nüfus (%)
Endeksi
HDI
HDI Ulusal yoksulluk Günlük 1.90
Günlük
sırası
değeri
sınırı
dolar
5.50 dolar
(2006–2017)
SAGP (2006–
SAGP
2016)
(2016)
Çok Yüksek ve Yüksek Düzeyde İnsani gelişme endeksine sahip ülkeler
Türkiye
65
0.791
2.5
41.9
Kazakistan
59
0.800
2.7
0.0
1.1
26.9
Çin
86
0.752
3.1
1.4
7.8
42.2
Ukrayna
90
0.751
3.8
0.1
1.2
25
Rusya
49
0.816
0.5
37.7
Federasyonu
Orta Düzeyde İnsani gelişme endeksine sahip ülkeler
Güney Afrika
111
0.699
55.5
18.9
27.7
63
Kırgız
121
0.672
25.4
1.4
20.9
26.8
Cumhuriyeti
Tacikistan
127
0.650
31.3
4.8
18.9
34
Bangladeş
138
0.608
24.3
14.8
39.2
32.4
Hindistan
129
0.640
21.9
21.2
43.5*
35.1
Nepal
148
0.574
25.2
15.0
38.5
..
Pakistan
149
0.562
29.5
6.1
28.8
33.5
Düşük Düzeyde İnsani gelişme endeksine sahip ülkeler
Tanzanya
153
0.538
28.2
49.1
57.8
37.8
Zimbabwe
155
0.535
72.3
21.4
36.1
43.2
Benin
161
0.515
40.1
49.6
57.7
47.8
Senegal
165
0.505
46.7
38.0
50.5
40.3
Ruanda
157
0.524
39.1
59.5
60.4
50.4
* Hindistan’a ait en son yıl verisi 2011’e aittir.
HDI

Kaynak: UNDP (2018), Human Development Indices and Indicators, Statistical Update
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
Erişim: 03.01.2019
2018 yılı İnsani Gelişme Raporu’na göre, toplam 189 ülkenin 59’unun çok yüksek, 53’ünün
yüksek, 39’unun orta, 38’inin ise düşük düzeyde insani gelişme endeksine sahiptir. Rapora
göre, 108 gelişmekte olan ülkenin 15’i yüksek, 71’i orta ve 22’si ise düşük düzeyde İnsani
Yoksulluk Endeksi-1’e sahiptir.
Kazakistan’da yoksulluğun boyutlarını ölçmeye yönelik çalışmaların sayıca çok sınırlı olduğu
söylenebilir. Bu alandaki en yeni çalışmalardan birisi, Kazakistan İstatistik Kurumu
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tarafından yapılan ve sonuçları 2018 yılı sonunda kamuoyuna duyurulan “2017 Yoksulluk
Araştırması”dır. Bu araştırmaya göre 2017 yılında Kazakistan’da asgari ücretin altında geliri
olan nüfusun oranı %2,4 iken, gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı %0,1’dir. Bu tarihte
Kazakistan’da, kişi başı günlük 1,90 doların altında gelirle yaşamını sürdürmeye çalışan fert
bulunmamaktadır.

5. KAZAKİSTAN’DA EKONOMİK BÜYÜME VE YOKSULLUKLA MÜCADELE
5.1.Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk
Ekonomik büyümenin Kazakistan’daki yoksulluk üzerindeki etkisini göstermek için, Şekil
3’te kişi başına düşen reel GSYH, büyüme oranı, yoksulluk insidansı (asgari ücretten düşük
geliri olan nüfusun yüzdesi) ve aşırı yoksulluk insidansı (gıda sepeti maliyetinin altındaki
gelire sahip nüfusun yüzdesi) yer almaktadır. 2001’de nüfusun %46’sının asgari ücretin
altında gelire sahip olduğu görülmektedir. Bu oranın yüksek olmasında 1998 Rusya krizinin
etkileriyle Kazakistan ekonomisinin de çöküş yaşadığı yılların etkisi vardır. Oran daha sonra
hızlı bir şekilde düşmeye başlamıştır ve 2017 yılında Kazakistan’da asgari ücretin altında
gelire sahip nüfusun oranı %2,6’dır. Benzer şekilde gıda sepeti maliyetinin altında gelire
sahip olan nüfus oranı 2000’li yılların başında ortalama %10 iken, 2017 yılına gelindiğinde
sıfıra kadar inmiştir. Dolayısıyla, 2000 sonrası dönemde kişi başına düşen reel GSYH ve
büyümesinin, hızla azalan yoksulluk dönemiyle çakıştığı açıktır.
Bu noktada dikkate alınmalıdır ki, GSYH büyüme oranları 2001’de %13 olan çok yüksek
orandan 2002-2007’de %8–9’a, 2010-2013’te %4-5’e düşmüş olsa da, bu oranlar yoksulluğun
hızla azalmasını desteklemeye devam edecek yüksek büyüme oranlarıdır. Kişi başına düşen
GSYH arttıkça, yani GSYH’nın nüfus artış hızından daha hızlı büyüdüğü durumda,
yoksulluğun azalması gerektiği anlamına gelmektedir.
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Şekil 3: Yoksulluk Endeksleri, Kişi Başına GSYH ve Büyüme Oranı Arasındaki İlişki

5.2.Ekonomik Büyüme ve Eşitsizlik
Şüphesiz günümüz dünyasında hüküm süren parasal sistemde yoksulluğun oluşumunda etkili
olan bir diğer faktör, gelir yetersizliği ya da bir başka deyişle gelirin ülkeler ve bireyler
arasında eşit dağılmamasıdır (Temiz, 2013: 5). Yukarıda da bahsedildiği gibi, gelir
eşitsizliğindeki azalma (Gini katsayısındaki düşüş), büyümenin herhangi bir düzeyinde,
yoksulluk oranındaki daha hızlı bir düşüşü beraberinde getirecektir. Bu nedenle özellikle
2000’den sonraki büyüme döneminde Kazakistan’da gelir eşitsizliğindeki değişimleri
incelemek ilgi çekici olacaktır.
Şekil 4, gelir eşitsizliğinin göstergesi olan Gini katsayısı ve Kazakistan’ın GSYH büyüme
oranını göstermektedir. Eşitsizliğin 2000-2008 yılları arasındaki olumsuz ve düşük büyüme
döneminde arttığı görülürken, o zamandan bu yana büyük ölçüde düştüğü görülmektedir.
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Şekil 4: Gini Katsayısı ve Kişi Başına Reel GSYH İlişkisi
Kazakistan’daki yoksulluğun, kişi başına düşen GSYH büyüme oranının düşmesiyle birlikte
artan eşitsizlikle birlikte arttığı görülmektedir. 1998’den bu yana yaşanan yoksulluğun hızlı
bir şekilde azalması, büyük oranda Gini’nin adaletsizlik katsayısının fazla değişmemesi
nedeniyle, kişi başına düşen gelirlerin yüksek oranda artmasının sonucu olarak görülmektedir.
Ayrıca, yoksulluk açığı endeksinin 1 ve aynı zamanda yoksulluk sınırının altında kalan
nüfusun durumu yüksek büyüme dönemlerinde iyileşmiştir.

5.3.Ekonomik Büyüme, İstihdam, Ücretler ve Yoksulluk
Kazakistan’da yüksek GSYH büyüme döneminin, yoksullukta keskin bir azalma ve gelir
eşitsizliğinde bir miktar azalma ile ilişkili olduğu açıktır. Yüksek ekonomik büyüme, bir
ülkede mal ve hizmet üretiminin hızla arttığı anlamına gelmektedir ki bu da insan gücüne olan
ihtiyacı artırmaktadır. Dolayısıyla istihdamın esnekliği ekonomik duruma bağlı olarak
ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, yüksek büyümenin artan istihdamla ilişkili olması
muhtemeldir. Daha önce de belirtildiği gibi, Kazakistan’da ham petrol ve gaz sektörü
büyümenin öncü sektörü olmaya devam etmektedir, aynı zamanda inşaat ve ulaştırma gibi
diğer birçok sektörün büyümesine öncülük etmektedir.
Ülkedeki istihdam oranı, ücret düzeyi ve gelir dağılım göstergelerinin dinamikleri, ekonomik
büyüme ve insani gelişme arasındaki ilişkilerde önemli faktörlerdir. Resmi istatistiklere göre,
Kazakistan’da 2000’den bu yana işsizlik oranı giderek azalmaktadır. Ancak, işgücü
piyasasında genel durum, göründüğünden daha yavaş bir şekilde gelişmektedir. Çünkü resmi
istatistikler, komşu ülkelerden gelen yasadışı işçilerin sayısını tam olarak hesaba
katmamaktadır (UNDP 2003).

1

Yoksulların ortalama gelir düzeyinin temel geçim düzeyinin ne kadar altında olduğunu gösteren bir eşitsizlik
ölçüsüdür.
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İşgücüne ve istihdama ilişkin istatistikler Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3, hem işgücüne
katılımın hem de istihdamın 2000 yılından sonra iyileştiğini göstermektedir. Benzer şekilde,
işsizlik ve işsizlik oranı aynı dönemde düşmüştür. Ekonomik büyümenin ekonomik
faaliyetleri ve dolayısıyla istihdamı canlandırdığı için, işgücü piyasasındaki bu gelişmeler
sürdürülebilir ekonomik büyümeye bağlanabilir. Ancak, 2017 yılında %4,9 seviyesinde olan
işsizlik oranı Kazakistan için hala yüksek sayılır.
Tablo 3: İstihdam, 1996-2017
1996
İşgücün
e
katılma
oranı
(%)
Çalışan
(bin
kişi)
İstihda
m oranı
(%)
İşsizler
(bin
kişi)
İşsizlik
oranı
(%)
Kayıtlı
işsizlik
oranı
(%)

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2016

2017

70.8
71.48 71.01 69.50 70.33 70.36 70.47 70.61 9
70.92 71.00 71.00
7489. 7107. 7901. 8610. 8774. 8981. 9041.
8887. 8998. 9027.
5
4
7
7
6
9
3
8962 6
8
4
94.9
87.04 87.25 91.89 94.23 94.61 94.71 94.79 6
94.89 95.05 95.10

970.6 906.4 640.7 496.5 473

451.
474.8 470.7 9
454.2 445.5 442.3

12.96 12.75 8.11

5.29

5.77

5.39

5.21

5.04 5.11

4.95

4.90

Kaynak: Kazakistan’da Yaşayan Nüfus Standartları (Kazakistan İstatistik Kurumu 2018).

Şekil 5, 1996–2017 yılları arasında işsizlik ve reel GSYH’nin büyüme oranlarını
göstermektedir. İki değişken arasında güçlü bir ilişki olduğu ve daha yüksek GSYİH
büyümesinin istihdamda daha hızlı bir artışla ilişkili olduğu açıktır. Rakam, istihdam oranının
GSYİH büyüme oranına ilişkin esnekliğinin Kazakistan örneğinde bire yakın olabileceğini
göstermektedir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

72

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
12000

16
14
12
10
8
6
4
2
0

10000
8000
6000
4000
2000
0

Kişi başına GSYİH (sabit 2010 ABD Doları)

İşsizlik oranı (%)

Şekil 5: Kazakistan’da kişi başına reel GSYH büyümesi ile işsizlik oranı arasındaki
ilişki, 1996-2017 (%)
Ekonomik teoriler ekonomik büyümenin istihdam artışına yol açtığını ve bunun da reel
ücretlerde artışa yol açabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, ekonomik büyümenin, yaşam
standardını ve dolayısıyla yoksulluğun insidansını etkilediği için reel ücretler üzerindeki
etkisini analiz etmek önemlidir. Şekil 6, reel ortalama aylık ücret oranı ile kişi başına düşen
reel GSYİH arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu rakam, kişi başına düşen reel GSYİH ile
reel aylık ücret oranı arasında yakın ve uzun vadeli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu
durum, daha yüksek GSYH büyüme oranının, işgücü talebi arttıkça zaman içinde reel
ücretlerde daha fazla büyümeye yol açtığını göstermektedir.
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Şekil 6: Kazakistan’da kişi başına GSYİH ve ortalama aylık ücret ilişkisi (1996-2017)

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

73

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Sonuç
Günümüzde dünyanın dört bir yanında insanlar yoksulluk gerçeğine maruz kalmaktadırlar.
Genel olarak yoksulluk, bir bireyin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari
imkanlardan (gıda, sağlık, eğitim vs.) yoksun olma durumudur. Yoksulluğun tanımı kadar
önemli olan bir diğer konu ise yoksulluğu ölçümüdür. Yoksulluğu ölçerken en çok başvurulan
yöntem gelirdir. Ancak gelir, yoksulluk ölçümünde tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü
yoksulluğun birden fazla boyutu vardır. Bunları, beslenme, sağlık, eğitim, okur/yazarlık oranı,
gelir eşitsizliği şeklinde sıralanabilir.
Yoksulluğu azaltma politikalarına ilişkin artan literatür ekonomik büyümenin önemini ve
ayrıca yoksulluğun azaltılması ve geliştirilmesinde devlet yardımının sağlanmasının hedefine
vurgu yapmıştır. Yoksullara devlet yardımları, ekonomik büyümeyle birlikte büyüyen devlet
gelirine bağlı olduğundan, ekonomik büyümenin anahtar rolü literatürde vurgulanmıştır.
Büyüme oranlarının daha yüksek olduğu ülkelerin, yoksullukta daha hızlı bir azalma yaşaması
muhtemeldir. Nitekim Kazakistan’da büyüme, artan istihdama ve yüksek reel ücretlere yol
açarak yoksulluğu azaltmıştır.
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GENELLEŞTİRİLMİŞ FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN KİMYASAL
POTANSİYELİN NEGATİF DEĞERLERİ İÇİN ANALİTİK OLARAK
HESAPLANMASI

B. A. MAMEDOV
E. ÇOPUROĞLU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Abstract
It is well known that generalized Fermi-Dirac integrals are widely used in solid state physics
especially problems associated with semiconductors and metals. Because of this, the interest
of solving generalized Fermi-Dirac integrals analytically with different methods has become
important. But in literature the available approximations for analytically evaluation of
generalized Fermi-Dirac integrals are insufficient. From this point of view, we have presented
a simple analytically method for generalized Fermi-Dirac integrals in case of   0 using
binomial expansion theorem. Well known that the chemical potential also plays an especially
important role in solid-state physics and is closely related to the concepts of work
function, Fermi energy, and Fermi level. To show the efficiency of this study, we have
compared our calculation results with numerical literature data. As can be seen from our
calculation results, the given method is useful and can be easily applied for related problems
occurring in solid state physics.
Özet
Genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrallerinin katı hal fiziğinde, özellikle yarı iletkenler ve
metallerle ilgili problemlerde yaygın olarak kullanıldığı iyi bilinmektedir. Bu nedenle,
genelleştirilmiş Fermi-Dirac integralinin analitik olarak farklı yöntemlerle çözmek önem
kazanmıştır. Ancak literatürde genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrallerinin analitik olarak
değerlendirilmesi için mevcut yaklaşımlar yetersizdir. Buradan yola çıkarak, binom açılım
teoremini kullanarak genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrallerinin   0 durumu için basit bir
analitik yöntem sunduk. Bilindiği gibi kimyasal potansiyel ayrıca katı hal fiziğinde özellikle
önemli bir rol oynar ve iş fonksiyonu, Fermi enerjisi ve Fermi seviyesi kavramları ile
yakından ilgilidir. Bu çalışmanın verimliliğini göstermek için hesaplama sonuçlarımızı sayısal
literatür verileri ile karşılaştırdık. Hesaplama sonuçlarımızdan da görüleceği gibi, verilen
yöntem faydalıdır ve katı hal fiziğinde ortaya çıkan ilgili problemlere rahatlıkla uygulanabilir.
GİRİŞ
Fermi-Dirac dağılımı özellikle fermiyonların sistemdeki enerjisini tanımlamada
kullanılmaktadır. Bilindiği gibi fermiyonlar Pauli dışarlama ilkesine uyan yarım-tamsayılı
spine sahip parçacıklardır. Fermi-Dirac istatistiği de bu parçacıkların enerji seviyelerine
dağılımını inceleyen bilim dalıdır [1]. Fermi-Dirac istatistiği ile oda sıcaklığındaki metallerin
ve yarıiletkenlerin termodinamik ve iletkenlik özellikleri açıklanabilmiştir. Ayrıca FermiDirac dağılımı astrofiziğin ve plazma fiziğinin birçok alanında da kullanılmaktadır [2-10].
Fermi-Dirac dağılımı genel haliyle aşağıdaki gibi gösterilir [1]:
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

76

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
ni =

1
e

(  i −  )/ KT

(1)

+1

Burada K Boltzman sabiti, T sıcaklık,  i

i. parçacığın enerjisi ve  ise kimyasal

potansiyeldir.
Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini hesaplarken ortaya çıkan genelleştirilmiş FermiDirac integrali aşağıdaki şekilde ifade edilir [11]:


Fk ( , ) = 
0

xk 1 +  x / 2
e(x − ) + 1

(2)

Burada k tamsayı veya yarım-tamsayı değerleri alabilen reel bir sayıdır.  ve 
parametreleri ise sırasıyla kimyasal potansiyel normalizasyonu ve relativistik etki ölçü
birimidir ve aşağıdaki gibi gösterilirler:

=
=



(3)

KT
KT
me c 2

(4)

Literatürde genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrali için birçok sayısal ve yarı-analitik
hesaplama yöntemi bulunmaktadır [12-24]. Biz de bu çalışmada binom açılımı yöntemini
kullanarak genelleştirilmiş Fermi-Dirac integralinin   0 durumu için tam analitik bir
yaklaşım elde ettik. Elde ettiğimiz formülü  kimyasal potansiyelin negatif değerleri için
hesapladık ve literatür verileriyle kıyasladık.
TEORİ ve FORMÜLLER
Binom açılımı teoremi
n−m m

y
x
( x  y ) =  (1) f m (n)  m n −m
m=0

x y
N

n

m

x y

(5)

x y

şeklindedir. Burada f m (n) binomial katsayısıdır.

  0 durumu için (5)'i (2)'de uygulayıp gerekli ara işlemleri yaptığımızda aşağıdaki analitik
ifadeyi elde ederiz:
 
Fk ( , ) =  
2

1/2 N

 f ( −1) e
i =0

i

Tk (i +1) ( 2 /  )

(1+i)

(6)

Burada Tk (i +1) ( 2 /  ) fonksiyonu genel haliyle aşağıdaki gibidir:
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N
 (n + j + 1, mp)
(n + 3 / 2 − j, mp) 

Tnm ( p ) =  f j (1/ 2)  p1/2− j
+ pj

n + j +1
m
mn +3/2− j


j =0

(7)

(7)' de ortaya çıkan  (n + j + 1, mp) ve (n + 3 / 2 − j, mp) fonksiyonları literatürden iyi
bilinen Gamma fonksiyonlarıdır ve aşağıdaki gibi gösterilirler [25]:
x

 ( , x) =  t  −1e−t dt

(8)

0


( , x ) =  t  −1e −t dt

(9)

x

(6) 'dan görüldüğü gibi elde edilen formül tam olarak analitik olup parametrelerin keyfi
değerleri için geçerlidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmada genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrali için binom açılımı teoremi kullanılarak
  0 durumu için tam analitik formül elde edilmiştir. Hesaplama sonuçlarımızı Mathematica
nümerik sonuçları ile kıyaslayıp Tablo 1 şeklinde verdik. Tablo 1' den görüldüğü gibi önerilen
yöntem bu sonuçlarla uyumludur.
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Tablo.1. Fermi-Dirac integralinin   0 durumu için hesaplama sonuçları

k





Bu Çalışma

3/2
5/2
1
1
1/2
2
2
7/2
9/2

8/10
1/10
5/10
5/10
1/10
3/10
3/5
3/8
11/10

-2
-5/2
-9/2
-1
-1
-2
-7/5
-3
-7/2

0.24652538214
0.29345471794
0.01348620046
0.41497689026
0.30168048301
0.31983358777
0.65687709407
0.78050471496
3.13037524373
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0.30168048301
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0.65688217532
0.78051177480
3.13037731367
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KİMYASAL POTANSİYELİN POZİTİF DEĞERLERİ İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ
FERMİ-DİRAC İNTEGRALİNİN ANALİTİK OLARAK HESAPLANMASI

E. ÇOPUROĞLU
B.A. MAMEDOV
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Abstract
It is well known that generalized Fermi-Dirac integrals have an important role in solid state
physics, astrophysics and determining thermodynamic properties of metals. Also, introducing
new approximations for solving generalized Fermi-Dirac integrals analytically has become
important. Various authors have already computed the generalized Fermi-Dirac integrals
using different numerical methods. But existing methods for the calculation of generalized
Fermi-Dirac integrals are not full analytical approximations. Most of them gave either
approximations with poor accuracy or formulae involving computation limitations. The aim
of this study is giving a simple analytically method for generalized Fermi-Dirac integrals
using binomial expansion theorem and applying it to the positive values of the chemical
potential  . To show the accuracy of this method, we have compared our calculation results
with available numerical literature data. As can be seen from our calculation results that our
results are in good agreement with literature data.
Özet
Genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrallerinin katı hal fiziğinde, astrofizikte ve metallerin
termodinamik özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Ayrıca,
genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrallerinin analitik olarak çözülmesi için yeni yaklaşımların
getirilmesi önem kazanmıştır. Çeşitli yazarlar, genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrallerini
farklı sayısal yöntemler kullanarak hesaplamışlardır. Ancak genelleştirilmiş Fermi-Dirac
integrallerinin hesaplanması için mevcut yöntemler tam analitik yaklaşımlar değildir. Birçoğu
ya doğruluğu düşük olan yaklaşımları ya da hesaplama sınırlamalarını içeren formülleri
vermiştir. Bu çalışmanın amacı binom açılımı teoremini kullanarak genelleştirilmiş FermiDirac integralleri için basit bir analitik yöntem sunmak ve bunu kimyasal potansiyelin pozitif
değerlerine uygulamaktır. Bu yöntemin doğruluğunu göstermek için hesaplama sonuçlarımızı
mevcut sayısal literatür verileri ile karşılaştırdık. Hesaplama sonuçlarımızdan da anlaşılacağı
gibi, sonuçlarımızın literatür verileri ile iyi bir uyum içinde olduğu görülmektedir.
GİRİŞ
Dağılım veya olasılık yoğunluğu fonksiyonları, parçacıkların belirli bir sistemde mevcut
enerji seviyelerini işgal etme olasılığını tanımlar. Özellikle ilgi çekici olan, Fermi fonksiyonu
olarak adlandırılan elektronların olasılık yoğunluğu fonksiyonudur. Bu olasılık yoğunluğu
fonksiyonlarının türetilmesi ve uygulamaları en çok termodinamik ve istatistik fiziğinin
konusudur. Taşıyıcı dağılım fonksiyonlarını anlamak için çeşitli termodinamik kavramlara
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aşina olmak gerekir. Bunlar arasında termal denge, toplam enerji ve ısı arasındaki fark, iş ve
parçacık enerjisi ve Fermi enerjisinin anlamı bulunur [1-4].
Fermi fonksiyonu olarak da adlandırılan Fermi-Dirac dağılım fonksiyonu, enerji seviyelerinin
Fermiyonlar tarafından dolma olasılığını sağlar. Fermiyonlar, Pauli'nin dışarlama ilkesine
uyan yarı-tamsayılı spine sahip parçacıklardır. Pauli dışarlama ilkesi, yalnızca bir
Fermiyon'un tek bir kuantum durumunu işgal edebileceğini ileri sürer. Bu nedenle,
Fermiyonlar bir enerji bandına eklendiklerinde enerji bandında mevcut durumları doldururlar.
En düşük enerjili durumlar önce doldurulur, ardından daha sonrakiler. Mutlak sıfır sıcaklıkta
(T = 0 K), enerji seviyelerinin tümü Fermi seviyesi dediğimiz maksimum enerjiye kadar
doldurulur. Fermi seviyesinin üzerindeki hiçbir durum doldurulmaz. Daha yüksek bir
sıcaklıkta, tamamen doldurulmuş durumlar ile tamamen boş durumlar arasındaki geçişin ani
olmak yerine aşamalı olduğu bilinmektedir [1].
Bilindiği gibi, genelleştirilmiş Fermi-Dirac fonksiyonları ve türevleri, sıcak yoğun yıldız
plazmalarındaki
kısmen
dejenere
elektronların
termodinamik
miktarlarının
değerlendirilmesinde önemlidir [5-10]. Relativistik etkiler göz önüne alındığında kuantum
istatistiğini özellikle elektronların termodinamik özelliklerini yükseltilmiş dejenere ve yüksek
sıcaklıkta çalışmak gerekmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sayısal yöntemler olup
genelleştirilmiş Fermi-Dirac integralini değerlendirmek için etkili bir analitik yöntem
bulunmamaktadır. Genelleştirilmiş Fermi-Dirac fonksiyonlarının sayısal olarak
değerlendirilmesi kolay bir iş değildir [11-18]. Sayısal yöntemler sadece küçük bir
dejenerasyon ve sıcaklık aralığını kapsayabilir ve doğruluğu çok iyi değildir.
Genelleştirilmiş Fermi-Dirac integralinin kullanım alanlarının genişliğinden dolayı,
relativistik koşullar dikkate alınarak genel olarak kullanılabilecek tam analitik yaklaşımlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle biz bu çalışmada genelleştirilmiş Fermi-Dirac integralinin
tam analitik ifadesini geliştirerek kimyasal potansiyelin   0 durumları için incelemelerde
bulunduk ve elde ettiğimiz verileri literatür değerleri ile karşılaştırdık.
TEORİ ve FORMULLER
Fermi-Dirac dağılımı genel haliyle aşağıdaki gibi gösterilir [1-4]:
ni =

1
e

(  i −  )/ KT

(1)

+1

Burada K Boltzman sabiti, T sıcaklık,  i

i. parçacığın enerjisi ve  ise kimyasal

potansiyeldir.
Fermi-Dirac integrali de relativistik etkiler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde ifade edilir:


Fk ( , ) = 
0

xk 1 +  x / 2
e(x − ) + 1
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Burada k tamsayı veya yarım-tamsayı değerleri alabilen reel bir sayıdır.  ve 
parametreleri ise sırasıyla kimyasal potansiyel normalizasyonu ve relativistik etki ölçü
birimidir (  = 0 için relativistik olmayan durum) ve aşağıdaki gibi gösterilirler [16] :

=
=



(3)

KT
KT
me c 2

(4)

(2) formülünden görüldüğü gibi Fermi-Dirac integralini hesaplamak oldukça zordur.
Literatürde kullanılan yöntemlerin yetersizliği bu integralin hesaplanma zorluğundandır ve
genel çözümleri sayısal ağırlıklıdır. Biz ise bu çalışmada binom açılımı yöntemini kullanarak
genelleştirilmiş Fermi-Dirac integralinin   0 durumu için tam analitik bir yaklaşım elde
ettik. Elde ettiğimiz formülü  kimyasal potansiyelin pozitif değerleri için hesapladık ve
literatür verileriyle kıyasladık.
Binom açılımı teoremi [19]
n−m m

y
x
( x  y ) =  (1) f m (n)  m n −m
m=0

x y
N

n

m

x y

(5)

x y

şeklindedir. Burada f m (n) binomial katsayısıdır.

  0 durumu için (5)'i (2)'de uygulayıp gerekli ara işlemleri yaptığımızda aşağıdaki analitik
ifadeyi elde ederiz:
 
Fk ( , ) =  
2

1/2 N


i =0

i
  2 1/2−i

2
fi (1/ 2 )   
Qk ( ,  , i ) +   Gk ( ,  , i ) 
 

 



(6)

Burada Qk ( , , i ) ve Gk ( , , i ) fonksiyonları genel haliyle aşağıdaki gibidir:

 N
2

− m
  f m (−1) e L  k + i, m,  


m=0
Qk ( , , i ) =  N

2

 + m
L  k + i, −1 − m, 
  f m (−1) e


 m=0
N

2

Gk ( ,  , i ) =  f j ( −1)  e − j   k + 1/ 2 − i, , ,


j =0






2

(7)




 − −1− j
j  + e ( )   ( k + 1/ 2 − i, , j + 1) 



2
2


(7) ve (8) de ortaya çıkan L  k + i, m,  ,   k + 1 / 2 − i, , ,

 

fonksiyonları ise sırasıyla aşağıdaki gibi gösterilir:
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  n +1

n +1
L ( n, m,  ) =  n
  ( −m )− n ( −n  ( n ) +  (1 + n, −m ) )

m


 −u

 u1+ k  −  1+ k 
−
1+ k

 ( k , u ,  , j ) =  Log (  / u )
 ju
j
 −e + e

j
 1+ k 
 u E ( − ju ) −  1+ k  E ( − j  )
−k
−k


 e − u

  ( k , u,  ) =  
 u1+ k  E −u Log e − 
( )
−k


(

m=0
(9)

m0

k  = 0 ve j = 0
k  0 ve j = 0
k  = −1 ve j = 0

(10)

k = 0
k   0 ve j  0

k = 0

)

(11)

k  0

Ayrıca (9), (10) ve (11)' de ortaya çıkan E− k  ( − ju ) , (n) ve  (1 + n, − m ) fonksiyonları
sırasıyla literatürden iyi bilinen Eksponensiyel integral fonksiyonu, tam ve tam olmayan
Gamma fonksiyonlarıdır ve aşağıdaki gibi gösterilirler [19]:


e − zt
E n (z) =  n dt
t
1

(12)



( , x ) =  t  −1e −t dt

(13)

x

x

 ( , x) =  t  −1e−t dt

(14)

0

(6) 'dan görüldüğü gibi elde edilen formül tam olarak analitik olup parametrelerin keyfi
değerleri için geçerlidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmanın amacı literatürde bulunan sayısal yöntemlere veya yarı-analitik yöntemlere
alternatif bir yaklaşım geliştirerek tam analitik bir yöntem oluşturmaktır. Bu amaç
doğrultusunda genelleştirilmiş Fermi-Dirac integrali için binom açılımı teoremi kullanılarak
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  0 durumu için tam analitik formül elde edilmiştir. Hesaplama sonuçlarımızı nümerik
sonuçlarla kıyaslayıp Tablo 1 şeklinde verdik. Tablo 1' den görüldüğü gibi önerilen yöntem
nümerik sonuçlarla uyumludur.
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Tablo.1. Fermi-Dirac integralinin   0 durumu için hesaplama sonuçları

k





1/25
1/10
1/2
1/2
3/2
1
2
3
2
5

2
1/8
1/4
6
1
5
1/2
1/25
11/2
13/2

1/2
1/2
3/2
2
1/2
1
3/2
5/2
7/2
2
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2.113365981
6.636211075
2.680059343
4.594587624
8.786456072
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90.00548663
3704.426859
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0.995507841
2.125402072
6.642382019
2.698166068
4.615490790
8.806494473
23.36073765
90.01270284
3704.446575
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DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ:
MARDİN’İ ZİYARET EDEN TURİSTLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
THE EFFECT OF DESTINATION PERSONALITY ON VISITOR SATISFACTION: A
RESEARCH ON TOURISTS VISITING MARDİN
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Özet
Turizm destinasyonlarını ziyaret eden turistlerin destinasyonla ilgili memnuniyetlerini
etkileyene unsurlardan birisi o destinasyonun kişilik özellikleridir. Bu çalışmada, Mardin
şehrini ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon kişiliği algılarının ziyaretçi memnuniyetleri
üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle
gerçekleştirilen çalışma kapsamında Şubat 2018 ve Ağustos 2018 arasında Mardin’i ziyaret
eden 403 yerli turistten anket tekniğiyle veri toplanmıştır. Destinasyon kişiliğini ölçmek üzere
Uşaklı ve Baloğlu (2011) tarafından oluşturulan ve Chen ve Phou (2013) tarafından
geliştirilen 30 maddelik Destinasyon Kişiliği Ölçeği kullanılmıştır. Ziyaretçi memnuniyetini
ölçmek üzere ise, literatür taraması neticesinde karma bir ölçek oluşturulmuş ve
kullanılmıştır. Anket vasıtasıyla elde edilen veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir.
Çalışma neticesinde, Mardin’in destinasyon kişiliği özelliklerinin ziyaretçi memnuniyeti
üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulunduğu bulgusu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Marka Kişiliği, Destinasyon Kişiliği, Ziyaretçi
Memnuniyeti, Mardin
Abstract
One of the factors influencing tourists’ satisfactions about a destination they visit is
destination’s personality features. In this study, it was aimed to investigate the effect of
destination personality perceptions of domestic tourists visiting Mardin on their visitor
satisfactions. Within the scope of the study conducted via random sampling method, data was
gathered via survey technique by 403 domestic tourists visiting Mardin between February
2018 and August 2018. In order to measure destination personality, Destination Personality
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Scale created by Uşaklı and Baloğlu (2011) and developed by Chen and Phou (2013) with 30
items was used. Moreover, to measure visitor satisfaction, a combined scale prepared after
literature review was used. The data gathered via survey form, was analysed through SPSS
22.0 program. In conclusion, the result that there is significant and positive effect of
destination personality features of Mardin on visitor satisfaction was reached.
Keywords: Destination, Brand Personality, Destination Personality, Visitor Satisfaction,
Mardin
1. GİRİŞ
Turizm sektöründe rekabet devamlı olarak artış göstermektedir. Bu bağlamda turistler, turizm
destinasyonlarını ikameleriyle kolay biçimde değiştirebilmektedir (Ekinci-Hosany, 2006:
127). Bu sebeple, bir destinasyonun diğerlerinden farklılaşmasına yönelik olarak destinasyon
pazarlaması kapsamında farklı pazarlama stratejilerinden faydalanılmaktadır. Bu doğrultuda,
destinasyonların diğerlerinden farklılaşması hususunda önemlilik arz eden bir kavram da
destinasyon kişiliği olmaktadır. Zira destinasyona ilişkin kişilik özelliklerinin oluşturulup
turistlerin
zihinlerinde
konumlandırılması,
turistler
o
destinasyona
ziyaret
gerçekleştirdiklerinde, bu ziyaretten memnun kalmalarını etkileyebilecek olan bir unsur
niteliğindedir. Bu doğrultuda, destinasyon kişiliğini zihinlerinde konumlandıran ve
benimseyen ziyaretçiler, gerçekleştirdikleri ziyaretten memnun kalabilecekleri gibi, tekrardan
aynı destinasyonu ziyaret etme niyetine de sahip olabilecek ve diğer insanlara da
destinasyonla ilgili tavsiyelerde bulunabilecektir.
Literatürde destinasyon kişiliği ve ziyaretçi memnuniyeti ilişkisi konusunda çeşitli çalışmalar
yapılmış durumdadır. Ancak Mardin’e ilişkin bu şekilde bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
araştırma çerçevesinde destinasyon olarak Mardin kenti seçilmiş olup; çalışmanın amacıysa,
Mardin kentini ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon kişiliği algılarının ziyaretçi
memnuniyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesi şeklinde belirlenmiştir. Çalışma neticesinde
ulaşılacak sonuçların destinasyon kişiliği ile ziyaretçi memnuniyeti alanyazınlarına katkıda
bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırma kapsamında ulaşılan bulguların, Mardin
destinasyonuna yönelik çalışmalarda bulunan araştırmacılara, sivil toplum kuruluşlarına ve
kent yöneticilerine yarar sağlayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın
sunmakta olduğu bilgiler, gerek alanyazına olan katkısı gerekse de Mardin kentinin
pazarlanması, turistik açıdan gelişim göstermesi ve stratejik planlamalar yapılabilmesi
bakımından önemlilik arz etmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Destinasyon Kişiliği
Destinasyon kişiliği kavramının ortaya çıkması konusunda marka kişiliği kavramı büyük bir
öneme haizdir. Marka kişiliği kavramını Aaker (1997: 347) insana özgü olan birtakım
karakteristik niteliklerin bir markayla ilişkilendirilmesi biçiminde betimlemiştir. Fournier
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(1998) marka kişiliğinin, markanın başarısına etki eden önemli bir unsur olduğundan
bahsetmiş ve marka kişiliğinin tüketici zihninde iyi bir şekilde oturması durumunda
tüketicinin markaya daha güçlü biçimde duygusal açıdan bağlandığını ve güvendiğini
belirtmiştir. Hosany vd.’ne (2007: 65) göre marka kişiliği, bir markanın tercih edilmesi
hususunda önemli bir unsudur. Ekinci ve Hosany (2006) marka kişiliğinin, markayla tüketici
arasında duygusal bağı harekete geçirdiğini savunmuştur.
Markaya ruh katmakta olan marka kişiliği, ürün farklılaştırmasının yapılmadığı ürün
kategorilerinde özel bir öneme sahip durumdadır. Bu doğrultuda marka kişiliği, bir markanın
diğerlerinden farklılaştırılması, markaya ilişkin duygusal niteliklerin meydana getirilmesi ve
tüketicilerin zihinlerinde markanın kişisel bir anlam belirtmesi bakımından etkili durumdadır
(Freling-Forbes, 2005: 148). Tüketiciler, kendi kişilikleri ile özdeşleştirebildikleri markaları
daha çok tercih etme eğiliminde bulunmaktadır (Tong-Li, 2013: 493; Özgüven-Karataş, 2010:
140).
Aaker (1997: 355) marka kişiliğinin beş temel boyutu bulunduğundan bahsetmektedir. Bu
boyutlar; samimiyet (gerçekçi, dürüst, ahlaklı ve neşeli), heyecan (cesur, canlı, yaratıcı ve
modern), yetkinlik (güvenilir, zeki ve başarılı), entelektüellik (üst sınıf ve çekici) ile sertlik
(dışa dönük, çetin) şeklindedir.
Literatürde marka kişiliği konusunda giysiler, parfüm, şampuan, kahve, alkollü ya da alkolsüz
içecekler, yiyecekler, ayakkabı, otomobil, telefon vb. ürünlere ilişkin çalışmalar yapılmış
olduğu görülebilmektedir (Aaker, 1997; Freling-Forbes, 2005; Özgüven-Karataş, 2010). Son
yıllardaysa markaların yanı sıra restoran, kent, ülke gibi daha farklı alanlardaki kişilik
araştırmalarına da rastlanmaktadır (Austin vd., 2003; Vaidya vd., 2009; Pitt vd., 2007). Bu
doğrultuda da, marka kişiliği kavramının destinasyonlara uyarlanması sonucu destinasyon
kişiliği kavramı ortaya çıkmış olup (Uşaklı-Baloğlu, 2011), 2000’li yıllarla birlikte bu konu
hakkında da çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Ekinci ve Hosany, 2006; Hosany vd., 2006;
Hosany vd., 2007; Murphy vd., 2007a; Murphy vd., 2007b; Murphy vd., 2007c; Uşaklı ve
Baloğlu, 2011).
Ekinci ve Hosany (2006: 127-128) destinasyon kişiliği kavramını, turistlerin bakış açıları
doğrultusunda insana özgü olan bazı kişilik özelliklerinin bir destinasyonla ilişkilendirilmesi
olarak betimlemiştir. Hankinson’a (2004: 115) göre destinasyon kişiliği, bir destinasyonun
sahibi bulunduğu işlevsel, sembolik ve deneyimsel niteliklerin bütünüdür. Laitinen (2004: 9)
destinasyon kişiliğinin, destinasyona ilişkin kültürel, fiziksel ve sosyal özelliklerinden
meydana geldiğini belirtmiştir. Chen ve Phou’ya (2013) göre destinasyon kişiliği, marka
kişiliğinin turizm sektörü kapsamındaki ifadesidir.
Destinasyon kişiliği, destinasyona daha duygusal ve ruhsal özelliklerin yüklenmesi suretiyle,
ziyaretçilerin zihninde canlı ve samimi bir kimlik meydana getirmektedir (Ye, 2012: 398).
Özgün ve duygusal niteliklere sahip çekici bir destinasyon kişiliğinin, ziyaretçilerin
destinasyon seçimlerinin yanı sıra o destinasyonu yeniden ziyaret etme ve destinasyon
hakkında tavsiyede bulunma niyetleri üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır (Ekinci-Hosany,
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2006: 127). Bu bağlamda, destinasyonla ilintili olarak pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
sürecinde, destinasyona ilişkin ayırt edici kişilik özelliklerinin anlaşılması önem arz
etmektedir (Uşaklı ve Baloğlu, 2011: 125-126).
Bir destinasyonun basit bir turistik yer olmaktan çıkıp, bir marka biçiminde ziyaretçilere
sunumu hususunda destinasyon kişiliğinin oluşumu oldukça önemlidir. Ayrıca markalaşan
destinasyonların, sahip oldukları kişilik özelliklerini yönetebilecekleri bir yaklaşım
geliştirmeleri gereklidir. Zira bu şekilde kuvvetli destinasyon kişiliği özellikleri ile
ziyaretçilerin algılarını istenilen şekilde yönlendirme etkisine sahip olunabilecektir (Aguilar
vd, 2014: 2).
Kişiliğin oluşumu bakımından insanlar ile destinasyonlar arasında bazı farklılıklar vardır.
İnsana ilişkin kişilik özellikleri insan davranışlarının, fiziksel karakterlerinin, tutumlarının ve
demografik özelliklerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Destinasyona ilişkin kişilik
özellikleriyse ziyaretçilerin destinasyona ilişkin özellikleri algılamalarıyla, direkt ya da
dolaylı olarak destinasyon ile olan ilişkilerinin sonucu olarak oluşmaktadır (Ekinci-Hosany,
2006: 128-129).
Etkili biçimde oluşturulmuş bir destinasyon kişiliği, ziyaretçilerin satın alma davranışları ile
tercihlerini etkileme ve yönlendirme gücüne sahiptir (Sirgy, 1982: 290). Destinasyon kişiliği,
destinasyona yönelik duyulmakta olan güveni artırmakta olup, destinasyona bağlılığı
geliştirici özelliğe sahiptir (Fournier, 1998: 351).
2.2. Ziyaretçi Memnuniyeti
Ziyaretçi, sürekli şekilde ikamette bulunduğu ve süreklilik arz etmekte olan ihtiyaçlarını
karşıladığı yerlerin dışarısına 12 ayı geçmeyecek şekilde gidilen yöreye ziyarette bulunmak
üzere seyahatte bulunan kişilere verilen addır. Ziyaretçi kavramıyla bütün seyahat edenler
ifade edilmekte olup, kavramın kapsamına turistler, günübirlikçiler, diğer seyahat
gerçekleştirenler dahil olmaktadır (Dosswell, 2002; Goeldner vd., 2000). Literatürde sadakat
türleri bakımından dört tip müşteri kategorisi bulunmaktadır. Bunlar; durgun sadakatli
müşteri, gizli sadakatli müşteri, aranan sadakatli müşteri ve sadakatsiz müşteri şeklindedir.
Aranan sadakatli müşteriler, aşırı duygusal bağlılığının bulunduğu bir hizmete yönelik olarak
çok sıklıkla gelmekte olan veya bu hizmeti yüksek sıklık ile satın alma eyleminde bulunan
müşteriye verilen isim olup (Griffin, 1995), destinasyon pazarlaması çerçevesinde ziyaretçiler
de aranan sadakatli müşteri tanımı kapsamının içerisinde yer almaktadır.
Memnuniyet, satın alım işlemi yapılan bir mal veya hizmetten beklenmekte olan tüm
faydalara sahip olunması sonucu oluşan ve mutluluk, sevinç vb. duyguları barındıran
psikolojik bir kavramdır (Pizam-Ellis, 1999: 327). Bir destinasyona gerçekleştirilen ziyaret
neticesinde elde edilen memnuniyeti ise Baker ve Crompton (2000), bu ziyaretin sonucu
olarak ziyaretçilerde ortaya çıkan duygusal bir durum şeklinde ifade etmektedir.
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Bir destinasyona ziyaret gerçekleştiren kişilerin sadık tüketici tanımı kapsamında yer
almalarıyla ilintili çalışmalar yapılmakta olup, bu doğrultuda ziyaretçi memnuniyetinin
düzeyinin artırılmasına çaba sarf edilmektedir. Ziyaretçi memnuniyeti, ziyaretin süresi
boyunca gerçekleştirilmekte olan harcamalarla, gelecek zaman diliminde oluşabilecek sadakat
durumunu etkilemekte olduğu için önemliliğe sahiptir (Huh vd., 2006; Kozak-Rimington,
2000).
Bir destinasyona gerçekleştirilen ziyaretten memnun kalan kişiler, bu destinasyona yeniden
ziyaret gerçekleştirme ve arkadaşları ya da akrabalarına destinasyonu tavsiye etmeye yönelik
olarak daha isteklidirler (Lee-Beeler, 2009; Kim-Brown, 2012). Bu bağlamda, ziyaretçi
devamlılığının elde edilebilmesi noktasında ziyaretçilerin memnun edilmelerinin önemi
ortaya çıkmaktadır. Buna yönelik olarak işletmeler tarafından birçok faaliyette
bulunulmaktadır. Bu şekilde ziyaretçi memnuniyetinin elde edilmesi ile beraber sadık
ziyaretçilerin oluşması yönünde gayret gösterilmektedir (Fornell, 1992).
Alanyazında destinasyon pazarlaması bakımından memnuniyet, tatmin, sadakat gibi
kavramların benzer anlamda kullanıldıkları görülebilmektedir; fakat ziyaretçi memnuniyeti
kavramıyla ziyaretçilerin beklentilerinin ne düzeyde karşılanmakta olduğu, ziyaretçi
sadakatiyle ziyaretçilerin destinasyona tekrardan gelme ve destinasyona yönelik olarak
diğerlerine pozitif bilgiler sunma ihtimalinin ölçülmesi amaçlanmaktadır (McDowall, 2010:
27).
Literatürde ziyaretçi memnuniyetini etkileyen unsurları belirlemeye yönelik olarak yapılmış
olan pek çok çalışma mevcuttur. Nield vd. (2000) ziyaretçi memnuniyeti üzerinde yiyecek
hizmetlerine ilişkin olarak yiyecek kalitesi, çeşitliliği, sunumu, hizmetin hızı, fiyat, çevrenin
çekiciliği, paranın değeri vb. faktörlerin etkilerini araştırmıştır. Ekinci vd. (2003) ziyaretçi
memnuniyeti üzerinde otelin konumu, fiziki görünüm, otelin güvenliği, şöhreti, restoran, bar,
yüzme havuzu gibi hizmetler, hizmetlerin kalitesi gibi faktörlerin etkilerini incelemiştir.
Heung (2000) ziyaretçi memnuniyeti üzerinde otellere ilişkin olarak otellerin çalıştırdığı
personeller, odaların özellikleri, ön büro hizmetleri, otellerin fiziki görünümü, temizliği,
misafirperverlik ve yardımseverlik, otellerin şöhreti gibi unsurların etkilerini araştırmıştır.
Choi ve Chu (2001) yine otellere ilişkin şekilde ziyaretçi memnuniyeti üzerinde otel
çalışanları, check in ile check out işlemlerinin hızı, otel odalarının donanımları, oda servisi,
çamaşırhane, yiyecek ve içecek kalitesiyle çeşitliliği, fiyat, uluslararası telefon bağlantısı,
güvenlik vb. unsurlarını etkilerini incelemiştir. Pizam ve Ellis (1999) ziyaretçi memnuniyeti
üzerinde trafik, ses düzeyi, çevredeki sessizlik, temizlik, otelin konumu ile uygunluğu, otel
personelinin görünümü, hizmet kalitesi, hizmetlerin, yiyeceklerin, içeceklerin fiyatı, şikâyet
durumuna olan yaklaşım vb. unsurların etkisini incelemiştir. Kozak ve Rimington (2000)
ziyaretçi memnuniyetinin üzerinde destinasyona ilişkin çekiciliklerin, turistik olanakların,
İngilizce dilinin kullanılırlığının, havaalanı hizmetlerinin etkisini araştırmıştır. Yüksel ve
Yüksel (2001) ziyaretçi memnuniyeti üzerinde hizmet kalitesi, yiyecek ve içecek kalitesi,
temizlik ve hijyen, otel kalitesi, temizliği ve rahatlığı, sahiller ile çevre, misafirperverlik,
turistik imkanlar, fiyat, eğlence, iletişim, güvenlik, ulaşım, iklim unsurlarının etkilerini
araştırmıştır. Korzay ve Alverez (2005) ziyaretçi memnuniyeti üzerinde kültürel ve tarihi
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zenginliklerin, yiyecek-içeceklerin kalitesiyle çeşitliliği, yerel halkın misafirperverliği, uçuş
ekibi, turistik geziler, trafik, sokak satıcıları, alışveriş imkânları vb. unsurların etkisini
incelemiştir.
2.3. Destinasyon Kişiliği ve Ziyaretçi Memnuniyeti İlişkisi
Bir destinasyonla insan özelliklerinin ilişkilendirilmesi sonucu ortaya çıkan destinasyon
kişiliğinin, ziyaretçi memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.
Bu bağlamda, destinasyon pazarlaması kapsamında pazarlamacıların destinasyona ilişkin
kişilik özelliklerine odaklanmaları önemliliğe sahiptir (Uşaklı-Baloğlu, 2011: 126).
Destinasyon kişiliğiyle ziyaretçi memnuniyeti ilişkisine yönelik olarak literatürde yapılmış
olan birtakım çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalarda destinasyon kişiliğinin ziyaretçi
memnuniyetinin üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu bulgusu elde edilmiştir (Ekinci-Hosany,
2006; Sop vd., 2012; Hultman vd., 2015; Umur, 2015; Umur-Eren, 2016; Türkmen vd.,
2018).
Bunun yanı sıra, destinasyon kişiliğinin destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde de
pozitif yönlü etkisi olduğuna yönelik çalışma bulguları da mevcuttur (Ekinci-Hosany, 2006;
Murphy vd., 2007c; Uşaklı-Baloğlu, 2011; Chen-Phou, 2013; Baloğlu vd., 2014; Xie-Lee,
2013; Ekinci vd., 2007; Kılıç-Sop, 2012; Lee-Kang, 2013; Kim-Lee, 2015; Türkmen vd.,
2018).
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu bölümde araştırmanın yöntemiyle ilgili olarak araştırmanın amacı, modeli ve hipotezleri,
örneklemi ile veri toplama araçlarından söz edilmektedir.
3.1. Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri
Bu çalışmanın temel amacı, Mardin şehrini ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon kişiliği
algılarının ziyaretçi memnuniyetleri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda,
alanyazında önceden gerçekleştirilmiş araştırmalara uygun biçimde, Şekil 1’de görülen
araştırma modeli oluşturulmuştur.
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Şekil 1. Araştırma Modeli
Şekil 1’de yer alan model çerçevesinde, araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:
H1: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, ziyaretçi memnuniyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.
H1a: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, şehir içi ulaşım üzerinde pozitif etkisi vardır.
H1b: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, seyahat öncesi hizmetler üzerinde pozitif etkisi
vardır.
H1c: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, fiyat/değer üzerinde pozitif etkisi vardır.
H1d: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, genel tatil memnuniyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.
H1e: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, yerel halkın misafirperverliği üzerinde pozitif etkisi
vardır.
H1f: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, Mardin’e ulaşım hizmetleri üzerinde pozitif etkisi
vardır.
H1g: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, bölgedeki olanaklar ve çekicilik üzerinde pozitif
etkisi vardır.
H1h: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, bölgedeki emniyet ve güvenlik üzerinde pozitif etkisi
vardır.
H1i: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, bölgedeki alışveriş olanakları üzerinde pozitif etkisi
vardır.
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3.2. Araştırmanın Örneklemi
Çalışmanın evrenini, Mardin’e din, kültür ve tarih turizmi çerçevesinde gelen ziyaret eden
yerli turistler oluşturmaktadır. Tüm evrene ulaşma imkânı olmadığı için, tesadüfi örnekleme
yöntemi doğrultusunda örneklem seçimine gidilmiştir. 2018 yılının ilk 6 ayı için Mardin’i
ziyaret eden kişi ortalama 500 bin kişi olduğundan, örneklem büyüklüğünün en az 384 olması
gerektiği hesap edilmiştir. Bu bağlamda, Şubat 2018 – Ağustos 2018 arası dönemde Mardin’i
ziyarette bulunan 570 kişiyle anket çalışması gerçekleştirilirken, gözle yapılan kontrollerin
ardından 403 anket formu ile analiz sürecine devam edilmiştir.
Çalışmaya katılanların 116’sı 18-25 yaş aralığında, 110’u 26-34 yaş aralığında, 84’ü 35-44
yaş aralığında, 55’i 45-54 yaş aralığında ve 38’i 55 ve üzeri yaş aralığındadır. Cinsiyet
açısından 169’u kadın, 234’ü ise erkektir. Medeni durumlarına göre 178’i bekâr, 194’ü evli,
31’i boşanmış ya da duldur. Eğitim düzeyi açısından 35’i ilkokul, 56’sı ortaokul, 112’si lise,
46’sı ön lisans, 122’si lisans, 32’si yüksek lisans mezunudur. Meslek bakımından 24’ü işsiz,
64’ü öğrenci, 28’i emekli, 98’i serbest meslek erbabı, 71’i öğretmen/akademisyen, 50’si
memur, 36’sı ev hanımı olup, 32 katılımcıysa diğer bir meslek mesubudur. Aylık kişisel gelir
durumuna göre 199’u 2.500 TL altında, 125’i 2.501-5.000 TL arasında, 48’i 5.001-7.500 TL
arasında, 31’i 7.501 TL ve üzerinde aylık gelire sahiptir. Katılımcıların 100’ü yalnız, 73’ü
eşiyle, 120’si çocuklarla beraber ailesiyle, 110’u arkadaşı/arkadaşlarıyla seyahatte
bulunmuştur. 64’ü 1 haftadan kısa, 115’i 1 hafta, 83’ü 2 hafta, 59’u 3 hafta, 82’si 4 hafta ve
üzerinde süreyle tatil yapmaktadır. Katılımcıların 46’sı Mardin’i daha önce hiç ziyaret
etmemiş, 47’si 1 kez, 72’si 2 kez, 43’ü 3 kez, 195’i 4 kez ya da daha çok Mardin’e ziyaret
gerçekleştirmiştir. Konaklama açısından 32’si 3 yıldızlı otelde, 32’si 4 yıldızlı otelde, 34’ü 5
yıldızlı otelde, 68’i apart otelde, 183’ü akrabasının/arkadaşının evinde konaklamış, 54’ü ise
diğer seçeneğini işaretlemiştir. 162 kişi uçakla, 148 kişi otobüsle, 93 kişi hususi otomobille
Mardin’e seyahat etmiştir. 123 kişi dinlence-eğlence maksadıyla, 144 kişi kültürel/tarihi/dini
turizm çerçevesinde, 34 kişi iş toplantısı, konferans, fuar vb. amacıyla, 102 kişi ise başka bir
maksatla Mardin’e ziyarette bulunmuştur.
3.3. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket üç bölümden meydana
gelmektedir. Birinci bölümde, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek üzere, 12
soru yöneltilmiştir.
Anket formunun ikinci bölümü, destinasyon kişiliğiyle ilgilidir. Bu bölümde, Uşaklı ve
Baloğlu (2011) tarafından oluşturulan, Chen ve Phou (2013) tarafından geliştirilen, 30
destinasyon kişiliği maddesinden meydana gelen Destinasyon Kişiliği Ölçeği yer almaktadır.
Ölçeğin; canlılık, yetkinlik ve modernlik, samimiyet ve entelektüellik olmak üzere dört alt
boyutu vardır. Ölçekte bulunan maddeler 5’li Likert Sistemi doğrultusunda ölçülmektedir.
Ölçekte yer alan maddelerin ortalaması X=3,8582 olup, buna göre katılımcıların Mardin’e
yönelik destinasyon kişiliği ifadelerine yüksek seviyede katıldıkları ifade edilebilir.
Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde, Destinasyon Kişiliği Ölçeği için KMO değeri
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0,863 ve Bartlett Küresellik Testi sonucunda ki-kare değeri 3814,476; serbestlik derecesi 210
ve p<0,001 şeklinde tespit edilmiştir. Açıklanan varyans %58,78’dir. Faktör analizi esnasında
faktör yükü 0,5’in altında kalan 9 madde analizden çıkarılmıştır. Keşfedici faktör analizi
sonucu Destinasyon Kişiliği için Canlılık (α=0,854), Yetkinlik ve Modernlik (α=0,831),
Samimiyet (α=0,811) ve Entelektüellik (α=0,785) biçiminde, literatürle uyumlu olarak dört alt
boyut saptanmıştır.
Ziyaretçi memnuniyetine ilişkin ölçek düzenlenirken, alanyazında konuya ilişkin olarak daha
önceden gerçekleştirilmiş olan farklı çalışmalardan (Weiermair, 2000; Kozak, 2001; Choi ve
Chu, 2001; Poon ve Low, 2005; Yoon ve Uysal, 2005; Wang ve Qu, 2006; Tak vd., 2007;
Güngör, 2010) faydalanılmış ve karma bir ölçek aracılığıyla veri toplanmıştır. Ölçekte
bulunan 44 maddenin ölçümü 5’li Likert Sistemi ile yapılmıştır. Ölçekte bulunan 44
maddenin ortalaması X=3,8757 olup, çalışmaya katılanların Mardin’den yüksek seviyede
memnun kaldıkları yorumu yapılabilir. Ziyaretçi Memnuniyeti Ölçeği; seyahat öncesi
hizmetler, Mardin’e ulaşım hizmetleri, şehir içi ulaşım, yerel halkın misafirperverliği,
bölgedeki emniyet ve güvenlik, bölgedeki olanaklar ve çekicilik, bölgedeki hijyen ve
temizlik, bölgedeki alışveriş olanakları, fiyat/değer ve genel tatil memnuniyeti olmak üzere
toplam 10 alt boyuttan meydana gelmektedir. Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde,
KMO değeri 0,845 ve Bartlett Küresellik Testi sonucunda ki-kare değeri 7891,522; serbestlik
derecesi 406 ve p<0,001 olarak tespit edilmiştir. Açıklanan varyans %76,98’dir. Faktör
analizi esnasında faktör yükü 0,5’in altında kalmış olan 15 madde analizden çıkarılmış ve 9
boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, bölgedeki hijyen ve güvenlik alt boyutu
faktör analizi sırasında elenmiştir. Keşfedici faktör analizi sonucu ortaya çıkan yapı Şehir İçi
Ulaşım (α=0,873), Seyahat Öncesi Hizmetler (α=0,799), Fiyat/Değer (α=0,905), Genel Tatil
Memnuniyeti (α=0,926), Yerel Halkın Misafirperverliği (α=0,894), Mardin’e Ulaşım
Hizmetleri (α=0,840), Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik (α=0,799), Bölgedeki Emniyet ve
Güvenlik (α=0,892) ve Bölgedeki Alışveriş Olanakları (α=0,768) şeklindedir.
4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Mardin’e yönelik destinasyon kişiliğinin ziyaretçi memnuniyeti üzerindeki etkisine yönelik
hipotezleri test etmek üzere SPSS 22.0 programı aracılığıyla doğrusal regresyon analizleri
yapılmıştır. Burada ana hipotez; “H1: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, ziyaretçi
memnuniyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.” şeklindedir.
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Tablo 1. Destinasyon Kişiliğinin Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik
Regresyon Analizleri
Bağımlı Değişken

Şehir İçi Ulaşım

Seyahat Öncesi
Hizmetler

Fiyat/Değer

Genel Tatil
Memnuniyeti

Yerel Halkın
Misafirperverliği

Mardin'e Ulaşım
Hizmetleri

Bölgedeki Olanaklar
ve Çekicilik

Bölgedeki Emniyet
ve Güvenlik

Bölgedeki Alışveriş
Olanakları

Bağımsız Değişkenler

Beta

p-değeri Düz. R2 F-değeri p-değeri

Canlılık

0,187

0,002*

Yetkinlik ve Modernlik

0,102

0,066

Samimiyet

0,117

0,050*

Entelektüellik

0,016

0,775

Canlılık

0,206

0,000*

Yetkinlik ve Modernlik

0,345

0,000*

Samimiyet

0,065

0,242

Entelektüellik

-0,06

0,231

Canlılık

0,142

0,018*

Yetkinlik ve Modernlik

0,016

0,776

Samimiyet

0,255

0,000*

Entelektüellik

-0,115

0,036*

Canlılık

0,131

0,012*

Yetkinlik ve Modernlik

0,138

0,005*

Samimiyet

0,322

0,000*

Entelektüellik

0,137

0,004*

Canlılık

0,078

0,148

Yetkinlik ve Modernlik

-0,037

0,463

Samimiyet

0,468

0,000*

Entelektüellik

0,059

0,230

Canlılık

0,198

0,001*

Yetkinlik ve Modernlik

0,109

0,041*

Samimiyet

0,124

0,031*

Entelektüellik

0,132

0,012*

Canlılık

0,298

0,000*

Yetkinlik ve Modernlik

0,087

0,106

Samimiyet

0,05

0,387

Entelektüellik

0,076

0,146

Canlılık

0,128

0,033*

Yetkinlik ve Modernlik

0,150

0,008*

Samimiyet

0,107

0,076

Entelektüellik

0,028

0,606

Canlılık

0,242

0,000*

Yetkinlik ve Modernlik

-0,002

0,972

Samimiyet

0,149

0,008*

Entelektüellik

0,204

0,000*

0,108

13,112

0,000*

0,235

31,831

0,000*

0,093

11,319

0,000*

0,319

48,146

0,000*

0,269

38,073

0,000*

0,179

22,920

0,000*

0,167

21,081

0,000*

0,097

11,790

0,000*

0,219

29,161

0,000*

Tablo 1’de görüldüğü üzere, Destinasyon Kişiliği’ni oluşturan boyutlardan en az birinin bütün
Ziyaretçi Memnuniyeti boyutları üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulunmaktadır.
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Destinasyon Kişiliği’nin Canlılık ve Samimiyet boyutları, Şehir İçi Ulaşım boyutunun
%10,8’ini açıklamakta ve boyut üzerinde pozitif (Canlılık=0,187; Samimiyet=0,117) etkisi
bulunmaktadır.
Destinasyon Kişiliği’nin Canlılık ile Yetkinlik ve Modernlik boyutları, Seyahat Öncesi
Hizmetler boyutunun %23,5’ini açıklamakta ve boyut üzerinde pozitif (Canlılık=0,206;
Yetkinlik ve Modernlik=0,345) etkisi bulunmaktadır.
Destinasyon Kişiliği’nin Canlılık, Samimiyet ve Entelektüellik boyutları, Fiyat/Değer
boyutunun %9,3’ünü açıklamaktadır. Ancak yalnızca Canlılık (0,142) ve Samimiyet (0,255)
boyutlarının Fiyat/Değer üzerinde pozitif etkisi bulunmakta; Entelektüellik boyutunun ise (0,115) negatif etkisi vardır.
Destinasyon Kişiliği’nin Canlılık, Yetkinlik ve Modernlik, Samimiyet ile Entelektüellik
boyutları, Genel Tatil Memnuniyeti boyutunun %31,9’unu açıklamakta ve boyut üzerinde
pozitif
(Canlılık=0,131;
Yetkinlik
ve
Modernlik=0,138;
Samimiyet=0,322;
Entelektüellik=0,137) etkisi bulunmaktadır.
Destinasyon Kişiliği’nin yalnızca Samimiyet boyutu, Yerel Halkın Misafirperverliği
boyutunun %26,9’unu açıklamakta ve boyut üzerinde pozitif (Samimiyet=0,468) etkisi
bulunmaktadır.
Destinasyon Kişiliği’nin Canlılık, Yetkinlik ve Modernlik, Samimiyet ile Entelektüellik
boyutları, Mardin’e Ulaşım Hizmetleri boyutunun %17,9’unu açıklamakta ve boyut üzerinde
pozitif
(Canlılık=0,198;
Yetkinlik
ve
Modernlik=0,109;
Samimiyet=0,124;
Entelektüellik=0,132) etkisi bulunmaktadır.
Destinasyon Kişiliği’nin sadece Canlılık boyutu, Bölgedeki Olanaklar ve Çekicilik boyutunun
%16,7’sini açıklamakta ve boyut üzerinde pozitif (Canlılık=0,298) etkisi bulunmaktadır.
Destinasyon Kişiliği’nin Canlılık ile Yetkinlik ve Modernlik boyutları, Bölgedeki Emniyet ve
Güvenlik boyutunun %9,7’sini açıklamakta ve boyut üzerinde pozitif (Canlılık=0,128;
Yetkinlik ve Modernlik=0,150) etkisi bulunmaktadır.
Destinasyon Kişiliği’nin Canlılık, Samimiyet ve Entelektüellik boyutları, Bölgedeki Alışveriş
Olanakları boyutunun %21,9’unu açıklamakta ve boyut üzerinde pozitif (Canlılık=0,242;
Samimiyet=0,149; Entelektüellik=0,204) etkisi bulunmaktadır.
Elde edilen bulgulara göre, “H1: Destinasyon kişiliği özelliklerinin, ziyaretçi memnuniyeti
üzerinde pozitif etkisi vardır.” hipotezi ve önceden hazırlanmış olan tüm alt hipotezler (H1a,
H1b, H1c, H1d, H1e, H1f, H1g, H1h, H1i) kabul edilmiştir. Destinasyon kişiliği
özelliklerinden en az birinin ziyaretçi memnuniyeti boyutları üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi
bulunmaktadır.
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma çerçevesinde, Mardin’in destinasyon kişiliği özelliklerinin Mardin’e gelen yerli
turistlerin ziyaretçi memnuniyetleri üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Destinasyon
kişiliği ile ziyaretçi memnuniyeti arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin olduğuna
yönelik alanyazında önceden yapılmış olan çeşitli araştırma bulgularına rastlanmaktadır
(Ekinci ve Hosany, 2006; Murphy vd., 2007c; Ekinci vd., 2007; Uşaklı ve Baloğlu, 2011; Sop
vd., 2012; Kılıç ve Sop, 2012; Chen ve Pou, 2013; Lee ve Kang, 2013; Lee ve Xie, 2013;
Baloğlu vd., 2014; Hultman vd., 2015; Kim ve Lee, 2015; Umur, 2015; Umur ve Eren, 2016;
Türkmen vd., 2018). Yapılmış olan bu araştırmanın neticesinde de, destinasyon kişiliği
özelliklerinin ziyaretçi memnuniyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulunduğu bulgusu
elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuç, literatürde önceden yapılmış olan çalışmaların sonuçları
ile uyumluluk göstermektedir. Buna göre, destinasyon kişiliği ile ziyaretçi memnuniyeti
arasında bulunan ilişkiye ilişkin bu araştırma sonucunda elde edilen neticelerin alanyazındaki
önceden yapılmış olan araştırmaların buğularını desteklediği yorumu yapılabilir.
Çalışmanın sonucunda; destinasyon kişiliği özelliklerinden canlılık boyutunun şehir içi
ulaşım, seyahat öncesi hizmetler, fiyat/değer, genel tatil memnuniyeti, Mardin’e ulaşım
hizmetleri, bölgedeki olanaklar ve çekicilik, bölgedeki emniyet ve güvenlik ile bölgedeki
alışveriş olanakları faktörleri üzerinde anlamlı etkisi bulunduğu tespit edilmiş; sadece yerel
halkın misafirperverliği boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmadığı tespit
edilmiştir. Yetkinlik ve modernlik boyutunun seyahat öncesi hizmetler, genel tatil
memnuniyeti, Mardin’e ulaşım hizmetleri, bölgedeki emniyet ve güvenlik üzerinde anlamlı ve
pozitif etkisi bulunduğu saptanmış; fakat şehir içi ulaşım, fiyat/değer, yerel halkın
misafirperverliği, bölgedeki olanaklar ve çekicilik, bölgedeki alışveriş olanakları üzerinde
anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmadığı tespit edilmiştir. Samimiyet boyutunun şehir içi
ulaşım, fiyat/değer, genel tatil memnuniyeti, yerel halkın misafirperverliği, Mardin’e ulaşım
hizmetleri, bölgedeki alışveriş olanakları üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulunduğu
saptanırken; seyahat öncesi hizmetler, bölgedeki olanaklar ve çekicilik, bölgedeki emniyet ve
güvenlik üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Entelektüellik
boyutunun fiyat/değer, genel tatil memnuniyeti, Mardin’e ulaşım hizmetleri, bölgedeki
alışveriş olanakları üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin bulunduğu saptanırken; şehir içi
ulaşım, seyahat öncesi hizmetler, yerel halkın misafirperverliği, bölgedeki olanaklar ve
çekicilik, bölgedeki emniyet ve güvenlik üzerinde etkisi anlamlı ve pozitif bir etkisine
rastlanmamıştır.
Sonuç olarak, Mardin’i ziyaret etmiş olan turistlerin Mardin’in destinasyon kişiliği
özelliklerine yönelik görüşlerinin ziyaretçi memnuniyetleri üzerinde etkisinin bulunup
bulunmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş olan bu araştırmanın neticesinde
alanyazınla uygulamaya katkıda bulunabilecek önemli bulgular elde edilmiştir. Buna göre,
çalışmada elde edilmiş olan sonuçlar alanyazındaki önceki çalışmaların sonuçları ile benzerlik
göstermektedir ve bu bulguların ileride yapılacak araştırmalar ve Mardin destinasyondaki
turizmciler ile yöneticilere çeşitli faydalarda bulunacağı öngörülmektedir.
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Turizm cenneti şeklinde nitelendirilmekte olan ülkemizde, özellikle tarihi ve kültürel
güzellikleri ve çekicilikleriyle önemli bir konuma sahip olan Mardin’e yıl içerisinde yarım
milyon üzerinde ziyaretçinin gelmekte olduğundan hareketle, Mardin destinasyonunun
pazarlanması noktasında destinasyon kişiliği özelliklerinin etkin şekilde belirlenmesi ve
ziyaretçilerin zihinlerinde doğru şekilde konumlandırılması oldukça büyük bir öneme haizdir.
Araştırmada elde edilmiş olan bulgular çerçevesinde, Mardin’in sahip olduğu destinasyon
kişiliği özelliklerinin, Mardin’i ziyaret etmiş olan turistlerin ziyaretçi memnuniyetleri
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. Bu doğrultuda, Mardin’de faaliyet göstermekte
olan turizmciler ile destinasyon yöneticilerinin Mardin’e ilişkin destinasyon kişiliği
özelliklerini kuvvetlendirici ve etkili duruma getirici aktiviteler gerçekleştirmeleri gereklidir.
Zira bu şekilde Mardin’e din, kültür ve tarih turizmi kapsamında gelen ziyaretçi sayısı
artabilecek ve Mardin’den memnun şekilde ayrılan ziyaretçi sayısı da yükselebilecektir.
Destinasyon kişiliği özelliklerinin ziyaretçi memnuniyeti üzerindeki etkisini tespit etmek
üzere gerçekleştirilmiş olan bu çalışma yalnızca Mardin destinasyonuna ziyarette buluna yerli
turistlerin üzerinde yapılmıştır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen anket uygulaması da
belli bir zaman dilimi içerisinde yapılmıştır. Bu bağlamda, araştırma elde edilen bulguların
Mardin için tam anlamıyla genellebilmesi mümkün değildir. Nitekim bu şekilde bir genelleme
yapılabilmesi hususunda, Mardin’e ziyarette bulunan yerli turistler üzerinde yılın değişik
dönemlerinde araştırmalar yapılması ve ayrıca yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin
de düşüncüleri ile algılarının ölçülmesi önemliliğe sahip durumdadır.
Mardin destinasyonuna ilişkin olarak gelecek zaman diliminde yapılabilecek araştırmalara
yönelik birtakım öneriler sunulabilmektedir. Öncelikle Mardin’i ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlere yönelik çalışmalar yapılarak, yerli ve yabancı turistler arasında destinasyon
kişiliğine ve ziyaretçi memnuniyetine ilişkin farklılaşmalar olup olmadığı konusu
incelenebilir. Ayrıca yapılacak bu gibi çalışmalarla Mardin’in destinasyon kişiliği
özelliklerinin etkin bir biçimde tespit edilmesi sonucu, Mardin destinasyonun pazarlanması
noktasında hedef kitle seçimi, Mardin’in ziyaretçilerin zihinlerinde konumlandırılması,
Mardin’e ilişkin pazarlama karması oluşturulması gibi stratejik konularda daha verimli
kararlar alınabilecektir.
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A NOTE ON CERTAIN ESTIMATES FOR ANALYTIC FUNCTIONS AT THE
BOUNDARY

Doç. Dr. Bülent Nafi ÖRNEK
Batuhan ÇATAL
Amasya University

Abstract
In this paper, we give some results on f ( z ) for the certain classes of analytic functions in the
unit disc D

z: z

1

and on

D

z: z

1 . For new inequalities, the results of

Rogosinski’s lemma were used. For analytic function f ( z)

c2 z 2

z

c3 z 3

... belonging to

the class of
, it is estimated from below the modulus of the angular derivative of the
function on the boundary point of the unit disc. The sharpness of these inequalities is also
proved.
Keywords: Angular derivative, Analytic functions, Julia-Wolff lemma, Rogosinski’s lemma

Özet
Bu çalışmada, D

z:z

1

birim diskinde ve

fonksiyonların bazı sınıfları için f
Rogosinski’s lemma kullanılmıştır.

D

z:z

1

sınırında analitik

z ’nin bazı sonuçlarını verdik. Yeni eşitsizlikler için
sınıfına ait olan f z

z

c 2z 2 c 3z 3

... analitik

fonksiyonu için, birim diskin sınırındaki noktada fonksiyonun açısal türevinin modülü
aşağıdan değerlendirildi. Buradaki eşitsizliklerin kesinliği kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Açısal türev, Analitik fonksiyon, Julia-Wolff lemma, Rogosinski’s
lemma

1. INRODUCTION
Schwarz’s Lemma, which is a consequence of the Maximum Principle, says that if
z , z D and therefore f (0) 1 .
f : D D is analytic with f (0) 0 , then f ( z )
Moreover, if the equality f ( z ) = z holds for any z  0 , or f (0) = 1 then f is a rotation,
that is, f ( z ) = zei ,  real (Golusin, 1996). A sharpened version of this is Rogosinski’s
Lemma (Mercer 1997, Mercer 2018), which say that for all

f ( z ) a1
Tam Metin Kitabı
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where
zf (0) 1
a1

1

z

2

2

2

z

2

f (0)

z 1
and r1

1

z

f (0)
2

f (0)

2

2

.

Jack lemma will be used for our results (Jack, 1971).
Lemma 1 (Jack's Lemma) Let f ( z ) be a non-constant holomorphic function in D with
f (0) = 0 . If f ( z0 )

max f ( z ) : z

z0 , then there exists a real number k

1 such that

z0 f ' ( z0 )
=k.
f ( z0 )

Let

denote the class of functions of the form f ( z)

in the unit disc D . Also, let

be the subclass of

z

c2 z 2

c3 z 3

... which are analytic

consisting of all functions f ( z ) which

satisfy
zf ( z )
f ( z)

Let f ( z )

D.

and consider the function

( z)
Clearly,

1
,z
3

2 f ( z) 1 .

( z ) is an analytic function in D and

(0)

( z)

0 . We want to prove that

1 in

D . From the definition of ( z ) , we have
zf ( z )
f ( z)

Assume that there exists a point z0

z ( z)
.
2
( z)

D such that
max ( z ) =
z

Hence, ( z0 ) = ei , where

z0

( z0 ) = 1.

is real. By Jack’s Lemma, we get
( z0 ) = e i

and

z0 ' ( z0 )
= k.
( z0 )

Using the last equality and also by the elementary calculations, we obtain

z0 f ( z 0 )
f ( z0 )
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Since
ei
2

e

i

1
1 2e

i

1
1 2 cos

1
i sin

1 2cos

2i sin

1 2cos
2i sin
,
5 4cos

we take

z0 f ( z0 )
f ( z0 )

ei

k

2

e

( z)

( z)

1
.
3

. This means that there is no point z0

This contradicts the condition f ( z )

( z0 ) = 1 . Therefore,

1 2 cos
2i sin
5 4 cos

k

i

D such that

1 for |z| < 1. By the Schwarz lemma, we obtain

2 1 2c2 z

3c3 z 2

( z)
z

... 1

2 2c2

(0)

2 2c2 z

... ,

... ,

3c3 z

4 c2

3c3 z 2

1

and
c2

1
.
4

The result is sharp and the extremal function is
f ( z)

z2
4

z.

Therefore, the following lemma is obtained.
Lemma 2. If f ( z )

, then we have the inequality
c2

1
.
4

(1.1)

The result is sharp and the extremal function is
f ( z)

z2
4

z.

Since the area of applicability of Schwarz Lemma is quite wide, there exist many studies
about it. Some of these studies, which is called the boundary version of Schwarz Lemma, are
about being estimated from below the modulus of the derivative of the function at some
boundary point of the unit disc. An important result of Schwarz lemma was given by
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Osserman (Osserman, 2000). Throughout the last decade, there have been tremendous studies
on Schwarz lemma at the boundary (Azeroğlu and Örnek, 2012, Boas, 2010, Dubinin, 204,
Jeong, 2014, Mateljevic, 2018, Örnek and Düzenli, 2018, Örnek, 2018 and references
therein). Some of them are about the boundary of modulus of the functions derivation at the
points (contact points) which satisfies f (b) = 1 condition of the boundary of the unit circle.
For the results obtained, Julia-Wolff Lemma lemma and the result were used. (Pommerenke,
1992).
Lemma 3 (Julia-Wolff Lemma) Let f be a holomorphic function in D , f (0) = 0 and
D . If, in addition, the function f has an angular limit f (b) at b

f ( D)

then the angular derivative f ' (b) exists and 1

f ' (b)

D , f (b) = 1 ,

.

Corollary 1 Let f be a holomorphic function in D , f (0) = 0 and f ( D)
'

D . The analytic

'

function f has a finite angular derivative f (b) if and only if f has the finite angular limit

f ' (b) at b

D.

2. MAIN RESULTS
In this section, we consider the function f ( z ) = z c2 z 2 c3 z 3 ... which is defined in the unit
disc D and belongs to the class of

. We estimate from below the modulus of the angular

derivative of the function f ( z ) at the boundary point b with f (b)
Theorem 1. Let f ( z )
b , f (b)

3
.
2

. Suppose that for some b

3
.
2

D , f has an angular limit f (b) at

Then we have the inequality
1
.
2

f (b)

(2.1)

The inequality (2.1) is sharp with the extremal function
z2
4

f ( z)

z.

Proof. Let us consider the following function

( z)
Then

2 f ( z) 1 .

( z ) is analytic function in the unit disc D and

since f ( z )

, we have

(0) = 0 . By the Jack’s Lemma and

( z ) < 1 for z < 1 . Also, we have

(b) = 1 for b

D . From

Osserman, it is clear that
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1

(b)

2 f (b)

and
1
.
2

f (b)

Now we shall show that the inequality (2.1) is sharp. Let
f ( z)

z2
4

z.

f ( z)

z
2

1,

Then

f ( z)

1
2

f (1)

1
.
2

And

Theorem 2. Let f ( z )
b , f (b)

3
.
2

. Suppose that for some b

D , f has an angular limit f (b) at

Then we have
1
.
1 2 f (0)

f (b)

(2.2)

The equality in (2.1) occurs for the function
f ( z)

Proof. Let

z2
4

z.

( z ) be the same as in the proof of Theorem1. Therefore, from Rogosinski’s

Lemma, we obtain

( z ) a1

r1 ,

where
z (0) 1
a1
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Without loss of generality, we will assume that b
z

(0) 1

1

z

1
( z) 1
1 z

1

a1

r1

1
1

2

z
(0)

z
2

z

1

2

2

z 1

2

1

1
(0)

z

(0) 1

1

1

1. Thus, we obtain

z

z

(0)

z 1

z

2

2

(0)

2

2

z

2

z

z

(0)

2

z 1
(0)

(0)

2

2

.

Passing to the angular limit in the last inequality yields
2

(1)

Since

(0)

2 f (0) and

(1)

1

(0)

.

2 f (1) , we get
1
.
1 2 f (0)

f (1)

Now, we shall show that the inequality (2.2) is sharp. Let
f ( z)

z2
4

z.

Then
f (1)

1
.
2

On the other hand, we take
z

c2 z 2

c3 z 3

...

z2
4

1 c2 z

c3 z 2

...

z
4

c2 z

c3 z 2

...

z
4

z,

1,

and
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c2

Passing to limit z

c3 z

1
.
4

...

1
. Thus, we obtain
4

0 in the last equality yields c2
1
1 2 f (0)

1
.
2

According to the following theorem, we can strengthen the inequality (2.2) as below by taking
into account the third coefficient c3 in the expansion of the function f ( z ) .
Theorem 3. Let f ( z )
b , f (b)

3
.
2

. Suppose that for some b

D , f has an angular limit f (b) at

Then we have the inequality
2

2 1 4 c2
1
1
.
2
2
1 16 c2
6 c3

f (b)

Proof. Let

(2.3)

( z ) be the same as in the proof of Theorem 1. Let us consider the function

( z)
,
z

( z) =

and
( z)
(0)
.
1
(0) ( z )

t ( z)

( z ) is analytic function in D ,

(0)

( z)

0,

1 for z

(0)

t (0)
1

D and

(0)

(0)

2

21

(0)

2

.

From Rogosinski’s Lemma and (Mercer 1997, Mercer 2018), we have

( z ) a2

r2 ,

where

a2

z
1

(0) 1
2

(0)

z 1

2
2

, r2

1

(0)
2

Without loss of generality, we will assume that b

Tam Metin Kitabı

(0)

2

2

,

z

z
1

t (0)
z t (0)

.

1. Thus, we obtain

17-19 Mayıs 19

109

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
z

1
1

( z) 1
1 z

a2
1
2

(0)

1

2

(0)
1

z
1

t (0)
z t (0)

2

z

z

2

z 1
(0)

z 1

z

(0)

(0)

2

2

z

2

(0) 1

(0)
2

1

1

1

z

(0)

z

1

Since

2

1

r2

z 1

2

(0) 1

z 1
(0)

(0)

2

2

.

, we obtain

1

z

( z) 1
1 z

z

t (0)

1

z t (0)
1

1

z
1

(0)

z

z 1

2

z

z
z

1

t (0)
z t (0)

(0) z t (0)

2

z

(0)

z t (0)
(0) z

(0) z

z

z

t (0)

1

z t (0)

z t (0)

(0)

.

(0) z t (0)

Passing to the angular limit in the last inequality yields
(1)

3

t (0)

(0)

(0) t (0)

1

t (0)

(0)

(0) t (0)

.

A little manipulation gives

(1)

41

1
21

Since

(0)

4 c2 ,

(0)

12 c3 and

(1)

(0)
(0)

2

2

.

(0)

2 f (1) , we obtain
2

f (b)

2 1 4 c2
1
1
.
2
2
1 16 c2
6 c3

3.CONCULATIONS
In this study, boundary version of the Schwarz lemma has been analysed to obtain f ( z )
function. Under f (b)
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f (b) has been considered from below. In Theorems 1, 2 and 3 it has been shown that lower
boundaries can be obtained for f (b) . The extremal functions corresponding to these
inequalities have also been presented.
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KARE KESİTLİ GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN ÜST YÜZEYİNDEN RÜZGÂRLA
OLAN ISI KAYBININ İNCELENMESİ
Ahmet Cem ÖZCAN
Anova Ar-Ge Teknolojileri A.Ş.
Doç. Dr. Oğuz TURGUT
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat ONUR
Çankaya Üniversitesi
Özet
Güneş kolektörü tasarımında güneş kolektöründen olan enerji kayıplarının doğru bir şekilde
belirlenmesinin önemi büyüktür. Bundan dolayı, çevre şartlarındaki rüzgâra bırakılan düz
güneş kolektörlerinden olan ısı kaybı güneş kolektörleri çalışmalarında geniş yer tutmaktadır.
Rüzgârla ilgili ısı kayıplarını hesaplamak için üst yüzeyi ısıtılan 0,5m0,5m’lik düz kare bir
plakaya paralel gelen akış durumunda sadece hıza bağlı bir eşitlik h=a+bV kullanılmaktadır.
Burada a ve b sabitler olup, V ise rüzgâr hızıdır. Halbuki, ısı transferi katsayısı akışkan
özelliklerine (ısı iletim katsayısı k, viskozite μ, özgül ısı cp, yoğunluk 𝜌 ), kolektörün
karakteristik uzunluğu 𝐿𝑐 ve akış hızı V gibi birçok parametreye bağlıdır.
Bu çalışmada kare tip kolektörler üzerindeki ısı transferi, 3 boyutlu, kararlı rejim şartlarında,
sabit akışkan özellikleri, sıkıştırılamaz akış ve Newtonsel akış için, doğal konveksiyonun ve
viskoz etkilerin ihmal edilmesi durumunda sabit yüzey sıcaklığı sınır şartında türbülanslı akış
için sayısal olarak gerçekleştirilmiştir. Türbülans modeli olarak k- 𝜀 Realizable türbülans
modeli kullanılmıştır. Sayısal çalışma ANSYS Fluent 17.0 analiz programı ile yürütülmüştür.
Sayısal çalışma taban boyutları 8,3 m×15,1 m ve yüksekliği 5,6 m olan iki katlı bir evin,
1:235 ölçekli olarak tasarlanan modeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kolektör evin çatısına
estetik açıdan hoş gelecek şekilde düz olarak yerleştirilmiştir. Çatı eğim açısı 25° olarak kabul
edilmiştir. Rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü sayısal çalışmada kullanılan temel parametrelerdir.
Rüzgârın kolektöre önden ve arkadan gelme durumlarında çalışmalar yapılmış olup, Reynolds
sayısının 16×103 ile 80×103 aralığındaki değerlerinde çalışılmıştır.
Mevcut sayısal çalışma sonuçları literatürdeki deneysel sonuçlar ile kıyaslanmıştır. Sayısal
çalışma sonuçlarının deneysel sonuçlar ile uyumlu olduğu görülmüştür. Konveksiyon ısı
transferi katsayısının ve boyutsuz ısı transferi katsayısı olan Nusselt sayısının Reynolds sayısı
ile değişimi biçiminde ifade edilmiştir. Rüzgârın kolektöre önden gelme durumundaki ısı
kaybının rüzgârın kolektöre arkadan gelme durumundakine göre yaklaşık %80 daha fazla
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Zorlanmış taşınım, Güneş kolektörü, Isı kaybı, ANSYS Fluent, Kare
kolektör
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INVESTIGATION OF HEAT LOSS FROM THE UPPER SURFACE OF SQUARE
SHAPED SOLAR COLLECTOR

Abstract
In solar collector design, it is important to determine the energy losses from the solar collector
correctly. Therefore, the heat loss from the flat solar collectors that left in the wind under the
environmental conditions is very important of the solar collectors research.
To calculate wind-related heat losses over collectors, the average heat transfer coefficient is
calculated using equation h= a+bV, depending only wind velocity, obtained for flow parallel
to 0.5mx0.5m flat square plate. In this equation a and b are constants and V is the wind
velocity. However, the heat transfer coefficient depends on various parameters like the fluid
properties (heat conduction coefficient k, viscosity μ, specific heat cp, density ρ), the
characteristic length of the collector 𝐿𝑐 and the flow velocity V.
In this study, the heat transfer on the square type collectors is carried out in threedimensional, steady state conditions, constant fluid properties, incompressible and Newtonian
flow, turbulent flow, constant surface temperature boundary condition for negligible natural
convection and viscous effects. K-𝜀 Realizable turbulence model is used as the turbulence
model. Numerical study is performed by using ANSYS Fluent 17.0 software. The numerical
study is carried out on a model designed as 1: 235 scale with a basement size of 8.3 m × 15.1
m and height of 5.6 m. The collector is placed flat on the roof of the house, aesthetically
pleasing. The roof angle of the model house is taken as 25o. The parameters used in the study
are wind speed and wind direction. The numerical study is carried out for the Reynolds
number ranging from 16×103 to 80×103 and for the windward and backward wind velocities.
The results of present numerical study is compared with the experimental results given in
literature. It is seen that numerical results are consistent with the experimental results.
Convection heat transfer coefficient and Nusselt number, which is the dimensionless heat
transfer coefficient, is expressed as a function of Reynolds number. Results show that heat
loss for windward direction is found to be about 80% higher than backward wind direction.

Keywords: Forced convection, Solar collector, Heat loss, ANSYS Fluent, Square collector

1. GİRİŞ
Güneş enerjisi günümüzde kullanımı yaygınlaşmakta olan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
Güneş kolektörleri aracılığıyla bu enerji kaynağı ısı ve elektrik enerjisine çevrilmektedir.
Güneşten ışıma yoluyla kolektöre gelen enerji kolektör yüzeyi tarafından absorbe edilerek
akışkana aktarılır. Aynı zamanda güneş kolektörlerinden iletim, konveksiyon ve ışınım
yoluyla ısı kayıpları da yaşanmaktadır. Bu kayıpların önüne geçmek ve enerji verimliliğini
arttırmak adına güneş kolektörleri üzerindeki çalışmalar önem arz etmektedir.
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Rüzgarla meydana gelen ısı kayıpları, özellikle soğuk iklimlerde cam yüzeyi ile çevre
sıcaklıkları arasındaki farkın büyük olduğu durumlarda güneş kolektörlerinin veriminde
önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin; durgun havada tek camlı bir kolektör verimi %40
civarında iken, 3 m/s’lik rüzgâr hızı durumunda ise %30’dur (Kind ve Kitaljevich, 1985).
Rüzgârla ilgili ısı kayıplarını hesaplamak için Jurges’un (1924) deneysel datalarına
dayanılarak ortalama ısı transferi katsayısı McAdams (1954) tarafından üst yüzeyi ısıtılan düz
kare bir plakaya paralel gelen akış durumunda sadece hıza bağlı bir eşitlikle formüle
edilmiştir. Halbuki, ısı transferi katsayısı akışkan özelliklerine (ısı iletim katsayısı k, viskozite
μ, özgül ısı cp, yoğunluk 𝜌), karakteristik uzunluk 𝐿𝑐 ve akış hızı U gibi birçok parametreye
bağlıdır (Oosthuizen ve Naylor, 1999).
Bu çalışmada rüzgârın kolektöre önden ve arkadan gelme durumlarındaki kare kesitli
kolektörün üst yüzeyinden rüzgârla olan ısı kaybı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal çalışma
rüzgarın kolektöre önden ve arkadan gelme durumlarında Reynolds sayısının 16×103 ile
80×103 aralığında değişen değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Güneş kolektörleri üzerinden
konveksiyonla olan ısı kaybını inceleyen, literatürde deneysel ve sayısal birçok çalışma da
mevcuttur. Sparrow ve Tien (1977), Test vd. (1981), Onur (1993), Sharples ve Charlesworth
(1998), Sartori (2006), Turgut ve Onur (2009), Wu ve diğerleri (2017) gibi araştırmacılar kare
veya dikdörtgen kesitli güneş kolektörleri üzerindeki ısı kaybını sayısal veya deneysel olarak
incelemişlerdir. Bu çalışmacıların birçoğu elde ettikleri sonuçları ısı kaybını hesaplamak
adına çeşitli korelasyonlarla ifade etmişlerdir.
Turgut (2001) model bir ev üzerine yerleştirdiği güneş kolektörü üzerinden ısı kaybını
hesaplamak için deneysel bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmalar farklı kesitlerdeki (kare,
dikdörtgen, yamuk, üçgen) kolektörler için ayrı ayrı yürütülmüştür. Kare kesitli güneş
kolektörü için yürütülen mevcut sayısal çalışmanın sonuçları Turgut (2001)’in deneysel
çalışma sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
2. GELİŞME
Sayısal çalışma taban boyutları 8,3 m×15,1 m ve yüksekliği 5,6 m olan iki katlı bir evin,
1:235 ölçekli olarak tasarlanan modeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kolektör evin çatısına
estetik açıdan hoş gelecek şekilde düz olarak yerleştirilmiştir. Ayrıca çatının tamamı kolektör
olarak kullanılmıştır. Çatı eğim açısı 25° olarak kabul edilmiştir. Rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü
sayısal çalışmada kullanılan temel parametrelerdir. Rüzgârın kolektöre önden ve arkadan
gelme durumlarında çalışmalar yapılmış olup, Reynolds sayısının 16×103 ile 80×103
aralığındaki değerlerinde çalışılmıştır. Rüzgar tüneli ve kare kolektörün ev üzerindeki
görünümü Şekil 1’de verildiği gibidir.
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Şekil 1. Rüzgâr tüneli ve model evin görünümü (ölçülendirme birimi mm’dir)
Bu çalışmada kolektörler üzerindeki ısı transferi, üç-boyutlu, kararlı rejim şartlarında, sabit
akışkan özellikleri, sıkıştırılamaz akış ve Newtonsel akış için doğal konveksiyonun ve viskoz
etkilerin ihmal edilmesi durumunda sabit yüzey sıcaklığı sınır şartında türbülanslı akış için
sayısal olarak gerçekleştirilmiştir. Türbülans modeli olarak k-𝜀 Realizable türbülans modeli
kullanılmıştır. Sayısal çalışma ANSYS Fluent 17.0 analiz programı ile yürütülmüştür.
Temel korunum denklemleri aşağıdaki verilmiştir:
Süreklilik:
Momentum:
Enerji:

𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕𝑥𝑗

(𝑢𝑗 ) = 0

(1)
1 𝜕𝑝

𝜕

𝜕𝑢

(𝑢𝑗 𝑢𝑖 ) = − 𝜌 𝜕𝑥 + 𝜕𝑥 (𝑣 𝜕𝑥 𝑖 − ̅̅̅̅̅̅̅
𝑢′ i 𝑢′ j )
𝑖

(𝑢𝑗 𝑇) =

𝜕

(

𝑣 𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟 𝑑𝑥𝑗

𝑗

𝑗

′ 𝑇′)
̅̅̅̅̅̅
−𝑢
j

(2)
(3)

Burada x- ve y- yönlerindeki ortalama hızlar ui ve uj dir. ui i-yönündeki hız dalgalanması, 
yoğunluk (kg/m3),  kinematik viskozite (m2/s), p ortalama basınç (Pa), Pr ise Prandtl sayısı,
T (℃) sıcaklıktır.
Yukarıda verilen korunum denklemleri kullanılan türbülans modelinin içerdiği türbülans
denklemleri ile birlikte çözülmüştür.
Çalışmada kullanılan akışkan hava olup, dış basınç 92.5 kPa ve 36 ℃ sıcaklığındaki ortam
şartları için havanın ısıl özellikleri belirlenmiştir. Deneysel çalışma rüzgâr tüneli ile
yapıldığından sayısal çalışmadaki sınır şartları rüzgâr tüneline uygun verilmiştir. Akışın
rüzgâr tüneline girişi üniform hız ve 20 ℃ sabit üniform sıcaklık ile girdiği kabul edilmiştir.
Rüzgâr tüneli yan duvarları ve model ev duvarları adyabatik, kaymaz duvar olarak
belirlenmiştir. Rüzgâr tüneli çıkışına basınç çıkış sınır koşulu tanımlanmıştır. Kolektör yüzeyi
ise 52 ℃ sabit sıcaklıkta kabul edilmiştir. Türbülans kinetik enerji ve türbülans disipasyon
oranı şu şekilde hesaplanmıştır:
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𝑘 = 0,005𝑈 2 , 𝜀 = 𝐶𝜇0,75 𝑘 1,5 /0,07 𝐷ℎ

(4)

Şekil 1’de verilen geometrinin analizinin yapılması için Şekil 2’de görüldüğü üzere 2,4
milyon tetrahedral ve wedge sayısal ağ kullanılmıştır. Duvar dibi yaklaşım modeli
kullanılarak y+ ≈ 1 mertebelerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu hassasiyeti sağlamak için
duvar dibinde 6 tabaka wedge sayısal ağı kullanılmıştır. Sayısal ağın etkilerinin çözüme en az
ölçüde yansıması için sayısal ağ bağımsızlaştırması uygulanmıştır. Boyutsuz ısı transferi
katsayısı olan Nusselt sayısı cinsinden elde edilen sonuçların farkı %1’den düşük olana kadar
sayısal ağ sayısı artırılarak çözümler tekrarlanmıştır.

Şekil 2. Sayısal ağ yapısı (x-y kesit görüntüsü)
Çözüm yöntemi olarak COUPLED algoritması kullanılmıştır. Momentum, basınç, türbülans
kinetik enerji, türbülans disipasyon oranı ve enerji için ikinci mertebeden upwind çözüm
yöntemleri ile sonuçlar elde edilmiştir. Çözüm süreklilik, momentum ve türbülans terimleri
için 1×10-4, fakat enerji için 1×10-6 olana kadar devam ettirilmiştir.
Boyutsuz ısı transferi katsayısı olan Nusselt (Nu) ve Reynolds (Re) sayısı kolektörün
karakteristik uzunluğuna bağlı olarak şu şekilde hesaplanmıştır:
Nu=q L/((Ts-T∞)k)
Re=UL/

(5)
(6)

Burada q kolektör yüzeyindeki ısı akısı (W), L (4alan/çevre) karakteristik uzunluk (m), Ts
kolektör yüzey sıcaklığı (℃), T∞ serbest akış sıcaklığı (℃), U serbest akış hızı (m/s), 
akışkanın kinematik viskozitesi (m2/s) ve k havanın ısı iletim katsayısıdır (W/m∙K). Kolektör
karakteristik uzunluğuna bağlı Reynolds sayısı çalışmada 16×103 ile 80×103 aralığında
değişmiştir.
3. SONUÇLAR
Model bir evin üzerine düz bir şekilde konulan kare kolektör için sayısal bir çalışma
yürütülmüştür. Bu çalışma ile farklı Reynolds sayılarının ve rüzgârın kolektöre geliş
açılarının kolektör yüzeyinden olan ısı kaybına etkileri incelenmiştir. Şekil 3 ve 4’te sırasıyla
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kolektöre rüzgârın önden gelme durumundaki hız vektörleri ve hız akım çizgileri iki farklı
Reynolds sayısı için verilmiştir. Şekil 3 ve Şekil 4’de görüldüğü üzere model eve üniform
olarak gönderilen akış, model ev etrafından önemli bir hız farkı oluşturmakla beraber benzer
bir akış karakteristiği sergilemiştir. Görüldüğü üzere kolektör yüzeyini büyük ölçüde paralel
geçen akış evin arkasında girdaplar oluşturmaktadır.
(a) Re=16 000

(b) Re=80 000

Şekil 3. Rüzgârın kolektöre önden gelme durumu için hız dağılımı ve hız vektörleri (a) Re=
16 000 (b) Re= 80 000
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(a) Re=16 000

(b) Re=80 000

Şekil 4. Rüzgârın kolektöre önden gelme durumu için hız akım çizgileri (a) Re= 16 000 (b)
Re= 80 000
Şekil 5 ve 6’da rüzgârın kolektöre önden ve arkadan gelme durumu için kolektör yüzeyine dik
bir kesitte farklı Reynolds sayıları için sıcaklık dağılımları verilmiştir. Şekil 5’te görüldüğü
üzere rüzgâr kolektöre önden gelmektedir. Reynolds sayısı arttıkça, diğer bir deyişle rüzgâr
hızı arttıkça, kolektör yüzeyinde oluşan ısıl sınır tabakayı inceltmektedir. Böylece rüzgârla
olan ısı kaybı Reynolds sayısı arttıkça artmaktadır. Rüzgârın önden ve arkadan gelme
durumlarını karşılaştırdığımızda arkadan gelme durumunda ısıl sınır tabaka kalınlaşmaktadır.
Bunun nedeni kolektör yüzeyinde oluşan düşük hızlardır. Böylece kolektör yüzeyinden olan
ısı kaybı rüzgârın arkadan gelme durumunda önden gelme durumuna göre daha düşüktür.
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(a) Re=16 000

(b) Re=80 000

Şekil 5. Rüzgârın kolektöre önden gelme durumu için sıcaklık dağılımı (a) Re= 16 000 (b)
Re= 80 000
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(a) Re=16 000

(b) Re=80 000

Şekil 6. Rüzgârın kolektöre arkadan gelme durumu için sıcaklık dağılımı (a) Re= 16 000 (b)
Re= 80 000
Şekil 7’de sayısal analiz sonuçları Turgut (2001)’in deneysel sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.
Bu karşılaştırma rüzgârın kolektöre önden ve arkadan gelme durumu için Reynolds sayısının
boyutsuz Nusselt sayısına göre değişimi ile yapılmıştır. Deneysel ve sayısal sonuçlar arasında
yaklaşık %10’luk bir fark oluşmakla beraber, birbiri arasında uyum içindedir. Rüzgârın
kolektöre önden gelme durumunda, arkadan gelme durumuna göre %80’den daha fazla bir ısı
kaybı yaşanmaktadır. Kare kolektör yüzeyindeki ısı kaybı Nusselt sayısı cinsinden 25º çatı
eğim açısında, rüzgârın kolektöre önden ve arkadan gelme durumunu için aşağıdaki
korelasyonlar ile de ifade edilmiştir:
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Nuön= hönL/k= 1,0215 Re0,5
Nuarka= harkaL/k= 0,5486 Re0,5

(7)
(8)

Şekil 7. Nusselt sayısının Reynolds sayısı ile değişimi
Denklem (7) ve Denklem (8)’den elde edilen konveksiyon ısı transfer katsayısı literatür ile
kıyaslanmış ve kıyaslama Tablo 1’de verilmiştir. Akışkan hızının 1 m∙s-1, atmosfer basıncının
1 atm ve akışkan özelliklerinin 27 ℃ de alınması durumunda (kinematik viskozitenin
=1,58910-5 m2s-1) (Incropera vd. 2007) iki farklı karakteristik uzunluk için hesaplanan
konveksiyon ısı transfer katsayısı h (W∙m-2∙K-1) Tablo 1’de kıyaslama amaçlı verilmiştir.
Literatürde verilen sadece hıza bağlı denklemlerde ısı transfer katsayısı farklı karakteristik
uzunluklar için de eşittir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlarda ise karakteristik uzunluk ve
rüzgârın kolektöre gelme açısı kolektör yüzeyinden olan ısı transferi için önemli bir
parametredir. Tablo 1’de görüldüğü üzere mevcut sayısal çalışma sonuçları Turgut (2001)’in
deneysel sonuçları ile uyumludur.
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Tablo 1. Mevcut çalışmanın literatürdeki korelasyonlar ile kıyaslanması
Araştırmacı

Metot

Geometri

Korelasyon

h (W∙m-2∙K-1)
L=0,1m L=0,4m

McAdams
(1954)

Deneysel

Dikey plaka

h=3,8V+5,7

9,5

9,5

Sparrow
ve
Tien (1977)

Deneysel

Eğik plaka

(h/ρCPV) Pr2/3=0,931 Re-0,5

17,2

8,6

Test vd.
(1981)

Deneysel

Eğik plaka

h=2,56V + 8,55

11,1

11,1

Deneysel

Dikey plaka

h=3,0V + 2,8

5,8

5,8

h=2,2V + 11,9

14,1

14,1

h=4,6V0,89

4,6

4,6

Nu=1,051 Re0,5 Pr1/3

19.5

9.8

Nu=0,620 Re0,5 Pr1/3

11.5

5.8

Nu=1.0215 Re0,5

21.2

10.6

Nu= 0,5486 Re0,5

11.4

5.7

Duffie
Beckman
(1991)

ve

Sharples
ve
Charlesworth
(1998)

Deneysel

Blocken
(2009)

Nümerik

vd.

Turgut (2001)
(Ön)

Deneysel

Turgut (2001)
(Arka)

Deneysel

Mevcut
Çalışma (Ön)

Nümerik

Mevcut
Çalışma
(Arka)

Nümerik
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ROMANLARINDA MARCEL PROUST’UN ZAMANLA OYUNU

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
19 Mayıs Üniversitesi
Özet
Marcel Proust modern romanın öncülerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Proust
romanlarında yeni bir teknik uygulamaya özen göstermiştir. Romanlarının ana temasını
zaman sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki yedi ciltten oluşan romanlarını Kayıp
Zamanın İzinde (A la Recherche du Temps Perdu) başlığı altında toplamıştır. Farklı
romanlardan oluşan yapıtı, kurgusal bağlamda birbirinin devamı şeklinde bir bütünlük
oluşturduğu görülmektedir.
Proust’un romanlarının genel başlığı, daha ilk bakışta okura yazarın zaman konusundaki
düşüncesi ya da uğraşı konusunda ip ucu vermektedir. Kayıp zamanını tekrar elde edebilme
uğraşı içerisinde olan Proust, sürekli farklı oyunlar kurgulamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla
romanlarında sadece tema olarak geçmiş zamanın peşinde değil, aynı zamanda çeşitli geriye
dönüş yöntemleri ile roman tekniği bağlamında da geçmiş zamanın arayışı içerisindedir.
Zamanın görece olduğu düşüncesinde olan Proust, romanlarında uzlaşı zamanını temsil eden
takvim ve saat göstergelerini kullanmamaya özen göstermektedir. Sınırları belirlenmiş bir
zamana karşı olan yazar, zaman zarflarını tercih ederken dahi “daima”, “uzun zamandan
beri”, “sık sık” gibi zarfları tercih etmektedir. Zaman konusunda sıklıkla mevsimleri ve günün
farklı anlarını işaret eden doğal göstergeleri kullandığı görülmektedir. Durum böyle olunca
romanın kurgusunun kronolojik bir zamana göre ilerlemediği gerçeğiyle karşı karşıya
kalmaktadır okur. Geçmişin, psikolojik zaman/iç zaman sayesinde tekrar elde edilebileceğini
kanıtlama uğraşı içerisinde olan yazar, bellek, bilinçaltı, rüya ve düş gibi oyunlar aracılığı ile
romanın kurgusunu psikolojik zaman gerçeğine göre kurgulamaktadır, bu da anakronolojik bir
yapı sunmaktadır. Proust’un zaman zaman romanlarının öyküsünü akronik bir boyut
çerçevesinde hiç zaman belirtmeksizin sunduğu görülmektedir. Proust’un zaman algısının
oluşmasında Einstein’ın fizikteki izafiyet teorisi ile Bergson’un felsefesindeki görecelik
anlayışının etkisi hissedilmektedir. Söz konusu bilim insanları ile aynı dönemde yaşayan
yazarın onlardan esinlendiği söylenebilir.
Türlü zaman oyunları ile sonsuzluğu elde etme peşinde olan yazarın yedi ciltlik romanını bir
gecelik rüya ürünü olarak sunmaya çalıştığı görülmektedir. Zira ilk cilt bir rüya ile başlarken,
son cilt de adeta bu rüyadan uyanma olarak değerlendirilebilmektedir. Rüya bir yandan
geçmiş zamanlara dönme aracı iken, aynı zamanda dünyadan küçük bir kopuş ve yeniden
canlanmayı da sembolize etmektedir. Proust’un tüm romanları boyunca çeşitli yöntemleri
deneyerek yapmaya çalıştığı, yeniden yaşamı elde etme, bir başka deyişle sonsuzluğu
yakalama uğraşından başka bir şey değildir. Sonunda tüm çabalarına rağmen zamanın ağlarını
örmeyi sürdürdüğünün bilincine varan yazar, gerçek sonsuzluğun ancak geride bırakılan
eserler sayesinde olabileceği inancıyla yapıtını sonlandırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uzlaşı Zamanı, Psikolojik Zaman, Bölünmez Zaman, Sonsuzluk
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GİRİŞ
20. Yüzyıl Fransız Edebiyatı ve dünya edebiyatının ünlü yazarları arasında yer alan Fransız
yazar Marcel Proust, kullandığı roman tekniği ile modern romanın öncüsü olmuştur. Kayıp
Zamanın İzinde (A la Recherche du Temps Perdu) başlığı altında topladığı yedi ciltlik “nehir
romanı” oluşturan yapıtında, özellikle zaman sorununu teknik ve tematik açıdan ele almıştır.
Yapıtın genel başlığı daha ilk bakışta yazarın zaman sorunu konusundaki düşünceleri
hakkında ipuçları vermektedir. Proust, konu olarak kayıp zamanın peşindedir, fakat aynı
zamanda geriye dönüş yöntemleri ile roman tekniği olarak da sıkça geçmişe dönüşler
yapmaktadır.
Proust romanının kurgusunda, özellikle ilk ciltlerinde uzlaşı zamanı olarak adlandırılan, saat
ve takvim zamanı göstergelerini pek kullanmadığı ve kullanmamaya özen gösterdiği
anlaşılmaktadır. “Gün ve yıl hesabı yapan yazarlar aptaldırlar. Günler bir saat için eşit
olabilir, ancak bir insan için asla.” (Proust, 1943). Olayların anlatımında Proust’un
tanımlanmamış zaman göstergeleri kullanmayı yeğlediği görülmektedir. Çünkü yazar insan
zamanının uzlaşmalı zaman göstergeleri ile, bir başka deyişle soyut bir boyuta sahip olan
zamanın somut ve sınırlayıcı göstergelerle sunulmasına karşıdır. Proust bu anlayışını fiil
zamanı ve zaman zarflarının kullanımında da ortaya koymaya çalışmaktadır. Proust’un
“şimdiki zamanın hikayesi” (l’imparfait) denen ve geçmişin şimdide devam ettiğini gösteren
fiil zamanının kullanımına geniş yer verdiği, zaman zarfı olarak da “daima”, “şimdi”, “uzun
zamandan beri”, “sık sık” gibi zarfları tercih ettiği görülmektedir.
Proust’un romanlarında dış zaman gerçeğini, takvim ve saat zamanı göstergeleri ile yansıtmak
yerine, güneşin hareketi, doğada ağaç ve çiçeklerdeki değişimler gibi doğal boyutlarla
vermeye çalıştığına tanık olunmaktadır.
Romanının kurgusunu bellek veya bilinç dünyası, bilinçaltı, rüya ve düş evreni gibi soyut
boyutlara dayalı psikolojik zamana dayandırılmaya çalışıldığı saptanmıştır.
Prosut’ta iç zaman / dış zaman çatışmasının oluşmasında bazı psikologların, ünlü filozof
Bergson’un, fizikçi Einstein’ın bakış açılarının etkisi bulunmaktadır. Bunların yanında
Proust’un doğu kültüründen ve doğunun mistik tarzından da etkilendiği söylenebilir.
Öykünün uzlaşı zamanına göre değil de daha çok psikolojik zaman gerçeğine göre
kurgulanması, olayların takibini güçleştirmektedir. Zira psikolojik zamandaki zaman
kırıntılarının romanda olay örgüsüne yansıması kronolojik düzeni bozmakta ve anakronolojik
yapı oluşturmaktadır. İnsanın iç zamanındaki bütünlük ve devamlılık anlatının akışında dış
zamana göre bir kopukluk ve iç içelik sergilemektedir.
İnsan ömrünü kemirgen gibi bitiren zamana karşı olduğu her fırsatta anlaşılan Proust, zamanı
yok saymak için zaman zaman anlatılarında zaman göstergelerini hiç kullanmamaya da çaba
sarf etmektir. Zaman göstergesiz bir anlatım şekli uygulamaya çalıştığı görülmektedir.
Proust, kişilerin sunusunda onların yaşlarını takvim göstergeleri ile, bir başka deyişle somut
zaman göstergesi ile belirtmemektedir. Zira Proust için önemli olan takvim yaşı değil kişilerin
hissettikleri yaştır. Bu durumda Proust’a göre kişileri somut zaman göstergelerinden hareketle
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sunmak doğru bir yaklaşım değildir. Kişilerin yaşlarını okur ancak, nehir romanları olarak
adlandırılan farklı romanlarda aynı kişilerin devam etmesinden, onların soy ağacındaki
değişme ve gelişmelerden takip etmeye çalışmaktadır. Daha çok, insanın iç zamanındaki
bütünlüğü ve devamlılığı ortaya koymaya çalışan Proust, dış zamandaki devamlılığı da bu
yolla gösterme çabasındalar.
Bu çalışmada romanın bir yapı öğesi olan zaman, Proust’ un romanlarında daha çok tematik
bir sorun olma özelliği açısından irdelenmiştir. Bununla birlikte, Proust’taki zaman sorununun
teknik ve tematik açıdan bir bütün olarak ele alınması gereken bir sorun olduğu saptamasında
bulunulmuştur. İlk olarak Proust’un romanlarında zaman sorunu kısaca teknik açıdan
incelenmiştir. Daha sonra ise zaman sorunu tematik bağlamda farklı boyutlarda incelenmiştir.

1. SOMUT UZLAŞI ZAMANI GÖSTERGELERİ
Saat ve takvim zamanı, ölçülebilen zaman, icat edilen zaman, nesnel zaman, somut zaman, dış
zaman olarak da adlandırılan uzlaşı zamanı ölçülebilen zamanı içermektedir (Doğan,1980:24).
Geleneksel roman yazarları romanlarının kurgusunda yer alan olayları sıklıkla bu zaman
göstergelerinden yararlanarak anlatırlar. Bazen de gerçekçi yazarların yapıtlarında olduğu gibi
gerçek yaşamdan saat, gün ve tarihler vererek romanlarının öykülerini kurguladıklarına tanık
olunmaktadır.
Proust’un romanlarında saat ve takvimlerin öykünün kurgusundaki yer ve önemlerini
kaybetmeye başladıkları görülmektedir. Proust romanlarının kurgusunda, özellikle ilk
ciltlerinde uzlaşı zamanı olarak adlandırılan, saat ve takvim zamanı göstergelerini pek
kullanmadığı ve kullanmamaya özen gösterdiği anlaşılmaktadır. Olayların anlatımında
Proust’un tanımlanmamış göstergeler kullanmayı yeğlediği görülmüştür. Çünkü yazar insan
zamanının uzlaşmalı zaman göstergeleri ile, bir başka deyişle soyut bir boyuta sahip olan
zamanın somut ve sınırlayıcı göstergelerle sunulmasına karşıdır.
Yazara göre somut zaman; kopuşların, parçalanmaların, eksiltilerin, tekrar elde
edilemeyişlerin, tamamen yok oluşların zamanıdır (Poulet, 1949:399). Yaşamın parçalanamaz
bir bütün olduğu ve ruhun sonsuzluğuna inandığı için Proust, buna engel olan ve sınırları olan
uzlaşı zamanını kullanmamaya özen göstermektedir. Zira Proust’un gözünde tek mevsimler,
ruhun mevsimleridir, bu nedenle de onun için zaman ve mekân anıların şekillenmesiyle
oluşmaktadır (Emie, 1930:43).
Zaman artık tanımlanmış, ilerleyen bir süreç değil, sadece hafıza ve düşünce evreninde geriye
gelişler ve labirentlerden ibarettir. Romanın ilk cildi olan Swann’ların Tarafı romanı, yarı
uykulu roman kahramanının rüyasının kurgulanması ile başlıyor. Bir seri rüya ile başlayan
romanda zamanın kronolojik ilerlemesini takip etmek güç. Dolayısıyla anlatıcı-kahramanın
yaşını, olayların nerede ve ne zaman yaşandığı bilinmemektedir. (Albérès, 1966:21).
İlk ciltlerde somut zaman göstergelerini kullanmamaya özen gösteren Proust, nehir romanının
son cildi olan Yakalanan Zaman romanında sınırlı düzeyde uzlaşı zamanı göstergelerini
kullandığı görülmektedir. Anlatıcı-kahramanın Paris’in dışında sağlık evinde geçirdiği zaman
ve Paris’e dönüşünü anlatırken tarih veriyor:
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

126

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Yazma projesinden tamamen vazgeçtiğim bu yılları, Paris’ ten uzakta bir klinikte
tedavi görerek geçirdim, ta ki 1916 yılının başında, kliniğin tıbbi personel bulma
imkânı kalmayınca kadar.
Paris’e döndüğümde, ileride de göreceğimiz gibi, Ağustos 1914’ te tıbbi kontrol için
uğradığım Paris’ten, ki sonra yeniden kliniğe dönmüştüm, çok farklı bir şehir buldum
karşımda. (Proust, 2001a:33)
Bununla birlikte yukarda da belirtildiği gibi Proust genelde saat, gün, ay, yıl şeklinde uzlaşı
zamanı göstergelerini kullanmayıp, daha çok bir gün, bir sabah, bir akşam, bir gece, bir
cumartesi, bir pazar gibi belirtilmemiş zaman ifadelerini kullanmaktadır. Yazar seyahat,
davetiye ve gezinti anlarını betimlediği veya anlattığı zaman, bunların zamanı konusunda
açıklayıcı bilgi vermiyor. Sodom ve Gomorra adlı romanında anlatıcı-kahramanın yaşantısı
anlatılırken bu türden ifadelerin kullanıldığı görülmektedir:
Bir gün, Albertine’in de, Andrée’nin de Elstir’in davetini kabul ettiklerini
öğreniyordum (…). Ama orada Andrée’den başkasını bulamıyordum. Albertine,
Elstir’e ziyaretini teyzesiyle birlikte başka bir güne bırakmayı tercih etmiş oluyordu.
(…) Grand-Hôtel’in önünde, mendireğin üzerinde hepimiz bir arada olduğumuz bir
gün Albertine’e söylediğim son derece sert, kırıcı sözlerin üzerine… (Proust,
1997:212-213).
İşte biz o anda salona girdik. (….) Verdurin’lerden çıktığımızda saate bakıp,
Albertine’in evde sıkılmasından korkarak, önce benim eve uğramasını rica ettim.
(Poust, 2001b:313, 324).
Proust bu anlayışını, fiil zamanı ve zaman zarflarının kullanımında da ortaya koymaya
çalışmaktadır. Yazar, “şimdiki zamanın hikayesi” (l’imparfait)’ni tercih etmekte, bunun
nedeni geçmişin şimdide devam ettiğini gösteren fiil zamanı olmasıdır. Proust cümlesinde
şimdide devam eden ve sınırsızlığı temsil eden bir eylem zamanını kullanıyor (Delattre,
1948:45). Söz konusu zaman, geçmişle şimdi arasında bir köprü olarak değerlendirilmektedir.
Şimdiki zamanın hikayesi aynı zamanda kahramanların iç dünyalarını ve anılarını en iyi
anlatmanın aracıdır. “Proust’un şimdiki zamanı olan hikâye zamanı, bilinçaltı hafızanın kök
saldığı geçmişin şimdisidir.” (Kristeva, 1994:352). Şimdiki zamanın hikayesi, farklı anları
bütünleştiren bir zaman olma özelliği taşımaktadır.
Zaman zarfı olarak da “şimdi”, “daima”, “uzun zamandan beri”, “sık sık”, “vaktiyle”,
“eskiden” gibi zarfları tercih ettiği görülmektedir. Söz konusu zaman zarfları ne sınırları
çizilmiş bir zamanı tanımlıyor ne de hikâyenin kronolojik bir düzene göre ilerlemesine katkı
da bulunuyor:
Uzun zaman, geceleri erkenden yattım. Bazen, daha mumu söndürür söndürmez,
gözlerim o kadar çabuk kapanıverdi ki uykuya dalıyorum” demeye zaman
bulamazdım. (Proust, 2000:9)
Özellikle “şimdi” zaman zarflarını kullanmakla yazar, öykünün sıralı bir zaman akışına göre
ilerlemesini ortadan kaldırmak istiyor. Aynı zamanda bu zaman zarfının kullanımı, Proust’un
zamanın somut uzlaşı göstergeleri ile bölünmesine karşı olduğunun da bir göstergesidir. Bu
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zaman zarflarının kullanımı, yazarın yaşamı bir bütün olarak gördüğünü gösterme çabasının
bir tür yansımasıdır.

2. DOĞAL ZAMAN GÖSTERGELERİ
Proust’un romanlarında dış zaman gerçeğini, takvim ve saat zamanı göstergeleri ile yansıtmak
yerine doğadaki değişimler ile vermeye çalıştığı görülmektedir. Romanda hiç zaman
göstergesine yer verilmeden anlatımın sürdürüldüğü sahneler gibi, yaşanan anı yazarın doğal
göstergelerle de verme çabası dikkati çekmektedir.
Romancı doğal göstergeleri iki boyutta kullanıyor: bunlardan birisi günün farklı anlarını
göstermek için. Bu bağlamda güneşin hareketi, doğaya yansıması ve hatta gölgenin boyutuna
göre yaşanan an verilmeye çalışıyor. Akşamın şu saatinde şunlar yaşandı ifadelerini
kullanmak yerine, güneşin batışını betimleyerek akşam saatleri olduğu belirtiliyor:
Güneşin alçalmasıyla birlikte hatılalar beni geçmişe ait serin bir havaya
götürdüğünden, (…) büyük bir mutlulukla nefes alırdım. Ama az sonra gün bitmekte
olduğu için, akşamın üzüntüsüne gömülürdüm. (Proust, 2001b:28)
Hangi ay veya mevsimde olunduğu da yine doğal olaylar veya evrendeki değişimleri
betimleyerek verdiği görülmektedir. Sert dalgaların betimlendiği sahnelerden sonbahar veya
kış mevsimin yaşandığını, insanların kumsalda güneşleme sahnelerinden mevsimin yaz
olduğu anlaşılmaktadır. Erik ağaçları ve elma ağaçlarının çiçeklerinin betimlenmesinden ilk
baharda, mart ve nisan aylarında yaşandığını, ağaçların yapraklarının sararıp döküldüğü
sahnelerden ise sonbahar mevsiminde olunduğunu anlayabiliyor okur.
Proust’un doğal zaman göstergelerini kullanmasındaki amacı; bir yandan uzlaşı zamanını
kullanmaya karşı olmasından kaynaklanırken, diğer yandan da bu doğal zaman
göstergelerinin günden güne ve yıldan yıla tekrarlanması yazarın insan yaşamının da devamlı
olacağı inancına dayanmaktadır denilebilir.

3. PSİKOLOJİK ZAMAN
Değişik eleştirmenler, yazarlar, felsefeciler ve psikologlar psikolojik zamanı, iç zaman,
görece zaman, öznel zaman, kişisel zaman, hissedilen zaman, soyut zaman, insan zamanı
olarak da adlandırmaktadırlar. “Proust’un zamanı, matematikçilerin veya köşe yazarların
zamanı değil, psikolojinin ve belleğin zamanıdır.” (Bernard et al., 1996 : 379). Psikolojik
zaman Prosut’un uzlaşı zamanına karşı tercih ettiği bir zamandır.
Proust’un romanının kurgusunu psikolojik zamana dayandırmasında şu boyutların etken rol
oynadığı saptanmaktadır:
1) Bellek,
2) Bilinçaltı,
3) Rüya,
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4) Düş
Bu evrenlerde anın dışına çıkma olanağı bulunmaktadır. Roman kahramanı çoğu kez geçmişin
anılarına bazen bilinçli ve bazen bilinç dışı dalabilmekte, bazen de rüyalarında geçmişi
yaşayabilmektedir. Öte yandan düş evreninde geleceği düşleyerek yaşanan anın dışına
çıkabilmektedir.
Proust’a göre gerçek ancak bellekte şekillenmektedir. “Bellek sayesinde yaşanan şimdiden
yaşanmış şimdiye geçiş mümkündür. İki dönem arasında bağıntı bulunmaktadır.” (Deleuze,
1964:51). Bellek evreninde yaşamın farklı anlarının birlikte var olması gerçeği söz konusudur.
“Geçmiş, bellek sayesinde kendini “şimdi”de yeniden üretir. Bu yeniden üretme ve bir kurgu
inşa etme, belleğin bir depo gibi bilgilerin istiflendiği bir yer değil aksine aktif ve dinamik bir
yapıya sahip bir süreç olduğunu ortaya koyar. Bu durumda geçmiş de edilgen değildir.”
(Güngör, 2015:71). Zamanın bozmaya veya yok etmeye çalıştığını bellek ya da hafıza
kurtarmaya ve yaşatmaya çalışmaktadır:
Belleğimiz anılarımızı bize yaşandıkları kronolojik sıraya göre sunmuyor, yaşanılan
anların düzeninin ters-düz olduğu bir yansıma şeklinde yaşatıyor. (…)
Geçmişin anılarının bu taze suyu, bugün hiç bozulmadan ruh dünyamda bir kez daha
coşup akıyor? ( Proust, 1993:142-143).
Bellek gibi bilinçaltı ya da istem dışı bellek de geçmişin anılarının yeniden elde edilmesine
olanak sağlamaktadır. Proust’un romanlarında bilinçaltı dünyasının yansıtılmasında Jung’ın
psikanaliz üzerine çalışmalarının etkisi olmuştur. Ancak bilinçaltında geçmişe dönüşler çoğu
zaman bir nesne aracılığı ile olmaktadır. Prosut’un romanlarında bilinçaltı çağrışımı gerçeğine
en güzel örnek, roman kahramanının bir pazar günü kahvaltı yaparken yediği kurabiyenin tadı
beklenmedik bir anda onu önce çocukluğunda büyük halası Leonie’ nin ona yaptırdığı
kahvaltıya, oradan mahallesine, ardından da tüm Combray anılarına götürmesidir. Kurabiye
ile birlikte, Leonie Halanın odasının bulunduğu eski gri ev, meydan, alışveriş yaptığı
sokaklar, gezintiye çıktığı yollar anlatıcı-kahramanın hafızasında canlanır:
Halamın ıhlamura batırıp bana verdiği bir parça madlenin tadını tanır tanımaz
Léonie Halamın odasının bulunduğu, sokağa bakan eski gri ev, bir tiyatro dekoru
gibi gelip annemler için yapılmış olan, arkadaki bahçeye bakan küçük eve eklendi;
evle birlikte sabahtan akşama, her mevsimde kent, öğle yemeğinden önce beni
gönderdikleri Meydan, alışveriş yaptığım sokaklar ve hava güzel olduğunda
yürüdüğümüz yollar da görüntüde yerlerini aldılar. Ve tıpkı Japonların, suyla dolu
porselen bir kaseye attıkları silik kağıt parçalarının, suya girer girmez çözülüp
şekillenerek, belirginlik kazandığı, somut, şüpheye yer bırakmayan birer çiçek, ev,
insan olduğu oyunlardaki gibi ,, hem bizim bahçedeki, hem Swann’ın bahçesindeki
bütün çiçekler, Vivonne nehri’nin nilüferleri , köyün iyi yürekli sakinleri, onların
küçük evleri, klişe, bütün Combray ve civarı şekillenip hacim kazandı, bahçeleriyle
bütün kent çay fincanından dışarı fırladı. (Proust, 2000:53).
Proust’da bilinç altında canlanan bu zaman “saf zaman (le temps à l’état pur)” (Proust, 2001a:
179) olarak adlandırılmaktadır. Bu durum, roman kahramanı tarafından “zaman dışı var olma
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(être extra-temporel)” olarak yorumlanmakta ve buradan ruhun sonsuzluğu anlayışına
varmaktadır. Zira romanın kurgusunda “bilinçaltında yeniden canlanan Combray bir güneş
gibi parlar.” (Husson, 1973:43). Psikolojik zaman sayesinde Proust zamanın yıkıcı ve yok
edici etkisinden kurtulduğu inancını taşır. Uzlaşı zamanının dışına çıkan anlatıcı-kahraman
eski günlerini tekrar yaşar. Yazara göre bu olay, kayıp zamanın tekrar elde edilebileceğinin ve
zamanın sınırsız olduğunun açık bir kanıtıdır.
Nesnelerin yanında tatlar, kokular, renkler vb. öğeler bilinçaltında geçmişin yeniden
canlanmasını sağlıyor. Şimdi ve geçmiş büyük bir benzerlik mucizesi ile birleşmekte, böylece
eski duygular ve izlenimler tekrar yaşanmaktadır. (Tauman, 1949:59). Bu durum kahramana
uzlaşı zamanının, bir başka deyişle yaşanan anın dışına çıkma olanağı sunmakta ve bu da ona
sonsuzluk sevinci yaşatmaktadır.
Proust’un romanlarında rüyada yaşanan anların kurgusu da uzlaşı zamanının dışına çıkma
yollarından birisi olarak sunuluyor. Zira roman kahramanı rüyasında geçmişte yaşadığı farklı
anları yeniden yaşayabilmektedir. Proust’un anlatıcı-kahramanın yaşamı, adeta rüya ile gerçek
dünya arasında geçmektedir. Ona göre rüya aynı zamanda ölüm ve yeniden doğma inancının
bir tür deneyimidir. Nehir romanlarının ilki olan Swann’ların Tarafı bir rüyayla başlarken,
son cilt olan Yakalanan Zaman romanı bu rüyadan uyanmayla son buluyor. Bellek ve
bilinçaltı evreninde olduğu gibi rüyasında da anlatıcı-kahraman çocukluk anılarına
dönebilmektedir.
Düş evreninde de anlatıcı-kahraman anın dışına çıkabilmektedir. Hem geçmişi hem de
geleceği düşlemek mümkündür. Böylece sınırlı zaman algısından kurtulma olanağı elde
edilebilmektedir. Ayrıca bu yollara başvurularak yaşamın bütün olduğu; geçmiş, şimdi ve
gelecek diye parçalamanın doğru olmadığı düşüncesi öne çıkmaktadır.
Romanların öyküsünde iç zamanın kullanılması sadece zaman açısından uzlaşı zamanının
dışına çıkma olanağı vermiyor, aynı zamanda mekân olarak da farklı mekanlara yolculuk
etme ya da farklı mekanlarda yaşama olanağı sunuyor. “Kayıp Zamanın İzinde çaya batırılan
bir kurabiyenin tekrar şekillendirdiği bir dünyada geçen ve mekân karşısında zamanın
üstünlüğü üzerine kurgulanmıştır.” (Öner, 2014:184). Proust’da anı olayı bir yandan ruhun
farklı iki devir arasında geçişler yapmasını sağlarken, diğer yandan da iki mekân arasında
geçişi sağlıyor. (Poulet,1963:17). Zamanda sınırların kalkması, mekânda da sınırların ortadan
kalkmasına olanak veriyor.

4. UZLAŞI ZAMANI VE İÇ ZAMAN UYUMSUZLUĞU
Proust romanın kurgusunda ağırlığı iç zamana vermekle birlikte zaman zaman uzlaşı
zamanına da yer vermektedir. Bu nedenle öykünün anlatımında hem kişisel olan iç zamandan
hem de uzlaşı zamanından parçalar bulmak mümkündür. Bu da romanın öyküsünde yer alan
olayların kronolojik bir düzende ilerlemediğini göstermektedir. Balzac misali geleneksel
romandaki zamansal yapıyı terk eden Proust, psikolojik zaman yapısını önceliyor (Suixiang,
2009: 89). Proust artık geleneksel anlatı düzenini kullanmayıp an üzerine odaklı yeni bir
estetik yapı oluşturuyor. (Lebon, 2016:43).
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Proust’un “Kayıp Zamanın İzinde adlı yapıtında belli bir düzene göre ilerleyen bir öykü
bulunmuyor, ne başı ne de sonu olan öyküler söz konusu.” (Şen, 1989:21). Sonuçta Proust,
romanlarında öykünün kurgusunu uzlaşı zamanı sürelerine göre değil de psikolojik zaman ve
varoluş zamanına göre yapılandırıyor. Bunun için de sürekli bir andan başka bir ana, buna
bağlı olarak da bir öyküden başka bir öyküye veya olaya geçiyor.
Uzlaşı zamanı insanın dış dünyaya göre yaşam çizgisini yansıtırken, iç zaman insanın
geçmişi, şimdiyi ve geleceği aynı anda yaşayabildiği bütünlüğü sunmaktadır. Şimdinin bir
anında geçmişin yaşanması insan zamanı açısından devamlılığı göstertirken, öykünün uzlaşı
zamanına göre ilerleyen yapısı açısından kopukluklara neden olmaktadır (Tadié, 1999).
Öykünün uzlaşı zamanına göre değil de daha çok iç zaman gerçeğine göre kurgulanması,
olayların takibini güçleştirmektedir. İnsanın iç zamanındaki bütünlük ve devamlılık anlatının
akışında dış zamana göre bir kopukluk ve iç içelik sergilemektedir. İki zamanın birlikte
kullanılması Proust’un romanlarında anlatı zamanının akışında ikilem ve kopukluklara neden
olmaktadır. Proust’un öyküsünde kullandığı bu zamanı kullanma şekli, musikide kullanılan
yapıyı çağrıştırmaktadır.
Romanlardaki düzensiz akış, bir başka deyişle bozuk kronoloji, önce “geçmişe dönüş”
(analepse) ve sonra da “gelecekten söz etme” (prolepse) diye iki temel yapı şeklinde kendini
göstermektedir. Proust gelecekten söz etme ve özellikle geriye dönüş tekniğini romanın
zaman yapısı içerisinde gerek makro ve gerekse mikro düzeyde çok sık kullandığı
görülmektedir.

5. ZAMANIN KİŞİLER ÜZERİNE ETKİSİ
Proust, kişileri sahneye koyarken onların yaşlarından söz etmemektedir. “Anlatıcıya, romanın
bir ucundan diğer ucuna rolünü açıklayan bir yaş atfetmek zor.” (Nathan, 1953:238).
Romanların kurgusunun sunumunda kahramanların yaşını belirtmek uzlaşı zamanının
düzenini kabul etmek demektir. Oysa uzlaşı zamanı düzenini ya da kronolojik bir düzeni
kabul etmeyen ve zamanla istediği gibi oynayan bir yazar için kahramanların dünden bugüne
yaşlarını vermek pek tutarlı bir yaklaşım olamaz (Tadié, 1971:321). Yazara göre insanın iç
zamanında yaşamının farklı dönemlerini aynı anda tekrar yaşama olanağı bulunduğu gerçeği
karşısında onu sabit yaş sınırlarıyla sunmak doğru bir yaklaşım değildir. Zira insan sabit
yaşsız bir varlıktır, bu varlık birkaç saniyede yıllarca geçmişine daha genç dönemine yeniden
dönme yeteneğine sahiptir. (Ricardou, 1967:161).
Kişilerin yaşlarını okur ancak, nehir romanları olarak adlandırılan farklı romanlarda aynı
kişilerin devam etmesinden, onların soy ağacındaki değişme ve gelişmelerden takip etmeye
çalışmaktadır. Toplumda meydana gelen değişmeler de olay örgüsündeki akış üzerine ip
uçları vermektedir. Somut zaman göstergelerinden hareketle öykü zamanını belirlemek güç
olmakla birlikte, kişi ve nesnelerde meydana gelen değişimlerden hareketle yazar zamanının
akışını sunmaktadır. Proust dış zamanın akışındaki devamlılığı (homogénéité) bu yolla
vermeye çalışmaktalar, çünkü daha önce de belirtildiği gibi uzlaşı zamanı göstergelerinden
hareketle romanda sağlanan yapay devamlılığa karşıdır.
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Nehir romanının ikinci cildi olan Guermantes Tarafı adlı romanda Guermantes Düşesinin
evinde akşam verilen davette birçok kahramanını sahneye koyup betimlediği görülüyor. Nehir
romanının son cildi olan Yakalanan Zaman’ da, Guermantes Prensesinin evindeki matinede
anlatıcı-kahraman, Odette, Gilberte, M.de Charlus, Guermantes Dükü vb kişileri tekrar
betimliyor. Bunlara Mlle de Sint-Loup gibi genç yeni bir kahraman daha ekliyor. Amaç
böylece ilk ciltlerden beri insanlarda meydana gelen değişmeyi göstermek. Son ciltteki
davette anlatıcı kahramanın etrafındaki kişilerin yaşlandığı görülmektedir. Burada Gilbert,
annesi ve kızı Mlle de Saint-Loup aracılığı ile üç nesilden söz ediliyor. On altı yaşında olduğu
belirtilen Mlle de Saint-Loup annesi Gilbert’e, Gilbert’in de kendi annesine ne kadar
benzediği vurgulanıyor. Gilbert’in betimlendiği sahne:
Bir zamanlar, gençliğinde tanıdığım, şimdi bembeyaz saçlı, ufak tefek, uğursuz bir
kocakarıya dönüşmüş olan bir kadın, bir komedinin son sahnesinde, karakterlerin
tanınmayacak kadar değişmiş olmaları gerektiğinin işaretiydi sanki. (…)
Hiç şüphesiz, az önceki acı keşfimin, kitabımın konusu açısından bana ancak yararı
dokunabilirdi. Kitabımın, sadece zamanın dışındaki, gerçekten yoğun izlenimlerden
oluşamayacağına karar verdiğime göre, bu izlenimleri aralarına serpeceğim
gerçeklerin arasında, zamana, insanları, toplumları, ulusları sarmalayan ve değiştiren
zamana ilişkin gerçekler, önemli bir yer tutacaktı. (Proust, 2001a:233, 238)
Buradan iki sonuca varılmakta: her şeye rağmen zaman insan ve nesne üzerinde gücünü
hissettiriyor, ancak aynı zamanda birbirlerine benzeyen nesiller aracılığı ile yaşamın bir
sirkülasyon ve yeniden doğuş şeklinde var olduğu felsefesi kendini hissettiriyor.
Mekân veya nesnenin dördüncü boyutu zamanın üzerlerindeki etkisiyle verilmeye çalışılıyor.
Proust adeta zamanı, kişi üzerinde olduğu gibi mekân ve nesne üzerinde de somutlaştırmaya
çalışıyor. Bu etki Combray Kilisesi’nin betimlendiği sahnelerde kendisini gösteriyor.

SONUÇ
Zamanı önemli bir sorun olarak gören Proust, romanlarında onunla istediği gibi oynamakta ve
onu istediği şekilde yönlendirme çabası içerisindedir. Zamanın akışını bozarak, yaşama ve
dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakmaktadır. Zamanın bütün boyutlarını sergilerken, insanın
iç zamanını romanlarına aksettirmeye çalışmıştır.
Prosut’un zaman anlayışına göre, insan psikolojik zaman sayesinde uzlaşmalı zamanının
dışına çıkarak yaşamın farklı dönemlerini aynı anda yaşayabilmektedir. Bu durumda somut
zaman düzeni, insan zamanını ölçmede yeterli değildir. Yaşam, geleneksel romancıların
gösterdikleri ve sanıldığı gibi tek ve düz bir çizgi üzerinde ilerlemez. Yaşam bir bütündür ve
varlığın farklı zaman anlarını aynı anda ve tekrar yaşaması veya geleceği hayal etmesi iç
zaman sayesinde mümkündür. Söz konusu yeni teknikle, Proust geçmişi, şimdiyi ve geleceği
anlatının aynı noktasında birlikte sunmaktadır. Bölünmez ve bütün bir zamanı savunduğu için,
insan zamanının somut zaman göstergelerine göre belli parçalara bölünmesine karşıdırlar.
Şüphesiz bunu iç zamanın kullanımı sayesinde yapmaktadır. Zira fizikteki ışık hızı gibi düş
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hızı da iç zamanda mesafe tanımadan yaşamın çok uzak iki veya daha fazla anını aynı noktada
birleştirebilmektedir.
Proust’un romanlarında statik bir yapıdan ziyade canlı, gelişen ve dinamik bir vücudun
düzenini bulmak mümkündür. Bütün bunların neticesi, zaman konusunda şu gerçeği ve
ikilemi ortaya koymaktadır: ruhun sonsuzluğu ve zamanın madde üzerine etkisi. Zira romanın
son üç sözcüğü dahi Proust’un zaman oyununun sonucu ile son bulur: “zamanın içinde (dans
le temps)”. Her şeye karşın zamanın akışını sürdürdüğü gerçeği karşısında Proust, ancak sanat
yapıtı sayesinde sonsuzluğu yakalamanın mümkün olacağı inancına varır. Karşı koymaya
çalıştığı zaman, Prosut’un gerçeği keşfetmesinde etkin rol oynayarak bir kez daha gücünü
hissettirmiştir.
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ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN LABİRENTTE ADLI ROMANINDA NESNE VE
KİŞİ BETİMLEMELERİNDE İŞLEVSİZLİK

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
19 Mayıs Üniversitesi
Özet
Anlatım ile birlikte betimleme romanın iki temel kompozisyon boyutundan birisini
oluşturmaktadır. Yazarlar genellikle görünür kılmak ya da dikkatleri çekmek istedikleri
unsurları ve olayları romanlarında betimleyerek okura sunmaktadırlar. Bununla birlikte
betimlemelerdeki işlevsellik bir edebi ekolden diğerine veya bir yazardan diğerine
değişebilmektedir. Romantik ekol yazarları için betimlemelerde temel işlev kahramanların
duygularını veya tutkularını anlatma aracı olmaları iken, gerçekçi ve natüralist yazarların
yapıtlarındaki betimlemelerin temel işlevi toplumsal koşullara ve insanların durumlarına ayna
tutmak olarak belirtilebilir. 1950’lerden sonra ortaya çıkan Yeni Roman Ekolü yazarlarının
romanlarında ise betimlemelerin daha farklı amaçlara yönelik yapıldığı ve farklı boyutlar
içerdiği görülmektedir. Bir başka deyişle romanlarda betimlemelerin doğası ve işlevleri
değişmiştir.
Yeni Roman Ekolü yazarları ve ekolün kuramcıları arasında yer alan Alain Robbe-Grillet de
romanlarında betimleme boyutuna geniş yer vermektedir. Zira ona göre, betimleme
yapmaksızın sadece anlatıma dayalı bir roman yazmak, anlatıma yer vermeden betimlemeye
dayalı bir roman yazmaktan çok daha güçtür. Kısaca belirtmek gerekirse romanda betimleme
boyutunu önceleyen yazarlardan birisidir.
Labirentte (Dans le Labyrinthe) adlı romanda Robbe-Grillet romanın başından sonuna kadar
betimlemelerini sürdürmektedir. Yazar betimlemelerini romanın başında ve bir seferde
yapmayıp, aynı nesne veya kişinin betimlemesini birçok kez ve parça parça sunmaktadır.
Dolayısıyla aynı nesne ya da kişi hakkında durağan bir betimleme değil, değişken bir
betimleme söz konusudur. Nesnenin konumu veya kişinin pozisyonu betimlemelerde odak
noktasını oluşturmaktadır. Romancının yapıtında ağırlığı nesne betimlemelerine verdiği
söylenebilir. Nesneleri betimlerken Robbe-Grillet onları, şekil, renk, madde gibi özellikleri ile
sunmakta, ancak nesnenin kendi özelliği dışında onlara sembolik anlamlar veya işlevler
yüklememeye özen göstermektedir. Durum böyle olunca, ev eşyaları ve kıyafetler yanında
ağırlıklı olarak insanların günlük yaşamında pek de önem taşımayan nesneleri sıkça ve
ayrıntılı olarak betimlemektedir. Kişi betimlemelerine gelince, yazar kahramanlarını aile
bağları, baştan ayağa fiziksel portreleri, karakterleri, statüleri veya yaşam koşulları ile okura
sunmamaya özen göstermektedir. Roman sonuna kadar bir isimden bile yoksun olarak
tanıtılan kişiler, psikolojileri ya da tutkuları ile değil daha çok bilinç evrenleri ile
betimlemelerde yer almaktadırlar. Kişiler ete kemiğe bürünmüş canlı kişiler olarak değil de
adeta bir resmi ya da karikatürü anımsatan bir boyutta sunulmaktadır. Geleneksel
romanlardaki betimlemelerde dikkat çeken kişi-nesne özdeşleşmesine de Labirentte
romanında rastlanmamaktadır. Zira nesne betimlemeleri, ona sahip olan kişilerin sosyoekonomik koşulları üzerine herhangi bir işlevsellik içermemektedir. Robbe-Grillet’nin nesne
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ve kişi betimlemelerini yaparken modern gerçekçilik anlayışı doğrultusunda hareket ettiği
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Betimleme, Nesne, Kişi, İşlevsizlik

GİRİŞ
Kişiler, zaman, mekân ve öykü romanın yapı öğeleri arasında yer alırken, anlatım, betimleme,
diyalog ve monolog romanın kompozisyon öğelerini oluşturmaktadırlar. Romanın
geçmişinden bugününe betimleme öykünün sunumunda önemli bir boyuta sahiptir.
Betimlemeye başvurmaksızın bir öyküyü tamamlamak olanaksız gibidir. Romanda
“betimleme, anlatıma göre daha kaçınılmazdır, anlatmadan betimlemek, betimlemeden
anlatmaktan daha kolaydır. Zira nesneler hareketsiz var olabilirler, ancak hareket nesneler
olmaksızın var olamazlar.” (Genette, 1972:5). Yazarlar zaman zaman farklı amaçlar için
romanlarında betimlemeye başvururlar. Bazı sahneleri uzun uzun anlatmak yerine kısa
betimlemelerle sunmak çok daha etkili olabilmektedir. Zira betimleme az sözle çok şey
anlatma sanatıdır. Öte yandan betimleme yaparak yazarlar anlatmak istedikleri şeyleri daha
görünür kılmaktadırlar. Bu da okur üzerinde daha büyük ve kalıcı etki bırakmaktadır.
17. yüzyıl klasik ekol romanlarında gelenekler ve kişilerin karakterleri betimlenmekteydi.
Amaç düzgün toplum ve ideal insan tipini sunmaktı. Romantik ekol yazarları romanlarında
doğayı, insanların duyguları ve hayallerini betimlemekte, doğa ile insan arasındaki uyum ve
uyumsuzlukları yansıtmaktaydılar. Gerçekçilik ve natüralizm akımları yazarları romanlarında
gözlem ve betimlemeye bolca yer verirken, özellikle kent sokaklarından hareketle toplumsal
koşulları, gelenekleri, aile yaşantısındaki dramları ve bireylerin tutkularını betimlemeler
aracılığı ile görünür kılmaya çaba sarf etmekteydiler. “Yapıtında öykülemeye fren koyan
yazar, tutkuları, töreleri ve maceraları betimleyerek ilgiyi artırmaya çalışmaktadır.” (Astier,
1968:15). Eşya ve mekân betimlemeleri sahipleri ya da orada yaşayan insanların ekonomik
durumları hakkında okura bilgi vermekteydi. Gerçekçi ve natüralist yazarların romanlarındaki
betimlemeler, adeta toplumun bir tablosunu oluşturmaktaydı. 20. Yüzyılın ikinci yarısında
etkin olan yeni roman ekolü yazarları özellikle nesne betimlemelerine geniş yer verirken
betimlemelerin farklı boyutlar içerdiği görülmektedir. Betimlemelerde hem yöntem hem de
işlevsel boyut değişmiştir.
Yeni roman ekolü yazarları ve ekolün kuramcıları arasında yer alan Fransız yazar Alain
Robbe-Grillet, roman ve senaryo roman türlerinde eserler vermiştir. Romanlarının bir
ucundan diğer ucuna betimleme boyutuna geniş yer vermektedir. Ancak geleneksel
romancılar gibi betimlemeleri romanlarının başında bir seferde yapıp bitirmemektedir.
Diğer romanları gibi Labirentte (Dans le Labyrinthe) adlı romanında da Robbe-Grillet,
genelde nesne ve yer, zaman zaman da kişi betimlemeleri yaptığı görülmektedir. Romanın
başlığı, yapıtın içeriği ve yapısal kurgusu konularında ip uçları vermektedir. Labirentte bir
çıkmazlar, karışıklıklar, sıkıntılar ve bunalımlar dünyasına göndermelerde bulunan bir
kavramdır. Bu başlığa uygun olarak, yazar romanında yapı bakımından; tekrar ve geçişlerle
dolu, başı ve sonu belli olmayan, parça parça betimlemeler yapmakta ve çıkış noktaları bir
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türlü bulunamayan mekanlar ile bu mekanlar içerisine yerleştirilmiş bazı nesne ve kişileri
betimleme unsuru olarak seçmektedir. Betimlemelerde bir bütünlük söz konusu değildir. Bu
da okurun öyküyü takibini güçleştirmektedir. İlk başta, romandaki gerçek dünya ile, öykünün
hareket noktasını oluşturan bir tablodaki evren arasında başlangıç ve bitiş sınırlarının ayırt
edilemediği geçişler bulunmaktadır. Okur, hangi betimlemelerin tablodaki evreni hangilerinin
romanın gerçek dünyasındaki nesne, mekân ve kişileri yansıttığını ayırt edememektedir.
İçerik bakımından ise 20. yüzyıl toplumunun teknoloji ve makineleşme sonucu oluşan
monoton yapısını, eşyanın yerini ve insanın bu teknoloji ürünleri dünyasında azalan önemini
sergilemeye çalışmaktadır.
Çalışmamızda amaç Labirentte romanındaki nesne ve kişi betimlemelerini inceleyerek
betimlemelerdeki işlevsel boyutu irdelemektir. Çalışmada şu sorulara yanıtlar aranmıştır:
1) Yazar daha çok hangi nesneleri betimlemektedir?
2) Hangi kişilerin betimlemesine ağırlık veriliyor?
3) Betimlemeler kim tarafından yapılıyor?
4) Nasıl bir betimleme yapılıyor?
5) Betimlemelerde hangi boyut ve öğelere yer veriliyor?

1. NESNE BETİMLEMELERİ
Robbe-Grillet’nin diğer romanlarında olduğu gibi Labirentte romanında da ardı arkası
kesilmeyen, parçalar halinde ve zaman zamanda tekrarlanan nesne betimlemeleri dikkati
çekmektedir. Romancı nesneleri belli bir düzene göre betimlememektedir. Aynı nesneyi
roman boyunca birçok kez betimliyor. Yeni roman yazarlarının betimlemelerinde nesnelerin,
hatta aynı nesnenin karmaşık/kompleks bir şekilde sunumu söz konusudur (Ricardou,
1967:70). Bu durum da betimleme, sahnelerini anlaşılmaz kılıyor. Oysa Balzac gibi
geleneksel roman yazarları nesneleri belirli bir plan dahilinde ve bütünlük içerisinde
betimlemekteydi. Örneğin Goriot Baba romanında, romanın başında Vauquer Pansiyonu’nu
ve içerisindeki eşyaları bir düzene göre ve tüm ayrıntıları ile betimlemektedir. Goriot babanın
kaldığı oda ve orada yer alan eşyalar bir bütünlük içerisinde tanıtılmaktadır.
Labirentte romanında anlatıcının odası tanıtılırken orada yer alan nesneler bir bütünlük
içerisinde ve ayrıntılı olarak betimlenmeyip, romanın birçok yerinde aynı odanın
betimlenmesine dönüldüğü görülmektedir:
Buraya ne güneş, ne rüzgar, ne yağmur ne de toz giriyor. Yüzeyleri, masanın vernikli
tahtasını, mumlu zemini, şöminenin mermerini, şifonyerin mermerini ince toz
kaplamaktadır, toz bizzat odanın kendisinden kaynaklanmaktadır: zeminden, yataktan,
perdelerden veya şöminedeki küllerden olabilir. (…) Abajur tavanda bir ışık çemberi
oluşturuyor.
Zeminde keçe terliklerin yataktan şifonyere, şifonyerden şömineye, şömineden masaya
izleri var. Ve masanın üzerinde nesnelerin yer değiştirmesi filmin devamını sekteye
uğratıyor, yüzeyin boşluğu nedeniyle ötede beride parçalanmalar, çizgi izi gibi
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vernikli ahşap kare, masanın açısında olmayan sol arka köşede, ancak kenarlarına
paralel yaklaşık on sentim gerisinde. Kare kenardan on beş santim. Kızıl kahverengi
ahşap orada parlıyor. (…) Diğer tarafta, masanın doğru açısında yükselen lamba.
Buraya ne yağmur, ne kar, ne de rüzgar giriyor; (…) yatak, şöminedeki küller, yerden
abajurun arkasına gizlenen sineğin gölgesinin yansıdığı tavana kadar kıvrımları
uzanan perdeler. (Robbe-Grillet, 1959: 9,12,14,220).
Anlatıcın odasında betimlenen bu nesneler romanın olay örgüsü içerisinde herhangi bir
işlevsel yanı bulunmayan önemsiz nesneler olduğu dikkat çekmektedir.
Labirentte romanında betimlenen başlıca nesneler: anlatıcının odasındaki masa, şifonyer ve
abajur, sokak lambaları, askerin kolunun altındaki paket, kışlanın koğuşundaki yataklar,
kafedeki masalar bunlara örnek olarak verilebilir.
Nesne betimlemeleri romanın olay örgüsü içerisinde pek de belirleyici bir role sahip
değildirler. Nesnelerin otonom dünyası, nesne-konu arasındaki bağın kopukluğu, tek bir
cümleyle özetlemek gerekirse nesnelere varlıkları dışında başka referans anlamlar
yüklenmediği gerçeği söz konusudur:
Edebiyat farklı amaçlar güder. Sadece bilim nesnelerin içlerini tanıdığını iddia eder.
(…) Nesneleri betimlemek, bilinçli olarak onları öykünün dışında tutmaktır. Artık
onlara ne bir kimlik vermek ne de onlara anlamlar yüklemek söz konusudur.
Başlangıçta, insan gibi bir değer olmayan nesneler, beklentinin dışında tutulmaktadır,
sonunda da insan – nesne bağıntısı bulunmamaktadır. Betimlemeyle yetinmek, nesneye
farklı anlamlar yüklemeye bir meydan okumadır: gerçekçi olmayan sempati,
yabancılaştırıcı trajedi, sadece bilim alanına özgü anlamlandırma gibi boyutlar bir
nesneye yüklememektir. (Robbe-Grillet, 1963:63)
Robbe-Grillet bilimin kurallarının edebiyata uyarlanmasına karşıdır, bu nedenle de gerçekçi
ve natüralist romancıların nesne betimlemelerini yaparken onlara yükledikleri anlamları
reddeden bir tutumla nesne betimlemelerini yapar. Robbe-Grillet’nin betimlemelerinde nesne
konu ve değerden soyutlanmış sadece kendi varlığı ile yer almaktadır (Vareille, 1981).
Betimlemelerde nesneler şekil ve boyut gibi özellikleri ile sunulmakta, ancak onlara sosyal
veya metafizik bir işlev yüklenmemektedir. “Betimlenen nesne kendisi dışında başka bir
işleve sahip değil, doğa üstü bir anlam veya bir sembol içermiyor, bakış nesnelerin yüzeyinde
durmak zorunda. (…) Nesneyle ilgili şekil ve boyut detayları bilgilerine yer verildikçe, nesne
derinliğini kaybediyor. Bir saydamlık söz konusu, bu yüzeylerin arkasında iç gerçeklik, sır ve
arka düşünce yok.” (Robbe-Grillet, 1963:71) Robbe-Grillet’nin romanında eşyalar sembolik
bağlarından kopuyor. (Perugini, 2012:135).
Durum böyle olunca nesnelerin şekil, renk, boyut ve kalite gibi özellikleriyle betimlendiği
görülmektedir. Nesnenin şekilsel açıdan betimlemelerinde geometrik motifler dikkat
çekmektedir. Nesne betimlemelerinde yazar eşyaları duygusal işlevsellikten soyutlayıp,
geometrik şekil özelliklerine odaklanıyor. (Kuzyk, 2018:17-18). Adeta barok üsluptan
esinlenme söz konusu. Albérès (1964:117) ve Brooke-Rose (1964:143-144), Robbe-Grillet’yi
barok bir yazar olarak tanımlamaktalar.
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Yivli kolon merkezinde aynı kalınlıkta bir diskle çevrelenmiş iki sentim yüksekliğinde
kare bir kaide (…).
Birkaç saniye dikey çizgiler çizen beyaz noktalar, sıkı ve hızlı şekilde yön değiştiriyor
ve hemen yatay bir yön alıyorlar.” (Robbe-Grillet, 1959:9-10).
Geleneksel romancılar betimlemelerinde nesnelere dokunup onları adeta konuştururken,
Robbe-Grillet onlara sadece bakmakla yetinmektedir. Bir başka deyişle yazar eşyaların
duygusal değil, görsel betimlemesini yapıyor. Simon (1966:299) romancının nesneleri olduğu
gibi göstermek için bir göz jimnastiği hareketiyle sunduğunu vurguluyor. Sinema sanatından
da esinlenen Robbe-Grillet betimlemelerini yaparken adeta kamerasını nesneler üzerinde
gezdiriyor izlenimi vermektedir. Yazar sadece eşyaları betimlediği andaki konum ve
görünümlerine göre sunmaktadır. Bu sinema sanatının kullandığı bir sunum tekniğidir (BlochMichel, 1973:147). Romandan birkaç örnek kare:
Katlanan örtüler şiltenin açık fonu üzerinde bir köşede birbirine giren iki karanlık
dikdörtgen şekli oluşturuyor. Sağ ve sol tarafta birbirinden ayrı iki yatak. (RobbeGrillet, 1959:105).
Sadece masanın üzeri, lambanın konik abajurunun altı ortaya yerleşmiş süngü gibi
aydınlanıyor. Simetrik iki kenarı keskin güçlü ve kısa bıçak ağzı, odak noktasında bir
yanı lambanın ışıklarını odanın ortasına doğru gönderen parlak çeliğin iki yanını
sunuyor. (Robbe-Grillet, 1959: 80).
Yaralının bulunduğu salona gelince, hiçbir şeye göndermede bulunmayan beyaz
dekorlu lake metalik yatakların yer aldığı düzenli bir oda. (Robbe-Grillet, 1959: 166).
Bu iki sentim çapında düzgün cam bir bilye. Bütün yüzeyi düzgün ve narin. (RobbeGrillet, 1959: 166).
Robbe-Grillet nesnelerin dış gerçekliğine öylesine odaklanıyor ki onları görünümleri yanında
gölge ve saçtıkları ışıkla dahi betimliyor. Bir nesneyi betimlerken, şekil, boyut ve renk gibi
özellikleri yanında aynı zamanda onu vücut bulduğu maddesi ile de tanıtıyor. Bu özellikler
tüm nesneler için ortak olan özelliklerdir ve bunlar herkesin baktığında aynı şeyleri gördüğü
özelliklerdir. Kadının odasındaki eşyalar betimlenirken de bu yöntemi izliyor:
İçerisinde hiçbir şeyin olmadığı siyah mermerden düzgün bir şömine, büyük
dikdörtgen bir ayna, yüksek demir bir tabla (…), daha yüksek bu açıdan bakıldığında
belirlenemeyen, mermerin kenarına yeterince yerleşmemiş, tabletin üzerine oldukça
uzun, çok yüksek olmayan sadece bir ya da iki sentim yüksekliğinde bir nesne; aynada
kıvrımları dikey yansımalar oluşturan kırmızı, pürüzsüz, saten perdeler yansıyor.
(Robbe-Grillet, 1959:191).
Bütün roman boyunca yazar, askerin kolunun altında taşıdığı bu kutudan söz etmekte, ancak
son sayfaya kadar bu kutuyu sadece şekil, boyut ve renk özellikleriyle, bir başka deyişle dış
görünüşüyle betimliyor:
Bir ayakkabı kutusu boyutlarında ve şeklinde olan dikdörtgen kutu paket tahtasının
üzerine yerleşti. (…) Ona kahve renkli kağıtla kaplı kutuyu birinin alıp almadığını
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sormak lazım; ip çözülmüş ve paket açılmak zorunda kalmış. (Robbe-Grillet,
1959:161-162).
Kıyafet betimlemelerinde de şekil ve renk özellikleri kendini gösteriyor. Romanın kahramanı
konumundaki askerin kaputları betimlenirken şu şekilde:
Şekil ve rengiyle kaputlar, günlük üniforma kaputlarına benziyor. (Robbe-Grillet,
1959:166).
Her zaman nötre bir bakış açısına sahip anlatıcının gözünden nesneler betimlenmektedirler.
Eski ya da yeni, büyük veya küçük, dikdörtgen ya da kare, beyaz veya siyah, soluk ya da canlı
renkte olabilir ancak bu özellikleri nesneye kendi işlevi dışında başka bir işlev
yüklememektedir.

2. KİŞİ BETİMLEMELERİ
Balzac, Stendhal, Zola ve Flaubert gibi yazarların romanlarında kahramanların isimleri
yapıtlara dahi verilebiliyordu, örneğin Le Père Goriot, Madame Bovary. Söz konusu yazarlar
kahramanlarını bütün geçmişleri, çevreleri, aileleri, kimlikleri, kişilikleri, meslekleri,
tutkuları, gelecek hayalleri ve tüm fiziksel özellikleriyle sahneye koyuyorlardı. “Geleneksel
romanlarda insanın yeryüzü macerasına bir anlam vermek ve insanın ve dünyanın imajını
ortaya koymak için asıl hedef insan yaşamını anlatmaktı. Bu nedenle her roman, bir yandan
yaşamı bütün romanı kapsayan ve bir yandan da insanlığı temsil eden bir kahramana sahip.
Onun daima bir ismi, ailesi ve sosyal statüsü var.” (Sunel, 1989:62). Kişiler üzerine
betimlemeler öylesine ayrıntıya iniyordu ki bir kişinin jest ve mimikleri karakteri üzerine bilgi
veriyordu. Bu özellikleriyle kişiler bütün roman boyunca okurun zihninde yer ettiği gibi,
yıllar sonra dahi onları tipleriyle, kimlikleriyle, kişilikleriyle hatırlamak mümkün oluyor.
Yeni roman ekolü yazarları, romanlarındaki kişi sunumlarında 20. yüzyıl insanının azalan
önemine dikkat çekmek istemişlerdir. Romanda tüm olup bitenlerin merkezi konumunda olan
bir kahraman tipini bulmak güçtür. Geleneksel romanlardaki kişiler ile yeni roman ekolü
yazarlarının yapıtlarındaki kişileri karşılaştıran Sarraute, aralarındaki başlıca farkları şu
şekilde vurguluyor: geleneksel romanda “kişi zengin bir şekilde görünüyordu, her tür varlıkla
bezenmiş, iç çamaşırındaki para kesesinden burnunun damarlarına kadar hiçbir şeyi eksik
değildi. Yavaş yavaş her şeyini kaybetti: atalarını, evini (…) giysilerini, bedenini, yüzünü,
özelliklede herkesin arasında sadece kendisine ait olan değerli varlığı karakterini ve sık sık da
adını (1956:57).
Robbe-Grillet’nin romanlarında kişilerin geleneksel romanlardaki yerlerini ve önemlerini
kaybettikleri görülmektedir. Yazar bazı romanlarında kişilerine bir ad dahi vermemektedir.
Labirentte romanının ana kahramanı bir askerdir. Ancak onun ne adı, ne ailesi, ne geçmişi, ne
de kişiliği hakkında bir bilgi veriliyor. Aynı şekilde romandaki diğer kişilerde benzer şekilde
sunuluyor: romanın sonunda anlatıcının adından söz edilmeyen bir doktor olduğu anlaşılıyor.
Askerin sığındığı evdeki kadın ve çocuk, gittiği kahvenin sahibi patron gibi kişiler isimleri
verilmeksizin sunuluyor. Romanın sonuna kadar hiçbir isim ve soy isim yer almıyor.
Romanın sonuna doğru kahraman konumundaki askerin kolunun altında taşıdığı kutu açılınca
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paketin üzerindeki bir isimden söz ediliyor, paketin göndericisi Henri Martin. Ancak bu isim
romanın öyküsü içerisinde herhangi bir yere ya da işleve sahip değil.
Labirentte romanı İkinci Dünya Savaşı sonrası bir askerin öyküsünü anlatıyor ancak bunu
geleneksel romanın yöntem ve tekniğiyle değil. Romanda koltuğunun altındaki kutuyu dahi
alıcısına ulaştırmadan ölen asker romanın öyküsünde hiçbir işlevi gerçekleştirmiyor. Roman
kahramanı askerin varlığı ya da durumu sokaklarında yürüdüğü kentin labirenti anımsatan
sokakları gibi belirsiz (Slusarka, 2011:12).
İnsanların günümüz dünyasında eski dönemlere göre gücünü kaybetmesine koşut olarak
Labirintte isimli romanda da kişiler her şeyin merkezi olma işlevinden uzak bir konumdalar.
Kişilerin uzun uzadıya ne fiziksel portre ne de karakter betimlemeleri yapılmaktadır. Onların
daha çok bilinç ve bilinçaltı dünyalarından söz edilmektedir. Yazarın roman kişilerini,
varlıkları olmayan karikatürler düzeyine indirgeyerek birçok kişiyi aynı çizgilerle
betimlemeye çalıştığı görülmektedir.
Bu bağlamda roman kahramanı konumundaki asker odada asılı tablodaki askerle, genç
kadının oğlu çocuk yine tablodaki çocukla, burjuva kostümlü adam anlatıcı konumundaki
doktorla özdeş kişilermiş gibi betimlenmektedir. Örneğin romanın yirmi beşinci sayfasında
tablodaki çocuk betimleniyor, otuz yedinci sayfada bu çocuk gerçek yaşamda genç kadının
çocuğu olarak sunulan çocukla özdeşleşiyor. Bu örnek Robbe-Grillet’nin romanındaki
kişilerin kimliksizlikleri ve kişiliksizlikleri konusunda takındığı tutumu ortaya koyuyor:
Biraz ön tarafta, arkası dönük kişilerle diğer tarafa dönük içenlerin dizilmiş ışığı
arasında, deforme olmuş pantolon giymiş bacakların ortasında yerde oturan bir
çocuk. (Robbe-Grillet, 1959:25).
Çocuk sürekli, zaman zaman yaklaşan, az ya da çok parlayan sıralanmış birbirini
izleyen, öte yandan aynı zamanda bulanık gecede kaybolan ışıkları gözlemliyor.”
(Robbe-Grillet, 1959:37).
Özellikle yardımcı karakterler söz konusu olduğunda romancı onları hiç betimlemiyor.
Onlardan sadece birkaç kelime ile söz ediyor: patron, kahvenin müşterileri, kışladaki askerler
vb. Bütün roman boyunca kahve patronu sahnede, ancak ne karakteri betimleniyor, ne de
herhangi bir sözüne yer veriliyor. Asker ve çocuk gibi, adeta kahve patronunun da anlatıcının
odasındaki tablodan roman kurgusuna taşındığı izlenimi uyanmaktadır.
Salonda dikkate değer bir kalabalık toplanmış: jest yaparak küçük gruplar halinde
konuşan çoğu sivil kıyafetli ayakta duran insanlar. (…) Bulunduğu üst konumdan daha
görünür olan, iri uzun boylu patron kontuarın arkasında eğiliyor. (…) Bu kişilerden
birisi, asker, arkadaşlarının konuşmasına katılmak yerine, biraz sağ tarafta, sırtını
salona doğru oturan içen insanlara bakmak için kontuarın çıkıntısına dayıyor (RobbeGrillet, 1959:170-171).
Kafe patronu kendi açısından esrarengiz veya belirsiz. Tek bir kelime söylemiyor, tek
bir jest yapmıyor (Robbe-Grillet, 1959:217).
Romandaki kişilerin gerçek yaşamla ilintileri olmadığında, onların etkin bir varlığından da
söz etmek olanaksız (Perugini, 2012:117). Romanın ana kahramanı asker, tablodan çıkıyor
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romanın betimleme sahnelerinde boy gösteriyor, kahvedeki gerçek askerle özdeşleşiyor.
Labirentte romanında tablodan çıkan kişiler yaşam bulduğu, ya da daha çok kişiler birer
karikatür ve siluet konumunda varlık buldukları için ana karakterler ve yardımcı figürler gibi
bir sınıflama yapmak oldukça güç. Bununla birlikte romanda sözlerine yer verilen ya da ana
kahraman ile bağıntıya geçen kişileri ana karakterler, romanda sadece kendilerinden söz
edilmekle yetinilen kişileri ise yardımcı figürler olarak tanımlamayı uygun gördük. Yardımcı
figürlerin gerçek varlıklar olduğunu iddia etmek güç iken, ana karakterlerinde insana özgü
birçok özellikten yoksun bir şekilde sunuldukları görülmektedir.
Ana kahraman

Ana karakterler

Yardımcı figürler

Asker

Çocuk

Patron

Genç kadın

Kafedeki iki asker

Burjuva kıyafetli adam

Kışladaki askerler

Onbaşı

Yayalar

Tuğgeneral

Kafe müşterileri

Hemşire
Doktor
Robbe-Grillet kişilerinin tam bir fiziki portresini yapmıyor. Kimlik tanıtımında olduğu gibi
kişilerin portre betimlemelerinde de bir eksiklik söz konusu. Hiçbir kahramanını baştan ayağa
betimlemiyor. Onları parçalar halinde betimliyor. Bir bölümde yüzünü, bir başka yerinde
vücudunun bir diğer bölümünü betimliyor ve romanın sonuna kadar betimleme aralıklarla
devam ediyor, ancak bir kişinin portresi tamamlanamıyor. Yazar roman kahramanı askeri
sadece yüzüyle betimliyor:
Bu sadece yorgun bir yüz, birçok günden beri tıraş olmayan bir sakal nedeniyle daha
da zayıflamış. (Robbe-Grillet, 1959:29).
Bunun dışında roman kahramanının fiziki betimlemesine yer verilmiyor. Aynı şekilde
romanın ana karakterleri arasında değerlendirdiğimiz genç kadınının da sadece yüzü
betimleniyor.
Kişi betimlemelerinde, ete, kemiğe ve bir karaktere bürünmüş net bir varlık taşıyan
kahramanlardan söz etmek güçtür. Aslında Robbe-Grillet’nin kişileri karikatür ve hayalet
görünümündedirler ve yazar bütün roman boyunca onlara can vermeye çaba sarf ediyor
gibidir.
Labirentte romanında kişiler daha çok bilinç ya da bilinçaltı dünyalarında devinimsel
hareketleri ve söz eylemleri ile varlıklarını sürdürmektedirler. Söz konusu romanda başta
roman kahramanı asker olmak üzere kişiler, çevrelerindeki diğer kişilerle olan iletişim
anlarında betimlendikleri görülmektedir. “Robbe-Grillet’nin kişileri, labirentik bir dekor
içerisinde diğer kişilere bağlı olarak varlar.” (Bourneuf et Ouellet, 1972:15). Bununla birlikte
genç kadın ile oğlu dışında romanda akraba bağları betimlenmiyor. Herkes birbirine yabancı
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kişiler. Roman kişileri arasında yer alan başta asker olmak üzere, kadını, çocuğu, onbaşıyı,
hemşireyi, kahve patronunu, vb. okur, diğer kişilerle karşılaşma ve iletişim sahnelerinden
tanıyor ancak.
Gözlerini sonuna kadar açan asker, ayakta hareketsiz ve dik bir şekilde kolları yanda
duran çocuğun birkaç metre önünde karanlıkta sabit bir şekilde durmaya devam
ediyor.
İlk sözü söyleyen çocuk. Ona uyuyor musun diyor? (Robbe-Grillet, 1959:191).
Kişilerin geleneksel romanlarındaki sunu anlayışı ve yöntemine karşı çıkmakla birlikte
Robbe-Grillet romanını kişilerden tamamen soyutlamamış, yeni bir gerçekçilik anlayışı ve
bakış açısıyla roman öyküsünde kişilerin sunusuna yer vermiştir. Ona göre de romancının ilk
görevi yapıtında insan gerçeğini sergilemektir: “roman yazmaya karar veren herkes, insanı ele
almaya karar vermiştir.” (Robbe-Grillet, 1963:27).
Labirentte romanının da her sayfasında kişiler yer almakta, ancak her şeyin onların etrafında
döndüğü hakim bir konumda değiller. Kişilerden tipler yaratma eğilimine karşı olan RobbeGrillet kişilerin karakter yönden betimlenmelerine de karşıdır. Dolayısıyla kişiliğini veya
karakterini bilmediği roman kahramanlarını sevmek ya da sevmemek gibi bir tavır takınmak
durumunda değildir okur.
Yazar betimlemelerinde roman kişilerinin psikolojik analizlerine de yer vermemektedir.
Geleneksel romanlardaki psikolojik çözümlemeler, Robbe-Grillet’nin romanında yerini bilin
ve bilinçaltı dünyasının sunusuna bıraktığı görülür. Bütün roman boyunca askerin anıları,
düşleri ve tasasından söz edilmektedir. Yatağında uyandığında ateşi olmasına rağmen, kutuyu
alıcısına ulaştırmak için yollara koyulur. Asker bilinç dünyasında birbirine karışan birçok şeyi
kurguluyor.
Niçin buradasın?
-Bilmiyorum diyor asker.
Muhtemelen çocuk cevabı işitmedi, zira soruyu yineliyor:
Niçin kışlanda değilsin?
Bu konuda genç kadının da sorguladığı asker bir kışlası olup olmadığını hatırlamıyor.
(…)
Burada öleceksin diyor asker.
Asker bu sorunun da cevabını bilmiyor. Ona sorulan soruya şaşırıyor. Açıklamalar
bulmaya çalışıyor. (Robbe-Grillet, 1959:197).
Robbe-Grillet kişilerini, eski mitlerden, trajedi ve dram imajlarından, ideolojik kimliklerden
soyutlayarak betimlemektedir. Her ne kadar romanını sembolik değerlerden arındırmaya
çalışsa da yazar, askerin labirentik sokaklardaki sıkıntılı durumu, toplumda bugünün insanının
durumunu yansıtmaktadır denilebilir. “Bizim insanlık durumumuzu sembolize eden
Labirentte romanının askeri, hasta olan ve başarısızlığa adanmış bir labirent bilmecesini
çözmeye çabalarken nihayetinde ölen bir insandır.” (Stoltzfus, 1980). Asker kutuyu alıcısına
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ulaştıramadan ölüyor. Asker ölmeden önce bilincini ve martikül numarasını kaybediyor,
askerin ölümüyle aslında yazar insanların ölümüne göndermede bulunmak istiyor.

3. NESNE-KİŞİ BAĞINTISI
Geleneksel romanlarda sıkça rastlanan nesne ve insan arasındaki bağın Labirentte adlı
romanda, mevcut olmadığı dikkat çekmektedir. Özellikle geleneksel romanlardaki kişinin
sosyal statüsü, ekonomik durumu ve kişiliğini yansıtan nesnelere Robbe-Grillet’nin
romanında rastlanmamaktadır. Nesne ve kişi arasında bu türden referans değerler içeren hiçbir
bağ söz konusu değildir, sadece dış dünya ve insan arasında yüzeysel bağlardan söz edilebilir.
Bir başka deyişle yazar, insanı onu çevreleyen nesnelerin gerçeğine göre değil, onu
çevreleyen dış dünyanın gerçeğine göre incelemektedir.
Oysa Balzac kahramanlarını bir bütünlük içerisinde baştan ayağa betimlerken, aynı zamanda
onları bulundukları mekânın nesneleri ve giysileri ile özdeşleştirerek sunmaktaydı. Bir evi,
mobilyaları, kıyafetleri, yüzleri, bedenleri betimlerken amaç onların bir bütün oluşturduğunu
göstermekti. Bir dekor oluşturmak, olayın çerçevesini tanımlamak ve kahramanların fiziki
görünümlerini sunmak, betimlenen öğeler arasındaki benzerlik (Robbe-Grillet, 1963:125) ve
uyumun ortaya koyduğu işlevselliğe dikkat çekmekti. Geleneksel romanlarda öykü ve
betimleme arasındaki işlevsel bütünlük bağı, romanın temel işlevlerinden birisini
oluşturmaktaydı.
Robbe-Grillet nesne ile ona sahip kişi arasında herhangi bir bağın kurulmasına karşı bir
anlayış sergiliyor. Örneğin genç kadının dairesindeki nesneler betimlenirken ne kadının sosyal
statüsü, ne kimliği ne de karakteri üzerine herhangi bir gönderme fark edebiliyoruz. Kadın
zengin mi fakir mi, ciddi mi neşeli mi, nasıl bir zevk sahibi mi nesneler herhangi bir ip ucu
vermiyor:
Genç görünümlü bir kadın, belden sıkmalı kalça kısmından şişik koyu gri renkte bir
önlük giymiş (Robbe-Grillet, 1959:56).
Şifonyerin üzerindeki bölümü süsleyen yerde asılı kocasının çerçeveli resminin
altında, bir divan-yatak, mumlu bir tual ile kaplı dikdörtgen bir masa. (Robbe-Grillet,
1959:187).
Bu kıyafetlerden veya eşyalardan hareketle kişinin sosyal statüsü, ekonomik durumu veya
karakteri üzerine bir bilgi sahibi olmak olanaksız. Dolayısıyla nesneler bu tür bir işleve sahip
değiller. Bu durumu Robbe-Grillet şöyle açıklıyor: “Romanda entrikaya destek niteliğinde
olan eşya ve jestler tamamen bu işlevini terk ediyor: boş bir sandalye bir yokluğu veya
bekleneni anlatmıyor, omuza dokunan bir el bir sempatiyi ifade etmiyor. (…) Bundan böyle
aksine eşyalar bu tür sırlarını yitirecekler, sırlarından vazgeçecekler. Nesneler artık
kahramanın belirsiz ruh halinin belirsiz yansıması, turnuvaların görünümü, arzuların gölgesi
olacaklar.” (1963:19-20). Zira ona gör “bu sayfalarda kişinin yeri betimlenen nesnede değil,
betimlemenin hareketinde.” (1963:128). Yeni roman ekolünün yapıtlarında nesne ile kişi
arasındaki bağın yok olduğu (Demirel, 1991:174), Robbe-Grillet’nin betimlemelerinde nesne
ve kişi arasında bir bağımsızlığın dikkat çektiği görülmektedir (Sunel, 1989:66). Betimlenen
eşya bütün anlamdan ve insan izinden soyutlanmış şekilde sunulmaktadır (Picon,1976:181).
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Robbe-Grillet’nin romanında geleneksel romanlarda sıkça karşılaşılan öyküdeki anlatma
boyutu ile betimleme boyutu arasındaki uyumu görmek oldukça güçtür. Labirentte romanında
bu bağ ortadan kalkmış gibi görünmektedir. “Neticede modern romanlarda hiçbir şeyden
hareket etmeyen bir betimlemeye rastlamak güç değil.” (Robbe-Grillet, 1963:127). Betimleme
sahneleri, öykünün anlaşılmasına yardımcı olmak yerine onun takibini daha da güçleştirmekte
ve akışını frenlemektedir.

SONUÇ
Alain Robbe-Grillet romanın bir ucunda diğer ucuna betimleme boyutuna geniş yer
vermektedir. Onun romanında betimleme bir bütünlük içermez, zira yazar bir nesne veya
kişiyi betimlerken bir plan izlememektedir. Robbe-Grillet’nin betimleme yaparken sinema
tekniğini kullandığı, kişi ve nesneleri adeta kamera örneğinde olduğu gibi farklı açılardan
yansıtmaya çalıştığı ve sadece görüneni sunmak istediği gerçeği söz konusudur.
Betimlemelerde nesne sosyal, metafizik, ekonomik veya estetik değerler içermiyor, bir başka
deyişle bu tür işlevler üstlenmiyor. Nesne ve kişi betimlemelerinde bir nötre boyuttan söz
edilebilir, bu durum geleneksel romana göre Labyrentte romanındaki betimlemeleri işlevsiz
kılmaktadır.
Robbe-Grillet, özellikle modern toplumun karmaşık ve kozmopolit yapısını, günümüz
insanının gerçeğini ve onu çevreleyen dünyanın durumunu sunmaya çalışmıştır. Fakat bunu
yaparken yazar geleneksel romancılardan çok farklı bir yöntem izlemiştir. O, okuyucuya her
şeyi geleneksel romancılar gibi parantezler açarak açıklamak yerine, romanında yer alan
gerçekleri birtakım motiflerden hareketle okuyucunun kavramasına bırakmıştır. Romanını
sembolik değerlerden arındırmaya çalışmakla birlikte yazar, aslında betimlemelerinde
kullandığı her sembol veya motifin arkasında günümüz insanının ve dünyasının bir gerçeğini
yansıtmaya çalışmış, fakat hiçbir şeyi açık bir şekilde betimlememiş, şifrelerin çözümünü
okura bırakmıştır denilebilir.
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BALIK ÇORBALARININ SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİNDEKİ YERİ
THE PLACE OF FISH SOUPS IN SEAFOOD PROCESSING TECHNOLOGIES
Arş. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI
Sinop Üniversitesi
Özet
Balık çorbaları genellikle sazan, yayın, somon, alabalık, lagos, morina, levrek, iskorpit,
kırlangıç, tilapya, lipsoz, yılan balığı, kaya balığı gibi balık türleri ile midye, tarak,
denizkestanesi, yengeç, ahtopot, karides gibi diğer türler kullanılarak yapılmaktadır. Ülkelere
ve yörelere göre yapılış şekilleri farklılıklar göstermektedir. Besin değeri yüksek ve sağlık
açısından önemli bir yiyecektir. Ancak deniz mahsullerinden çorba hazırlamak oldukça
zahmetli ve zaman alıcı bir iştir. Bu nedenle tüketiciye tüketime hazır veya kısa sürede
pişirilecek şekilde sunulması avantaj sağlayacaktır.
Son yıllarda instant balık çorbaları ile ilgili bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Genellikle
çeşitli balık türlerinden yapılan çorbalarda standardizasyon ve raf ömrü üzerine
yoğunlaşılmıştır. Çoğu çalışmada insan sağlığı üzerine yan etkileri bilinen monosodyum
glutamat kullanıldığı görülmüştür. Buna ek olarak karboksimetil selüloz, askorbik asit,
sodyum benzoat, sodyum nitrit, jelatin ve kazein gibi maddelerin de eklendiği
belirtilmektedir. Katkı maddesi içermeyen çok az sayıda çalışma mevcuttur.
Balık çorbalarının kurutma işlemi genellikle 55-70 °C arasında yapılmaktadır. Kurutma işlemi
için vakum kurutucular, sıcak havalı fırınlar, kabin tipi kurutucular ve tünel kurutucular
kullanılmaktadır. Kurutma süresi ürüne göre 6-7 saat arasında değişmektedir. Balık
çorbalarının paketleme materyalleri ürünün sıvı ya da kurutulmuş formda olmasına göre
değişiklik göstermektedir. Ancak son yıllarda instant formdaki ürünlerin raf ömrünü
artırmasında etkili olmasından dolayı metalize polietilen filmler tercih edilmektedir. Ürünlerin
depolanması ise oda koşullarında yapılmaktadır.
İnstant balık çorbalarının besin kompozisyonları incelendiğinde balık türüne ve işleme şekline
göre değişmekle beraber; protein değerinin %9.4-48.20, yağ değerinin %1.39-14.33, nem
değerinin %7.80-10.77 ve kül değerlerinin %4.3-20.05 arasında değiştiği görülmektedir. Bu
anlamda, balık çorbaları ile ilgili standartların geliştirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğu
söylenebilir. Bundan daha önemli olan bir diğer husus ise bu standartların pratikte
uygulamaya konulabilir olmasıdır.
Bu çalışmanın amacı; balık çorbalarının işlenmesi hakkında bilgi vermek, beslenme
açısından önemine değinmek ve yapılacak bilimsel çalışmaların Dünya’da ve
ülkemizde standartlaştırmaya elverişli olması gerekliliğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Balık Çorbası, Su Ürünleri, İşleme Teknolojisi
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Abstract
Fish soups are generally prepared using fish species such as carp, cat fish, salmon, trout,
grouper, cod, sea bass, scorpion, sea robins, tilapia, black scorpionfish, conger, rockfish, and
the other aquatic species such as mussels, scallops, sea urchins, crabs, octopus, shrimp. Their
recipes vary by countries and regions. Fish soup has a high nutritional value and important for
health. However, the preparation of soup from seafood is a very troublesome and time
consuming task. Therefore, it may provide an advantage to the consumer to present ready to
eat or ready to cook products prepared in a short time. There have been an increase in the
related studies of instant fish soups in recent years. Generally, these studies which consider
soups made from various fish species have focused on the standardization and shelf life
issues. Most of the studies have shown that usage of monosodium glutamate has been known
for its side effects on human health. It has also been stated that several agents such as
carboxymethyl cellulose, ascorbic acid, sodium benzoate, sodium nitrite, gelatin and casein
have been used. Very few studies have not included additives. The process of drying fish soup
is usually implemented at temperatures between 55-70°C. Vacuum dryers, hot air ovens,
cabinet-type air dryers and tunnel dryers are used for drying process. Drying time varies
between 6-7 hours depending on the characteristics of the product. Packaging materials of fish
soups differ depending on whether the product is in liquid or dried form. However, metalized
polyethylene films have been preferred due to their effective increase in the shelf life of the
instant products in recent years. The products are stored at room conditions. When the
nutritional composition of fish soups are considered, it can be suggested that the protein value
is between 9.4-48.20%, the fat value is 1.39-14.33%, the moisture value is 7.80-10.77% and
the ash values are between 4.3-20.05%. These values can change according to the fish species
and processing technique. In this sense, it can be said that the development of standards
related to fish soups are important requirement. The most of all another important point is that
these standards should be implemented in practice.
The aim of this study is to give information about the processing of fish soups, to mention
the importance of their nutrition value, and to emphasize the necessity of both a
nationwide and worldwide standardization.
Keywords: Fish soup, Seafoods, Processing Technology
Introduction
There is an increasing demand for ready to cook or ready to serve convenience fishery
products throughout the world due to its health benefits. Their beneficial effects are due to the
proteins that contain all essential amino acids and are easily digestible (Elizebeth and Lund,
2013).
Soup is an appetizing liquid food, which is prepared by combining ingredients such as meat
and vegetables in stock or hot water, until the flavour is extracted, forming a broth (Anon,
2019; Shasidhar et al., 2014). It is either prepared fresh or made from the soup powder
(Jeyakumari et al. 2016). It is a very popular food all over the world and is suitable for all age
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

148

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
groups. Since preparing seafood soup is time-consuming, and troublesome, it is advantageous
to serve it as a ready-to-eat food to the consumer (Mol, 2005). In multiple packs of single
serving sachets, instant soups are primarily sold as convenience snacks/beverages. Generally,
soup is prepared as a nonalcoholic beverage and served hot. Two broad categories of soups
namely liquid soup in cans or cartons and dried soups are available worldwide (Gantait,
2009).
Studies reveal that soup emptied more slowly inducing a slow and moderate postprandial
secretion of insulin which would tend to enhance the satiating power of the meal (Holt et al.,
1992; Holt & Miller, 1995; Shashidhar et al. 2014). Soup, which stimulates saliva secretion
and gastric peristalsis of the stomach, is recommended for inclusion in the human diet to help
reduce energy intake and promote weight loss. The increase in satiety that it induces is due to
the combined effect of delayed gastric emptying, which causes gastric distension and the
rapid availability of the nutrients, which intensifies the glycaemic response (Clegg et al.
2013).
Delicious and nourishing, soup is an indispensable component almost everywhere in the
world. Soups can often be more than mere food. As a matter of fact, some soups were
important main stream remedies for different conditions before the modern medicine came
into being, and some of them remain favourite folk remedies till today. Fish soup (Crucian
carp), for instance, is the soup as a lactation booster served to ladies after childbirth all over
China. Another example is the freshwater clam (Corbicula fluminea Muller) soup. This soup
is known as a liver protecting agent popular in east Asian countries. The biological functions
and clinical effects of some of soups were scientifically evaluated in pharmacological and
clinical studies (Ke et al., 2011).
In non-durable consumer goods such as the food sector, the viability of standardization is
quite difficult due to national palatal delight and local habits. The cuisine of each country is
unique, and even from time to time, it is possible to face differences even within the borders
of the country. In this sense, product development according to the Turkish palate, testing
these products, starting production after feedbacks and evaluations and launching the product
are important steps in the instant soup industry (Sahin and Kalyoncuoglu, 2014).

Processing of Fish Soup
Information of some studies related to fish soups are given in Table 1. Generally, white lean
fish species are mainly utilized for fish soup preparation. Some of these species are the cat
fish, silver carp, salmon and trout. In addition, some crustacean and mollusks species such as
shrimp, river prawn, horse conch, oyster and squid are also used in seafood soup making.
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Figure 1. Flow chart for fish/seafood soup
Gutting, removing skin and bones, washing
Deodorization of meat (if required)
Cooking in boiling water for 10 min (or steam cooking)
Caramelized onion and addition of other ingredients to cooking fish meat
Addition of preservatives (if required)

Mixing and homogenizing
(in some cases the ingredients are dried separately)
Slurry making and spreading of mixture

Drying between at 55-70°C
Powdering and sieving
Packaging and storage (at room temperature or 3-4°C)
Generally, the fish soups are prepared by using the above method (Figure 1). There may be
various differences between the preparation methods of fish soup depending on regions and
cultures. Some people use very few ingredients while the others include various materials into
their soups. Although different their styles can be observed, the soup preparation technically
involves the processes of boiling water extraction and heat-induced composition interaction,
somewhat similar to decoction (Ke et al., 2011).
For the purpose of deodorization of fish or seafood, the meat is mixed with equal volume of
pH 5.5 adjusted water by the addition of orthophosphoric acid and boiled for 5 minutes. The
meat is then drained and boiled repeatedly in pH adjusted water for 3 more times (Sen and
Rao, 1966; Chellaram et al.,2014).
If we examine the studies in literature, we may observed that the fish is cooked directly
without any deodorization process and exposed to boiling water or steam for 10 minutes. In
some cases, salt, vinegar or sesame oil are added to boiling water (Farzana et al., 2016; Islam
et al., 2018; Zarehgashti et al. 2019).
It can be said that the major ingredients of fish soups are mostly fish and other seafood, onion
and spices (Table 1). In some studies, the soup content is dried separately (Rahman et al.
2012; Islam et al. 2018), while the others dried in slurry (Warang et al. 2008). Generally, the
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milk powder is then added to the dried product (Jeyakumari et al. 2016; Chellaram et
al.,2014). The chemical additives that used in fish soups can be listed as ascorbic acid,
monosodium glutamate and carboxy methyl cellulose. A few studies have been found in
which these additives are not used (Zarehgashti et al. 2019; Shashidhar et al. 2014; Kılınc,
2010).
Soup preservation with limited amount of energy can be carried out by drying methods.
Dehydration is one of the largely used techniques for preservation of fruits and vegetables,
which reduces their moisture contents to a level at which microbial spoilage and deterioration
reactions are reduced. Many dehydration methods have been used for fruits and vegetable
preservation, but each method has its implication on the final product qualities which include
degradation of the physiologically active compounds, texture and color, (Krokida et al., 2001;
Raji et al. 2016). When the previous studies are examined, it is seen that the drying process of
fish soups are generally undertaken at temperatures between 55-70 degrees. The aqueous form
mixture is dispersed into the trays and the drying process is carried out. In some cases, the
materials are dried individually. For instance, fish and vegetable (tomatoes etc.) samples are
dried separately.
The process of drying fish soups are done in vacuum dryer, hot air oven, cabinet-type air
dryer and tunnel dryer. The drying time varies between 6-7 hours (Jeyakumari et al. 2016;
Chellaram et al.,2014; Chavan et al., 2015; Islam et al. 2018; Zarehgashti et al. 2019; Rahman
et al., 2012; Wartha et al. 2013; Venugopalan et al. 1969).

The polyethylene pouches and plastic containers are used for packing of pasteurized or liquid
form fish soups. In addition, ready to eat fish soups can also be packaged with polyethylene
pouches (LDPE) (Tolasa et al., 2012; Kılınc, 2010; Mol, 2005). It can be said that fish soups
have been dried in recent years. Therefore, the packaging methods of these soups have
changed. It is seen that various metalized films are used in the packaging of instant fish soups.
Relatively, use of metalized polyethylene films can be helpful to increase the product shelf
life. In fact, metalized polyethylene films are polymer films coated with a thin layer of metals,
usually aluminum, and a thick layer of polyethylene. They are widely used for decorative and
food packaging purposes (Zarehgashti et al. 2019). The instant fish soups are usually stored
at ambient conditions (Chellaram et al.,2014; Zarehgashti et al. 2019; Venugopalan et al.
1969; Chacko et al. 2005).

Nutritional value of fish soups and their present state
There is an increasing demand to ready to eat products all over the world. However, the
consumers are surely conscious about two things: first, the product should have a nutritional
value and second, it should be free of pathogenic bacteria (Chavan et al. 2015). Chavan et al.
(2015) reported that the nutritional value of cat fish soup powder as 48.20% crude protein,
25.23% carbohydrate, 10.77% moisture, 9.71% fat and 5.93% ash. In another study, Warang
et al.(2008) reported that the values of blackspotted croaker soup powder as 21.12%, 43.57%,
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7.80%, 7.5% and 20.05%, respectively. The protein content in prepared shrimp soup powders
was reported to be as 10%. Also, the fat, moisture and ash contents in these samples were
given as 14.33%, 7.81% and 4.97%, respectively (Zarehgashti et al. 2019).
Instant food is very popular in modern society. Soup is one of the top instant foods which
people mostly prefer with other fast food items. It is actually a part of modern daily life. Now
fish is used as an important element to make many types of instant food by value addition
(Sarker, 2016; Islam et al. 2018). The instant soup powders are ready to serve convenient food
products that are widely consumed in different parts of the world. Soup powders prepared
using different raw materials like vegetables, meat, egg, chicken etc., are considerably popular
worldwide (Chellaram et al. 2014). There have been a increase in related studies instant of
fish soups in recent years (Rahman et al. 2012; Chellaram et al. 2014; Islam et al. 2018). The
protein, fat, moisture and ash values of silver carp instant soup mix was reported to be as
9.5%, 1.47%, 9.4% and 14%, respectively (Rahman et al. 2012). In another study, Islam et al.
(2018) reported that the values of Silver carp instant soup mix were as 9.4%, 1.39%, 9.5% and
15%, respectively. It can be suggested that the results of these two studies are reasonably
similar. Although there are fish soups prepared as liquid in literature, their nutritional value
has not been evaluated in these studies (Tolasa et al. 2012; Kılınc, 2010; Mol, 2005).
However, Zhang et al. (2018) reported the protein, fat, moisture and ash values of liquid
crucian carp soup and snakehead soup as 0.82-0.41%, 0.18-0.15%, 98.82-99.16% and 0.140.34%, respectively.
TSI (Turkish Standarts Institution) reported that the chemical properties of dehydrated soup
should be as follows: moisture (m / m) up to 11%, protein g / L at least 5, fat g / L at least 5%,
salt g / L up to 15 and the ash value in dry matter (m / m) maximum 0.25% (TSI, 2010).
Additionaly, the Turkish Food Codex Communiqué on Microbiological Criteria for soups in
dry form have established specific limits for Enterobacteriaceae, Yeast and mold, S. aureus,
B. Cereus, C. perfringens (only for meat). However, there are several limitations for food
additives used in soups according to Codex stan 192-1995, which was revised in 2015 (Codex
Stan 192-1995, 2015).
As seen above, there are limitations in terms of both chemical and microbiological conditions
in instant soups microbiological criteria have not mentioned in some studies (Jeyakumari et
al., 2016; Rahman et al., 2012; Shashidhar et al., 2014; Chavan et al., 2015) related to fish
soups, while in some others there are deficiencies in terms of chemical or nutritional
composition (Kılınc, 2010; Chellaram et al., 2014; Wartha et al., 2013). In this sense, we can
suggest that improvement of standards related to fish soups is an important requirement and
most importantly, these standards should be applied in practice.

CONCLUSIONS
The importance of fish soup in terms of nutrition and health is indisputable. Nowadays, the
increase in the number of working women in society has accelerated the orientation towards
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easy and practical food at home. In this sense, instant fish soups can be a good choice for
consumers. Although instant fish soups are sold in various countries, it is not a product that
can be found in every market shelf in our country. In order to ensure the consumption of fish
soups in our country as well as other soups that are already sold in markets, future studies
should carefully focus on the process methods to ensure their accordance to standards.
Although there are various scientific studies on fish soup both in liquid form and in dry form,
this issue is still open to improvements.
Moreover, it is considered that using wasted fish in future studies or benefiting from wastes
obtained from fish and other aquaculture processing plants in the sector will provide added
value to the sector. Additionally, it is advisable to conduct research on the use of natural
ingredients instead of additives such as monosodium glutamate and carboxymethyl cellulose.
The consumer preferences are an important criterion for the marketing of fish soups.
Therefore, it is suggested that it will be useful to study the standardization formulas by
considering the palate of our country.
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Table 1. Fish soup ingredients and properties
Fish soup
Species
Spices/vegetables/other
Fish soup
Kilimin
Onion, coriander, starch,
mix
(Synagris spp.)
glucose, skim milk powder,
Jew fishes
pepper, beet root, salt, fat
(Otolithes spp.)
Silver bellies
(Leiogna thus spp.)
Oyster
Oyster
Wheat flour, potato starch,
soup
(Crassostrea
corn starch, powder milk, salt,
virginica)
lemon fish seasoning, garlic
seasoning, white pepper
Soup
Squid
Onion, garlic, dalda
powder
(Sepioteuthis
(hydrogenated vegetable oil),
lessoniana)
milk powder, glucose, pepper,
dehydrated vegetables (beans
and coriander), corn flour
Fish soup
Salmon waste
Onion, salt, black pepper,
carrot, leek, celeriac
Fish soup
Blackspotted croaker Onion, coriander, tapioca
powder
(Protonibea
starch, corn flour, milk
diacanthus)
powder, pepper powder,
garlic, vansapati, salt, sugar
Liquid
soup

Anchovy
(Engraulis
encrasicholus)
Pasteurized Trout

Onion, red pepper, black
pepper, garlic, tomato sauce,
fresh green pepper, salt
Onion powder, black pepper,
Tam Metin Kitabı

Additives
Sodium ascorbate,
CMC (Caboxy
methyl cellulose),
Mono sodium
glutamate

Packing
Polythene
lined
aluminium
bags

Shelf- life
Reference
4 months at Venugopalan and
ambient
James, 1969.
temperatures

Mono sodium
glutamate

Enamellined can

-

Mono sodium
glutamate, CMC
(Caboxy methyl
cellulose), sodium
benzoate.
Gelatin, casein

Laminated
pouches

5 months at Chacko et al. 2005.
ambient
temperatures

LDPE

Mol, 2005.

Ascorbic acid, CMC
(Caboxy methyl
cellulose), Mono
sodium glutamate

Unstated

18 week at
4°C
-

-

Plastic
containers

6 day at 4°C

Kılınc, 2010.

Casein, Mono

Polyethylene

8 months at

Tolasa et al. 2012.
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Shiau and Chai,
1990.

Warang et al. 2008.
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trout soup
Instant fish
soup mix
Fish soup
powder

(Oncorhynchus
mykiss)
Silver carp
(Hypophthalmichthys
molitriu)
Tilapia fish

sweet red pepper, salt
Corn flour, Tomato powder,
Cauliflower powder, Spices
powder, Salt, Sugar
Carrot, coriander, onion,
garlic, ginger, pepper powder,
cinnamon powder, tomato
powder, corn flour, butter
Onions, garlic, spices, salt,
milk powder, flour

sodium glutamate,
sodium nitrite
Mono sodium
glutamate

pouch

3°C

Unstated

-

Rahman et al.
2012.

Mono sodium
glutamate, Ascorbic
acid

Unstated

-

Wartha et al. 2013.

Orthophosphoric
acid (for
deodorization before
processing),
preservatives
(unstated)
-

PET LDPE
6 months at
PET BOPP
room
PETm.BOPP temperature
HMHD
PP

Chellaram et al.
2014.

Retort pouch

-

Shashidhar et al.
2014.

Instant
soup
powder

Horse conch
(Pleuroploca
trapezium)

Shrimp
Soup

Indian white shrimp
(Fenneropenaeus
indicus)
Cat fish
(Pangasianodon
hypophthalmus)

Corn flour, pepper, ginger,
butter, onion, water, salt
Corn flour, Black Pepper
powder,
Tomato powder, Milk powder,
Salt, Sugar, Chopped onion,
Garlic, Ginger
Coriander, Carrot, Butter

Ascorbic acid, Mono
sodium glutamate
CMC (Caboxy
methyl cellulose)

Unstated

-

Chavan et al. 2015.

Croaker fish
(Johnius dussumieri)

Onion, Coriander powder,
Pepper powder, Butter, Corn

Ascorbic acid, CMC
Caboxy methyl

Aluminum
foil bags

-

Jeyakumari et al.
2016.

Fish soup
powder

Fish soup
powder
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Instant
Soup Mix

Shrimp
soup
powder

flour/ Carrageenan, Milk
powder, Sugar, Salt, Water
Silver carp
Soya powder, Tomato powder,
(Hypophthalmichthys garlic powder, spices mix
molitrix)
powder, zinger powder, salt,
sugar
Oriental river prawn Onion, Garlic, Solid vegetable
(Macrobrachium
oil, Milk powder, White
nipponense)
pepper, Parsley powder,
Peppermint powder, Wheat
flour, Potato flour, Cornstarch,
Turmeric, Granular carrot, Salt

Tam Metin Kitabı

cellulose
Mono sodium
glutamate

LDPE bag

-

Islam et al. 2018.

-

Metalized
polyethylene
film

6 months at
room
temperature

Zarehgashti et al.
2019.
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TOPLUMDİLBİLİMSEL AÇIDAN HİTAPLARIN CİNSİYETÇİ BAKIŞLA
İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF THE APPEAL FORMS FROM A SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE
WITH A SEXIST POINT OF VIEW
Prof. Dr. Hanife Nâlân GENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
İnsanı tüm yaratılanlar içinde özel ve ayrıcalıklı kılan aklıdır. Akıl, sosyal bir varlık
olan insanın duygu, düşünce, istek, niyet ve düşlerini karşısındakine aktarması ve
paylaşmasında büyük bir yönlendiricidir. İnsan için bunların karşıdakine bildirilmesi doğal bir
gereksinimdir. Sosyal bir varlık olarak insan, yaşamı boyunca iletişim kurma gereğini
duyumsar. Bu gereksinim, insan için vazgeçilmezdir. Bildirişim bireyle toplumu buluşturan
her ikisini etkiyen bir yapıya sahiptir. Bu açıdan da hem bireysel hem de toplumsal yanı olan
derin ve kapsamlı bir kavramdır. En genel tanımıyla bildirişim duygu, düşünce, istek veya
bilgilerin yazı, konuşma ve/veya görsel işitsel araçlarla başkalarına aktarılmasıdır. Temel
amacı çevre üzerinde etkili olmaya dayanan bildirişim, bir anlamda anlamların paylaşımıdır.
Sosyal ve özel yaşamımızda yakınımız olan veya tanımadığınız birine karşı farklı hitap
söylemleri vardır. Hitaplar kadın veya erkek diline özgü biçimlenir ve kavram alanı
oluştururlar. Toplum ve dil ilişkisini göstermesi bakımından hitaplar toplumsal yapının
yansıması olan önemli verilerden biridir. Hitapların cinsiyet öğesine göre incelendiği bu
çalışma amacı bakımından betimsel, yöntemi bakımındansa durum belirleyici nitelik
taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet ve dil ilişkisi bağlamında hitaplar anlamları, göndermeleri ve
ifade ettiği kalıp yargılar yönünden ele alınan örnekler ışığında incelenmiştir. Bunun
sonucunda hitaplarda kadın olgusunun olumsuz ve onu ikinci konuma iten bir niteliğe sahip
olduğu görülmüştür. Çalışmanın bu tür kalıp yargıların değiştirilmesine katkı sağlayabilmesi
ümit edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Dil, hitap, cinsiyet, toplumdilbilim, toplumsal cinsiyet
Abstract
It is the mind that makes man special and privileged among all creatures. The mind
is a great guide in conveying and sharing the human being, a social entity, in the face of his
feelings, thoughts, desires, intentions and dreams. It is a natural necessity for human beings to
be reported to them. As a social being, man feels the need to communicate throughout his life.
This need is indispensable for human beings. Communication has a structure that brings
together the individual and society and affects both. In this respect, both the individual and
the social side is a deep and comprehensive concept.In its most general definition,
communication is the transfer of feelings, thoughts, requests or information to others through
writing, speaking and /or audiovisual means. Communication based on being effective on the
basic objective environment is a sharing of meanings in a sense. In our social and private
lives, we have different speech rhetoric against one who we are or do not know. Greetings
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form are shaped according to the language of women or men and they constitute the concept
area. In terms of the relationship between society and language, addressing is one of the
important data that reflects the social structure. In terms of the purpose of this study, which is
examined according to the gender element of the addressing, it is descriptive and descriptive
in terms of its method. In the context of gender and language relation, the addressees were
examined in the light of their meanings, references and patterns of stereotypes. As a result, it
is observed that the phenomenon of women is negative and it has a quality that pushes it to
second position. It is hoped that the study will contribute to the change of this kind of
stereotypes.

Key Words: Language, speech, gender, sociolinguistics, gender

GİRİŞ
Sosyal bir canlı olan insan, tüm yaşamı boyunca diğeri ile iletişim kurma arzusu
içindedir. Bu doğal gereksinim, kişilere göre değişkenlik gösterse de insan için
vazgeçilmezdir. Bildirişim yalnızca bireysel boyutları olan bir olgu değildir. Bireyle toplum
arasında güçlü bir bağ oluşturan iletişimin bireyden topluma yansıyan çok güçlü ve derinlikli
bir etkisi vardır. Zira toplumsal yaşam insanlar arası ilişki biçimine göre şekillenir. Toplumu
oluşturan bireyler arasında sağlıklı ve etkili iletişim bağlarının kurulması doğrudan o
toplumda huzur ve güven ortamının inşasını sağlar. Şu halde insan ilişkilerinin iyi
düzenlenmiş olması gereği ortadır. Bu ilişki toplumda yazılı olan ve/veya olmayan kimi
kurallara göre düzenlenir. İnsan ilişkilerinin en belirleyici öğesi başta görgü kuralları olmak
üzere gelenek ve göreneklerle biçimlenmiş kültürel yapı, yaşantı ve düşünce biçimleridir. Bu
kurallara toplumun benimsediği dini ve ahlaki kurallar yanında hukuk kuralları ve insan
hakları da eklemlenir. Bir toplumda insan ilişkilerini düzenleyen görgü kuralları nerede nasıl
davranılması, konuşulması hatta giyinilmesi gerektiğini ifade eder. Saygı kavramının
belirleyici olduğu bu yasalar bütününde kişiler arasında bildirişimin temeli tepki ilkesine
dayanır. Günlük yaşamda selamlaşma, tanışma, hitap biçimi, görüş danışma, fikir alma gibi
karşılaşılabilecek tüm durumlarda sosyolojik temelli bu kurallar gereğince davranılması ön
görülür. Zamanla yerleşik hale gelen bu kurallar ağırlıkla yazısız kurallar yönünde gelişir ve
etkileri özellikle insan ilişkileri boyutunda artar. Toplum yaşamında gelenek, görenek, adet,
ahlak ve etik gibi yazısız kurallar vardır ve bunlar hukuk kuralları gibi yazılı kurallara göre
daha fazla yaptırıma sahiptir. Çünkü her ikisinin yaptırımlarının sonuçları farklıdır. Yazılı
kuralların kanuni yönden cezaları ya maddi boyuttadır ya da hapis cezasıdır. Oysa ki yazısız
kurallar toplumsal düzlemde tepki biçiminde kendini göstererek sonuçları uyarma, kınama
veya dışlamaya kadar varabilir. Bu suçun karşılığı insanların ortak tavır sergileyerek bireyin
toplumsal yaşamda itibarının zedelenmesine, güven ve saygınlığını yitirmesine kadar
vardığından yazısız kurallara uymamanın suç olarak karşılığı hukuk kurallarına uymamaya
göre çok daha caydırıcıdır. Görüldüğü gibi, yazılı olmayan bu kurallar toplumsal yaşamın din,
ahlak, inanış ve değer yargılarıyla bütünleşerek toplumun maddi ve manevi ilkeleri ve
kültürel dokusunu oluşturur. Birlikte yaşama kültürü olarak tanımlayabileceğimiz bu oluşum
sayesinde toplumca uyulması gereken görgü, ahlak, nezaket kurallarının çerçevesi belirlenmiş
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olur. Bu temel kurallar çevre duyarlılığından başkalarının özel yaşamına saygıya,
yardımseverlikten, misafirperverliğe kadar pek çok konuyu kapsar. Toplumda uyulması
gereken bu kuralların en temel niteliği birlik, beraberlik, iş birliği ve paylaşıma dayalı
olmalarıdır. Birçoğu değerler eğitimi kapsamında olan bu olgular yalnızca bireysel değil,
toplumsal niteliğiyle de önemlidir. Verilen sözü tutmak, yalan söylememek, dürüst olmak, eş,
dost, akraba, hasta ve büyükleri ziyaret etme, sevinci olduğu kadar üzüntüleri de paylaşmak
bunlardan bazılarıdır.
Günlük yaşamda kullandığımız kimi söylem biçimleri toplumsal kültür ve yaşantı
biçiminin yansımasıdır. Yazılı olmayan kurallar kapsamında olan bu söylem biçimleri iş ve
aile yaşantımızı düzenleyen temel öğelerdir. Sağlıklı ilişkilerin düzenlenmesi, güven verici bir
ortamın oluşturulmasında iletişim son derece önemlidir. İletinin alıcıdan vericiye bir başka
anlatımla, kaynağından hedefine kadar aslına uygun biçimde gerçekleştirilebilmesinde
bildirişimin tüm bileşenleri etkin bir işlev üstlenirler. Alıcı ve verici arasındaki bildirişimin
sağlıklı biçimde gerçekleşmesinde kişilerin cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel durumları,
işletişim kurma istek, niyet ve amaçları, ortam, gürültü, gibi pek çok ölçüt etkilidir. O halde
bildirişimi insanların kendileri için önemli gördükleri veya düşündükleri şeyleri, vericinin
kendi yaşantı, altyapı ve deneyimleriyle iletilerini alıcının dikkatini çekmek için düzenlemesi
şeklinde özetleyebiliriz.
İNSAN İLİŞKİLERİ VE BİLDİRİŞİM
Latince karşılığı “communico” Batı dillerindeki karşılığıysa “communication” olan
bildirişim çok boyutlu bir kavramdır. Sözcüğün anlamının imlediği gibi paylaşma, ortaklaşma
iletişimin temel amacıdır. İletişim esas olarak içerisinde paylaşım ve etkileşim edimlerini
barındırmaktadır (Güngör, 2011: 37). Öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceri olan iletişim
yalnızca insanın kendini ifade etme amacı gütmez. Etkili bir iletişim bireyin hem kendini
ifade etmesi hem de karşısındaki(leri)ni anlaması ilkesine bağlıdır. İnsan ilişkilerinde
iletişimin bir diğer önemi ise kişinin önemsediğini ve önemsenmek istediğini göstermesidir.
İnsanın doğasında olan anlamak ve anlaşılmak isteği sonucu doğan iletişim insan için
vazgeçilmezdir. İletişim, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “duygu ve düşüncelerin, akla
uygun şekilde başkalarına aktarılması, bildirim ve haberleşme” şeklinde bir tanımla karşılık
bulmaktadır. Buna tanıma aktarılacakların sembollerle karşılık bulduğunu eklemek gerekir.
Çünkü iletişim temel olarak “duygu, düşünce, fikir, bilgi ve kültürü kapsayan anlamların
semboller yardımıyla aktarıldığı bir süreçtir” (Tutar ve Yılmaz, 2003: 34).
İletişim her birey için her yerde ve her zaman vardır. İnsanın kendi içinde kurduğu
iletişimle başlayan bu boyut, diğerleriyle kurduğu iletişimle karmaşık bir hal alır. “Anlamları
itibarıyla uzlaşılmış simgeler yoluyla değişik zaman ve mekân boyutlarında gerçekleşen bilgi,
düşünce ve duyguların aktarılması ve alış-verişidir” (Zıllıoğlu, 2007: 22). Bildirişim ister
simge ister sözcüklerle gerçekleşsin alıcı ve verici arasında psikolojik tepkiler verilmesi
ilkesine dayanır. “Sağlıklı bir iletişim sürecinde mesajı verenin davranışı, mesaj alanın
davranışından bağımsız düşünülemez” (Tayfun, 2010: 16). İletişim üç biçimde sözlü, yazılı ya
da hareketlerle aktarılabilir. Bu aktarımın alıcı ve verici arasında sağlıklı şekilde
gerçekleşip/gerçekleşemeyeceğinin pek çok ölçüte bağlı olduğu bilinmektedir. Alıcı ve
vericinin niyeti, fiziki ortamın uygunluğu, gürültü, kişilerin sosyo-ekonomik ve kültürel
düzeyleri, eğitim durumları, cinsiyetleri, deneyimleri gibi ölçütlerin her biri bunu etkileyen bir
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değişkendir. “İlişkilerin gelişimini, ilgili kişilerin kişilikleri, yaşları, deneyimleri, kişilerin
sosyal çevreleri ve birbirlerine uyumları gibi çeşitli etmenler etkileyebilir” (Hortaçsu, 1997:
127).
Kişiler arası iletişim temel olarak üç yolla gerçekleşir. İletişimin ilk ve en yaygın yolu
sözlü olarak karşılıklı konuşmalara dayalı olup, dil ötesi öğelerle güçlendirilmiştir. Bu iletişim
türü iletişimin %38’lik oranını kapsar. Kişilerin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylerinin
daha az etkin olduğu bu iletişim biçimi toplumsal yaşamda hızlı ve geribildirimi anında
almaya/vermeye olanak sağlamasıyla oldukça pratiktir. Bir diğer iletişim biçimi yazıyla
gerçekleştirilen iletişimdir. Bu iki iletişim biçimi dışında jest, mimik veya çeşitli hareketlerle
sağlanan iletişim biçimidir. Hareketlerle iletişim, iletişimin %55’ini kapsar. İnsan ilişkilerinde
iletişim ancak etkileşimle birleştiğinde anlamını güçlendirir. İletişim, Jakobson’a göre altı
öğeden oluşur (Kıran, 1989: 9). Bu altı öğe kaynak (merkez/gönderici) ve alıcı (dinleyici)
arasında iletinin iletişim kanalı (oluk) kullanılarak gerçekleşmesini imler. Bu temel dört öğeye
eklemlenen dönüt (geri bildirim) ve bağlam (çevre) bilginin aktarılma süreci ifade eder. İnsan
yaşamının büyük bir bölümünü kaplayan iletişim yalnızca sözlü ve yazılı iletişimle sınırlı
değildir. Belirttiğimiz gibi vücut hareketleri, yüz ifadeleri hatta kişinin ses tonu ve rengi etkili
iletişimin belirleyici temel öğelerindendir. Ancak bireyin diğer insanlarla etkileşiminde bu
öğeler yanında kişilerin birbirlerine göre araya koydukları mesafe, giysi seçimi ve renkleri,
psikolojik durum, hatta bulunulan alan, yer ve ortam söz sahibidir. Bunlar içerisinde kişinin
psikolojik durumu iletişime oldukça önemli bir öznel nitelik katar. Kişinin duygu durumu
tümüyle iletişimine yansıyarak iletinin niteliğini belirler. Örneğin, kişinin ses tonu ve vurgusu
söylenenin içeriğinden çok fazla anlam yüklü olabilir.
Etkili bir iletişimin temel dayanağını 5N1K kuralına göre değerlendirirsek şöyle bir
sonuç çıkartabiliriz: Öncelikle kişinin “ne söylediği” yani iletinin içeriğini belirlemek gerekir.
Bu iletinin “nerede” söylendiği de en az ne söylendiği kadar önemlidir. Kişilerin içinde
bulundukları ortam yani yer, iletişimin en belirleyici öğelerindendir. Hatta “her doğru her
yerde söylenmez” şeklinde bir söylemin açıklaması bu ölçütün önemini vurgulamaya yeter.
Zaman da oldukça belirleyici bir başka ölçüttür. İletinin “ne zaman” söylendiği bu iletinin
“niçin” söylendiğine ulamlandığından birbirleriyle kesişen noktalara sahiptirler. Çünkü her
iletinin bir gizli ya da açık amacı vardır. İletinin içeriği kadar bunun “nasıl” söylendiği de
kişinin kişilik özelliklerinden, cinsiyetinden, sosyo-ekonomik, kültürel durumuna ilişkin pek
çok bilgiyi içerebilir. Dolayısıyla, kullanılan üslup iletişimin bir başka vazgeçilmezidir. Son
olarak da iletinin “kime” söylendiği yani muhatabı oldukça önemlidir.
İletişimin temel ögeleri:(https://kaanonaran.files.wordpress.com)
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Bu öğeleri kısaca açıklamak gerekirse şunları söyleyebiliriz. İletişimin ilk ve ana bileşeni,
gönderici yani kaynaktır. Adının imlediği gibi kaynak iletinin kaynağı olan sözü söyleyen kişi
ya da topluluktur. Kaynak iletiyi (mesajı) oluşturan ve bunu bir kanal yardımıyla hedef kitleye
ulaştırandır. Etkili iletişimde kaynağın güvenilir olması son derece önemlidir. Eğer iletişim
yazılı ise gönderici, bu durumda metnin yazarıdır.
ÖRNEK:
Selen: “Eren, yarın sinemaya gidelim mi?” dediğinde, iletişimi başlatan kişi yani gönderici
Selen’dir.
Bir başka bileşen ileti yani mesajdır. İletinin iletişimin olmazsa olmaz en önemli öğesidir.
Çünkü gönderici ile alıcı arasında aktarılması istenen duygu, düşünce, istek ya da bilgilerin
tamamını oluşturur. Bunlar yazılı ya da sözlü olabileceği gibi ses, ses tonu, yüz ifadeleri,
beden hareketleri, görsel, işitse anlatımlar hatta dokunma dahi olabilir. Aynı örnek üzerinde
devam edersek,
ÖRNEK:
“Eren, yarın sinemaya gidelim mi?” ifadesinde ileti, sinemaya gitme isteğidir.
İletişimin bir başka öğesi kanal yani araçtır. Bildirişimde kullanılan yolu ifade eden kanal,
kaynak ve alıcı arasındaki iletinin kitap, gazete, dergi, telefon, mektup, televizyon gibi
araçlarla sözlü ya da yazılı olarak ifade edilmesini anlatır.
ÖRNEK:
Anne: “Emir, oğlum buraya gel!” Örnekte bir seslenme söz konusu olduğu için kanal
konuşmadır.
Alıcı, vericinin gönderdiği iletiyi alan kişi veya grup olarak tanımlanabilir. Alıcının
iletişimde en önemli işlevi iletiyi anlamlandırmadır. Alıcı, iletişim sürecinde iletinin kodlanıp
çözümlenmesinden sorumludur. Kaynak ile alıcı arasındaki bu çözümleme pek çok etkene
bağlıdır. İletişim sözlü olduğunda alıcı dinleyici, yazılı olduğunda ise okuyucudur.
ÖRNEK:
Selen: “Eren, yarın sinemaya gidelim mi?”
Bu örnekte gönderici Selen alıcı, yani Selen’in sözü söylediği kişi Eren’dir.
Dönüt ya da geri bildirim alıcının kaynağa olumlu ya da olumsuz tepkisini ya da verdiği
yanıtı ifade eder. İletişim sürecinde geri bildirim yoluyla iletinin içselleştirilmesi olanaklıdır.
ÖRNEK:
Selen, kardeşi Eren’e: “Yarın birlikte alışverişe gidelim mi? diye sorduğunda. Eren: “Olur,
ben de bir şeyler alacaktım” derse geri bildirim sağlanmış olur.
Bağlam iletişime katılan tüm öğelerin oluşturdukları ortamdır. İletişim daima bir bağlamda
gerçekleşir. Bu yüzden bu öğelerden birinin değişmesi bile bağlamı etkileyebilir.
ÖRNEK:
Ela az önce kalktı, şimdi hazırlanıyor. (Uyanmak anlamında kullanılmış.)
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Elaların otobüsü bir saat önce kalktı. (Hareket anlamında kullanılmış.)
DİLİN CİNSİYETÇİ BAKIŞ AÇISINDAN ANLAMI
İnsanlar arası ilişkilerde etkili iletişimin sağlanması içtenlik, güvenli olma,
önyargısızlık, hoşgörü ve tutarlılık gibi ölçütlere bağlıdır. “Bireylerarası iletişim, birbiriyle
ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında meydana gelen iletişimdir” (Oğuz, 2012: 73).
Bu iletişim sürecinde bireyler birbirlerinin farkındadır ve birbirlerine bağımlıdırlar. Bu
bağımlılık etki tepki ilkesini geliştirir. Bir başka anlatımla, birinin söylediği diğerinin
söyleyeceği şeyi etkileyebilir. İnsan ilişkilerinde bildirişimin temel dayanağı konuşmadır.
Taşer (2004) bunun niteliğini fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere dört
boyutta ele alır. İnsan ilişkilerini etkileyen bu boyutlar aynı zamanda bu ilişkinin nasıl
tanımlanması gerektiği anlamını da taşır. Bu yüzden kurulan ilişkilerde farklı iletişim yolları
kullanılır. Örneğin, öğretmenle kurulan iletişim arkadaşla kurulandan farklı olacaktır. Aynı
şekilde komşu ile kurulan ilişkiyle aileden biriyle kurulan ilişkinin farklı olacağı gibi. Bu
örneklerde görüldüğü gibi iş arkadaşı, tanıdık veya resmi olduğumuz kişiyle kurduğumuz
iletişim biçimleri o kişilerle geliştirmek istenen ilişkiyi belirleyecektir. İlişkilerin temel
dayanağı nasıl iletişim kurduğumuzla biçimlenir. Bu noktada bildirişim temel olarak bireysel
olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılır. Bireysel iletişim birbirini tanıyan bireysel olmayan
iletişim birbirini tanımayan insanlar arasında gelişir. Bireysel olmayan iletişim biçimlerinde
belirleyici bazı ölçütler vardır ve bunlar toplumun yazısız kuralları çerçevesinde biçimlenir.
Market sahibi ile müşteri arasında bireysel olmayan bir iletişim düzleminde kaynak ve alıcı
arasında toplum tarafından oluşturulan kurallar söz sahibidir. Bu iletişim düzleminde taraflar
üstlendikleri rollere uygun olarak davranırlar. Örneğin, birbirlerine hitap biçimleri, fiziksel
yakınlık mesafesi gibi ölçütler dikkate alınır. Market sahibi gelen müşteri tanımadığı biri ya
da ilk defa alış veriş yapan biri ise ona göre davranır; değilse diğer müşterilere
davrandığından farklı olarak yakınlık gösterebilir. Öte yandan, iki kardeşin ilişkisi bireysel
kurallar temeline dayanır. Bu yüzden bireysel olmayan ilişkilerden farklı olarak kendini açma
ve duygusal bir görünüm baskındır.
Kişiler arasındaki söylem biçimlerini belirleyen pek çok öğe vardır. Bunlar,
iletişimcinin kimliği, motivasyon, kişinin kendini sunma, ilişkisel ve araçsal gereksinimleri,
algı, iletişim kaynakları, iletinin içeriği ve bağlamdır. Bir iletişim düzleminde şartlar ve içinde
bulunulan ortam son derece önemlidir. Ortamın iç ya da dış mekân oluşu kadar kalabalıklığı,
sakinliği; kamu ya da özel bir alan oluşu; kişilerin birbirine yakın ya da uzak oluşları;
çevrenin sıcak, soğuk, karanlık ya da aydınlık oluşu gibi fiziki şartlar etkilidir. İlişkilerin
düzenlenmesinde bir başka bağlam da sosyal yönü olan bağlamdır. Bu bağlam toplumsal
olaylara karşı geliştirilen kültürel içeriklidir. Örneğin, bir düğünde kurduğumuz ilişki biçimi
cenaze evindekinden çok farklıdır. İletişimin bireylerarası bağlamda değerlendirildiği
düzlemde kişiler arası iletişim ve etkileşimde söylem biçimleri belirleyici bir nitelik taşırlar.
Kişilerin birbirine karşı davranışları ve beklentiler bireylerarası iletişimin temel bileşenleridir.
Örneğin, işçi ile patron, öğrenci ile öğretmen, arkadaş ve akraba ilişkilerinden iletişimsel
yönden farklılık gösterir. Aynı şekilde hiç tanımadığımız ya da yakın olmadığınız kişilerle
olan ilişkiler de bu tür iletişimin bir başka boyutudur.
Kişiler arası iletişimin bir başka belirleyici öğesi de cinsiyettir. İnsan dilinin toplumsal
yönüne ağırlık veren ve dilbilimin bir alt dalı olan toplumdilbilim farklı kuram ve yöntemlerle
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bu konuyu ele alan bir alandır. Vardar, toplumdilbilimi, “dil olgularıyla toplumsal olgular
arasındaki ilişkileri, bunların birbirini etkilemesini, birbirinin değişkeni olarak ortaya
çıkmasını, bir başka deyişle bu iki tür olgu arasındaki eşdeğişirliği inceleyen karma dal”
(1980: 144) olarak tanımlamaktadır. Toplum ve dil ilişkisini farklı değişkenlere göre
değerlendiren toplumdilbilim, bu bileşenler ışığında toplumsal yapıya dair çeşitli veriler elde
etmeyi amaçlar. Etnik kimlik, yaş veya sosyal sınıflar gibi cinsiyet de bu açıdan önemli bir
ölçüt olarak değerlendirilebilir. Toplumdilbilim bireyin ait olduğu toplumda cinsiyete bağımlı
cins dili ile bu topluluğun dilini ve ikisi arasındaki sosyal değişkenler temel alınarak inceler
(Önem, 2011; Toklu, 2003).
Bilindiği gibi toplumdilbilimin inceleme veya çözümleme alanında, yalnızca
toplumsal ve ölçünlü dili değil aynı zamanda bireysel alanda bulunan söz de yer alır. Şu halde
insan, dil ve toplum ve bu kavramların birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimi toplumdilbilim
çalışmalarının esasını oluşturur. Dilin bir topluluk ya da grubun özelliklerine göre kullanıldığı
bilinen bir durumdur. Yine bu grubu ya da topluluğu oluşturan bireylerin cinsiyetleri de
önemli ve belirleyici bir nitelik olarak ön plana çıkmaktadır. Cinsiyete ilişkin dil farklılıkları
kullanılan dilin ölçünlü dil olup olmadığı kadar işlevi ve toplumsal türüne göre de değişkenlik
gösterebilir. Kadın ve erkeğe yönelik farklı dil kullanımlarının olduğu bilinen bir yargıdır.
Toplumdilbilimsel açıdan bununla ilgili pek çok araştırma ve bilgi vardır. Lakoff (1975)
kadın ve erkeğe göre dilin farklı kullanıldığından öte, kadına ve erkeğe yönelik kullanılan
dilin de farklı olduğunu belirtmektedir. Erkek egemen bir dünyanın ürünü olarak kadın dilinin
değişime uğradığı savıyla Moran“… erkeğin üstün ve merkez olduğu varsayımına dayanan bu
kültürde erkeğin bu konumunu destekleyen yalnızca din ve felsefenin yanında dilin de etkisi
olduğunu” belirtmektedir (1994: 237). Bu yüzden cinsiyetlere göre kadın veya erkek söylemi
şeklinde bir ifade ortaya çıkmıştır. Öte yandan, Spolsky (1998) kadınların erkeklere göre daha
kurallı ve düzgün bir başka anlatımla ölçünlü dil kullandıklarını vurgularken, Holmes (2008)
bu beklentinin sebebini toplumun hiyerarşik yapılanmasıyla açıklar.
Toplum birey karşıtlığını biri diğerini belirleyen bir nitelik kazanırken, bu durum
yerleşik ya da kalıp yargıların ortaya çıkmasını beraberinde getirmektedir. Böylece, toplumun
cinsiyetlere göre dili biçimlendirdiği bir tablo ortaya çıkmaktadır. Kadın ve erkeğin toplumsal
olarak belirlenen rol ve sorumluluklarının sınıflandırılması toplumsal cinsiyet olarak
adlandırılmaktadır (Tanrıvermiş, 2007: 44). Cinsiyete özgü dilsel davranışlar kadın ve erkeğe
özgü bir kullanımı ifade etmekte ve aynı dilde farklı kullanımları beraberinde getirmektedir.
Kadın ya da erkeğin toplumsal cinsiyet kavramının kendilerine öngördüğü biçimde dili
kullandıkları bilinmektedir. Toplumdilbilim açısından bunda pek çok etmen kişinin yaşı,
sosyal konumu, eğitim durumu, kültürel, siyasal ya da etnik yapısına göre değişkenlik
gösterse bunlara ek olarak cinsiyete bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir. (Öztürk
Dağabakan, 2012: 96). Cinsiyete bağlı dil kullanımı biyolojik kaynaklı sebeplerden çok
toplumdilbilimsel gerekçelerle belirlenir. Ancak biyolojik kaynaklı özellikler toplumsal
cinsiyet bakış açısını etkileyebilmektedir. “Biyolojik olarak kadından daha güçlü olan erkek,
toplumsal cinsiyetinde de bu özelliğini korumaya devam etmekte, daha doğrusu toplum
tarafından bu gücün onda kalması sağlanmaktadır” (Kocaer, 2006: 101). Kadın ve erkek
kullandıkları dilde sözdizimsel olduğu kadar beden dili ve anlatımı yönünde de kimi
farklılıklar gösterirler. Bu açıdan örtük ve nazik bir dil kullanımı tercih eden kadınların aksine
erkek dili daha çok dolaysız ve düz anlam taşıyabilir. Her iki cins de kendi iletişimsel
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amaçları doğrultusunda dil kullanımına yönelirler. Kadın dilinde eklenti soruları ve söyleme
eşlik eden jestleri ve sıfatlarla güçlendirildiği bilinmektedir (Bonvillain, 2003: 178). Argo ve
sözgü sözcüklerinin de cinsiyete bağlı olarak tercih oranı kadar biçimi de oldukça önemlidir.
Öztürk Dağabakan (2012: 103) kadınlarda sövgü sözcüklerinin kullanımının erkeklere oranla
daha yumuşatılmış, kısıtlı ve sınırları belli alanda olduğunu vurgularken, Özçalışkan (1994:
286) bunun sebebini kadınların erkeğe göre toplumda daha aşağı konumda olmalarıyla ilişkili
olduğunu ifade etmektedir. Genel argo ve alan argosu bakımından oldukça fazla kullanım söz
konusu olduğu bilinmektedir. Bu da erkek dünyasına özgü bir nitelik olarak
değerlendirilebilir. Bu dilin kullanım sıklığı ve alanları da cinsiyetlere göre değişkenlik
göstermektedir. “Argo kullanımı konusunda erkeklerin daha rahat olduğu genel bir kanıdır”
(Sebzecioğlu ve Özgür, 2015: 84). Argo dil kullanımı veya bu dile yönelim de toplumsal
cinsiyet anlayışı ile açıklanabilir. Tepki ve uyarı karşılığı olan argo dil kullanımında da
belirleyici olan temel etmen yine cinsiyettir. Kadın ve erkek dilinin en tipik özelliğini yansıtan
bu dil, birinin diğerine verdiği toplumsal bakış açısını bildiriyor olmasıdır. Örneğin, kadın ve
erkekten birini diğeri için ötekileştirebilir. “Kullanılan dil, bir cinsi daha önemsiz veya daha
zayıf gösterebilir ya da dışlayabilir” (Alagözlü, 2009: 38). Bu durum dilde cins açısından bir
eşitsizliğe sebep olabilir. Kadın ve erkek arasındaki kültürel ve toplumsal yönden farklılık
olduğu yargısı ya da algısı toplumsal cinsiyet kavramını destekler. “Kadın ve erkek arasındaki
rol dağılımında; meslek ve gelir getirme erkeğin, tüketim ve evin sorumluluğu ise kadının
işlevleri olarak algılanmaya devam etmektedir” (Tolan, 1990: 502). Buradan hareketle, dil
kullanımı ve sözcük seçimi kadar küfür ve argo kullanımının bireyin biyolojik cinsiyetinin bir
uzantısı olarak görüldüğü söylenebilir. Hatta bu yönelim biyolojik cinsiyetle özdeşleşme
boyutuna kadar varmaktadır. Kentsel kültürün bir geleneği olarak kabul edilen küfür ya da
argo kullanımı bu ölçüt temel alınarak kadın ya da erkekler arasındaki yerini almaktadır.
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları farklı anlamlar taşısalar da birbirlerine anlam
kazandırmaktadırlar (Savran, 2008: 37). Kadın ve erkeğe yönelik olarak kodlanmış roller ve
özellikler olarak tanımlanabilecek olan toplumsal cinsiyet yaklaşımı cinslere özgü dil
kullanımıyla bütünleşmektedir.
HİTAP VE CİNSİYET İLİŞKİSİ
Bir iletişim sürecinde iletişimin başı, sonu ve ortası olan hitaplar genel olarak
seslenme biçimlerini ifade ederler. Özellikle teklifsiz konuşmalarda kanka, kanki, bro,
dostum, dostum, hacı, adamım, kuzu, başkan, adamın dibi, tatlım, aşkım gibi pek çok hitap
sözü vardır. “Herhangi bir konuşmaya ya da yazılı bir metne başlarken söz konusu metnin
hedef seçtiği alıcı grubuna ilişkin seslenme şekilleri” (Oğuz, 2007) olarak tanımlanan hitaplar,
iletişim halinde olan kişilerin yakınlık dereceleri, sosyal konumları, yaşları, cinsiyetleri,
çevreleri, eğitim düzeyleri ve mesleklerine göre değişkenlik gösterirler. Alıcıyı uyarma ve
iletişim düzlemine çekme amacı taşıyan “cümle dışı ögeler” (Karahan, 2009: 36) olan
hitaplar, temel olarak sözlü veya yazılı olarak iletilen mesajın üstlendiği işleve göre
adlandırılır.
Hitaplar sevgi, hoşgörü, şefkat gibi anlamlar yanında küfür veya hakaret de
içerebilirler. Aynı hitap biçimi içinde yer aldığı bağlama göre kızgınlık ve öfke anlamı
taşıyabileceği gibi sevgi ve içtenlik anlamı da taşıyabilir. Türkçe Sözlük’te düz ve
değişmeceli anlamlarda kullanılan canım sözcüğü sesin tonu ve ritmine göre farklı anlamlara
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sahiptir. Sözcüğün özellikle de bir seslenme sözcüğü olarak kullanımı oldukça yaygındır.
Örneğin “Canım bakar mısın?” biçimde kullanılan bir hitap samimiyetsizlik kadar kabalık
göstergesi olarak algılanabilir. Sözcüğün hitap dışındaki kullanımı oldukça farklı duygu
durumlarını yansıtır. Bazı örneklerle bunu açıklayabiliriz. “Canım, bu da iş mi?” sözcesinde
hoşnutsuzluk ifadesi olarak kullanılırken, “canım benim” ifadesinde bir yakınlık, sevgi
seslenişi olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde “o canım günler bir daha gelmez” tümcesinde
sözcük çok değerli, çok güzel anlamına gelmektedir. “Hadi canım” şeklinde bir kullanım bir
şaşırmayı anlatırken, “olur mu canım öyle şey?” biçiminde bir kullanım inanamamayı anlatır.
Bir konuyu kapatma veya üzerini örtme işlevi “tamam canım” şeklinde bir kullanımı ön
görür. Kişinin sinirlendiğini gösteren “oldu canım, başka” biçimindeki ifade, “tabi canım”
ifadesine tümüyle karşıt bir anlam kazanır. Bu ikinci kullanımda canım sözcüğünün
uzatılması güçlü bir onay ifadesi olarak değerlendirilebilir. “Canım” ifadesi acıma duygusunu
kullanılan yazık veya kıyamam sözcükleriyle de güçlendirebilir. “Canım sana zahmet şu işi
bitirir misin?” biçimindeki bir ifadede ise bir istek, rica veya minnet anlamı üstlenebilir.
Sözcük teşekkür veya minnet anlamını kapsıyor olsa da içinde bulunduğu bağlama göre
içtenlik anlamı taşıyabileceği gibi işin yapılmasının sağlanması öngörüsünü de içerebilir. Bu
kullanımda kazandığı anlam da samimiyet ifadesi olmaktan tümüyle uzaktır. Birine kur
yapma ifadesi olarak da kullanılan sözcük “hadi canım, uza” şeklinde bir tümcede
kullanıldığında, birine bir gözdağı verme anlamı da ifade edebilir. Birinin alınma ifadesi
olarak kullandığı “olmaz ki canım!” biçimindeki bir ifade “inşallah canım” tümcesinde bir iyi
niyet dileği anlatır. “Canımsın” ifadesi biçimindeki kullanımı ile sözcük bir sevgi ifadesi
anlamı üstlenir. (https://onedio.com/haber/-canim-kelimesinin-12-farkli-kullanimi-338136).
Toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre kullanılan kimi hitap sözleri kadın ve erkek için
cinsiyetçi bir anlam yüklenebilir. Bu açıdan burada verdiğimiz örnekler özellikle cinsiyetçi dil
kullanımının hitaplardaki yansımasını içeren örneklerle sınırlandırılmıştır. Canım, şekerim,
bir tanem, hayatım gibi sözlerin kadın ve erkek açısından kullanımlarında bir seçicilik olduğu
bilinmektedir. Örneğin ‘şekerim’ sözü daha çok kadınların söylemlerini süslerken, erkeklerin
ifadelerde bu sözcüğün ‘hayatım’ ya da ‘canım’la karşılık bulması olasıdır. Kadın ve
erkeklere yönelik olarak seçilen kimi hitaplar resmiyet ve saygı anlamını güçlendirebilir.
Hanımefendi, beyefendi gibi seslenme ve hitap şekilleri resmi bağlamlarda saygı ifadesi
anlamı taşıdığı gibi nezaket anlamı da içerir. “Kimi zaman da hitap/seslenme biçimlerinde
teklik 1. şahıs iyelik eki saygı ve samimiyet gibi duyguların birbirine karıştırılması ile unvan
isimleri ve eki almış kelimelerin birlikte kullanılması sonucunu doğurur. Ayşe Hanım Teyze,
Hâkim Bey oğlum, Hanım kızım vb.” (Zeyrek, 2001: 61).
Toplumbilimsel açıdan cinsiyetlere göre hitapların sözcük anlamları ve dil ötesi
anlamları vardır. Fransızca, Almanca gibi diller cins açısından yanlı dillerdir. Önadların ve
isimlerin ifade edilmesinde kullanılan tanımlıklar kimi zaman bu dili yeni öğrenenler için
zorlayıcı olabilir. Hatta bu ayrım cinsler arası olmaktan başka özellikle Batı dillerinde çağrı
biçimlerinde kadın ve erkeği evli ya da bekâr olmaları yönünden kesin bir ayrımla kullanılır.
Ancak belirtmek gerekir ki bu ayrım yalnızca kadın için söz konusudur. Erkeğin evli ya da
bekâr oluşuna göre farklı çağrı sözü kullanılmaz. Örneğin İngilizce’de Miss ve Mrs.,
Fransızca’da Mademoiselle ve Madame, Almanca’da Fraulein vtFrau gibi kullanımlar bunu
açıkça ortaya koymaktadır. Ancak son yıllarda yavaş yavaş bu üç dilde de kadınlar için bu
ayrımın ortadan kalktığını König şu sözlerle ifade etmektedir. “İngilizce’de son yıllarda evli
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olmayan kadınlar için kullanılan Miss ve evli olanlar için kullanılan Mrs. yerine Ms. biçimi
önerilmiştir. Fransızca ve Almanca’da evli olmayan kadınlar için kullanılan Mademoiselle ve
Fraulein sözcüklerinin son yıllarda giderek daha az, çoğunlukla çağrılarda, soyadı
eklenmeden kullanıldığı gözlenmektedir. Yine İngilizce’de man ‘erkek’ sözcüğüyle türetilen
çok sayıda birleşik sözcüğün man bölümünün yerine (chairman ‘başkan’, policeman ‘polis
memuru’ gibi) cins açısından yansız olan person ‘kişi’, officer ‘memur’ sözcüklerinin
kullanılması önerilmiştir” (1992: 26). Hitaplar sosyal ilişkilerdeki yerleri ve üstlendikleri
işlevler bakımından toplumsal cinsiyet bağlamında sınıflandırılabilir. Güncel Türkçe Sözlük’ü
referans alınarak incelendiğinde kadın ve erkeğe özgü hitaplarında toplumsal cinsiyet
rollerinin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu kullanımlarla ilgili bazı örnekler
verebiliriz.
Yetişkin erkek anlamı adam sözcüğü ile karşılık bulurken sözcük bir hitap anlamı
taşımaz. Erkek sıklıkla de ‘er’ biçimindeki kullanımıyla bir halk terimi olarak
değerlendirilebilir.
Sözcüğünün bu anlamı dişinin eşi olarak tanımlanmaktadır. Sözcüğün bu anlamı insan,
hayvan ve bitkinin dişiyi dölleyecek olan cinsini imlemekte olup kadının karşıtı bir anlam
içerir. Sözcük değişmeceli anlamında sözüne güvenilir, mert olmaya gönderme yapar. “Erkek
sözü” dürüstlüğü ve açıklığı imlerken “kadın gibi kıvırma” sözü kadının kendisi gibi sözünün
de güvenilmez olduğuna gönderme yapan bir anlamla güçlendirilir. Bu da toplumsal cinsiyet
algısıyla kadın ve erkeğe yakıştırılan rol ve beklenen tavır, davranışların sınırlarını çizer.
Bireyden beklenen de bu sınırlar çerçevesinde davranması veya yaşamasıdır. Sözcüğün
büyük, ulu olan eğrentilemeli anlamı da dikkate alındığında kadın karşısında erkeğin yiğitliği,
mertliği ve dürüstlüğü bir kat daha yüceltilmiş olur. Türkçede aynı anlama karşılık geldikleri
düşünülen bay ve bey sözcükleri anlamsal boyutta farklı anlamlara vurgu yapar. Örneğin
Hasan Bey kabul gören bir hitap biçimiyken Bay Hasan toplumca benimsenen veya
kullanılan, tercih edilen bir hitap değildir. Türkçenin yapısı hitap sözcüklerinin isimlerden
sonra kullanımını öngörmektedir. Bunun yanı sıra Bay Hasan biçiminde bir seslenme biçimi
de konuşucunun dinleyene özellikle ön plana çıkartmak istediği, aşağılama, küçümseme,
önemsizleştirme gibi anlamları güçlendirme işlevi üstlenebilir. Eskiden bir hitap sözcüğü
olarak kullanılan efendi zamanla anlam daralmasına uğramış ve toplum içinde eğitim durumu
ve statü belirten bir hitap biçimine dönüşmüştür. Bay ve efendi sözcüklerine göre daha yaygın
biçimde kullanılan bey sözcüğü nezaket anlamı taşır. Öte yandan bey sözcüğüne göre
beyefendi sözcüğünün yüksek nezafet ifadesi olarak kullanıldığı da bilinen bir durumdur.
Kadın sözcüğü cinsiyetçi yaklaşımın yansıdığı önemli sözcüklerin içinde yer alır.
Erkek ve kadın için medeni durumun ifade ediliş biçiminde önemli bir ayrım söz konusudur.
Erkeğin evli, boşanmış ya da dul olarak anlatımında hiçbir ayrım ve farklı bir söylem biçimi
bulunmazken kadın için durum tümüyle farklıdır. Sözcük bakire olmayan insan dişisine denir.
Kadın cinsiyeti bakımından bayan ve kız olarak sınıflandırılabilir. Bu anlamların
göndermeleri birbirinden tümüyle farklıdır. Toplumsal yaşamda kadınların kendilerini
ötekileştiren bir seslenme biçimi olarak değerlendirilen ‘bayan’ sözcüğü kimi zaman da onur
kırıcı olabilmektedir. Özellikle de erkeklerin kadınlara yönelik kullandığı bu ifade biçimi
toplumsal cinsiyet açısından iki cinsi kesin çizgilerle birbirinden ayıran bir nitelik taşır.
Erkeğin kendi gücü veya baskınlığını göstermesinde bayan sözcüğü özellikle de bir tartışma
ortamında uzlaşmanın olanaksız ya da gereksiz olduğu veya kadın kız ayrımının yapılmasının
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istenmediği durumlarda ortaya çıkar. Kadın sözcüğü toplumun etik ve ahlaki yasalarına göre
kadının medeni hali kadar yaşantı biçimine de dikkat çekici niteliktedir. Kadını evli ya da
bekâr olmasına göre ayırt eden bu sözcük özellikle erkek egemen toplum yapısında farklı bir
anlam boyutu kazanır. Kadının kadın veya kız olarak nitelenmesi de yine bir erkeğe göre
belirlenen bir duruma gönderme yapar. Kadının evli ya da bekâr olmasını değil bekâretini
koruyup korumadığıyla ilgili bir anlamı ifade eder. Kız çocukları için kullanılan kız sözcüğü
yetişkin bakire bayan için de kullanılır. Oysa çocuk ya da yetişkin erkek için böyle bir ayrım
söz konusu değildir. Erkek için çocukluk dönemini ifade eden oğlan sözcüğü kullanılsa da
kadın için böylesi bir ayrım tümüyle cinsiyetçi bir bakışın göstergesidir. Lakoff (1975: 25)
yetişkin bir erkek için hiçbir zaman boy ‘oğlan’ sözcüğü kullanılmadığı halde bir kadın için
sık sık girl ‘kız’ sözcüğünün kullanıldığını ifade eder. Türkçe’de bir erkek için kullanılan
‘oğlan’ sözcüğü eşcinsellik çağrımına yol açar. Yine toplumbilimsel açıdan kadının toplumsal
cinsiyete göre belirlenen alanlarda üstlendiği rolüyle bütünleşen iş veya mesleklerde bu
sözcüğün seçilmesi çarpıcıdır. Hizmetçi bayan ya da yardımcı anlamında kadın sözcüğü yer
alırken bu tür iş alanlarında çalışan erkekler için böylesi bir ifade yoktur. Bey veya hanım
sözcükleri de toplumsal yaşamda gerek özel, gerekse sosyal alanlarda sıkça kullanılan unvan
sözcüğüdür. Hanım veya bey biçimindeki hitap biçimi eşler arasında kullandığında eşe
nezaket göstergesi olarak algılanır. İş yaşamında veya resmi ortamlardaki kullanımıyla sözcük
genellikle özel bir isim eşliğinde Sevgi Hanım, Beril Hanım gibi kullanılır.
Çocuklu kadını imleyen ana ya da anne sözcüğü valide ile de karşılık bulur. Anne
sözcüğüne yüklenen gerçek ve değişmeceli anlamlar büyük oranda birbiriyle örtüşür. Ancak
sözcüklere yüklenen anlamlar kültürel ve sosyal boyutta farklı çağrışımlara sahiptir. Hitap
sözcüğü olarak anne sözcüğü yaygın olarak kullanılırken ana söylemi Anadolu’ya özgü bir
nitelik kazanır. Gelenek ve göreneklerin yoğun etkisi sözcüğü ana şeklinde kullanıldığı
durumları ortaya koyar. Buna karşın valide sözcüğününse daha çok soyluluk ifadesi olarak
kabul gördüğü bilinmektedir İstanbul Türkçesinde valide sözcüğünün eskiden anneyi
belirtmek için kullanıldığı bilinmektedir. Anne sözcüğü dini anlamda da saygı duyulması
gereken kadınlar için bir unvan sözcüğü nitelemesi kattığı bilinmektedir. Havva Anamız
gibi…
Cinsiyetçi bir yaklaşımla algılanan bir başka söylem biçimi de babadır. Baba sözcüğü
güç, iktidar ve saygı göstergesidir. Sözcük ‘Allah baba’ şeklinde kullanımıyla ilahi boyutta da
erkeği simgeleyen bir anlam boyutuna ulaşır. Bilindiği gibi bu hitap biçimi özellikle de
çocuklar için yönlendirilen bir kalıp söz anlamı taşır. Bu söyleyiş biçiminde belirsiz bir
cinsiyeti ifade etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Dini anlamda da sözcük kutsallık
atfedilen bir erkeği hedef alır. Oruç baba ya da Âdem Baba gibi… Baba sözcüğünün
toplumda yaygın kullanıldığı bir diğer anlamsa meşru olmayan topluluk ya da örgüt
yöneticisine verilen addır. Bu hitapta da sözcük güç ve iktidar anlamını barındırsa da
anlamsal boyutta göndermeleri birbirinden oldukça faklı çağrışımlara sahiptir. Bireyin babalık
duygularıyla yüceltilmiş olduğunu gösteren “çok baba bir insan” biçimindeki kullanımı söz
konusudur. Baba yerine kullanılan ‘peder’ sözcüğü de anlam daralmasına uğramıştır. Eskiden
İstanbul Türkçesinde sözcük saygınlık anlamı taşırken, zamanla bu anlamını yitirmiş ve
jargon bir sözcüğe dönüşmüştür.
Kardeş çok yaygın kullanılan bir hitap biçimidir. Yaşça küçük olan kişilerin
kendilerinden küçük olanlara seslenme biçimi olan bu adı bilinmeyen birine yönelik olarak
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kullanıldığı gibi tanımadığımız kişilere seslenirken kullandığımız bir sesleniş biçimidir. Değer
verilen birisi için de kullanılan sözcük toplumsal düzen ve birlik için ortak kullanılan bir
sözcüktür. Örneğin, aralarında kan bağı olmayan kişiler de birbirlerine bu şekilde
seslenebilirler. Kardeş sözcüğü cinsiyetçi bakış açısıyla erkek ve kadına göre farklı bir anlam
taşır. Örneğin birader erkek kardeş için, bacı ise kız kardeş için kullanılır. Ancak sözcük erkek
açısından bir kısıtlayıcılık anlamı kazanır. Bir bayana bacı olarak bakılması ona karşı
duyguların asla cinsel yönde olmadığına vurgu yapar. Aynı şekilde erkek kendisinden yaşça
ya da konumca büyük olan bir bayan için abla sözcüğünü kullanabilir. Ancak abla sözcüğü
bacı gibi bir anlama sahip değildir. Bu da erkek egemen toplumda kadının evleneceği
erkekten yaşça küçük olması gerektiği görüşünü güçlendirir. Abla saygı ve sevgi duyulan
kadınlara yönelik kullanılır. Türk aile yapısı ve geleneği gereği teklifsiz konuşmalarda üvey
anne, görümce, elti için de kullanılır. Aynı şekilde ağabey ya da ‘abi’ kişilerin yaşça ya da
konumca kendilerinden büyük kişilere yönelik bir sesleniş biçimidir. Bu hitap saygı
duyulması gereken erkekler için olduğu kadar böyle bir amaç taşımadan da sıradan
durumlarda kullanılabilir.
Kuzen sözcüğü genellikle hala, amca, dayı, teyze çocukları için kullanılan bir hitap
biçimidir. Ancak Türkçeye Fransızca cousin (eril) sözcüğünden gelmiş olan ve bu şekilde
kullanılan sözcüğün bu dilde cousine (dişil) biçiminde kız için kullanıldığı bilinir. Ancak
Fransızcada erkek ve kadın için ayırt edici biçimde bir tanımı olan sözcüğün Türkçeye kuzen
biçiminde girdiğini ve kullanıldığı görmekteyiz. Türkçede her iki cins için de eril olan
isimlendirmenin baskın olduğu görülmektedir. Geldiği dilde cinsiyet ayrımı olan sözcük
Türkçeye her iki cinsiyeti ifade etmektedir. Sözcüğün eril biçiminin tercih edilmesi de
cinsiyetçi bir yaklaşımın göstergesidir.
Dayı sözcüğü argo dilde kabadayı anlamı taşır. Hatta aynı sözcükten türetilmiş
‘dayılık yapmak, dayılanmak’ ifadeleri bu anlamı güçlendirir. Arkasında birini koruyan
destekleyen biri anlamında da dayı sözcüğü kullanılır.
SONUÇ YERİNE
Toplumsal yaşamda özellikle sağlık, eğitim ya da iş alanlarında farklı düzlemde
iletişim durumu ve amacı sergileriz. Tanıdığımız, samimi olduğumuz ya da kan bağımızın
olduğu kişilerle olduğu kadar yakından tanımadıklarımız ya da hiç tanımadığımız kişilerle de
iletişim kurarız. Bireylerin nasıl konuşacakları bu konuşmayı planlama ve yorumlama
stratejilerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin belirlemeyi o toplumu oluşturan gruplar
yapmaktadır. İnsanlar gerek dünyayı gerekse diğer insanları içinde yaşadıkları toplumun
kültür ve gelenek yapısıyla biçimlendirilmiş bir dille anlar ve bunları anlamlandırabilirler. Dil
ve toplum birbiriyle sıkı sıkıya ilişki halindedir. Dil kültür, gelenek, görenek ve yaşantı
biçimiyle şekillenerek sözcüklere farklı farklı anlamlar yüklemiştir. Bu anlamlara her toplum
kendi yapısıyla ilişkili olarak farklı biçimlerde anlam kazanır. Toplumdilimsel açıdan
hitapların cinsiyetçi bir yaklaşımla kullanıldığı bilinmektedir. Bu anlam varsıllığı yaşamın her
alanında kurulan ilişkilerde yerini almaktadır. Bu Türk örf, adet, gelenek, görenek, yaşantı
biçimi ve aile yapısının yansımasıdır. Cinsiyetçi bu yaklaşımla değerlendirildiğinde, kadın ve
erkek için farklı anlamlar taşıyan hitapların kadına yönelik olumsuz yönde olduğu
söylenebilir. Hitapların ataerkil bir aile yapısı ve bunun bir gereği olarak ağırlıkla erkeğe göre
biçimlendiği bilinmektedir. İnsan ilişkilerinde iletişimin büyük oranda üst-iletilerle kurulduğu
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ve sürdürüldüğü unutulmamalıdır. Bu açıdan yalnızca iletinin değil, üst-iletinin de önemli
olduğu görülmektedir. Bu ise kadın ve erkek arasındaki görüş ayrılığının en temel sebebidir.
Her iki taraf için de iletinin anlamı değişkenlik gösterebilir. İletilmek istenen anlamla
algılanan anlam arasındaki fark da bu noktada çıkar. Toplumsalbilimsel açıdan dil toplumun
benimsediği değer yargıları ve cinse bağlı rol beklentileriyle biçimlenir. Bu ise yalnızca kadın
ve erkeğin yalnızca kullandıkları dille değil aynı zamanda davranışları, giyim biçimlerini,
düşünce ve algılarını, hatta meslek seçimlerine kadar pek çok şeyi etkiler. Toplumdilbilimsel
açıdan dil ve cinsiyet iki yönlü bir anlama sahiptir. Biri dilin kadın ve erkeğe göre farklı
kullanılması, diğeri kadına ve erkeğe yönelik kullanılan dilin farklı oluşudur. İnsanlar
toplumsal yaşama öncelikle birbirleriyle etkileşime girerek katılırlar. Bu süreçte kadın ve
erkek birbirinden farklı dil biçimleri ve iletişim kuralları edinir hatta deneyimlerler. Dilin
kadın ve erkeğe özgü biçimde şekillenmesi de bu açıdan son derece doğaldır. Ancak
örneklerde görüldüğü gibi özellikle hitaplarda kadın ve erkeğe biçilen roller ve yüklenen
sorumluluklar bu kullanımda toplumdilbilimin bir yansıma olarak hitapların da nasibini
aldığını göstermektedir. Bilindiği gibi dildeki değişme toplumsal değişmeyle olasıdır ancak.
Bu ise öncelikle kadının toplumdaki işlevi ve ona karşı bakış açısının değişmesiyle olasıdır.
Kadın ve erkeğe yönelik dil tanımlaması da yine bu yargının sonucu olarak ortaya çıkan bir
durumdur.
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COMMON SUBJECT OF DIFFERENT LIVES: BİR KADIN AĞLADIĞINDA
“Her tercih arkasında vazgeçilmiş bir hayat bırakır”
Bir Kadın Ağladığında
Prof. Dr. Hanife Nâlân GENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Uğur Gökbulut’un başkişileri kadınlardan oluşan Bir Kadın Ağladığında isimli
romanında farklı yaşam öyküleri anlatılmaktadır. Kadın olma durumunun mercek altına
alınmış olduğu romanda toplumun kadına yüklediği roller, sorumluluklar ve beklentiler daha
çok toplumsal cinsiyet algısıyla anlatılmıştır. Kitapta yer alan her bir kadın öyküsü geride
bırakılmış bir yaşamın izlerini taşır. Okurda bir farkındalık yaratma ereğiyle kaleme alınmış
bu öykülerde kadınların anne, eş, evlat rolü yanında üstlendikleri diğer rollerle yaptıkları
tercih ve seçimlerin yazgılarını nasıl değiştirdiği gözler önüne serilmiştir. Öykülerde yer alan
kadınların uzak ya da yakın ilişkide olduğu kişilerle kurdukları bağ, ait oldukları sosyal grup
ve onun anlayışıyla anlatılmıştır. Kitapta yaşları 18, 21, 28, 33 ve 55 olan beş kadının öyküsü
kendi gerçeklikleri çerçevesinde ele alınmıştır. Tercih ya da kararlarının sonuçlarını tek
başına üstlenen bu beş kadının öyküsü 21 yaşındaki Meral, 33 yaşındaki Buket, 18 yaşındaki
Reyhan, 55 yaşındaki Selda ve 28 yaşındaki Leyla ile somutlanır. Öykülerin her biri
kendilerine özgü kişilikleri olan bu kadınlara atfedilmiştir. Roman, yanlış yapmak yerine
yalnız kalmayı tercih eden, adamına göre değil adabına göre davranan, heveslerine göre değil
hislerine göre yaşayan, sahte bir mutluluk değil sade bir yalnızlığı seçen, gizli ve gizemli bir
ülkede yaşayan ve yerlerini sadece sabırlı ve yürekli olduğuna inandıkları erkeğe söyleyen bu
kadınların öyküsüdür. Okurun başkalarının yaşamından ders çıkartmasını amaçlayan romanda
anlatılanlar kadının annelik ve kadınlık gücünü fark etmesiyle koşut olarak değerlendirilir. Bu
değerlendirmenin amacı ne okuru üzmek ne mutlu etmek ne de bu kadınlara acımaları içindir.
Herkesin kendi yaşamına yeni ve farklı bir bakış açısıyla bakabilmesini amaçlamaktır.
Anahtar Sözcükler: Bir Kadın Ağladığında, kadın, tercih, seçim, yazgı

Abstract
In the work of Uğur Gökbulut composed of women titled Bir Kadın Ağladığında, have
been described different life stories. In the novel where the status of being a woman has been
examined, the roles, responsibilities and expectations of the society imposed on the woman
were discussed with a social gender perspective. Each woman in the work carries the traces of
a life with a history left behind. In these stories, which are written with the aim of creating
awareness in the reader, it is revealed how women change their destinies with their
preferences and choices as well as with the other roles they undertake besides the role of
mother, wife and children. The bond between the women in the stories and the people whom
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in the distant or close relationship with them is explained by the social group, with its
understanding. In the book, The Story of five women aged 18, 21, 28, 33 and 55 were
discussed within the framework of their realities. The story of these five women, who alone
undertake the results of their choices or decisions, is embodied by 21 year old Meral, 33 year
old Buket, 18 year old Reyhan, 55 year old Selda and 28 year old Leyla. Each of the stories
has been attributed to these women who have their own personalities. The novel is the story
of these women who prefer to be alone instead of making mistakes, who behave not according
to people but live according to their desires, who choose not a artificial happiness but a simple
loneliness, who live in a secret and mysterious country and tell the place where they live, only
to men who are patient and courageous. In the novel that aims to teach the reader from the life
of others, it is considered to be a parallel to the fact that she realizes the power of motherhood
and femininity. The purpose of this assessment is neither to upset the reader nor to make them
happy, nor to pity these women. It is aimed at everyone to look at their own life from a new
and different perspective.
Keywords: Bir Kadın Ağladığında, woman, preference, choice
GİRİŞ
Uğur Gökbulut’un kaleme aldığı Bir Kadın Ağladığında isimli roman kadın ve
gözyaşını birlikte anan bir başlıkla iki olguyu ön plana çıkartır. Biri kadın, diğeri ağlamaktır.
“Ağlama” eylem olarak, ataerkil toplumlarda kadınla özdeşleştirilen ve kadına yakıştırılan bir
davranış biçimi haline gelmiştir.” (Doğuş Varlı; Beşiroğlu; Gözaydın, 2007: 25). Toplumsal
cinsiyet bakış açısından değerlendirildiğinde, ağlamak zayıflığı, güçsüzlüğü muhtaçlığı ve
hatta ezilmişliği ve itaatkârlığı imlediğinden kadına özgüdür. Çoğunlukla kadınla
özdeşleştirilen bu edim, toplumsal cinsiyetçi bir yaklaşımla erkeğe değil kadına özgü bir
anlam kazanır. Kadınsı ya da kadına ait bir edim olarak algılanan ağlama, erkeğe
yakıştırılmaz. “Kadın gibi ağlamak” bu yargıyı güçlendiren bir örnektir. Kadına yönelik bu
tür söylem ve atasözleri yalnızca kadını değil, erkeği de belli değerlerle etiketleyen bir anlam
taşır. Zira “kadınlar hakkındaki atasözleri aynı zamanda erkekleri de anlatır” (Schipper, 2010:
16). Yine böylesi bir bakış açısından gözyaşı kadının en önemli silahı olarak görülür. Toplum
kadın ve erkekten farklı davranış kalıpları sergilemesi beklentisine sahiptir. Bu yönde eğitilen,
öğretilenleri kabullenen ve sırası geldiğinde bu yönde öğretiye geçen kadın toplumsal
cinsiyetin kendisine yüklediği rol ve sorumlulukları üstlenir. Toplumsal cinsiyet kadın ve
erkeği sosyal kabullenmelere göre davranmaya koşullar. “Erkek bedenlerine sert, sağlam,
başarılı, kaslı ve güçlü olma, evi geçindirme, çok para kazanma, kadın gibi kıvırtmama,
ağlamama, sızlanmama ve hasta olmama vb. değerleri yükler (Odabaş, 2013:209). Kadının
savunmasızlığı ve çaresizliğinin göstergesi olarak değerlendirilen ağlama insani bir tepkinin
sonucu olarak değil, kadınla birlikte anılan bir anlam taşır. Çevremizde ağlayan pek çok kadın
ya da çocuk görebilirken, erkeğin ağladığı durumlara ya hiç ya da çok ender olarak rastlanır.
Kadının ağlaması doğal bir durumken erkeğin kadınsılaşması ya da onun gibi algılanması
durumunun verdiği çekinceyle erkek egemen toplumlarda erkeğin ağlaması bir zayıflık
göstergesi olarak değerlendirilir. Bu yüzden erkeğin ağlaması olağanüstü bir neden ya da
gerekçeye bağlanır. Kadını koruyup gözeten onu kanatları altında tutan erkek hem fiziksel
hem de ruhsal bakımdan güçlü olmalıdır. Evine, ailesine, eşine ve çocuklarına kol kanat gerip
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onların önünde zırh olmalıdır. Bu yüzden duyguların gösterilmesinde olduğu kadar tepkilerin
nasıl olması gerektiği de toplumsal algı, düşünce biçimi ve yasalarla belirlenir. Bunun
dışındaki tavır, davranış ve sözlerse beraberinde erkeğin erkekliğinin sorgulanması sonucunu
getirir. Toplumsal düzeyde kadının karşılaştığı eşitsizlik farklı değişkenlerden kaynaklı olsa
da esas olarak toplumsal cinsiyet ayrımından ya da kadınlık olgusundan kaynaklanır.
Bu çalışmada toplumsal cinsiyet bakımından değerlendireceğimiz kitapta beş kadın
öyküsü anlatılır. Güçlü kişilik özellikleriyle yansıtılan bu beş kadının en önemli ortak
noktaları ise kadınlık ve annelik güçlerini fark etmeleridir. Her biri kendi ayaklarının üzerinde
durmaları gerektiğini öğreninceye kadar acı çekerler. Dertlerinin dermanının kendileri
olduğunu bilen bu kadınların gerçekten yaşamaya başladıkları an da tam bu noktada başlar.
Kitapta anlatılan beş kadın öyküsüyle yaşanmış hayatlardan deneyimler aktarılmak istenir.
İnsanın her şeyi deneyimleyeceği kadar ömrü olmadığı gerçeğinden hareketle bu öykülerden
çıkartılacak dersleri gösterir okura. Kitapta yer alan öyküler mutlu öyküler değildir. Buna
karşın okuru üzmek gibi bir amaçları da yoktur. Her okurun kendince çıkartacağı dersler
vardır. Büyük iddiaları olmayan kitabın yegâne amacı okurda bir farkındalık duygusu
yaratabilmek ve bu yolla kadının varlığı, gücü ve duygularını duyumsatabilmektir. Kitabın
yazılma amacı da bundan ibarettir. Roman dolantısı başkişilerin seçimleri sonucunda
vazgeçmiş oldukları yaşamları kadar değişen yazgılarını konu alır.
Kitapta yaşları 18, 21, 28, 33 ve 55 arasında değişen beş kadının yaşamından kesitler
verilir. Gelecekleri veya yaşamları üzerine yaptıkları tercihleri kadar aldıkları kararları da
yazgılarını etkiler. Kitapta sırasıyla 21 yaşındaki Meral’in, 33 yaşındaki Buket’in, 18
yaşındaki Reyhan’ın, 55 yaşındaki Selda’nın ve 28 yaşındaki Leyla’nın öykülerine yer verilir.
Her bir öykü, ona konu olan kadın başkişinin ismi ve yaşıyla verilir. Öykü sonunda ise
yazılma amacına uygun biçimde izleğe ait küçük bir değerlendirme bölümü bulunur.
BEŞ KADIN, BEŞ YAŞAM ÖYKÜSÜ
Kitaptaki ilk öykü 21 yaşındaki Meral’in yaşamından bir kesit aktarır. Toplam 33
sayfadan oluşan öykünün uzamı Antalya, mevsimse yazdır. “Dışarısı yangın yeri, içleri toz
dumandı adeta” (s.11) denilerek uzamla kahramanların iç dünyaları arasında bir özdeşlik
kurulur. Meral’in babasına boyun eğmiş annesinden başka kimsesi yoktur. Aslında her iki
kadın için de yaşadıkları bu ev bir cehennem gibidir. Meral’in annesi Kevser Hanım ne kadar
içten ve anlayışlıysa, babası Kemal Bey bir o kadar otoriter ve sert yaradılışlıdır. Evde söz
söyleme hakkına sahip olan tek kişi babadır. Bu yüzden eşi ve kızı onun dediklerinin dışına
çıkamaz, aksi söz söyleyemezler. “Kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılığın, derin ve
boyutlu bir toplumsal farklılığa dönüşmesi her anlamda kadın hayatını tehdit etmekte ve
ikincilliğe zorlamaktadır” (Eliuz, 2011). Bu açıdan Meral ve annesi evde birey olmaktan
uzaklaşmış, kadın oldukları için varlıkları göz ardı edilmiş ve boyun eğmeye zorlanmışlardır.
Meral babasının kendisi için uygun bulduğu Ekrem adında varlıklı ancak gösterişe
meraklı biridir. Meral nişanlısına karşı sıcak duygular besleyemez. Çünkü seçmediği ancak
kendisin seçildiği bir evliliği kabul etmeye zorlanır. Babası bu evliliği yapması için ona baskı
yapar.
Meral’in annesi babanın bu tutumunu onaylamasa da kızını bu evliliği yapmaya ikna
etmeye çalışır. Çünkü ona göre kızı baskı altında yaşadığı ve “liseye kadar babasının tokadını
yediği” (s.11) bu evden ancak Ekrem’le evlenirse kurtulabilecektir. Toplumun gelişiminde
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kadının eğitim hakkını eşit ve etkili kullanması oldukça önemlidir. Kevser Hanım eşinin
davranışlarını onaylamasa da bunun sebebini “erkekliğine ve bazen de cahilliğine” (s.11)
bağlar. Burada da erkek egemen bir bakış açısının baskın izleri duyumsanır. Kadın kendi
yaşamına yön verecek güçte olmadığı gibi kendini var etmesi için bir erkeğin korumasına
ihtiyacı vardır. Toplumsal cinsiyet yaklaşımının benimsenmesinde aile ve toplumsal yapılar
oldukça etkilidir. Özellikle bu iki yapının etkileşimi bireyi toplumsal cinsiyet rollerine göre
eğitilmesini ön görürken bunu benimseyen birey de toplumsal cinsiyet rollerinin sürekliliği bu
yolla sağlamış olur. Bireyler toplumun kendilerine dayattığı rolleri içselleştirdiklerinde buna
uygun davranış kalıpları benimsemezlerse toplum dışına itilirler. Bu evliliğe sırf evden
uzaklaşmak adına (s.10) kabul eden Meral yine de Ekrem’de sevilecek yanlar bulmak için
çaba gösterir. Kızına ve eşine şiddet uygulayan, onlara hakaret eden Kemal Bey kızının bu
evliliği yapmaya karşı isteksizliğini görmezden gelerek itirazını basit kaprisler olarak
değerlendirir. Bilindiği gibi şiddet “sertlik, sert ve kaba davranış, kaba kuvvet kullanma”
anlamındadır (Köknel, 1996: 27). Özellikle kadına yönelik şiddetin temel kaynağında
saldırganlık vardır. “Şiddetin amacı, kadının davranışlarının korkuya dayalı olarak kontrol
etmektir. Gerçekte bütün şiddet olaylarında kadın ile erkek arasında erkek lehine bir güç
dengesizliği söz konusudur” (Akbaş ve Uyanık, 2016: 37).
Meral’in tek dert ortağı olan annesi de çaresizdir. Eşinin kendisine de kızına da
sevgisiz olmasını “kendisine bile sevgisi yokken, olmayan bir şeyi sana ve bana nasıl versin?
(s.12) diyerek özetler. Bir erkek evladı olmadığı için öfke dolu olan Kemal, bunun acısını iki
kadınından çıkartır. Eşinin bu hırçın ve öfke dolu davranışlarını kanıksamış görünen Kevser
Hanım da aslında kızının yazgısının kendisininkine benzememesine uğraş veriyordur. Kadına
yönelik ayrımcılık ve engellemeler yalnızca kadını değil, toplumu da yakından etkileyen
sonuçları olan bir durumdur. Toplumun ekonomik, siyasal, kültürel gelişimi yalnız ve ancak
kadının sosyal yaşama katılımıyla olasıdır. Meral “çocuğunu sevmeyen bir adamın eşi
olmayacağını ve kendisini sevmeyen bir adamdan çocuk doğurmayacağını” (s.12) söylerken
bu evlilik kararına kadar kendi seçimini yapamadığı yazısını bundan böyle kendisinin
belirleyeceğini bu sözle kesin biçimde gösterir. Bu kararlı duruş onun sağlam bir kişiliğe
sahip olduğunun göstergesidir.
Yazın sıcak ve nemli günlerinden birinde Meral ve annesi Meral’in evlenince
oturacağı yeni evi temizlerler. Yorgun ve bitkin bir halde eve dönüşte Ekrem’in kendilerine
bıraktığı anahtarı almak için zahmet etmemesi için onun işyerine uğrarlar. Bu karşılaşma
anında nişanlısını tanımayan Meral’in onda sevecek şeyler aradığını gösteren pek çok söz ve
davranış gözlemlenir. Meral gönüllü olmasa da annesi biraz da kızını damat adayına
yakınlaştırmak amacıyla Ekrem’in kendilerini arabayla eve bırakmasına razı olur. Ekrem ve
Meral’in farklı dünya görüşlerine sahip oldukları gerçeği pek çok ayrıntıyla aktarılır. Bu
adamın kendisi “üzerinde bir hakkı olmasını istemeyen” (s.14) Meral, Ekrem’in gösterişli
arabasından da davranışlarından da son derece rahatsız olur, hatta bunu açıkça göstermekten
de geri kalmaz.
Öte yandan Kevser Hanım Ekrem için söylenen “çapkınmış, gece âlemciymiş, sağı
solu belli olmazmış” (s.14) türünden sözlerinse işsiz güçsüz komşuların, dedikoducu
kadınların lafları olarak değerlendirir. Ancak söylediklerine içtenlikle inanmasa da bu sözler
kızını evleneceği erkeğe yakınlaştırmadan başka bir anlam taşımıyordur. Hatta “yaparım
diyenden değil, yapmam diyenden korkacaksın bu devirde” (s.14) diyerek onu teselli etmeye
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çalışır. Bu sözlerle Meral’in ailesinin Ekrem hakkında duyduklarını kulak ardı ettiklerine
tanık oluyoruz. Bunun en temel sebebiyse toplumsal cinsiyet bakış açısına göre şekillenen
yargılar ve ataerkil düşünce sisteminin baskın etkisidir. Bilindiği gibi “toplumsal cinsiyet
kadın ve erkeğin toplum yaşamına ne oranda ve nasıl katılacağını belirlerken, o cinsiyeti nasıl
temsil edeceğine de karar veren bir mekanizmayı harekete geçirir. Bu cinsiyet rolü bir yandan
kişinin toplumdaki davranış biçimini belirlerken öte yandan etkileşim ve iletişimde olduğu
insanlarla ilişkisinde üstlendiği ya da oynadığı rolleri biçimlendirir.” (Genç, 2018: 14).
Bu küçük yolculuk sırasında Ekrem lüks arabasının daha önce defalarca anlattığı
özelliklerini tekrar ederken Meral’in “karmaşık ve gösterişli şeyleri sevmediğini” (s.15)
hatırlatmasını da duymazdan gelir. Öyküde her iki erkek de kadınların duygularını anlamayan
daha doğrusu bunu önemsemeyen kişiliktedirler. Meral’in hayatıyla ilgili kararları anne ve
babası alıyor daha sonra da annesi tarafından kendisine aktarılıyordur. Evde babasıyla sağlıklı
bir iletişim kuramayan Meral, kendi düğününün ayrıntılarını başkalarından dinliyordur.
Ekrem’in Meral’in düğün organizasyonunun dışında tutulmasını onun o günün keyfini
çıkartması için yapıldığını söylemesi ise ikisinin farklı dünyaların insanı olduğunu gösteren
bir başka örnektir. Meral’in bu tepkilerine şimdilik sessiz kalan Ekrem bu durumdan hoşnut
olmadığını da göstermekten geri kalmaz. Kemal Bey’in kararlarını ona bir erkek veremediği
için de sorgulayamayan Kevser Hanım çaresizidir. (s.17). Meral hayatını babasının
yönlendirmesini, iki ay gibi kısa bir sürede onu hiç tanımadığı biriyle evlenmesi dahası onun
adına karar vermesini kabullenmediğini (s.18) annesiyle olan söyleşilerinde sık sık dile
getirir. Kızının memnuniyetsizliğini şımarıklık olarak değerlendiren Kemal Bey’in tek derdi
damat adayına karşı mahcup olmamaktır. Kızının duygu ve düşüncelerini önemsemeyen baba
onun bu yolla yok saydığını da göstermiş olur. Hatta kızını kendisini bir daha rezil ederse
sonuçlarına katlanmakla tehdit eder. (s.22). Kemal Bey’in bu anlarda kızına ‘küçük hanım’
şeklinde seslenmesi de onun duygularını anmaya yanaşmadığını gösterir. Evdeki ortam
Meral’i henüz yirmi bir yaşındayım ama şu dünyada yapayalnızım sanki” (s.23) diyeceği bir
yalnızlığa iter. Bu söylemden gencecik bir genç kızın geleceğe dair hiçbir umut taşımadığı
anlaşılır. Meral’in sıklıkla dile getirdiği bu sözler karşılık bulmadıkça umutsuzluğu, yalnızlığı
ve çaresizliği de derinleşir. Saçlarını okşayan, onu dinleyen, ona dua eden annesi dışında
kimsesi yoktur. Kendisinin de açıkça itiraf ettiği gibi annesinin de elinden başka bir şey
gelmiyordur. Ne nişanlısını ne de babasına duygularını açamayan istekleri söyleyemeyen
Meral tepkisini suskunluk ve boyun eğmeyle gösterir. Meral’in ailesinin tepkisi mikro
düzeyde toplumsal yapının yansımasını gösterir. “Aile, bir bakıma kendisinin dev bir
örüntüler zinciri olan toplumsal yapıya benzer şekilde bir bütünlükten meydana gelmektedir.”
(Bingöl, 2014: 110). Bu manidar davranışın anlamını çözmeye çalışmayan iki erkek
cephesinde de her şey istedikleri gibi gelişiyordur. Meral’in suskun ve uysal hali birinin baba
olarak diğerininse eş olarak istediği bir kadın profilidir. Babası ve nişanlısı tarafından
mutlulukla karşılanan Meral’in bu suskunluğu aslında sadece bir mucize bekleyen bir genç
kızın feryadıdır. (s.24). Bu durum üç kişi için üç farklı anlam taşıyordur. Kemal Bey Meral’in
bu durumunu yavaş yavaş nişanlısına alışmasına, Ekrem’se Meral’in onu diğer kadınlardan
kısmaması ve aşırı sevgisine bağlar. Meral yoğun bir depresyondadır artık günlerin adını
bilmeden, bilinçaltı bir süreçteymiş gibi kendini zamanın ve olayların akışına bırakır.
Düğüne bir gün kala gördüğü rüyanın etkisiyle kaygısı artmıştır. Annesi onun bu
durumu düğün heyecanına verir. Düğüne sayılı saatlerin kaldığı zamanda Meral nişanlısı
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Ekrem’i yanında göremez. Bekârlığın son gününü kutlayacağı için onu yalnız bırakır. Işıklar
Caddesi’ne son hazırlıkları tamamlamak üzere çıktığında otobüste annesinin kucağında
gördüğü bir bebeğin kendi yaşamı için “hayatında beklediği bir mucize olabileceğini” (s.26)
düşündüğü anda bundan anında vazgeçer. Meral Ekrem’e güvenmiyordur. Bu yüzden ondan
çocuk yapmaya da hiç niyeti yoktur. Yeni evine aldığı eşyaları bırakmak üzere yola çıktığında
kendisini bekleyen sürprizden habersizdir. Kadın ve erkek arasındaki ayrımcılığı Ekrem’in
neredeyse tüm dolabı işgal eden eşyalarıyla yeniden hisseder. Annesinin anlattığı
“evlendikten sonra ideal kocaya dönüşen adam hikâyelerine” (s.27) inanmak ister. Ekrem’e
tüm eksiklikleri ve olumsuzluklarına karşın yine de güzel duygular hissetmek ister. Ancak
evde Ekrem’i bir kadındı uygunsuz şekilde yakalayan Meral’in tüm dünyası başına yıkılır
adeta. Ancak beklenenin aksine Ekrem son derece pişkin bir tavırla Meral’i kimseye bir şey
söylememesi için tehdit ederek onu bu evliliğin olacağı ve gördüklerini unutmasını söyler.
(s.28). Üstelik sonrasında ne bir özür diler ne de konuyu açar. (s.37). Bu davranışı da kadını
birey olarak görmediğinin en güzel göstergesidir. Meral’in Ekrem’in yanında kendisi yabancı
ve yalnız hissetmesi de bu yüzdendir. Ruhu bedenini terk etmiş gibi olan Meral eve nasıl
döndüğünü bilemez. Evde bulunan teyzesi ve annesi neler olduğunu merak ederler. Kevser
Hanım Ekrem’in bu davranışını onaylamasa da Kemal Bey’in, akrabaların ne düşüneceği
kaygısıyla kızının evlilikten vazgeçmesini istemez. Meral’in teyzesi kız kardeşi Kevser
Hanım’a göre daha güçlü ve birey özellikleri taşıyan bir karakterdir.
Babası eşine karşı hitaplarında da çok kaba ve baskındır. Ona ikinci sınıf vatandaşmış
gibi davranır ve ‘kadın’ diye seslenir. (s.33). “Esasen davranış, tutum ve rollerle ilgili olan
kadınlık ve erkeklik, dişi veya er oluş temelinde şekillenen iki farklı boyutu ifade etmektedir”
(Vatandaş, 2007: 30). Meral babasına Ekrem’in kendisini aldattığını dahası bunu kendi
gözleriyle gördüğünü söylediğinde verdiği tepki oldukça çarpıcıdır. “Bir hata etmiş. Erkek
eşeğin anırmayanı olmaz. Ben onunla konuşurum ve bir daha yapmaz, olur biter.” (s.34)
diyerek konuyu kapatır. Kızının haklı olduğu bir durumda ona destek olmadığı gibi, erkek
egemen bakış açısının etkisiyle aldatan damat adayını suçlamaz. Kızının kendisini aldatan bir
eş adayıyla evlenmek istememesini ise ‘saygısızlık’ (s.35) olarak değerlendirir. Eşine ‘kadın’
kızınaysa ‘küçük hanım’ söylemleriyle hitap eden Kemal bey bu yolla düşüncesinin amacını
ve niyetini ortaya koyar. “…Söz edimlerinin iletiyi gönderen ve alan arasında durum, amaç ve
toplumsal cinsiyet algısına göre çok farklı anlamlar kazanmasına yol açar. Bu anlam
kızgınlık, öfke belirtebileceği gibi sevgi ve hoşgörü anlamını da güçlendirebilir.” (Genç;
Perşembe, 2018: 419). Kemal Bey’in eşi ve kızına yönelik hitapları da cinsiyet ayrımcılığını
kesin biçimde ortaya koyan bir niteliğe sahiptir. Kızını asla dinlemeyen onun kararlarına
saygı duymayan baba, zorla ve baskı altında kızına her istediğini yaptırırken saygı kavramını
irdelemek aklının ucundan dahi geçmez. Bu duruma tek tepki veren kişi Meral’in teyzesidir.
Hatta Kemal Bey’i kızdıracak “senin gözünde biz kadınız ve konuşmamalıyız” (s.35)
sözlerini onun yüzüne vurabilen tek kişi de o olduğu için eniştesi tarafından evden kovulur.
Meral’in babasının tek derdi “Kemal’in kızı düğüne bir gün kala yüzüğü atmış” (s.36)
dedirtmemektir. Meral otoritesinin sorgulanmayacağını hatırlatan babası ve nişanlısının aynı
dili konuştuklarını düşünür ve yalnızlığına daha da gömülür.(s.36)
Öyküde serim ve düğüm bölümlerinin anlatıldığı kısımlarda okurda merak duygusu en
doruk noktaya ulaştığında bunlara ulamlanan çözüm bölümüne geçilir. Düğün Akşamı başlığı
taşıyan sonuç bölümde bundan sonra neler olacağı merakla beklenir. Ancak öykü boyunca
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Meral’in kişilik özelliklerini, düşüncelerini ve tepkilerini bilen okur için son çok da şaşırtıcı
olmayacaktır. Merak edilen tek şey Meral’in bu evliliğe nasıl razı olmayacağı veya ne
yapacağıdır. Nikâh masasında evlenmeyi kabul etmeyen Meral’i Ekrem ve Kemal Bey, gelin
ve damat odasına götürerek onu döverler. Vücudundaki kırıklar nedeniyle iki hafta hastanede
kalan Meral’in bedenindeki hasar iyileşse de ruhundaki asla iyileşmez. Üstelik ne babası ne
de Ekrem hakkında herhangi bir idari işlem yapılmaz. (s.40). Bir yıl teyzesinin yanında
yaşayan Meral içine düştüğü derin depresyondan kurtulamaz. Cansız bedenini balıkçılar
bulduğunda takvimler tam bir yıl önceki düğün gününü gösteriyordur. Ölümünün ardında
anne ve babasına yazdığı notla onları affettiğini söyleyen Meral yaşamına son verir.
Adım Meral ismini taşıyan bölüm öykünün başkişisi tarafından değerlendirmesini
içeren bir bölümdür. Tek suçunun dünyaya kız çocuk olarak gelmek olduğunu vurgulayan
Meral bu yüzden suçlandığını, aşağılandığını, susturulduğunu, okutulmadığını ve yok
sayıldığı bilir. (s.42). Meral’i üzen en önemli şeyse kendisine değer verilmemesidir. İsyanı
sırf erkek oldukları için kendini her şeyin üstünde zanneden zavallılaradır. Birilerine zorla
katlanmak zorunda olmadığını düşünen Meral kendi yaşamından vaz geçmeyi seçer.
Kitaptaki 27 sayfalık ikinci öykü 33 yaşındaki Buket’in öyküsüdür. Öykünün anlatı
zamanı sonbahar, uzamı ise Gaziemir ve Selçuk’tur. Nevzat’la mutlu bir evliliği olan Buket
Bade ve Onur adında iki çocuğun annesidir. Okur, öyküde Buket’in iki yıllık arkadaşı olarak
tanıtılan Eylül’le yakın ve samimi ilişkisine tanıklık eder. Bu arkadaşlığın sınırlarının
çizilmesi adına verilen bilgiler iki kadın karakteri daha yakın tanıtmayı amaçlar. Buket’ten
yaşça küçük olsa da Eylül kafa dengi bir arkadaştır. “Birkaç başarısız ilişkiden sonra hayatına
hiçbir erkek almamış ve kendini kendine adamış” (s.48) olan Eylül zaman zaman Buket’e
yaptığı eleştirileri onun eşiyle arasındaki ilişkiyi yıpratmaması adına yaptığı vurgulamaktan
da geri kalmaz. Anne ve evli bir kadın olarak Buket, pek çok konuda Eylül’den farklı
düşünüyordur. Öncelikleri onunkinden ayrıdır çünkü. Yoğun iş temposunda çalışan Nevzat
ailece yapılan etkinliklere pek katılmaz. Ancak bunun için de eşi onu suçlamaz asla. Buket
Selçuk’ta yaşayan annesiyle de sıkça görüşür. Kendisini anne ve eş rolüyle tanımlayan Buket
kendi için bir şey yapıyor gibi değildir. Buket toplumsal rollerin kendisine uygun biçtiği
davranış ve roller üstlenir. “Toplumsal cinsiyet rolleri zamansal, mekânsal, toplumsal ve
kültürel durumlara paralel olarak değişmekte, farklı görünümler kazanmaktadır.” (Tuğsavul,
Karagöz, Soydinç, 2017: 4). Eşi Nevzat’ın yoğun işleri nedeniyle gelemeyeceği aile ziyaretine
Eylül’le giderler. Eylül yaradılış gereği her ne kadar bu tür görüşmelerden hoşlanmasa da yine
de onlarla Buket’in annesini görmeye Selçuk’a gider. “Küçük yaştan beri evden uzak olması
ve nadir olarak böyle ortamlara girmesinden dolayı aile muhabbetleri Eylül’ü sıkıyordu”
(s.57) denilerek onun hem kişiliği hem de yaşam biçimi hakkında okura bilgi verilir. Yorucu
ancak keyifli bir günün ardından eve dönüşte Buket önce Eylül’ü evine bırakır. Oradan da
kendi evine geçecektir. Eylül’ün cüzdanının koltuğun altına düşürdüğünü fark eden
çocukların durumu annelerine bildirmesi üzerine Buket, onun oturduğu Buca’ya doğru yol
alır. Eylül’ün oturduğu sokağa girdiğinde Bade babasının arabasını fark eder.
Buket gördüğü bu manzara karşısında allak bullak olur ancak içinde hala bir umut
vardır. Eşine ve en yakın arkadaşının kendisine böylesi bir kötülüğü reva görmeyeceklerine
inanmak ister. Hatta içinden bunun bir açıklaması olduğunu ya da her şeyin bir tesadüf
olmasını diler. Aklından her türlü ihtimali geçiren ancak olabildiğince iyimser olmaya çalışan
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(s.59) Buket içindeki şüpheye yenik düşer ve Eylül’ün evine gitmeye karar verir. Bunu
düşündüğü ihtimali netliğe kavuşturmak adına yapar. (s.60). Normalde kapıyı hemen açan
Eylül Buket’i kapıda çeşitli bahanelerle oyalar ve hemen kapıyı açmaz. Çocuklar alıştıkları
evi odalarına doğru geçtiklerinde Buket yakın arkadaşı Eylül’le sohbete başlamıştır. Eylül’ün
rahat ve çekincesiz tavırları Buket’i yanlış düşündüğü sonucuna iter. “Belki de ben
yanılıyorum. Yoksa hiç kimse bu kadar rahat ve sakin olamaz” (s.62) diye geçirir içinden.
Evde eşinin saklanabileceği yerlere girmek için türlü bahaneler bulan Buket aradığı yerlerde
ve hatta yatak odasında herhangi bir ize rastlayamaz. Yatak odasına Buket’i almak istemeyen
Eylül odanın dağınık olduğu gerekçesiyle onu engellemek ister. Buket eşinin saklandığını
düşündüğü ve saklanma olasılığının en yüksek olduğu odanın yatak odası olması nedeniyle
oraya girmek için her türlü yolu dener. Ortalığın ve yatağın dağınık olmasını da Eylül’ün deli
yatmasına bağlayan Buket odadaki her türlü ayrıntıyı dikkatlice inceler. Dolabın içinin boş
olduğunu gören Buket, Nevzat’ın saklanabileceği başka yerleri düşünür. Yatağın altındaki
bazı aklına gelse de eşinin gövdesinin oraya sığamayacak kadar iri olması nedeniyle oraya
saklanmış olmayacağına karar verir. Eşini Eylül’ün yatak odasında bulamayan Buket eşinin
arabasını bir iş arkadaşının alıp buralara uğradığına kanaat getirir. (s.65).
Buket çocuklara meyve suyu vermek için mutfağa yöneldiğinde Eylül de peşinden
gelir. Ancak Onur’a meyve suyu yerine süt vermek isteyen Buket, buzdolabına yönelir.
Buzdolabından süt alıp içinde kimsenin olmadığından emin olan Buket’in kapının arkasında
duran mutfak tüpü dikkatini çeker. Tüpün konulduğu iki kapaklı alt dolaba eşinin iri
gövdesinin sığmayacağını düşünse de içine bir kurt düşer. (s.66). Eylül’le aralarında çıkan söz
dalaşından sonra Buket’i tüpün boş olduğuna inandıramayan Eylül elektrikli cezve ile sütü
ısıtmayı önerse Buket “arkadaşının gözlerinde, eve geldiğinden beri hiç görmediği o endişeyi
görür” (s.67). Buket’in tüpü ısrarla kullanmak istemesi üzerine Eylül “kısık bir sesle “Yapma
bunu Buket” (s.68) der. Buket tüpü yere bırakıp dolabın kapağını açtığında “on yıllık evliliğin
hayal kırıklığı, zavallı bir şekilde iki büklüm duruyordur”. (s.68). Eşini en yakın arkadaşıyla
kendisini aldattığını bu şekilde öğrenen Buket eşinin çok iyi bir oyuncu kendisinin de çok
kötü bir izleyici olduğunu söyler bu sahneye tanık olan çocuklarına. (s.69). Eşinden hiç
beklemediği bu durum karşısında güveni sarsılan Buket kitabın önsözünde okura dikkat
çekilen durumu yaşıyordur. Yani başkalarının başına gelen her şey, kendisinin de başına
geleceğini nereden bilecektir.
Bu olaydan sonra çocuklarını da alıp Selçuk’a annesine yanına taşınan Buket üç yıl
süren çekişmeli bir boşanma sürecinden sonra Nevzat’tan ayrılır. Bu sürecin ilk yılında
babasını kalp krizinden kaybeden Buket Alzheimer olan annesiyle ilgilenmek durumunda
kalır. Mahkeme salonları dışında Nevzat’la yüz yüze gelmeyen Buket onun Eylül’le evlilik
haberini duyduğunda birkaç damla gözyaşı döker. Kendi hayallerinden vaz geçen bir kadın
olarak kendini çocuklarına adayan Buket güçlü bir kadın olduğunu kanıtlar.
Öykünün sonunda Nevzat ve Eylül mü? Başlığı altında da bu iki kişinin evliliklerinin
akıbeti hakkında bilgi verilir. Nevzat Buket’le ayrıldıktan kısa bir süre sonra Eylül’le evlense
de bu evlilik bir yıl kadar sürer. Eylül Nevzat’ı tesadüfen gittiği diş kliniğinde tanıştığı bir diş
hekimiyle aldatır ve yoluna devam etmeyi seçer. Eylül değilse de Nevzat yaşadıklarını aldığı
aha bağlar.
Öykünün Adım Buket isimli son deyiş niteliğinde bölümünde Buket sevginin ne
olduğunu sorgular. Çünkü sevdiği adamın kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını
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öğrenmesinden sonra sevgiye olan inancını yitirmiştir. Doğru bildiği, iyi niyeti ve hayalleri
kendisinden çalınmıştır. “Anlatamadığı için susan, kötü olmadığı için sabreden” (s.72) Buket
çocuklarına kendisinin inanmadığı hala pembe masallar anlatıyordur. Pablo Neruda’nın
söylediği gibi “Bir kadın söyleyecek çok şeyi olduğu halde susuyorsa, erkek artık tüm şansını
kaybetmiştir”. Boşanma olayında Buket sonuna kadar haklı olsa da bu haklılığın pek çok
açıdan bir değeri yoktur. Nevzat ondan vazgeçerek bir başka kadına yönelir. Ancak aldatılan
kadın olmak kadar aldatan kadın olma durumu da karşılaştırılır. Bu karşılaştırmadaki temel
ölçüt de öykü boyunca okura kişilik özellikleri anlatılan Eylül’ün bunu yapma potansiyelinin
gösterilmesidir. Öykü boyunca okura Eylül’ün yuva yıkan bir kadın olabileceğinin ipuçları
verilir. Bunlar gerek Eylül’ün kişilik özellikleri gerekse seçimleri aracılığıyla paylaşılır.
Örneğin, Buket’in annesini ziyaret etmek için Selçuk’a gittiklerinde Eylül aile yaşamının bu
tür ritüellerinin dışında biri olduğunu açıkça gösterir. Yalnızca edimleriyle değil sözleriyle de
bunu sık sık dile getirir. Örneğin, ona göre Buket görünümüne özen göstermeli, fazla
kilolarını dert etmelidir. Oysa Buket hem eş hem de anne olarak Eylül’ün söylediği sözleri
daha çok kadın olma rolüyle ilişkili olarak algılar. O çoktan kadın olmayı unutmuştur. Çünkü
anne, evlat ve eş olarak ailesine karşı sorumlulukları vardır. Bu açıdan Buket’in kendisi için
pek bir şey yapmadığını bile düşünebiliriz. Öyküde bu durum eleştirilen noktalardan biri
olarak da söylenmiş olabilir.
Kitabın üçüncü öyküsünün başkişisi 18 yaşındaki Reyhan’dır. Öykünün uzamı
Kızılcahamam’ın elli haneli bir köyüdür. 27 sayfalık öykünün anlatı zamanı bahar aylarında
başlar, haziran ayında Reyhan’la Bekir’in birlikte kaçacakları tarihte ive kazanır. Köydeki
yaşamın baş aktörleri kadınlardır. Aktöresel bakış açısıyla değerlendirilen bu durum kitapta
“her evde olduğu gibi yine en büyük iş, ev kadınlarına düşmekteydi” (s.73) sözüyle
vurgulanır. “Cinsiyete dayalı iş bölümü, kadınlarla erkekleri farklılaştırmakla kalmaz, aynı
zamanda toplumsal kaynaklara erişimlerini de etkiler ve eşitsiz kılar. Bu eşitsizlik, cinsiyete
dayalı çeşitli ayrımcılık ve engellemelerle güçlenir” (Özaydınlık, 2014: 94). Toplumsal
yaşamın önemli yönlendiricisi olan kadın ev işi yanında çocuk ve hayvanlarla ilgilenmek gibi
köy yaşamının ağır işlerini yapmak zorundadır. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu işler
kadınların sorumlulukları olarak gösterilir. Bu yüzden kız çocukları annelerinden küçük
yaşlardan başlayarak bu işleri yapmayı öğrenirler. Ev ve tarla işleri gibi işleri öğrenen kızlar
yirmisini geçmeden evlendirilir. “On beşinde kız, ya erde gerek ya yerde” gibi sözler de temel
olarak bu tür düşünce sistemin bir ürünüdür. “Babaevlerindeki hayatları, koca evinde de
aynen devam ederdi ama yine de her şeye rağmen okuyup, iyi yerlere gelmiş kızları da vardı
bu köyün” (s.73-74) denilerek Anadolu kadının zorlu yaşamı hakkında bilgi verilir. Bu küçük
yerleşim biriminde bekâr ya da evli köylü kadının yazgısının toplumsal cinsiyet bakış açısına
göre belirlendiği görülür. Ataerkil aile toplum yapısında “ergenlik çağına giren bir kadın
bedeni “evlenmek, eş ve anne olmak” için hazır bir vaziyette kabul edilmektedir.” (Bilgin,
2016: 222).
Öğretmen Esin Hanım’ın çok zeki bir kız olan Reyhan’ın okuması gerektiği
düşüncesine karşın babasının bu fikre soğuk bakmasından dolayı okumasına büyük bir engel
konulur. Babası onu birkaç nedenden ötürü okutmak istemez. İlki bakmak zorunda olduğu
kardeşlerinin olması, ikincisi her gün yapmak zorunda olduğu ev işleri ve bir diğer engel de
okulun ilçede olmasıdır. (s.74)
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Reyhan akıllı bir kız olarak betimlenir ancak bu özelliği okumasını sağlamaz geriye
güzelliği ön plana çıkartılır. Kadın bedeninin güzellik, cazibe veya baştan çıkartıcı özelliklerle
tanımlanması kadının cinsel bir obje olarak görülmesi sonucunu beraberinde getirir. Kadın ve
erkek bedenlerini sosyo-kültürel faktörlerin etkisiyle anlamlandırırlar. Bu yönden özellikle
kadın bedeni sosyal olarak şekillenir ve toplumsal cinsiyetle yorumlanarak değerlendirilir.
Kökleşik aile yapısına sahip toplumlarda kadın bedeni sosyal anlamlandırmalara sahiptir.
Kadınları aklından çok güzelliğiyle ön plana çıkartan kalıp yargılar da aslında toplumsal
yaşamda kadının cinsiyetçi bakış açısıyla algılandığının göstergesidir. “Kadının saçı uzun aklı
kısa”, “kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmemek lazım” gibi atasözleri bu
yargıları güçlendirir. “Genelde toplumdaki tüm insanların bedeni, özelde de kadın bedeni her
zaman çeşitli algı, söylem, kurum, mekân ve pratiklere muhatap olmuştur” (Odabaş, 2005:
153).
Reyhan “bir dönümlük araziye kurulmuş ve içinde büyük bir ağıl, ahır ve şirin bir evin
olduğu bu yeri seviyordur.” (s.74). Öyküde Reyhan’ın yaşadığı çevreye dair olumlu duygular
beslediğinin ön plana çıkartılması olayların gelişimindeki etkini gösterme işlevi üstlenir.
Reyhan kısa süren bir evlilik yapmış olan çoban Bekir’e sevdalıdır. Diğer köylerde hakkında
çıkan çapkınlık iddiaları ve saldırgan yapısı Reyhan’ın Bekir’le evlenmesinde en büyük
engeldir.(s.75). Çünkü Babası onu çoban Bekir’e bu sebepler yüzünden vermek
istemeyecektir. Öykünün bu aşamasında Bekir’le ilgili bu tür bilgilerin paylaşılması olayların
akışının ne yönde gelişeceğinin ön bilgileri olarak değerlendirilebilir. Bekir daha önce bir
evlilik yapmıştır, agresiftir ve çapkındır. Bunların farkında olan Bekir, Reyhan’ı kendisiyle
birlikte kaçmaya ikna etmeye çalışır. İki genç Süslü Mehmet’in kızının düğün gecesi kaçmaya
karar verirler. Reyhan annesi ve kardeşleriyle son kez aynı çatı altında olmanın hüznüyle
kaçış hazırlığı yapar. Sevdiği erkekle olacağı için mutlu, ailesini bırakıp gideceği içinse
mutsuzdur. Reyhanların evinde otoriter bir baba ve ataerkil bir aile yapısı vardır. Babası için
“çocuklarının dert ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenirdi ama kararlarını tartışmaya açmazdı”
(s.78) şeklinde bir ifade olması kökleşik aile yapısının hâkim olduğu bu evde Reyhan’ın
evlilikle ilgili düşüncesini neden ailesine açamadığı anlaşılır. Reyhan için “her seçim bir
vazgeçiş” (s.79) anlamı taşır. Reyhan ailesi özellikle de babasıyla sağlıklı bir iletişim
kuramadığı için onları karşısına almak pahasına kendi seçim hakkını kullanır. Reyhan’ın
ihtiyaç duyduğu tek şey affedilmektir. Bu seçimin sonuçlarının onun düşündüğünden de
vahim olacağını öngöremeyen Reyhan’ı teselli eden tek şey sevdiği adamın yanında
olmasıdır. Bekir, Reyhan’ı annesinin evine götürür. Eve bu şekilde gelen bir geline soğuk
davranan dahası gerek oğlunun önceki evliliği yüzünden gerekse pişmanlık duyacağı bir
durum varsa ona babaevine geri dönmesini söyler. Ancak Reyhan kararlıdır ne olursa olsun
bu evde Bekir’le birlikte kalacaktır. Babası muhtarla birlikte Reyhan’ı almaya geldiğinde
genç kız onunla gitmez. Babasının şefkati nefrete dönüşür ve onu evlatlıktan reddeder. İki ay
sonra Bekir’le nikâhı kıyılan Reyhan bir yanda kendi ailesi diğer yanda kayınvalidesiyle
yaşadığı sorunlar yüzünden mutsuzdur. Bu arada Bekir, Reyhan’a göçmen olarak Kanada’ya
gidecekleri haberini verir. Kayınvalidesininse oğlunu kendisinden uzaklaştırıyor diye
Reyhan’a olan zulmü artmıştır. Ataerkil aile yapısına iye olan Reyhan seçimin sonuçlarına
katlanmak zorunda bırakılır. Kendi seçmediği biriyle evlendiğinde mutsuz olacak olan
Reyhan kendi seçtiği kişiyle evlendiğinde de mutsuz olur. Çünkü kendi başına aldığı evlilik
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kararının sonuçlarına katlanmak zorundadır. Kadını aldığı kararlardan ötürü yargılayan aile
onu yalnız ve korumasız bırakarak bir kez daha cezalandırmış olur.
Reyhan arkasında söylenmemiş sözler ve asla unutamayacağı yüzler bırakarak gittiği
için hep o yarım kalmışlık hissiyle yaşar.
Öykünün Ve Kanada başlıklı devamında orada yaşanan ve Reyhan’ın yaşamını
tümüyle değiştiren olaylara yer verilir. Kanada’nın Ontario kentinde bir yıllık bir uyum
sürecinden sonra Reyhan hamile kalır. Ancak üç yıl sonra kızını lösemiden kaybeder. Bu ilk
mateminde babasının bedduasını anımsayan Reyhan için bu olay kötü günlerin başlangıcı
olur. Kocasının sözel ve fiziksel şiddetine maruz kalan Reyhan (s.96) içini yakan evlat acısına
bir de kocasının zulmü eklenir. “Toplumsal içeriğin “erkek egemen” olduğu toplumlarda
cinsiyet ayırımı, kadının şiddet ve istismar edilmesi çok da şaşırtıcı bir durum değildir”
(Küntay, 2010: 17). Eşinin kendisini aldattığını öğrenen Reyhan tüm umutlarını yitirmiştir.
“Ömrün boyunca yüzün gülmesin” (s.97) diyen babası kadar onu ölümle tehdit eden Bekir de
silinir gözünden. Bir an önce ondan kurtulup Türkiye’ye dönme planları yapar. Bekir’e karşı
hissettiklerini yüzüne karşı söyleyemeyen Reyhan bir mektup bırakacak kaçar. Öykünün
Merhaba Ülkem alt başlığında Reyhan’ın yaşamında yeni bir sayfa açtığı olayları kapsar.
Uçakta tanıştığı ve Kanada Konsolosluğu’nda çalışan biri ona orada kendisine uygun bir iş
olup olmayacağına bakacağı söyler. Bu yeni hayatta karşısına çıkan ilk ve önemli engel bir
kadının tek başına kalabileceği bir otel bulmaktır. (s.102). Türkiye’de Bekir’siz devam
edeceği bu yaşamda kadın olarak vereceği mücadele anlatılır. Nihayet tüm koşullar sağlanır
ve Reyhan çalışmaya başlar. Takvimler eylül ayını gösteren son Pazar günü Reyhan için
büyük bir gündür. Çünkü ailesiyle barışmak için yola çıkacaktır. Reyhan Kızılcahamam
yakınlarında bir kaza geçirir. Hastaneye gelen anne ve babasına beni affedin diyebilen Reyhan
ne yazık ki kurtarılmaz. Adım Reyhan isimli son bölümdeyse yanlış bir kararı hayatıyla
ödeyen bir kadından geride hiçbir işe yaramayan özür sözleri gelir.
Kitabın 21 sayfalık dördüncü öyküsü bir bakımevinde kalan 55 yaşında Selda’nınkidir.
İçine kapanık ve kimseyle konuşmayan bu yaşlı kadının tek dert ortağı Meltem hemşiredir.
Eşini bir trafik kazasında kaybeden kendisi de bakıma muhtaç kalan Selda’nın kendisini
arayıp sormayan iki oğlu vardır. Çocuklarının hiçbir şeyine eksik ekmeyen bir anne olan
Selda’nın küçük oğlu Zafer hayırsız büyük oğlu Taner iyi niyetli, saf ve temiz biridir. Meltem
hemşireyle söyleşilerinden öğrenildiğine göre Selda’yı gelini istememiş Taner de eşine ses
çıkartamadığı için annesini bakımevine bırakmıştır. Bunun hesabını soracak kadar güçlü bir
karakter olmayan Taner (s.121) annesini evinde barındıramaz. Taner karısı Beyhan’ın ya
annen ya biz diyerek onu bir seçim yapmaya zorlayan sözlerine karşı boyun eğmek zorunda
kalır. Evlatlarının varlıklarında onlar için her şeyi yapan bu anne için yoklukları
dayanılmazdır. Aralarında hasta hemşire ilişkisinden çok dostluk bağı kurulan Meltem ve
Selda artık her şeyi konuşuyorlardır. Selda’ya lenf kanserine yakalandığını söyleme görevi de
Meltem’e düşer. Altı ay ömrü kalan Selda son günlerini Meltem’le geçirmekten son derece
memnundur. Adım Selda isimli alt bölümdeyse kendisini yalnız bırakan iki hayırsız evladı
beklemekle geçen bir ömürden geriye kalanlar anlatılır. Selda büyük oğlu ve onun karısından
sakladığı parayı ömrünün kalan zamanında kendisi yalnız bırakmayan Meltem’e bırakır.
Gerideyse çocuklarının özlemiyle her gün onların yolunu gözlemiş elleri boş kalmış bir
annenin hüzünlü öyküsü kalır. Adım Selda isimli alt başlıkta Selda’nın onların son
zamanlarında yanında olduğu ancak kendisi zor durumdayken onu yalnız bırakan iki oğluma
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yakarışına yer verilir. Evlatların anne babalarına iyi davranmalarını salık veren bu öykü
evlatlık görevinin kutsallığına vurgu yapar.
Kitabın Anadolu’nun şirin mi şirin ilçesi Kaman’da geçen son öyküsü 28 yaşındaki
Leyla’ya aittir. 40 sayfalık öyküde uzun yıllardır yalnız yaşayan bir kadın olan Leyla’nın
yaşadıkları anlatılır. Evleneli dört yıl olmasına karşın iş bulma bahanesiyle Ankara’ya giden
sonrasındaysa birkaç kez gelen Murat, Leyla’yı engelli kızıyla yalnız başına bırakır. Her ay
onlara bir miktar para göndermekle aile babası olmaya çalışan Murat, Leyla’yı evli iken dul
gibi bırakır. Buna karşın Leyla namus ve şerefini koruyacak ve adına laf getirmeyecek bir
yaşam sürer. Ataerkil yapının baskın olduğu bir anlayışta kadın bedenini yalnızca kendisi için
değil, eşi için de koruyup kollamalıdır. Çünkü namuslu kadın bedeni daha çok erkeğe aittir.
Komşusu Fatma ve eşi Bekir’den başka kimseyi olmayan Leyla’nın en büyük destekçisi de
onlardır. Akraba evliliğinden dolayı spastik doğan Belgin’i bir türlü kabullenemeyen ve onun
sorumluluğunu almayan Murat (s.134) evi terk edip gitmiştir. Çevre baskısından kurtulmak
için eşinin yurt dışında çalıştığı yalanını uyduran Leyla (s.138) toplumun yalnız yaşayan ya da
yaşamak zorunda olan bir kadına karşı algısını ortaya koymuş olur. Hayattan bir beklentisi
olmayan Leyla yalnızca kızın için yaşıyordur. Leyla “başımızda bir erkek olmasını ben de
isterim” (s.140) derken gerçekten kendi düşüncelerini mi yansıttığı yoksa yetiştirildiği
terbiyenin sonucu dayatılmış bir algıyı mı kabul ettiği bilinmez. Fatma Hanım ve Bekir
Bey’in yönlendirmesi ve cesaretlendirmesiyle kendi kabuğunu kıran Leyla eşinden boşanır.
Üzerinde bir yük gibi asılı olan bu evlilikten kurtulduktan sonra yaşamında güzel şeyler
olmaya başlar. Gün gelir parasız kalır, gün gelir arkasından sözler söylenir. Bunların önünde
durabilmek için sırf evde erkek olduğu anlaşılsın diye erkek ayakkabılarını kapıya koyan
(s.152) Leyla içinde yaşadığı toplumun kurallarınca davranmaya, yaşamaya çalışır. Erkek
egemen bir toplum düzeninde “kadınların kendisi bile, eril tahakkümün onları tabi tuttukları
konumlarını ve pratiklerini onaylaması söz konusudur” (Bilgin, 2016: 225). Boşandıktan
sonra evinde ve yaşamında değişiklikler yapan Leyla, Bekir ve Fatma’nın çöpçatanlığıyla
Halil’le tanışır. Bir piknikte karşılaştırılan Halil ve Leyla bu oyundan habersizce birbirlerini
tanıma olanağı bulurlar. Yetiştirdiği güvercinlerle oyalanan Halil son derece iyi niyetli ve
merhametlidir. Sol kolunu bir trafik kazasında kaybeden Halil’le Belgin’in ortak noktası
ikisinin de kuşları çok sevmesi olur. Halil’in içtenliği ve her ikisinin de geçmişte yara almış
olması birbirlerini anlamalarına yarar. Leyla aradığı merhamet sahibi erkek Halil değilse
başkasında onu asla bulamayacağına inanır. (s.166). Bu düşünceyle evlenen Leyla ve Halil’in
ismini Umut koydukları bir oğulları olur. Ancak Belgin ölür. Adım Leyla alt başlığında bir
evladını kaybeden diğer yandan yeni bir umuda merhaba diye Leyla’nın yaşamının özeti
verilir. Yaşadıklarını hep bir nedene bağlayan Leyla bu nedenin sınavı olduğunu düşünür.
Kimi zaman bundan mutluluk duyar ve bu sorumluluğu almaktan kaçınanların neler
kaybettiğini sorgular kimi zamansa geleceğe umutla bakmak ister. Ancak hiçbir zaman
yaşadıklarına isyan etmez derin bir sessizle onları kabul eder.
SONUÇ
Kitapta yer alan ilk öyküdeki 18 yaşındaki Meral’in eğitim durumuyla ilgili doğrudan
bir bilgi verilmediği için ne yaptığı bilinmez. Ancak babasına yaptığı sitemde kendisinin
kadın olduğu için okutulmadığı bilgisinden hareketle ev kızı olduğu sonucuna ulaşılır. Zaten
annesi de ev kadını olduğu için eşinin zulümlerine katlanmak zorundadır. Öykünün ikinci
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kadın kahramanı Buket de tipik bir ev kadınıdır. Erkeklerin evlendiklerinde eşlerini ev kadını
veya anne olarak görmelerinden kaynaklanan bir durumla aldatmaya yöneldikleri gibi bir
izlenim de bu yolla verilir. Kendisini çocukları ve eşine adamış olan Buket kendisi için bir şey
yapıyor görünmüyordur. Nevzat’ın sevdiği yemekleri yapan, onu rahat ettirmeye çalışan
Buket sıradan bir yaşam sürer. Buket’le Nevzat’ın görünürdeki mutlu evlilikleri gibi
Nevzat’ın eşine karşı duygularının da sahne olduğu bir aldatma olayıyla ortaya çıkar. Bu
aldatma Buket’e bir erkek örneğinde tüm erkeklere olan inancını yitirmesine neden olur.
Kadınların karşı cinse karşı olumsuz duygularının büyük oranda nedeni onlara bu duyguları
yaşatan erkeklerdir. Buket kadın olarak değil, anne olarak geri kalan yaşamına devam
edecektir. Erkekler, kadınların yalnızca geçmişi ya da anını belirleyen değil geleceğine de
alacakları kararlara da yön verebilirler. Tümüyle güven duyduğu hayat arkadaşının ihanetine
uğrayan Buket insanlara olan inancını yitirir. Hayallerinden ve geleceğinden vaz geçer. Tüm
yaşamını sadece çocuklarının mutluluğuna adayan Buket bu davranışıyla kadın ve erkeğin
benzer durumlarda aynı kararları almayanların simgesi olur. Toplumsal yaşamda kadına ve
erkeğe yüklenen toplumsal cinsiyetçi bakış açısıyla belirlenmiş roller ve sorumluluklar aynı
durum karşısında kadının özgürlüğünü kısıtlarken, erkeğe aynısını yapmaz. Bu öyküde olduğu
gibi karısını aldatan Nevzat başkasıyla evlenirken, Buket çocuklarını ve kendisine ihtiyaç
duyan anne ve babasını önceliğine alır. Kadının anne ve evlat olarak erkekten farklı
değerlendirilmesi gelenek görenek kadar kültürel yapının ve kabullenmelerin izlerini de taşır.
Kitabın üçüncü kadın kahramanı eğitim hakkı elinden alınmış, yaşamıyla ilgili karar
alma yetkisi bulunmayan Reyhan’a adanmıştır. Öyküde kökleşik bir aile yapısı içinde kadının
ikincil durumda olduğunu gözler önüne seren bu kadının hikâyesi oldukça buruk bir sonla
noktalanır. Reyhan’la Bekir kaçtıklarında Bekir’in annesinin umursamaz ve olumsuz
yaklaşımı ve sözleri Reyhan’ın bir kadın olarak evleneceği erkeği seçmesinden kaynaklanır.
Görücü usulü alınan bir gelin olmuş olsa Reyhan’ın kayınvalidesinin tutumu farklı
olabilecektir. Kadının kadına toplumsal kabullenmelerin dışında gelişen durum ve koşullarda
sırt çevirmiş olması kadın erkek arasındaki ayrımcılığa karşı durmak yerine onu savunucusu
olduğunu gösterir. Erkek evlat doğuramadığı için kocasının hor gördüğü kadın kendisi de
erkek evlat sahibi olmayı bir ayrıcalık olarak kabullendiğinde aslında kadının kadına yapacağı
en büyük fenalığı da yapmış sayılmaz mı? Cinsiyet ayrımcılığını destekleyen bu kadın
görüntüsü bu ideolojinin yanlışlığını ortaya koymak bir yana bunun yerleşmesine ve genel
kabul görmesine ön ayak olmuş olur. Kayınvalidesinin kendisini dışlayan davranışlarına
karşın Reyhan “oranın bir parçası olduğunu ve öyle davranması gerektiğine karar verdiği”
(s.85) için bu doğrultuda davranır. Reyhan ailesine yolu yanlış olsa da kararının doğru
olduğunu söylemek ister. Ailesini kaybetme pahasına yola çıktığı eşinin kendisini düş
kırıklığına uğratmaması tek dileğidir. Reyhan eşinin gerçek yüzüyle evladını yitirdiğinde
karşılaşır. Reyhan’a sözel ve fiziksel şiddet uygulayan Bekir onun kimseniz, yalnız ve
savunmasız olmasından güç alır. Kadın seçimiyle iki kişilik sorumluluğu tek başına
yüklenmek durumunda bırakılır. Reyhan’ın evlilik kararını onaylamayan anne ve babası ona
sırt çevirerek kızlarını yalnız bırakmakla kalmazlar aynı zamanda onu affetmemelerinin
manevi yükünü bir ömür boyu yüklerler.
Kitabın dördüncü öyküsü 55 yaşında iki hayırsız evladın bakımevine terk ettikleri bir
anneye aittir. Sevdikleriyle imtihan edilmiş olan bu yaşlı kadın tüm yaşamını çocuklarına
adamış ancak çocukları onu unutmuşlardır. Annelerini unutmuş iki oğulun evlatlık görevlerini
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yerine getirmediği gibi bunu kendilerine dert etmedikleri görülür. Anne babaya hürmet ve
saygının manevi boyutuna dikkat çeken bu öykü çocuklara anne babalarına karşı görevlerini
hatırlatan bir nitelik taşır.
Kitabın beşinci ve son öyküsü engelli bir çocukla ayakta kalma mücadelesi veren bir
kadının öyküsüdür. Leyla toplumsal yapının dayattığı gelenekler çerçevesinde bir yaşam
sürer. O, Anadolu kadınının kendine özgü mahcubiyeti ve erkeğinin gerisinde kalan ancak
bundan bir rahatsızlık duymayan bir kadındır. Kendini var etmek yerine başında bir erkeğin
bulunmasını uygun gören Leyla için kadının kendi kimliğiyle varlığını tanımlamaktan
yoksundur.
Kitaplardaki beş kadın da ekonomik bağımsızlıkları olmayan kadınlardan seçilmiştir.
21 yaşındaki Meral babasının kararlarına boyun eğmek zorundadır. Çünkü babası eğitimini
tamamlamasına izin vermemiştir, bu yüzden de ekonomik bağımsızlığı yoktur. Baba evinden
sonra da koca evinde itaat etmek zorundadır. 33 yaşındaki Buket daha çağdaş bir kadın
portresi çizerken o da tipik bir ev kadınıdır. Mesleki bir deneyimi olmayan Buket kendisi
tümüyle ailesine adamış bir kadındır. 18 yaşındaki Reyhan sevdiği erkekle evlenmek için
ailesini karşısına almış akıllı ve güzel bir kızdır. Ancak aklıyla değil, güzelliğiyle öyküde yer
alır. Eşi Bekir’den ayrıldıktan sonra konsoloslukta bir işe giren Reyhan’ın kendi ayaklarının
üstünde durmaya başlamasıyla yaşamına yön verdiğine tanık oluyoruz. Öte yandan 55
yaşındaki Selda’nın evlat hasreti dışında hiçbir özelliğinin yer almadığı kadını var eden tüm
öğelerden arındırılmış bir görüntü taşıdığı görülmektedir. Kitabın son öyküsünün kahramanı
olan 28 yaşındaki Leyla da eğitimli değildir, bir mesleği ve kendisi var edeceği şeylere sahip
değildir. Geleneksel aile yapısının normlarını ve yaşam tarzını benimseniş görünen bu kadın
da kadın sorunları bakımından örnek oluşturacak bir tip olmaktan uzaktır.
Her ne kadar kadın sorunları ve bunların üzerinden çeşitli mesajlar verme iddiasıyla
kaleme alınmış Bir Kadın Ağladığında isimli kitapta kadın veya kadın sorunları bireysel
yaşam örnekleri üzerinden anlatılmakla yetinilmiştir. Kadınların toplumsal cinsiyet bakış
açısına göre değerlendirme yapan Meral ve Buket dışında diğerlerinin bundan oldukça uzak
olduğu görülür. Meral Antalya’da, Buket’se İzmir’de yaşayan iki kadın olmaları nedeniyle
diğer kırsal çevrede yetişmiş olan üç kadından ayrı tutulabilir. Kadınların eğitim, kültür,
yaşayış ve düşünce biçimlerinin onların davranışsal ve edimsel yönden etkilediği
anımsandığında kısıtlı eğitim olanakları, dar çevrede yetişmiş ve tek başlarına ayakta
kalmakta tümüyle başarılı olamamış bu kadınların tek ortak yanları belki de kadın oluşlarıdır.
Kitaptaki beş farklı öykünün tek ortak öznesi de kadındır.
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RECOVERY OF MANGANESE OXIDES FROM WASTE D-SIZE ZINC-C
CHEMICAL BATTERIES

Assist. Prof. Dr. Tunçer MUTLU
University of Kocatepe

Abstract
Chemical batteries are very versatile and “vital” devices for contemporary human life. Many
kinds of them are primer and other half are seconder energy sources. Seconder batteries are
rechargeable1-3. Another classification is like the alkaline and acid batteries1,4. Electrical and
electronical equipment can works either with municipal electrical network or powered by the
batteries. Advantage of batteries is their flexibility and mobility in use. Enormous
consumption of battery bring the peoples to the problem of their wastes.
Battery choosen in this article are Zn-C type, they contains many chemical substatances:
zinc, Zn+2, manganese oxides, graphite(C) and metal impurities1,4. Manganese metal and their
salts Mn(II) and Mn(III)(more toxic) are toxical substances for humans5,6. Daily nutrititional
dose for a person is 1.8-2.3 mg, overdoses haves the toxic effect6-8. Drinkable water must be
healty and with limited Mn salts concentrations9. Wastes batteries are raw materials for reuse
in industry, their recovery haves economical value and significant support to the
environmental health10-12. At our country each year here are a production of 10 000. tons of
the battery, approximately 1000 tons are dry Zn-C(carbon) batteries, on the end of their life,
this things are going to the waste10-11.
Oldest D-size cylindric battery are divided to the parts and inner black cake, that contains Zn
salts, NH4Cl, water, organic polymer, MnxOy , MnOOH and graphite(C)powder was dryed in
the Pertri dish. By washing of the cakes and without washing of the cakes, there are two
separate type of pretreated cakes.The cakes are dryed in the Pertri dishes at 1200C for 2 h.
Standing into crucible, for two type cakes are two different temperatures in a precise
temperature oven. Two temperature are selected for thermal processing: 9500C and 12000C at
air atmosphere. At first temperature the main product is MnO2 and at second temperature
there is mainly Mn3O4. Obtained compounds are scanned for the elements and for the solid
phases with XRF and XRD spectroscopic analysis at DAL and at TUAM research centers.

Keywords : Chemical Batteries, Rechargeable, Waste, Toxic, Thermal Process, XRF, XRD

INTRODUCTION
The waste batteries are serious chemical hazards for the human health and the environment 59,13
. The trace amount of manganese can induce brain and other tissue intoxifications5,6. Upper
limits for Mn uptake in baby is 0.003 mg/day(male and female), for child is 0.6 mg/day for
both group and for adults is 2.3 mg/day for the males and 1.8 mg/day for the females7. Mn
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compounds present in drinkable waters haves neurological effects on the infant. Acceptable
concentration for Mn in water is 0.02 mg/L. The last value is in brief represented like
AO(Aesthetic Objective) in literature9. Mn toxicity can be the chronic and the acute toxicity.
Manganese in soluble form can effect the human brain and can cause diseases13,14.
Every year in our country there are 10 000 tons production rate of the waste chemical
batteries. In short term about 1000 tons of them are dry batteries. There are many types:
A(size), AA, AAA, D and others1-4,10-12. In this research the selected type is the greatest D
size cylindrical and popular one. This is with trivial name: alkaline battery. Another name is
the Léclanche dry battery. D-size battery is enormous and with great mass. This is C(carbon)Zn primary battery, that converts chemical energy directly to the electricity.
The basic relation for battery physycal chemistry is Nernst equation1-3. Here the Gibbs free
energy is converts with high yield to electrical one.
G = - RT lnQ

(1)

Q is reaction ratio, if the reaction reach to equilibra then Q=K and K is equilibrum constant.
G = - RT lnK = -nFE0 , E0-cell potential(V)

(2)

E0 = RT/nF(lnK)

(3)

The manganese is useful for the production of the metal alloys, catalysis, battery
manufacturing, chemical analysis and others. The ferromanganese alloy is ultimate strong and
haves highest impact strength. Many Mn compounds are raw chemicals for laboratories and
technological applications. Some organomanganese compounds are the octane number
increasing additives for the vehicles liquid fuels13.
1. MATERIALS AND METHODS
1.1. D-Size Battery and Its Basic Structure
The battery steel coat and Zn film coats were opened and all cakes were emptied. The cake is
mixture of the water with ZnCl2, the C(the carbon is the graphite powder), NH4Cl, adhesive
polymer and MnO2 powder. In the cake of the waste battery there are other compounds like
MnxOy and MnOOH oxides. MnxOy means the oxides of Mn2O3 and MnO. On the first time,
unutilised battery don’t containing these compounds1-3,15-18.
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(a)

(b)

Fig.1 The waste batteries (a)many types (b)D-size battery parts (Photos by Dr.T.Mutlu)
The amounts approximely equals and m1=5 g cakes mixture from two batteries were placed
in a 600 mL volume baeker and their components are dissolved at 300 mL distilled water with
effective stirring at 800C for 1 h. After filtrating the resulting clear and cooled to 200C
solution pH was measured with callibrated pH-meter(Bante model) and it is pH=5.36. The
raw cakes from two batteries after drying at 1200C for 2 h was weighted for the mass
m2=121.2137 g/two battery. .The full mass of the cakes from these batteries are rinsed
vigorously for a few times with distilled water. The cakes are dryed and balansed in the
furnace at 1200C for 2 h, m3=74.7024 g/two battery. Total dissolved compounds are
calculated mtotal soluble=23.2556 g/battery. Washed and unwashed cakes samples are thermal
processed at the ceramic crucibles in 9500C and 12000C for 1 h at air atmosphere in a oven.
The prepared unwashed samples are ready for XRF spectroscopic analaysis and washed one
are for XRF spectroscopic insightings.
1.2. Determination of Ig of The Cakes
The unwashed and the washed cakes after balancing at 1200C for 2 h are ready for
calcinations. The last process is heating of the two cakes samples at highest temperature for a
1 h period at air in the crucibles. It must to takes the average of two results. Obtained
experimental datas are the Ig1=68.61% w/w(9500C) and Ig2=64.985% w/w(12000C)
volatilised compounds for the unwashed cakes. Another samples are the washed cakes. These
cakes are again two parallel samples. Washing procedure was described in previous chapter.
After furnacing the measured values for Ig3=71.015% w/w(9500C) and Ig4=71.39%
w/w(12000C) are very close each to other12,13,15,17. Standard method applied for Ig is heating
the materials for 20 min at 9000-9500C temperatures.
1.3. XRF Spectrums and Elemental Analysis of The Battery Cakes
The XRF spectrums of the unwashed and dryed cake due to procedure before mentioned are
taken with Maekawa XRF spectrometer26-30. Sample 1 is unwashed and dryed cake powder at
1200C for 2 h. Sample 2 is from this dry powder which was calcified at 950 0C. The third
Sample 3 is the powder that was thermally threated at 12000C temperature. Three samples
gives XRF elemental analysis results shown down in the Table.1. In the first and second
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analysis there are determined fifteen compounds and in the third analysis the number increase
to eighteen. Sodium oxide is absent in all samples. Potassium oxide is in minimal ratio.
Essantial teen components are choosen for comparison and are represented in the Table.1.
Table.1 XRF chemical analysis of the battery cake compositions.
Sample
Component
Result
Intensity
No
%Weight
1
MnO
33.6275
135.0460
Ig
26.8572
ZnO
26.2721
191.4938
Cl
7.3185
7.4722
Al2O3
1.9959
1.9682
Fe2O3
1.7901
10.3117
SiO2
1.2657
1.0717
K2O
0.3505
1.4706
CaO
01413
0.4832
SO3
0.1241
0.2353
2
MnO
53.3879
181.0564
ZnO
34.8681
187.1266
Al2O3
5.4833
4.0105
Fe2O3
2.7357
13.2832
SiO2
1.8830
1.1682
Ig
0.3293
CaO
0.2520
0.8092
Cl
0.2189
0.1754
SO3
0.2129
0.2993
P2O5
0.1857
0.3261
3
MnO
76.3295
46.4433
SiO2
7.4315
5.9269
Ig
4.7889
Al2O3
4.6055
4.3385
Fe2O3
3.6651
17.6246
ZnO
1.6753
1.6967
CaO
0.4428
1.8068
MgO
0.3018
0.1080
P2O5
0.2060
0.4463
Co2O3
0.1464
0.2908

W/O Normal
33.1833
26.8572
25.9251
7.2218
1.9696
1.7665
1.2490
0.3458
01395
0.1225
54.9155
35.8658
5.6402
2.8139
1.9368
0.3293
0.2592
0.2252
0.2190
0.1910
77.6500
7.5601
4.7889
4.6851
3.7285
1.7043
0.4505
0.3070
0.2096
0.1490

1.4. XRD Spectrums of The Cakes and Their Manganese Oxides Contains
XRD spectras are taken with Bruker D8 Advance Model XRD spectrometer28-31 . Washed
powder samples are divided to three parts. First is washed a few times with distilled water and
dryed at 1200C for 2 h (S1). Second sample is washed and dryed thereafter was calcinated at
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9500C for 1 h (S2). Third is the powder heated at 12000C for 1 h (S3). Each cake sample was
studied opened to the oxidative air atmosphere.

Fig.2. XRD spectrums of the battery cake dusts. S1 are washed and dry raw cake dusts. S2 is
the cake after calcination at 9500C and S3 is the cake threated at 12000C.
2. RESULTS AND DISCUSSION
From the XRF spectra of the Sample 1, first seven compounds sum is greatest than all others.
MnO was seen like wt% = 33.1833(corrected). Ig is wt%=26.925, ZnO haves wt%=25.925.
In Sample 2 the abundance of MnO is increasing because the volatile and decomposable
compounds are removed from cake via high temperature effects, than the relative amount of
MnO was increased. The Cl contain of the Sample 1 is 7.3185 wt% and at the second sample
is 0.2189 wt%. Sample 3 don’t include Cl element, this compounds was eliminated from
mixture by thermal action26-30.
2MnOOH → Mn2O3

+

-MnO2

H2O(O2)

and

MnO2 + C → Mn + CO2

→ -Mn2O3 (O2,9500C) → -Mn3O4 (O2,12000C)
Mn
MnO +

O2 → MnO (air)

+
O2

→

Mn2O3(Mn3O4)

2FeCl3 + 3/2O2 + heat → Fe2O3 + 3Cl2
3Mn2O3

→

2Mn3O4 + 1/2O2

Mn2O3 + heat → 2MnO + 1/2O2

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

CaO and MgO aren’t evaporable, so their wt% was gradually and relatively increase from
Sample 1 to the Sample 3. SO3 compound is present in first two samples and in the third this
component is vanished, SO3 was splitted and removed from the worked material. In Sample 3
the amount of MnO is greatest with value wt%=77.6500, then the heating of unwashed cake
until 12000C is enough process for turn the raw cake to MnO enriched product material18-25.
The XRD peaks for S1 sample at 130(2) and 180(2) are from remained Zn+2 residues. The
ratio of the zinc residue is small than %5 w/w of the total solids. The peaks at 400(2),450(2)
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and 580(2 )weak peak shows -MnO228-31.The waste battery haves very decreased power, so
the ratio of manganese dioxide was minimal.
In the XRD spectras the peaks at 380(2), 430(2), 550(2) ,700(2)weak peak and 750(2) are
indicators for MnO, from the compairing of the peak areas the mean ingradient of the S1
sample is MnO. Other oxide -Mn3O4 seen at 300(2),340(2) and among 600(2)-800(2)
locations. The observed amounts of the Mn3O4 oxide is very little. -Mn2O3 is distinguished
at 240(2),340(2),380(2),550(2) and 670(2),their amount is too small.
The S2 sample haves peaks at 410(2) and 580(2) are proof for -MnO2, this oxide is the
maximal cake component. MnO and Mn3O4 are in very low levels. The -Mn2O3 oxide is
only with trace occurence.
Sample S3 haves at 360(2) sharp and great peaks, the sum of 440(2) and 580(2) peaks is
the half of the great peak. At air oxidation of manganese oxides gives again the -MnO2.
MnO peaks are at 38o(2), 550(2), 430(2), 700(2) and a weak peak at 750(2), there is very
little MnO residue.
-Mn3O4 peaks are 300(2), 340(2), 650(2) and weak peaks between 650(2)-800(2), the
areas ratio of this oxide is approximate to %40 of total peaks area. The peak at 180(2)
indicate the Zn+2 and other impurities, his amount is little than %5.
From XRD of S3 sample there aren’t typical peaks for Mn2O3, that this oxide must be in trace
ratio.
3. CONCLUSION
XRF spectras represents that unwashed battery cakes can converts mainly to -MnO2 at 9500C
and obtained stable component at 12000C is the mixture of the -MnO2 and -Mn3O4. XRD
spectras are compaired with XRF and supports additive effects to the results of this analysis.
In the sample S1 peaks at 380(2), 430(2).550(2),700(2) weak peak and 750(2) are assay
for the main oxide here is MnO. S2 essay represents that essantial component here is -MnO2
and for S3 the rough distributions of oxides is %55 -MnO2, %40 -Mn3O4 and %5 Zn residue
and impurities. Washing the cake can remove Zn, ammonia and impurities salts and polymer
additives, than these compounds gives diminuishing of total cake mass and then it can
preventing the catalytic action of the impurities and their interference with main compounds.
In the Sample 3 the amount of the MnO total oxides were augmented from %33.18 to %77.65
that this is significent to relative gathering of the manganese oxides because several
sublimable, evaporating and decomposing chemical compounds are removed from the firs and
raw cake mixture via high temperatures.
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DESIGNING OF NEW PROFILE AND NaCl AQUA SOLUTION DRIVED
PROTOTYPE MHD GENERATOR

Assist. Prof. Dr. Tunçer MUTLU
University of Kocatepe
Abstract
The energy is the physical reality of the nowadays, without them scientific and technological
progress isn’t possible. At the industry and in the human daily life, there are many energy
resources, some are renewable and others are not renewable1-3. Classifications of the energies
by their origine are: renewable and nonrenewable; newest and classical(conventional)3.
Magneto Hydro Dynamic electrical generators nomenclatured in short term like MHD
generators. The basic principles of MHD is Hall-Faraday electromagnetical effect4-7. When a
electroconducting fluid flows between strong unidirected constant magnetic fields, in this
fluids occurs electrical potential among the charge gathering electrodes perpendicular to the
magnetic lines8-9.
In industrial applications MHD generator works with good effectivity, there are the smoot
plate supermagnets from Fe-Nd-B alloys9-13. This generators can works in two different
cycles: closed and open cycle10-16.
In this article there was essayed a new geometry for the Mn3O4 inductor magnets, they haves
the ring toroidal shapes. Like the electroconductor fluids, saturated NaCl and artificial sea
water are prefered due to their easy reaching raw materials17. Fluid flow is circular, the salty
water at the experiment had two different flow volume velocity and at 200C constant
temperature, fluid flow is controlled in closed cycle with a centrifugal 12 W feedback mini
pump. Positive and negative ionic charge dencities are simple calculated by Hückel or DebyeHückel equations18-20. Observed potential values are 31.7 mV and 36.4 mV for 52 mL/s and
60 mL/s flows of saturated salt solution; 23.7 mV and 31.2 mV for corresponding 45 mL/s
and 52 mL/s sea water solution flows.
Keywords : Renewable energy, MHD, Hall-Faraday Effect, Supermagnets, Debye-Hückel

INTRODUCTION
MHD generators works principally due to Hall-Faraday effect4-8. When one electron or the
charged particles like solvated ions at a liquid solvents, moves in perpendicular direction in
the magnetic field of a permanent magnet, there is generation of the electric current in the
direction perpendicular to the magnetic field4,8-11. Generated electricity is DC current. The
generator must have the working inner conductor, semiconductor or electrolyte solution all
are have to be in liquid forms, then the induction polarization under this magnetic field can
produce electricity11-16. Experiments related with MHD generators uses the flowing fluids like
electrolyte salt soltions, liquid mercury metal, Ga and Na-K alloys and classical route is to
passing among the magnets the low temperature partially ionised plasma. When the magnetic
field lines cross the fluid flows, simply this conductur liquid is polarizing by Faraday and Hall
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effects3-7. The inductive current density and power is related with magnetic flux(B) or
magnetic fields strenght, ion concentrations and particles net charges(effective charde density)
and moving speed of the particles(volume flow velocity). The polarizability of active media
particles is important too8-13. The field energy density of the MHD generators is very high,
than here can occurs relativistic effects, design of generators must be carefully optimised14-16.
1. MATERIALS AND METHODS
1.1. Faraday and Hall Effects
Faraday effect is the older than Hall effect, inductive polarization and electrical charging of an
conductor or semiconductor solid, gas or liquid materials under magnetic fields can occur3,6,7.
Magnetic circuit in a Faraday experiment is a conductor wire. Magnetic flux density is
represented by a vector B and magnetic field strenght is H.
B = µi B0= µi µ0H = µH

µ-medium magnetic succeptibility

(1)

When the shape of conductor is toroidal, equation for magetic flux takes the form at down.
ɸ=ʆrRµ0dx / 2πx

(2)

Faraday’s law says, that the generated electro motor force(e.m.f.) induced by a magnetic field
of the linked circuits is related with change of magnetic field for a time gradient3. The
negative sign of equation estimates that the e.m.f. direction is opposite to magnetic field.
q = -dψ / dt = -ʆN(dɸ / dt)

ψ is electrical potential,V

(3)

The charged particle with q numerical value in a magnetic field undergo to magnetic force Fi,
this force can be calculating by following equation.
Fi = q.VxB

V- charged particle speed

(4)

The Hall effect which is describing with a coefficient RH is related to Hall potential ψy,
current(Ix) and magnetic flux on z-axe direction4,5,8,9.
RH = ψy / Bz.Ix

(5)

Fig.1 The Hall effect (a)classical (b)toroidal type flow shape at the present article.
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Faraday and Hall effects are very similar, than their combined case in brief is nomenclatured
like Hall-Faraday effect. Understandable MHD work principles and basics are explained8,9.
This generator design and constructions are given with details in the literature10-16. MHD
generators performance is well and this kind of energy source is environmental friendly, they
haven’t toxical emission gases and relatively hazardous wastes.

Fig.2 MHD generators basic types (a)open cycle(open loop) (b)closed cycle.
1.2. Debye-Hückel and Debye-Hückel-Onsager Theories
Salt and electrolytes can dissociating in a apppropriate solvent or water and oposite charged
ions are in coordinated or in hydrated form and are together. Then the net charge was
decreased because the shielding effects of the solvent molecules. The NaCl solution and sea
water17 contains strong electrolytes like NaCl and MgSO4. The ionisation, the activity, the
electrical potentials and conductivity of the ions at a electrolyte solution can be calculating
from Debye-Hückel theory18-23.
µi = µi0 + RTlnQi + µi,elec
µi,elec- chemical electrical potential
(6)
µi,elec = Ziqψi / 2

and

µi,elec = RTlnλi

(7)

From the Maxwell’s first equation can be calculating electrical potential vector E.
del.E = 4π / 

- electric potential

(8)

Conductivity of a electrolyte solution  is related with Resistance R, potential V, current I and
conductance K. The next equation is the molar conductivity m of the Kohlrausch’s law21,22.
R=V/I
K = A / l

and

m = m0 - K”.c1/2

and
m =  / c

K= 1/R
c is concentration

K” is Kohlrausch constant

(9)
(10)
(11)

More developed and realistic theory than classical one is extended Debye-Hückel theory their
other name is Debye-Hückel-Onsager law. Here are corrected the shielding effects of solvents
form molar conductivity22-25. Simply the constant A and B are given in brief at equation (14).
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m = m0 - (A + Bm0)c1/2
A = Z2qF2/3π(2/RT)1/2

and

m is molar conductivity
B = 0.586Z2qF/24πRT(2/RT)1/2

A = 82.4[1 / (DT)1/2] and B = 8.2.10-5[1 / (DT)3/2]

(12)
(13)
(14)

Here F is Faraday constant,  is medium dielectric permeability constant, q is the electron
charge, Z is net ion charge and  is the viscosity of solution. When a salt or electrolyte was
dissolved in a solvent or in the water, ionisation or another word is dissociation can be
estimating via semiexperimental equation of the van’t Hoff, given down21-24.
kHoff = m /m0

m0 is fully ionised case

(15)

The ion effectivity at the solution is the ionic strenght(I), this is indicator for the ionic
electrical field strenght. If the valence of each ion is ni and the molality is ci then ionic
strenght can be calculating in following form.
I = 1/2ni2ci and + = -A0I1/2(+n+2 + -n-2) and log = -0.5Zi2I1/2/(1+I1/2)
A0 = (qe2/4πkT)3/2(2Nsolvent)1/2

N-Avogadro’s number, k is Boltzman constant

del[(r)delɸi(r)] = mol(r) + qiNe-ɸi(r)qi/kT
ionic = +

+ - = N(e-ɸi(r)qi/kT - eɸi(r)qi/kT)

2 = 8πq21000/ m3N.I/0r(r)kT

and

(16)
(17)

 is charge density

(18)

Boltzmann distribution of ions

(19)

rD = 1/ rD is resistance

(20)

Detailed explanations of the Debye-Hückel(DH) and Debye-Hückel-Onsager(DHO) theories
are given in the literature 18,21-23,27-29.
1.3. Experimental
In this article useful fluids for MHD generator are saturated NaCl solution and second is
artificial sea water. The chemical composition of the saturated NaCl solution is %26.43
NaCl(w/w) in distilled water(200C). Artificial sea water includes 30.201 g NaCl and 11.450 g
MgSO4.7H2O/L(200C) again in pure water17,25-28. The pH of the salt solution is 6.74 and for
the artificial sea water the pH is 5.67. Two solutions contains strong electrolytes, thus
dissociation of the salts are nearly complet. The magnetic field strenght of two pairs of the
magnetite magnets is weak, so expected currents and potentials are with reasonable small
values. The each kind of the ions were surrounded by water molecules, than here is dielectric
shield which prevent formation of the net charges. There are the partial electrical charges
between them, so the MHD prototype here can producing only small Hall potentials. On the
next future at the other essays it must to use the powerful magnets for best results.
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Fig.2 MHD experiment (a)first generator (b)black dyed generator (c)generator and pump
Sea and salty water are circulated thorough system by a RS-1201 12W plonge type centrifugal
pump and PVC flexible piping. Measurments of the voltages were performed with calibrated
Brymen BM807 multimeter. Solutions before essays are standing in a thermostate water bath
more than 30 minutes at 200C for reach the thermal balance. Around and among magnets,
PVC surface and piping are coated and joined with polyester adhesive sealant for making the
safe hermetisation and junctions, the cyanoacrylate adhesive with catalyst was helpful like
coadhesive. The measuring results are depicted in Table.1
Table.1 MHD prototype generator voltage-debi measurment results.
Order Number
Flow Speed, mL/s
Measured Potential, Electrolyte and pH
mV
1
45
23.7
Sea water
5.67
2
52
31.2
3
52
31.7
NaCl satur. solution
6.74
4
60
36.4
0
All measurments are performed at 20 C temperature
Collecting of the electric charges made by 0.5 mm thick and 5 mm wide Al circle strip, which
coats bottom side of the inner surfaces of the PVC toroid volume.
2. RESULTS AND DISCUSSION
The MHD generator is clean and useful device. The results in Table.1 shows that sea and
saturated salt water are with very close numerical values. Sea water is appropriate and
reachable raw material resouce, via an well designed project it may be an energy supplying
spring for peoples. Here mounted magnet rings are choosen from magnetite compound, this
raw material is with wide oocurence in our country, but the field density of this magnet is
very low and generated power is very small. Although energy is minimal, this experimental
toroidal MHD generator goes on work and this is a prof and an innovation. If the fluid flow
velocity can increase, observed potential will be increasing too. Here it must take on mind the
corrosion damage of the working fluids on MHD parts because the salty water is effective
corrodent. Parts of MHD system must be manufactured from corrosion resistant polymers,
ceramics, composites and metals.
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3. CONCLUSION
The MHD device works in two directions. If any electrolyte or ionised gas or plasma was
passed among magnets, there is generation of the electricity by Hall-Faraday effect. Contrary
by load the DC electricity between anod and cathod there was seen the accelaration and
moving of the charged fluids30. This accelerative effect can forming a reactive propulsion than
can move the studied objects. For gathering much power, magnet rings must be made from
strongest magnetic Fe-Nd-B or Sm-Co alloys. Liquid metals owns large number of the free
electrons and metal cations, here the MHD effect can generating dense energy. Electrolyte
fluid is prefered to be with high ionisable form and high flow speed, than produced energy
power and the voltage can be highest. It must be careful when the MHD generator works at
high MW powers, dense and strong magnetic field and charged particle interaction and fields
interference can make dangerous situation by space-time distortions defects14,30.
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DENEY HAYVANLARINDA DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI KORTİ
ORGAN GELİŞİMİ

Menekşe ÜLGER
Esra BALCIOĞLU
Pınar BİLGİCİ
Arzu YAY
Gözde ÖNDER
Mehtap NİSARİ
Erciyes Üniversitesi
Özet
Omurgalılarda iç kulak, karmaşık bir yapıda ve oldukça hassas bir duyusal organıdır. İç ve dış
saçlı hücreler, duyusal nöronlar, salgı hücreleri ve destek hücreleri dahil olmak üzere
neredeyse iç kulaktaki tüm hücre tipleri, iki taraflı ektodermal kalınlaşmalardan meydana
gelmektedir. İç kulağın bu karmaşık yapısı içerisinde yerleşim gösteren corti organının doğum
öncesi ve doğum sonrası dönemlerdeki gelişim sürecini ışık mikroskobik görüntülerle
belirlemeyi amaçladık.
Çalışmada Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinden
temin edilen gebe sıçanlardan embriyonal ve postnatal dönemdeki yavruları etik kurallara
uygun şekilde alınarak kullanıldı. Embriyonal dönemdeki yavrularda koklea kafatasından
çıkarılmadan doğrudan %10 formaldehid solüsyonu içerisinde tespit edildi. Tespit işleminin
ardından rutin doku takibi basamaklarından geçirilerek parafine gömüldü. Elde edilen parafin
bloklardan 5 µ kalınlığında kesitler alınarak, Hematoksilen&Eosin boyası ile boyandı ve ışık
mikroskobu altında incelendi. Postnatal dönemdeki yavrularda kemikleşme olayı gerçekleştiği
için; dış kulak yolu kesilerek koklea serbestleştirildi ve etrafındaki otik kapsül ince uçlu
makas kullanılarak uzaklaştırıldı. Tespit işleminin ardından koklea dokusu dekalsifikasyon
işlemine tabi tutularak kemik dokusunun yumuşatılması sağlandı, rutin histolojik takip
basamaklarından geçirilerek Hematoksilen&Eosin boyası ile boyandı ve ışık mikroskobu
altında incelendi.
Işık mikroskobik bulgular incelendiğinde; embriyonal dönemde koklear tünelin meydana
geldiği ve yalancı çok katlı epitelle döşeli olduğu gözlendi. Postnatal dönemin ilerleyen
günlerinde ise koklear kanalın S. media, S. Timpani ve S. Vestibul olarak bölmelenmesinin
meydana geldiği ve corti organının oluşacağı bölgenin artık yalancı çok katlı epitel özelliğini
kaybettiği, hücrelerin özelleşerek dış ve iç saçlı hücreler ile destek hücrelerini oluşturduğu
belirlendi.
Anahtar kelime: Kohlea, Korti, Prenatal Dönem, Postnatal Dönem
Giriş
İşitme ve dengenin birincil organı olarak görev yapan kulak, temporal kemik içine yerleşmiş,
görevleri ve yapıları birbirinden farklı dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan oluşur
(1). İç kulak, işitme ve denge ile ilgili reseptörlerin bulunduğu kısımdır (1-3) ve temporal
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kemiğin petröz bölümünün derinlerinde yerleşim gösterir (4,5). Tüm omurgalılarda kulak
gelişimindeki ilk morfolojik olay, gelişmekte olan arka beyin bölgesinde kafa ektoderminin
kalınlaşması olan embriyonik otik plakodun oluşturulmasıdır. Diğer birçok embriyonik
kaynaktan dokularla etkileşime girme ve doku eklenmesiyle plakod, farklılaştırılmış bir yapı
olan otik vezikül içine doğru gelişir. İç ve dış saçlı hücreler, duyusal nöronlar, salgı hücreleri
ve destek hücreleri dahil olmak üzere neredeyse iç kulaktaki tüm hücre tipleri, iki taraflı
ektodermal kalınlaşmalardan meydana gelmektedir(6,7). İç kulağın karmaşık yapısı içerisinde
yerleşim gösteren, işitme fonksiyonunu yerine getiren korti organının sıçanlardaki prenatal ve
postnatal gelişim sürecinin ışık mikroskobik olarak gösterilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod
Erciyes Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezinden temin edilen Wistar
Albino cinsi dişi sıçanlar her kafeste 2 dişi 1 erkek olacak şekilde çiftleşmeye bırakıldı. Ertesi
sabah vaginal smear alınarak preparatında sperm görülen dişiler 0,5 günlük gebe olarak kabul
edilerek deneye dahil edildi. Denekler prenatal ve postnatal döneme ait sıçanlardan
oluşturuldu. Prenatal dönem deneklerini 17, 19 ve 21. gün embriyoları oluştururken, postnatal
dönem deneklerini doğumdan sonraki 1, 5, 10, 15, 20, 25 ve 30. günlerdeki yavrular
oluşturdu.
Gebeliklerinin 17/19/21. günlerinde anestezi altına prenatal dönemdeki yavrular alındı.
Postnatal dönemdekiler sıçanların doğumları takip edilerek 1/5/10/15/20/25/30. günlerde
dekapite edildi. Prenatal (17/19/21) ve postnatal dönemin başlangıcında (1/5/10) kemikleşme
tam olarak gerçekleşmediği için yavruların kafaları iki eşit parçaya ayrılarak %10’luk
formaldehite atıldı. Daha sonraki dönemlerde kemikleşme tamamlandığı için; Foramen
magnumdan ince uçlu makas yardımıyla parietal kemiklerin bitim yerine kadar kesi atılarak
beyin dokusu çıkarıldı. Kohlear sinir takip edilerek temporal kemik alt, orta ve ön bölgeden
serbestleştirildi. Orta kulağa doğru çıkıntı yapan kohlea tespit edildikten sonra etrafındaki
fazla kemik dokuları makas yardımı ile uzaklaştırıldı. Bu sayede vestibül bağlantısı açılarak
vestibül de uzaklaştırılmış oldu. Kohlea elde edilmesinin ardından taze olarak hazırlanmış
%10 formaldehid solüsyonu içerisinde tespit edildi. Tespit işlemi tamamlandıktan sonra
dekalsifikasyon işlemi için 80 ml distile su+10 ml formaldehit+10 ml nitrik asit ile
hazırlanmış solüsyon içinde kemik dokusunun yumuşatılması sağlandı. Dekalsifikasyon
basamağından sonra dokular akan musluk suyunda yıkandıktan sonra derecesi giderek artan
alkol serilerinden geçirilerek dehidrate edildi. Dehidrate edilen dokular, ksilen ile
şeffaflaştırıldıktan sonra, kohlea yatay konumda parafine gömülerek rutin parafin takip
protokolü uygulandı (Tablo 1). Elde edilen parafin bloklardan 5 µ kesitler alınarak,
deparafinize ve rehidrate edildikten sonra, Hematoksilen&Eozin (Tablo 2) ile boyanarak ışık
mikroskobu altında belirlenen kriterlere uygun şekilde inceleme yapıldı.
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Tablo 1: Işık Mikroskobu Doku Hazırlama Tekniği
Sıra Yapılan işlem Süre Sıra Yapılan işlem

Süre

1

Musluk suyu

1 saat 7

Absolü Alkol

1 saat

2

%50 Alkol

1 saat 8

Absolü Alkol

1 saat

3

%70 Alkol

1 saat 9

Ksilen

20 dakika

4

%80 Alkol

1 saat 10

Ksilen

20 dakika

5

%96 Alkol

1 saat 11

Ksilen

20 dakika

6

Absolü Alkol

1 saat 12

Eriyik parafin (60 °C) 1 gece

Tablo 2:Hematoksilen-Eozin Boyama Tekniği
Sıra

Yapılan İşlem Süre

Sıra Yapılan İşlem

Süre

1

Etüv (60 °C)

2 saat 14

Eozin

3-5 dk

2

Ksilen I

10 dk 15

Akarsu

1 dk

3

Ksilen II

10 dk 16

%50 Alkol

1 dk

4

Ksilen III

10 dk 17

%70 Alkol

1 dk

5

Absolu Alkol I

5 dk

18

%80 Alkol

1 dk

6

Absolu Alkol II

5 dk

19

%96 Alkol

1 dk

7

%96 Alkol

5 dk

20

Absolu Alkol I

1 dk

8

%80 Alkol

5 dk

21

Absolu Alkol II 2 dk

9

%70 Alkol

5 dk

22

Absolu Alkol III 2 dk

10

%50 Alkol

5 dk

23

Ksilen I

20 dk

11

Akarsu

2 dk

24

Ksilen II

20 dk

12

Hematoksilen

5-8 dk 25

Ksilen III

20 dk

13

Akarsu

5 dk

Kapatma

26

Bulgular
Tüm embriyonal döneme ait ışık mikroskobik bulgular incelendiğinde; tüm gruplarda kohlear
tünelin meydana geldiği gözlendi. Tüm embriyonal günlerde kohlear tünelin lümeni yalancı
çok katlı prizmatik epitel ile döşeli olduğu belirlendi. Embriyonik dönemlere ait kesitlerde
kohlear tünelin Skala media, Skala Timpani ve Skala Vestibuli şeklinde bölmelenmesinin

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

205

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
gerçekleşmediği dikkat çekiciydi. Tüm gruplarda kemikleşmenin meydana gelmediği ve
hyalin kıkırdak yapının varlığını koruduğu gözlendi. Embriyonel 21. gün de preparatlar
incelendiğinde kohlear tüneli çevreleyen bağ dokusunda genişlemiş alanların meydana geldiği
tespit edildi (Şekil 1-6).

Şekil
1:Embriyonel
17. Şekil
2:Embriyonel
17. Şekil
3:Embriyonel
19.
gün’de
kohlea
gelişimi, gün’de
kohlea
gelişimi, gün’de
kohlea
gelişimi,
x20,H&E.
x40,H&E.
x20,H&E.

Şekil
4:Embriyonel
19. Şekil
5:Embriyonel
21. Şekil
6:Embriyonel
21.
gün’de
kohlea
gelişimi, gün’de
kohlea
gelişimi, gün’de
kohlea
gelişimi,
x40,H&E.
x20,H&E.
x40,H&E.
Postnatal 1. günden elde edilen histolojik görüntüler incelendiğinde kohlear tünelde tam
olmayan bir bölünmenin meydana geldiği gözlendi. Embriyonal dönemde kohlear tüneli
çevreleyen yalancı çok katlı prizmatik epitel hücrelerinin postnatal dönemde değişime
uğradığı ve S. Media bölgesinde yer alan korti organının belirginleşmeye başladığı tespit
edildi (Şekil 7-9). Postnatal 5. günde elde edilen görüntüler incelendiğinde koklear kanalda
Reissner ve baziler membranlarının oluşmasıyla Skala media, Skala Timpani ve Skala
Vestibuli bölmelerinin meydana geldiği belirlendi. Korti organı üzerinde yer alan tektoriyal
membran postnatal 5. günde seçilmeye başlamıştı. Ancak korti tünel ayırt edilememekteydi
(Şekil 10-12). Postnatal 10. günden elde edilen preparatlar incelendiğinde S. Media bölgesine
yerleşmiş olarak bulunan korti organın gelişimine devam ettiği ancak tektoriyal membranın
hücreler üzerinden tamamen uzaklaştığı gözlendi. 10. günde bile hala korti tüneli tam olarak
oluşmamış durumdadır (Şekil 13-15). Postnatal 15. günden başlayarak 30. güne kadar korti
organının yapısı son halini alacaktır. Tünelin bölmelenmesi ve tektoriyal membranın tam
olarak oluşmasının ardından korti tüneli de seçilebilir bir hal almaktadır. S. Media bölgesinin
tam olarak oluşmasının ardından 15. Günden sonra içte tek sıra dışta üç sıra olarak yerleşim
gösteren işitmede rol oynayan dış ve iç saçlı hücreler ile desteklik sağlayan deiter hücreleri
belirginleşmeye başlamıştır (Şekil 16-27).
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Şekil 7:Postnatal 1. gün’de Şekil 8:Postnatal 1. gün’de Şekil 9:Postnatal 1. gün’de
kohlea gelişimi, x10,H&E.
kohlea gelişimi, x20,H&E.
kohlea gelişimi, x40,H&E.

Şekil
10:Postnatal
5. Şekil 11:Postnatal 5. gün’de Şekil 12:Postnatal 5. gün’de
gün’de kohlea gelişimi, kohlea gelişimi, x20,H&E.
kohlea gelişimi, x40,H&E.
x10,H&E.

Şekil
13:Postnatal 10. Şekil 14:Postnatal 10. gün’de Şekil 15:Postnatal 10. gün’de
gün’de kohlea gelişimi, kohlea gelişimi, x20,H&E.
kohlea gelişimi, x40,H&E.
x10,H&E.

Şekil
16:Postnatal 15. Şekil 17:Postnatal 15. gün’de Şekil 18:Postnatal 15. gün’de
gün’de kohlea gelişimi, kohlea gelişimi, x20,H&E.
kohlea gelişimi, x40,H&E.
x10,H&E.
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Şekil
19:Postnatal 20. Şekil 20:Postnatal 20. gün’de Şekil 21:Postnatal 20. gün’de
gün’de kohlea gelişimi, kohlea gelişimi, x20,H&E.
kohlea gelişimi, x40,H&E.
x10,H&E.

Şekil
22:Postnatal 25. Şekil 23:Postnatal 25. gün’de Şekil 24:Postnatal 25. gün’de
gün’de kohlea gelişimi, kohlea gelişimi, x20,H&E.
kohlea gelişimi, x40,H&E.
x10,H&E.

Şekil
25:Postnatal 30. Şekil 26:Postnatal 30. gün’de Şekil 27:Postnatal 30. gün’de
gün’de kohlea gelişimi, kohlea gelişimi, x20,H&E.
kohlea gelişimi, x40,H&E.
x10,H&E.
Tartışma
Embrional ve postnatal dönemde kulak gelişimini incelediğimiz çalışmamızda insanlardan
farklı olarak sıçanların kulak gelişiminin postnatal 15. güne kadar devam ettiği tespit
edilmiştir. Erken iç kulak morfogenezi sırasında, bilateralotik plaklar başlangıçta otik
cuplardan invajine olur daha sonra, otik vezikül veya otokist olarak adlandırılan oyuk
epitelyal küresel yapılar oluşturmak üzere nöral tüpe doğru göçerek yüzey ektoderminden
ayrılır ve iç kulağın ilk oluşan bu geçici embriyonik yapıdan kaynaklandığı bildirilmiştir
(insanların 4. gebelik haftasında, Fare: Embriyonik yaş E8.5, (8.5-9.25 dpc; 8-12 somite çifti);
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Sıçan: 9.5-10.25 dpc) (8,9). Otik vezikül, olgun iç kulağın özelleşmiş hücrelerinin çeşitliliğini
otonom olarak geliştirmek için genetik bilgilerin tümünü içerir (10). Ancak yine de farklı
hücrelerin doğru bölgelerde membranöz ve kemiksi labirentin mimarisi ile birlikte gelişmesini
sağlamak için karşılıklı doku indüksiyonlarının gerekliliği bildirilmiştir. Otik vezikülün ilk
oluşumu, endoderm, mezoderm ve nöroektoderm kaynaklı sinyallerin indüklenmesine bağlı
olduğu ifade edilmektedir (10).
İnsanlarda 7-9. Haftalar arasında, büyüyen kohlea kanalının uzun, sütunlu epitel hücreleri,
organdaki çoklu destek ve salgı hücreleri ile birlikte Korti'nin organına farklılaşır. Baziler
membran üzerindeki reseptör hücreler üç sıra dış ve bir sıra iç saç hücresi şeklinde düzenlenir
ve kohlear kanalın boylamasına ekseni boyunca düzenli olarak yerleşim gösterir.Korti organı,
merkezi bir konumda bulunan modiolustan gelen spiral ganglionlar tarafından nihayetinde iç
içe geçmiştir ve sinir lifleri otik gangliondan kaynaklanmaktadır (11).
Hücresel farklılaşmanın bu son aşamalarında, terminal mitozlar bir hücrenin gelişim sırasında
geçirdiği son bölümü temsil eder ve “kalıcı” (hasar görene kadar) tamamen farklılaşmış hücre
popülasyonunun başlangıcını işaretler.Fare kokleasınınapikal ucundaki saç hücreleri, farede
embriyonik 12. günde (E12) terminal mitoz geçirir (11).Bizim çalışmamızda da kohlear
kanalın başlangıçta yalancı çok katlı epitelden oluştuğu ilerleyen günlerde kortinin oluşacağı
bölgede hücre farklılaşması meydana geldiği gözlendi.
Memeli kohleasındaki saçlı hücrelerinin terminal mitozları embriyonik gelişimin orta
döneminde başlar. Saç hücresi farklılaşması, çoğu kemirgende yaklaşık embriyonik gelişim
sırasındaki terminal mitozdan (yaklaşık E18) doğumdan 2 hafta sonra işitme başlangıcına
kadar yaklaşık 3 hafta sürer (12,13). Bu çalışmada da embriyonal dönemde kohleanın
oluşacağı bölgedeki hücrelerin postnatal 15.güne kadar gelişimini sürdürdüğü öncelikle epitel
hücreleri üzerinde tektoriyal membranın belirdiği ardından korti tünelinin oluşumuyla birlikte
gelişimin tamamlandığı gözlenmiştir.
Gelişmekte olan insan kohleası doğuşta esasen işlevseldir, ancak nöronal bağlantılar hem
uyarıcı hem de engelleyici girdileri rafine ederek postnatal olarak geliştirilmeye devam
etmektedir.Aksonal ve dendritiksinaptik bağlantıların duyusal saç hücreleri ile olgunlaşması,
duyusal hücrelerle çok özelleşmiş şerit sinapslarının olgunlaştırılması dahil pek çok gelişim
evresi geç çocukluk dönemine kadar devam eder (14). Yapılan diğer çalışmalara benzer
sonuçlar bu çalışmada da elde edilmiştir. Embriyonik (17-19-21. gün) dönemde kohleanın
yalancı çok katlı epitelle çevrili bir tünel yapısında olduğu,doğum sonrası 1. günden itibaren
koklear kanalda Reissner ve baziler membranlarının oluşmasıyla Skala media, Skala Timpani
ve Skala Vestibuli bölmelerinin meydana geldiği saptandı. Postnatal 15. günde korti tünelinin
oluşmasıyla birlikte işitmede rol oynayan dış ve iç saçlı hücreler ile destek hücrelerinin
erişkindeki yapıya benzer özellikler kazandığı gözlendi.
Sonuç olarak prenatal ve postnatal gelişim basamaklarının incelenmesi sonucunda
sıçanlardaki embriyonel gelişimin insanlara göre daha geç döneme denk geldiği ve kademeli
bir gelişim sürecinin olduğu belirlenmiştir.
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ON THE ACTIVITY OF SOMATOSTATIN (GHIH)
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Özet
In a modern globalizing world, there are many extreme factors negatively affect many
organism functions(3,4,5,17).. They cause several changes in the mechanism of interaction
between the neurohormonal systems of the body and because of the complexity of the
neurophysiological mechanisms that constitute the basis of this relationship and the lack of
adequate answers to many questions researches are required in this direction.Some
physiological processes and emotional stress are closely related to each other(1,4,17).. Many
peptides and monoamines participate in the formation of emotional reactions in the body by
adjusting the processes of awakening and delay in the central nervous system(1,3,4,5,6,7).
Additionally, adenohypophysis hormone synthesis occurs under the control of a number of
neuromediators and neuropeptides of hypothalamus(1,2,7,8,12,15,16). Although the role of
regulatory mechanisms of some neuromediators and neuropeptides in this control has been
studied, the information on the role of hypothalamic somatostatinergic mechanism in the
regulation of adenohypophyseal lactotropic activity is insufficient(6,8,11,188). Moreover, the
information about this subjecthas been obtained at the normal body level and does not contain
the lactotropic activity of adenohypophysis completely. Besides, the place of the
somatostatinergic activity in the formation of the lactation process and regulation of the
intensity of the milk secretory activity has not been investigated. The refore, the study of the
interaction between the somatostatinergic and neurohormonal systems in the normal course of
the lactation process and pathogenesis of neurogenic hypogalactia processes remains an
important physiological direction in the regulation of milk secretion.
The refore, the main purpose of this study was to investigate the relationship
between somato statin (GHIH) and neurohormonal systems in different functional
states of the hypothalamus.

Materials and Methods of the Research
Experiments were performed in 5 groups of the lactating rats with a mass of 240-250
grams: Group 1 - background; Group 2 - control; Group 3- the effects of stress factor, Group
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4-dopaminergic (DA-ergic) blocker sulpride (Eglonyl) effect and Group 5 - the study of
somatostatin and hormones in development dynamics of lactation. The stress in the rats was
generated by electrical current. Animals were administered Eglonyl of 0.45 mg / kg once a
day during 10 days.The irritation of the rats (using the ESL-2 electrostimulator) was carried
out with30 voltsvoltage with a 1 minute break during 30 minutes. The activity of the milk
gland (milk secretion) was determined according to the difference in weight before and after
30 minutes sucking (after setting babies apart from their mothers for 6 hours). The amount of
monoamines (MA) in the hypothalamus and blood ( 12) was identifiedusing Hitachi’s
fluorescence spectrophotometer (FL), and the amount of somatostatin (GHIH), prolactin
(PRL), somatotropin (STH) in the blood, and the amount of somatostatin (GHIH) in the
hypothalamus and adenohypophysis was determined employing gammaspectrometry. All
indicators were analyzed by the "BZ-21 electronica" apparatus, which is a programmable
calculator. Background studies were conducted within 3 days after the 3rd-5th days of
lactation, and the mean figure was taken as the starting point (100%). In order to observe the
change of markers (14)at the beginning of the experiment (background), after the 5th and 10th
day of the beginning of the experiment, and in the 1st, 5th, 10th, 15th, 20th and 25th days of
lactation in the group, in which the developmental dynamics of lactation was studied, animals
(10-12 animals from each group) were devitalized with a special guillotine.

The Results of the Research and Their Discussion.
It has been found out that the somatostatinergic system has an important physiological
role in the regulation of adenohypophysis's hormone synthesis activity. During the
lactogenesis and lactopoiesis periods its level is quite low. It helps to keep the high lactation
process and meet the physiological high requirements of the lactating organism to lactogenic
hormones. The activation of the somatostatinergic system in emotional stress weakens the
synthesis and secretion of lactogenic hormones. Density of lactogenic hormones in the blood
sharply rises as a result of weakening of somatostatinergic system in adenohypophysis in case
of the blockade of dopaminergic receptors. The lactation cycle varies depending on the
biochemical reciprocity of the somatostatin and adenohypophysis's hormone synthesis
function, and the functional state of the organism. The Dopaminergic system operates in a
coordinated relationship with somatostatin in different functional conditions .The results of
our research prove that the somatostatinergic neuronal element has a certain physiological
role in regulating milk secretion activity. There fore, its levels in both tissue and blood are
low during the lactation period. The results of our research enable us to slightly expand the
pathogenesis of the neurochemical mechanism of neurogenic hypogalactia. By using
dopamine receptor blockers during neurogenic hypogalactia (lactation failure), dysfunctions
of these systems can be restored.
The findings from our research show that the amount of somatostatin (GHIH) in the
hypothalamus, adenohypophysis and blood decreases during the developmental dynamics of
the lactation process and the increased activity of the milk secretion (Table 1).. Compared to
the first day of lactation, on the 5th day of lactation this decrease was 26.7% (P <0.001) in the
hypothalamus, 19.3% (P <0.001)in the adenohypophysis and 36.9% (P <0.001) in the
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blood(Table 1). This decrease in somatostatin was significantly higher on the 10th day of
lactation compared to the 1st day of lactation, and it decreased by 36.8% (P <0.001) in the
hypothalamus, 46.3%(P <0.001) in theadenohypophysis and 44.8% (P <0.001) in the blood
(Table 1).. On the 15th day of lactation, respectively, the amount of somatostatin was 41.4%
(P <0.001) in the hypothalamus,46.3% (P <0.001)in the adenohypophysis and 54.0% (P
<0.001) in the blood. Apparently, the amount of somatostatindramatically reduced both in the
lactogenesis and lactopoiesis processes. In contrast to this decrease in somatostatin content,
the amount of somatostatinincreased by 9.7% in the hypothalamus, 7.3% in the
adenohypophysis and 4.6% in the blood during the attenuation of the secretory activity of
milk (on the 20 th day of lactation). On the 25th day of lactation, this amount increased
dramatically. Thus, the increase in somatostatinwas 34.4% (P <0.001) in the hypothalamus,
16.4% (P <0.01) in theadenohypophysis and 21.5% (P <0.05) in the blood (Table 1).
Table 1.The dynamics of change in the level of somatostatin (GHIH) in the
hypothalamus, adenohypophysis and blood of the rats during the normal lactation
process (M ± m)
During lactation

İndex

Somatostatin

Hypothalamus,
ng/g

Adenohypophysis,
ng/g

1

5

10

15

20

25

51,4±0,60

37,7±1,0

32,5±1,9

30,1±1,0

56,4±1,0

69,1±2,0

100,0

73,3

63,2

58,6

109,7

134,4

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

36,4±2,0

28,3±1,0

24,2±1,0

48,4±1,0

52,5±2,0

80,7

65

53,7

107,3

116,4

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

41,3±3,0

36,1±1,2

30,1±1,1

68,4±1,2

79,1±3,0

63,1

55,2

46,0

104,6

121,5

<0,001

<0,001

<0,001

<0,05

<0,05

45,1±0,9
100,0

65,4±2,0
Blood,ng/ml
100,0

Studies show that the amount of dopamine (DA) and noradrenaline (NA) in the lactation
process decreases sharply in the hypothalamus and blood (Table 2). The exchange of
indolaminessharply increases. Serotonin (5-HT) predominates in terms of GHIH, DA and 5HT (10,13, 20, 21, 22). As a result of such a change, sharp increase in prolactin and
somatostatin levels is observed as well (2, 7,15,16). It should be noted that the proportionality
of somatostatin anddopamineto serotonin, which reflects the functional interaction of
monoamines decreases in the dynamics of the lactation function of the body. This proves the
superiority of the activity of serotoninergic system on the somatostatinergic and dopaminergic
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systems during the lactation process ([1,2,7,8,). Even though this type of somatostatinchange
in the entire lactation process isdue to the synergistic activityof dopamine, 5-HT is an
antagonistic effect (2; 4; 8). As a result of such changes in the lactic organism, the synthesis
of PRL and STH in the adenohypophysis and their secretion in the blood vary between 2
phases. In the lactogenesis and lactopoiesis periods, the amount of these hormones increases
dramatically. However, during the weakening of the milksecretory activity, the opposite result
isgained. The amount of both PRL and STH varies. Thus, the amount of STH in the
lactogenesis and lactopoiesis periodsdiminishes. These results establish that there is a
correlation between the GHIH-PRL and GHIH-STH systems during the lactation process.
This mutual relationship between them isfollowed throughout the lactation period. So, our
research shows that the GHIH system of the hypothalamus has some physiological function in
the regulation of the secretory activity of the milk. There fore, its levelis low enough during
lactogenesis and lactopoiesis. This indicates that neurohormonesare aimed at maintaining
high levels of lactation and meeting high physiological requirements of the lactic organism
for lactogenic hormones. All of these results demonstrate that in the first half of the lactation
process, somatostatinactivity in the adenohypophysis parallel to hypothalamus sharply
decreases in accordance with the growth of secretory activity of the milk (see Table 1). This
shows that this neuropeptide plays an important role among regulators in the lactation
process. There exists an opposite correlation between the milk secretion and the amount of
somatostatinin both types of tissue. This relationship may change depending on the secretion
of the milk. The results of these experiments show that during the lactation process, the
somatostatinamount in the hypothalamus and adenohypophysisvaries in2 phases. Thus, during
lactopoiesis and lactogenesis, its level decreases dramatically in both tissues. However, at
later stages of the lactation process, that is, when the secretory activity of the milk decreases
gradually, its quantity is slightly higher than the initial level. Hence, according to the
dynamics of the lactation process, the amount of somatostatinvaries, which is in contrast to
the milk secretion.
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Table 2.Dynamics of dopamine and serotonin levels in the hypothalamus (ng / g) and
blood (ng / ml) at different levels of milk secretion (M ± m)
Practikcs
days
Background
5
10

5

10

5

10

Dopamin
Hypothalamus Blood
780±16
100
604±16
77,4
589±25
75,5
950±34
155,1
<0,001
981±22
125,8
<0,001
237±8
75,5
<0,001
248±7,1
78,9
<0,001

Serotonin
Hypothalamus Blood
Normogalactia
314±6
908±23
308±5
100,0
100,0
100,0
187±5
1116±37
402±12
91,4
122,9
130,5
267±9
1201±31
449±10
85
132,2
145,8
Hypogalactia
478±6
790±9
213±12
121,8
87,0
69,2
<0,001
<0,001
<0,001
445±13
784±8
285±8
141,7
86,3
92,5
<0,001
<0,001
<0,001
Hipergalactia
544±15
1096±25
485±21
69,5
120,7
157,4
<0,001
<0,001
<0,001
524±9
1126±13
421±11
67,2
124,0
136,6
<0,001
<0,001
<0,001

Dopamin/serotonin
Hypothalamus Blood
0,85
100,0
0,54
83,0
0,49
75,3

1,02
100,0
0,71
69,6
0,59
57,8

1,24
90,7

2,24
219,6

1,21
86,1

1,56
152,9

0,48
56,5

0,48
47,1

0,47
55,0

0,59
57,8

Apparently, similar conformities in the somatostatinactivity of lactic rats in the blood,
adenohypophysis and hypothalamus have been observed. It is really interesting that during
normal lactation process, the dynamics of both the GHIH and DA levels inthe hypothalamus
and blood have had the same orientation, and the reconstruction of their metabolism in the
whole organism has been consistent. It means that their effectiveness mechanism contains a
synergistic function. As well as their mechanism of PRL and STH hypothalamic regulation
are interconnected in synergic activity. Meanwhile, the dynamics of the change in the level of
neuromediator activity, which has a positive effect on the PRL synthesis and secretion during
the lactation process, has been characterized by its specificity. Thus, its level is directly
proportional to the intensity of secretory activity of the milk. For this reason, the development
of the lactation process enhances serotonin production.
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Table 3.Influence of somatostatin (GHIH), prolactin (PRL) and somatotropin (STH) on
the dynamics of different levels of the milk secretion change in lactic rats (M ± m)
Days of
experimetns

Somatostatin

Prolactin

Hypothalamus, Adenohypophysis, Blood,
ng/g
ng/g
ng/ml

Adenohypophysis,
İU

Blood,
mkED/ml

Aden
İU

Normogalactia
Background

47,7±0,78

42,8±2,6

63,1±4,7

0,524±0,012

61,1±2,9

0,

5

37,7±1,0*

36,4±2,0

41,3±3,0*

0,690±0,015*

96,8±4,5*

0,

10

32,5±1,9*

28,3±3,0*

36,1±1,2*

0,713±0,020*

79,0±3,3*

0,

Hypogalactia
5

70,9±4,2*

55,1±2,6*

74,9±2,6*

0,460±0,070*

70,9±2,6*

0,

10

66,3±3,1*

60,3±3,2*

80,6±3,2*

0,490±0,060*

66,1±1,9*

02

Hipergalactia
5

28,1±1,3*

20,1±1,9*

35,2±1,9

0,96±0,040*

121,1±4,5

0,

10

22,3±1,8*

18,2±1,6*

28,3±2,0

0,990±0,05*

130,2±4,8*

0,

Note: objectivity compared to background and control: * -p <0.001: ** - p <0.01: *** - p
<0.005
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The results of our research suggest that, of course, the somatostatinergic neuronal element has
a certain physiological role in regulating milk secretion activity. Therefore, its level in tissue
and blood during the lactation periodis low. This involves a great physiological demand of the
lactic organism for lactogenic hormones, while maintaining a high level of neurohormonal
lactation process. It should be mentioned that the tendencies in the dynamics of GHIH, DA,
STH and PRL levels in tissue and blood confirms the concept of the positive functional
relationship between the aminergic and peptidergic systems while having control over GHIH,
DA, PRL and STH synthesis and secretion, and that this close relationship is completely
preserved during the lactation process. Since the protection of this functional relationship
underother conditions is of great interest to us, we have also aimed to follow the relationship
between these markers while the body is understress and during the blockade of the
dopaminergic systemin the next phase of the experiment. The amount of somatostatin in the
hypothalamus increased by 85.8%, p <0.001 compared to the 5th day of the stress factor, and
this amount also increasedmore and more the subsequent days of chronic stress. So, on the
10th day of stress effect, this number was 104% (p <0.001)higher than the control
group(Table 3). On the 5th day of chronic stress, the amount of somatostatinin the
adenohypophysis increased by 51.4%, p <0.001 compared to the norm. This level continued
to rise when the stress factor persisted and was 112.1%,p <0.001 higher than the control level
(Table 3). The increased amount of somatostatin in the hypothalamus and adenohypophysis
also influenced its production in blood. Thus, the activity of somatostatin in blood was 81.4%,
p <0.001-193.3%, p <0.001 higher than the normdue tothe impact of chronic stress (Table 3).
As a result of neurohormonal effects in the organism, the secretory activity of the milk
weakens. In all the days of experiment, the secretory activity of the affected rats decreases
drastically, and the decrease is 18.3% - 43.5%, p <0.001 compared to the norm. Neurogenic
hypogalactia not only reduces the milk secretion, but also reduces the rate of development of
the baby rats. The dynamics of change of the levels of somatostatin and dopamine in
hypothalamus, adenohypophysisand blood is the same oriented during neurogenic
hypogalactia in lactic rats by the effect of chronic stress, and the both are directed toward the
activation of metabolism of regulators. Most likely, due to the disorder of the activity of
monoamine and somatostatinergic functional systems in lactic organisms, delays happen in
the synthesis of PRL and STH, which are considered trop cells of adenohypophysis,and their
secretion into blood. This situation results in the occurrence of neurogenic hypogalactia. It is
then determined that biochemical reciprocity between somatostatin and dopamine is
maintained. On the other hand, the violation of the somatostatin, prolactin and somatotropin
line may cause hypogalactia.
We conducted special studies to clarify the role of dopaminergic receptors in the
regulation of somatostatin (GHIH). The results of the studies show that the blockade of
dopaminergic receptors by the intake of Cerucalleads to the weakening of somatostatinergic
function. After the Cerucalintake, the amount of somatostatin in hypothalamus compared to
that of the control group decreased by 25.2% on the 5th day, and by 31.4%, p <0.001on the
10th day of the experiment. On average, the amount of somatostatin inthe hypothalamus
decreased by 28.3%, p <0.001. In addition to the decrease in the somatostatin activity of the
hypothalamus, its amount in the adenohypophysis also decreased. The refore, on the 5th day
of the experiment, the decrease in its quantity was 44.8%, p <0.001, and on the 10th day
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compared to the norm, it was 35.8%, p <0.001. After 5 days of drug injection, the
somatostatin quantity decreased by 14.8%, p <0.001, but on the 10th day of the experiment it
decreased by 21.6%, p <0.001. At the same time, the decrease was also observed in the
quantity of catecholamines, indolamines, prolactins and somatotropins inthese animals. All
these neurohormonal changes cause milk secretion and developmental rate of the babies to
increase. When analyzing these results on the basis of literature data, it becomes clear that
both the synthesis and the secretion of somatostatin change its direction by the effect of
dopamineon somatostatinergic cells of hypothalamus and adenohypophysis during normal
lactation or hypogalactia. Even though the somatostatinergic activity in the normal lactation
process weakens, this activity is very high in the hypogalactic process. Therefore, lactotropic
and somatotropic functions of the adenohypophysis diminish. Along with changing the
biogenic amino acids balance and prolactin amount in the hypothalamus and blood, it plays a
role in breaking the ST-PRL level and ST-PRL line. Due to the use of DA receptor blockers
during neurogenic hypogalactia, the functional disorders of these systems can be restored.
Thus, the presence of somatostatin in the lactation process is comprised of 2 phases.
When the secretory activity of the milk is intensified, its level decreases correspondingly. This
level increases when the intensity of the lactation process is gradually weakening. In the
neurogenic hypogalactia, the activity of somatostatin increases dramatically. Accordingly, the
synthesis and secretion of adenohypophysis lactotropic hormones is reduced. Therefore, when
explaining the role of somatostatin and its interaction with dopamine during the whole
lactation process, it can be characterized as an additional manifestation of the lactation
process in the PRL synthesis and the secretion of milk during the normal course of lactation,
as well as in its role in the regulation of the GHIH-PRL secretion mechanism during hypo- or
hypergalactia. This mechanism can be used to understand the pathogenesis of neurogenic
hypogalactia and to find a solution to a number of practical questions related to this
widespread, pathological condition of the body.
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LİDERE GÜVEN DÜZEYİNİN İŞ TATMİNİ, İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK VE DUYGUSAL
BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Gülhan GÖK
Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Bireyler arasındaki ilişkilerde yaşanan güven sorunları, son dönemlerde örgütsel davranış
alanında bu konudaki çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesine neden olmuştur. Örgüt içi
çalışma ortamında kişilerarası ilişkilerdeki güven düzeyi işletme etkinliği ve verimliliği
açısından son derece önemlidir. Kişilerarası ilişkilerde özellikle örgüt liderine duyulan güven,
örgüt çalışanlarının performansını, bağlılığını, iş tatminini, örgütsel vatandaşlık davranışını,
işe gömülmüşlük düzeyini ve problem çözme gibi daha birçok iş davranışını etkilemektedir.
Bu kapsamda diğer işletmelerde olduğu gibi akademik kurumlarda da lidere güven ve istendik
iş davranışları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Bu bağlamda yapılan
araştırma bir kamu üniversitesinde görev yapan akademik personelin liderlerine duydukları
güven düzeylerinin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işe gömülmüşlük değişkenleri üzerindeki
etkisini belirlenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 144 akademik
personelden elde edilen veriler analiz edilerek elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Öncelikle
katılımcılara ait tanımlayıcı değişkenlerin frekans ve yüzdelik dağılımları verilmiştir.
Sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda personelin lidere güven düzeyinin, duygusal
bağlılık, işe gömülmüşlük ve iş tatmini düzeyi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla basit
regresyon analizleri yapılmıştır.
Analizler sonucunda araştırmaya katılan akademik
personelin lidere güven, duygusal bağlılık, işe gömülmüşlük ve iş tatmini düzeylerinin yüksek
olduğu saptanmıştır. Lidere duyulan güven düzeyinin akademik personelin duygusal bağlılık,
işe gömülmüşlük ve iş tatmini düzeyi üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu da
yapılan regresyon analizi neticesinde tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lidere Güven, Duygusal Bağlılık, İşe Gömülmüşlük, İş Tatmini

1.GİRİŞ
Güven, liderlikle ilişkili temel bir niteliktir ve kendisine güvenilmeyen bir kişinin liderlik
edebilmesi imkânsızdır. Güven kırıldığında, bir grubun performansı üzerinde ciddi olumsuz
etkileri olabilir. Güven ve güven-değerlik, liderin bilgi ve işbirliğine erişimini düzenler.
Personel bir lidere güvendiğinde, liderin eylemlerine karşı savunmasız olmaya istekli olur,
haklarının ve çıkarlarının kötüye kullanılmayacağına inanır (Frank J. Lexa, 2017:166)
Günümüzde örgütsel literatürde en sık incelenen yapılardan biri de güven kavramıdır ve buna
bağlı olarak güvenle ilgili sayısız tanıma rastlanmaktadır. Örgütler içindeki rolü göz önüne
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alındığında, araştırmacılar ve uygulayıcıların, bu ilişkiyi yöneten faktörlerin yanı sıra lidere
duyulan güvenin geliştirilebileceği mekanizmaları belirlemekle de ilgilenmeleri şaşırtıcı
değildir (Burke vd. 2007:610). Örgütlerin etkinliğini arttıran birçok faktör bulunmakla birlikte
lidere güvenin etkileri de dikkat çekicidir (Ford vd. 2016:27). Birçok çalışma kişilerarası
güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı, işbirliği, problem çözme ve çalışan performansı gibi iş
davranışları ile bağlantılı olmasından dolayı arzu edilen bir özellik olduğunu belirtir (Cardona
ve Elola, 2003:1). Lidere olan güvenin azalması veya ortadan kalması durumunda örgüt ve
personel açısından birçok olumsuz sonuç ortaya çıkmaktadır (Burke vd. 2007:610). Lidere
güvenin örgütsel davranış türleri üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte
bu etkinin hangi oranlara sahip olduğunu göstermekte önemlidir. Özellikle personelin örgütsel
ve bireysel hedeflere ulaşılmasındaki etkinliği göz önünde bulundurulduğunda lidere güvenin
personelin istendik iş davranışları üzerindeki etkisini belirlenmek gerekmektedir. Kurumsal
hedeflerin ve bireysel hedeflerin başarılmasında son derece önemli olan akademik kurumlarda
da personelin lidere güven düzeyinin istendik iş davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesi
son derece önemlidir. Bu araştırmayla da bir devlet üniversitesinde ki akademik personelin
lidere güven düzeyinin duygusal bağlılık, işe gömülmüşlük ve iş tatmini düzeyi üzerindeki
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. LİTERATÜR
2.1. Lidere Güven
Lidere güven ile ilgili literatüre bakıldığında birçok çalışma yapıldığı ve güven kavramının
farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Mayer, Davis ve Schoorman (1995), güvene
yönelik önceki yaklaşımların anahtar bileşenlerini bütünleştirerek güveni, kontrol edilemeyen
veya izlenemeyen taraflardan kayarak başka bir tarafa karşı savunmasız olma isteği olarak
tanımlamıştır (Mayer ve Gavin, 2005:874). Benzer şekilde Yang ve Mossholder (2010)’ın
çalışmasında, karşımızdaki kişinin niyetleri ya da davranışları hakkındaki olumlu beklentilere
dayanarak savunmasızlığı kabul etmeye istekli bir psikolojik durum olarak tanımlanır. Bir
lidere güven, sonuçların elverişsiz olduğu ve hatta liderin aldığı kararlara bağlı olarak
risklerin arttığı zamanlarda bile lider için astlarının desteğini artırır. Bu nedenle bir takım
liderine olan güven son derece önemlidir (Guinaliu ve Jordan, 2016:60) ve liderlik için şarttır
(Grover vd., 2014:689). Lidere güven, takımın başarı olasılığını en üst düzeye çıkarmanın bir
yolu olarak kabul edilmektedir (Guinaliu ve Jordan, 2016:60). Goa ve arkadaşları (2011),
personelin lidere güvenmeleri durumunda risk gerektiren olaylara daha rahat girdiklerini
belirtmişlerdir. Jones ve George (1998), yapmış oldukları çalışmada güvenin genelleştirilmiş
veya küresel yönleri ile güvenin durumsal olarak spesifik yönleri arasında ayrım olduğuna,
güvenin gerçekleşebileceği farklı koşulların bulunduğuna, güvenin ahlaki, bilişsel ve duygusal
unsurları kapsayan çok boyutlu bir yapı olduğu gerçeğine değinmiştir.
Mayer, Davis ve Schoorman (1995), yapmış oldukları çalışmada güvenin, güvenilecek
kişinin karakteristiği (yetenek, dürüstlük ve yardımseverlik) ve güvenen kişinin istekliliğinin
etkisiyle gelişmiş olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca güvenen kişinin istekliliğinin, güven
üzerinde doğrudan etkili olduğunu da geliştirmiş oldukları modelde göstermektedirler. Bu
modele göre kişilerin risk alma eğilimlerinde algılanan riskin ve duyulan güvenin etkili
olduğu gösterilir. Tüm bunlar duyulan güvenin düzeyini de etkilemektedir. Güven düzeyinin
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yüksek olduğu örgütler, yüksek motivasyona sahip personeli işe alabilmeleri ve tutabilmeleri
nedeniyle daha az maliyetle yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler üretme eğilimindedir. Bu
personelin işlerinden zevk alma olasılıkları daha yüksektir, işlerini doğru yapmak için daha
fazla zaman ayırırlar; risk alma, yenilik, kurum misyonu, vizyonu ve değerlerini benimsemek,
örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemek gibi kendi kararlarını kendileri verir (Starnes vd.,
2010:6). Utemi ve arkadaşları (2014), güvenin ayrıca personelin sadakatini ve organizasyona
olan bağlılığını etkilediğini, güven ne kadar yüksek olursa personelin örgütten ayrılmama
konusundaki kararlılığının da o kadar yüksek olduğunu belirtir. Benzer şekilde iş tatmini de
örgütsel psikolojide sıklıkla incelenen ve personelin bir örgütteki çalışmalarını doğrudan
etkilediği düşünülen bir yapıdır (Mihalcea, 2013:90).
2.2.İşe Gömülmüşlük
İşe gömülü olmak, personelin işlerine ya da örgütlerine gömülme derecesini ifade eden
bir kavramdır (Harris vd., 2011:271). Bu kavrama göre bir persoenlin işte kalma kararı
üzerinde geniş bir etki kümesi bulunmaktadır. Bu etkiler arasında, iş arkadaşlarıyla arasındaki
bağlar, kişinin becerileri ve yetenekleri ile işin gerekleri arasındaki uyum gibi iş etkenleri ve
örgüt destekli toplum hizmeti faaliyetleri yer almaktadır (Holtom vd., 2006:319). Mitchell,
Holtom, Lee, Sablynski ve Erez (2001), yapmış oldukları çalışmada insanların neden
işlerinden ayrıldıklarına değil, neden o işte kaldıklarına odaklanmışlardır. Özellikle, insanların
işe gömülü kalma nedenlerine dikkat çekmişlerdir. Mitchell ve arkadaşlarına göre, insanların
işe gömülü olmasının birçok yönü bulunmaktadır. Bunlar: (1) İnsanların başka insanlara ya da
faaliyetlere uyum derecesi-uyum, (2) kişi, örgüt veya diğer kişiler arasında resmi veya gayri
resmi bağlantıların kırılmasının kolaylığı-bağlantılar, (3) şimdiki işlerinden ayrılmaları
durumunda geride bırakacakları şeyler-fedakârlık (Lee vd., 2004:712).
Uyum boyutu, personelin bir örgüt ve örgüt ortamıyla algıladığı uyumluluk veya
rahatlık olarak tanımlanır. Teori, bir personelin kişisel değerleri, kariyer hedefleri ve geleceğe
yönelik planlarının örgüt kültürü ve işin gerekleri (örneğin iş bilgisi, beceri ve yetenekler) ile
uyumunu ifade etmektedir. İşe gömülmüşlük, uyum ne kadar iyi olursa, personelin örgüte
profesyonel ve kişisel olarak bağlı hissetme olasılığının da o kadar yüksek olacağını
varsaymaktadır (Holtom vd., 2006:319).
Bağlantılar boyutu, personel ile örgüt ve örgütün çevresi arasındaki hem formal hem
de informal olarak ortaya çıkan ilişkiler ile karakterize edilir. Bu ilişkilerin sayısı ve şiddeti
değişmekle birlikte personelin örgütün fiziksel çevresi, örgütteki arkadaşları, işle ilgili gruplar
ve diğer gruplar ile kurduğu ilişkiler işe gömülmüşlüklerini artırır (Akgündüz vd., 2016:352).
Fedakarlık boyutu ise Zhang ve arkadaşlarına göre (2012), personelin çalıştığı
örgütten ayrılmasının sonucu olarak algıladığı psikolojik, sosyal veya maddi bedeli ifade
etmektedir.
2.3.Duygusal Bağlılık
Örgütsel bağlılık; bireyin örgütün hedefleri ve değerlerine olan güçlü inancı ve
kabulüne, örgütü için en iyisini yapmaya istekli olmasına ve örgütün bir üyesi olarak kalma
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isteğine işaret eder (Liu ve Bellibaş, 2018:3). Wu ve Chen (2018), tarafından ise örgütsel
bağlılık, personelin organizasyondan ayrılma ya da organizasyonda kalma kararları ile ilgili
psikolojik bir durum olarak ifade edilmiştir.
Meyer ve Allen (1991) örgütsel bağlılık bağlamında, örgüte duygusal olarak bağlılık,
örgütten ayrılma ile ilgili algılanan maliyetten kaynaklanan bağlılık ve kendini örgüte karşı
sorumlu hissetmekten kaynaklanan bağlılık olmak üzere üç farklı tema belirlemiştir. Sırasıyla
bu üç bağlılık biçimlerini duygusal, devam ve normatif bağlılık olarak adlandırmışlardır. Üç
yaklaşımın ortak noktası ise bağlılığın personelin kurumla ilişkisini karakterize eden ve
örgütteki üyeliğini sürdürme ya da sürdürmeme kararını etkileyecek bir psikolojik durum
olduğudur (Meyer ve Allen, 1991). Duygusal bağlılık, bir personelin çalıştığı örgütün
hedefleriyle kendi hedeflerinin ne derece özdeşleştiğini ve örgütte üyeliğini sürdürme isteğini
ifade eder (Yao vd., 2019:2). Güçlü bir duygusal bağlılığı olan personel, örgütte kalmayı
duygusal olarak istemektedir (Meyer ve Allen, 1991). Duygusal bağlılık büyük ölçüde bir
örgütle ilgili olumlu duygular geliştirmekten kaynaklanır (Ng, 2015:155). Güçlü bir devam
bağlılığına sahip olanlar, ihtiyaç duydukları için örgütte kalmayı istemektedirler ve güçlü bir
normatif bağlılığa sahip olanlar, bunu yapmaları gerektiğini düşündükleri için örgütte kalmayı
tercih ederler (Meyer ve Allen, 1991). Meyer, Becker ve Vandenberghe (2004)’ye göre,
örgütsel bağlılığı üç farklı boyutta değerlendirmenin en önemli nedenlerinden biri personelin
bağlılık türlerine göre gösterdikleri davranış şekillerinin çok farklı olduğu yönündedir.
Yapılan araştırmalar sonucunda da, duygusal bağlılığın iş performansı, örgütsel vatandaşlık
davranışı ve katılımı ile güçlü pozitif korelasyonu olduğu, ardından normatif bağlılığı yüksek
olanların geldiğini göstermektedir. Devam bağlılığı yüksek olanlarda ise, iş performansı,
örgütsel vatandaşlık davranışı ve katılımı arasında ilişkinin olmadığı veya olumsuz bir
ilişkinin olduğu bulunmuştur.
2.4. İş Tatmini
İş tatmini, bir personelin işine karşı geliştirdiği olumlu ya da olumsuz davranışların
derecesidir (Hanaysha ve Tahir, 2016:273). İş tatmini 1976 yılında Locke tarafın endüstri
psikolojisinde, "kişinin işini değerlendirmesinin sonucunda geliştirdiği olumlu bir duygusal
durum" olarak tanımlanmıştır (Freeman, 1977:6). Yuen ve arkadaşları (2018) iş tatmininin,
Adams ve Freedman (1976)'ın eşitlik teorisinin kullanılarak açıklanabileceğini söylemişlerdir.
Bu teori, bir personelin örgütüne sağladığı girdiler ve örgütünden elde ettiği çıktıları
dengelemek veya uyumlu hale getirmek anlamına gelmektedir. Girdiler, bir personelin
çalışmayı taahhüt ettiği zamanki işini yapmaya yönelik göstermiş olduğu çaba, yetenek ve
sadakatin bir bileşimidir. Öte yandan, personel kuruma sağladığı bu girdilerin sonucunda
maaş, ikramiye, sosyal yardımlar ve terfi gibi çeşitli ödüller kazanmaktadır. Bunun sonucunda
da personel işine karşı bazı olumlu ya da olumsuz duygular geliştirmektedir. Benzer şekilde
Ergenekli ve Eryiğit (2001)’in çalışmasında da iş tatmininin temelinde örgüte sağlanan
girdilerle örgütten elde edilen çıktılar arasındaki dengenin yer aldığı ifade edilmiştir. Bireyin
işinden beklentileri ve işinden elde ettikleri arasındaki farklılık, bireylerin kişisel
algılamalarının temeline dayanmaktadır. Bu nedenle algı farklılıkları iş tatminini veya
tatminsizliğini ortaya çıkarmaktadır.
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Troesch ve Bauer (2017)’in çalışmasında, iş tatminini “insanların işlerinden ne ölçüde
hoşnut oldukları ve (memnuniyetini) ne ölçüde hoşnut olmadıkları (ya da hoşnutsuzluk
duymadıkları)” ya da “kişinin işiyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanma düzeyine yönelik
geliştirdikleri duygusal durum” olarak tanımlanmaktadır. Baş (2002) tarafından
gerçekleştirilen çalışmada ise birinin işinin ya da iş tecrübesinin takdir edilmesi sonucu oluşan
hoş ya da olumlu duygusal durum şeklinde ifade edilmiştir. Daryanto (2014), iş tatminini
personelin kendi performansını ve örgütün performansını etkileyebilecek şekilde işine karşı
geliştirmiş olduğu duyguların yansıması olarak belirtmiştir. Personelin iş tatmini düzeyi
personelin moralini, davranışlarını, bağlılığını ve verimliliğini etkilemektedir (Ishak vd.,
2016:13). Bu bağlamda kişinin işiyle ilgili geliştirmiş olduğu olumlu duygusal durumunun
örgüte bağlılık ve işe gömülmüşlük düzeyi üzerinde de olumlu etki oluşturduğu söylenilebilir.
3.METODOLOJİ
3.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırma, bir devlet üniversitesindeki akademik personelin iş tatmini, işe
gömülmüşlük ve duygusal bağlılığı üzerinde lidere güvenin etkisini değerlendirmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Örgütler açısından personelin istendik iş davranışları göstermesinde lidere
güven düzeyinin etkili olduğu varsayılmaktadır. İstendik iş davranışlarının da hem örgüt
amaçlarının hem de bireysel amaçların başarıyla gerçekleştirilmesi üzerinde etkisi olduğunu
söyleyebiliriz. Bu bağlamda hangi iş davranışlarının lidere güven düzeyinden ne düzeyde
etkilendiğinin belirlenmesi hem örgütsel hem de bireysel açıdan önemlidir.

3.2.Araştırmanın Modeli ve Yeri
Araştırma betimsel, ilişkisel bir tarama modelidir ve durum tespitine yönelik tanımlayıcı bir
çalışma olup modelin gösterimi aşağıdaki gibidir.
İş Tatmini

İşe Gömülmüşlük

Lidere
Güven

Duygusal Bağlılık

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinde görev yapmakta olan akademik
personel oluşturmaktadır. İlçelerde görev yapan personele erişimde sorunlar yaşanabileceği
düşünülerek araştırma merkez kampüste görev yapan akademik personelle sınırlandırılmıştır.
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Araştırmada örnekleme yapılmamış olup çalışmaya tüm akademik personel dahil edilmiştir.
Araştırma kapsamında 144 personelden elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın sadece merkez kampüste görev yapmakta olan akademik personelle
gerçekleştirilmiş olması en büyük kısıtlılığını oluşturmaktadır. Bu anlamda araştırma
sonuçları genellenemez. İleride yapılacak çalışmalarda araştırmanın evreni genişletilerek tüm
üniversite genelinde ve diğer üniversitelerle birlikte değerlendirme yoluna gidilebilir.
3.5.Veri Toplama Aracı
Veriler, anket yöntemi ile toplanmıştır. Kullanılan anket beş bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde personelin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, örgütsel ve mesleki kıdemi, ilk
görev yeri olup olmama ve yönetici olma durumu gibi tanımlayıcı sorular yer almaktadır.
İkinci bölümde duygusal bağlılık düzeyinin ölçümü için Allen ve Meyer’e (1991) ait üç
boyutlu “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”nin alt boyutlarından duygusal bağlılık düzeyini tespit
etmek için altı önerme; üçüncü bölümde personelin işe gömülmüşlük düzeyinin
belirlenmesinde Mitchell ve arkadaşlarına (2001) ait “Örgütsel İşe Gömülmüşlük Ölçeği”nden
on iki önerme; üçüncü bölümde personelin iş tatmini düzeylerini tespit etmek amacıyla Price
ve Mueller (1986)’e ait “İş Tatmini Ölçeği”nden altı önerme ve lidere güven düzeyinin
belirlenmesinde ise Guinaliu ve Jordan (2016)’ın “Building trust in the leader of virtual work
teams” isimli çalışmalarında kullandıkları ölçeğin dürüstlük boyutunu oluşturan sekiz önerme
kullanılmıştır. Ölçeklere ait Cronbach Alpha Değerleri aşağıdaki gibidir:
Cronbach Alfa Değeri

Duygusal Bağlılık Ölçeği
İş Tatmini Ölçeği
Lidere Güven Ölçeği
İşe Gömülmüşlük Ölçeği

.934
.862
.971
.917

Güvenirlik

Düzeyi

Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek

Ankette yer alan ölçeklere ait önermeler 1’den 5’e doğru “kesinlikle katılmıyorum”,
“katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “kesinlikle katılıyorum” şeklinde beşli likert
tipi olarak derecelendirilmiştir.
3.6. Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen veriler bir paket programa aktarılarak analizler tamamlanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde katılımcılara ait tanımlayıcı özelliklerin frekans dağılımı ve
yüzdelik dağılımları verilmiştir. Bağımsız değişkenler üzerinde bağımlı değişkenlerin etkisini
belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.
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3.7. Araştırmanın Hipotezleri
H1:Lidere güvenin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Lidere güvenin işe gömülmüşlük üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3: Lidere güvenin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H4: İşe gömülmüşlüğün duygusal bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H5: İşe gömülmüşlüğün iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H6: İş tatmininin duygusal bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
4.BULGULAR
Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen verilere ait bulgular tablolar halinde
gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Değişkenler
Değişkenler

Gruplar
18-30
31-40
Yaş
41-50
51 ve üstü
Toplam
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam
Evli
Medeni Durum
Bekar
Toplam
Lisans
Öğrenim Düzeyi
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
4000-5000 TL
5001-6000 TL
Gelir Düzeyi
6001-7000 TL
7001 TL ve üzeri
Toplam
Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Unvan
Doktor Öğretim Üyesi
Doçent
Profesör
Toplam
0-5 yıl
6-10 yıl
Mesleki Deneyim Süresi
11-15 yıl
16-20 yıl
21 ve üstü
Toplam
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N
23
84
18
16
141
62
79
141
93
48
141
10
67
64
141
9
65
36
29
139
22
70
35
11
3
141
45
40
18
12
26
141
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%
16.3
59.6
12.8
11.3
100
44
56
100
66
34
100
7.1
47.5
45.4
100
6.4
46.1
25.5
20.6
98.6
15.6
49.6
24.8
7.8
2.1
100
31.9
28.4
12.8
8.5
18.4
100
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0-5 yıl
6-10 yıl
Kurumda Çalışma Süresi
11-15 yıl
16-20 yıl
21 ve üstü
Toplam
Evet
Yönetim Sorumluluğu
Hayır
Toplam

82
33
2
9
15
141
42
99
141

58.2
23.4
1.4
6.4
10.6
100
29.8
70.2
100

Katılımcıların, yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında en fazla katılımcı sayısının
31-40 yaş grubunda toplandığı; cinsiyet grupları dağılımına göre ise birbirine yakın değerlere
sahip oldukları görülmektedir. Evli katılımcı sayısı bekar katılımcı sayısından oldukça
fazladır.
Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımına bakıldığında en az katılımcı sayısının
lisans düzeyinde olduğu; yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almış olan katılımcı
sayısının ise birbirine yakın olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırmaya katılan akademisyenlerin büyük çoğunluğu 5000-6000 TL gelire sahip
olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun akademisyenlikte yeni oldukları ve
araştırmanın gerçekleştirildiği üniversitede kısa bir süredir hizmet verdiği söylenilebilir.
Tablo 2. Lidere Güvenin Duygusal Bağlılık, İşe Gömülmüşlük ve İş Tatmini Üzerine Etkisi

Değişkenler
Bağımlı
Duygusal Bağlılık
Değişken
(DB)
Bağımsız
Değişken
Lidere Güven (LG)
Bağımlı
İşe Gömülmüşlük
Değişken
(İG)
Bağımsız
Değişken
Lidere Güven
Bağımlı
Değişken
İş Tatmini (İT)
Bağımsız
Değişken
Lidere Güven

Ort.

Std.
Sapma

3.5721

1.00

3.6109

1.11

3.6937

.785

3.6109

1.11

4.0012

.777

3.6109

1.11

ß

R2

Düzeltilmiş
R2 Değeri

F
Değeri

P
Değeri

.798

.636

.634

243.215

.000

.733

.537

.534

161.221

.000

.556

.430

.426

104.759

.000

Araştırmaya katılan akademik personelin duygusal bağlılık, lidere güven, işe
gömülmüşlük ve iş tatmini düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Bu değişkenler arasında
en yüksek ortalamaya iş tatmini düzeyinin sahip olduğu görülmektedir. Lidere güven ile
duygusal bağlılık (ß değeri=.798) ve işe gömülmüşlük (ß değeri=.785) arasında pozitif yönde
güçlü bir ilişki varken lidere güven ve iş tatmini (ß değeri=.556) arasında pozitif yönde ve
orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Lidere duyulan güven düzeyinin akademik
personelin duygusal bağlılık, işe gömülmüşlük ve iş tatmini düzeyi üzerine etkisini belirlemek
amacıyla yapılan regresyon analizinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (FDB
değeri=243.215, p değeri =.000<.05; FİG değeri=161.221, p değeri =.000<.05; FİT
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değeri=104.759, p değeri =.000<.05). Personelin lidere güven düzeyi, duygusal bağlılık
düzeyinin yaklaşık olarak %63’lük kısmı (Düzeltilmiş R2 değeri=.634); işe gömülmüşlük
düzeyinin yaklaşık %53’lük kısmını (Düzeltilmiş R2 değeri=.534) ve iş tatmini düzeyinin
yaklaşık %43’lük kısmını (Düzeltilmiş R2 değeri=.426) açıklamaktadır. Elde edilen bu
sonuçlara göre lidere güven düzeyinin bağımlı değişkenler arasında en fazla duygusal bağlılık
düzeyi üzerinde etkili olduğu söylenilebilir.
Tablo 3. İşe Gömülmüşlüğün Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi

Ort.

Std.
Sapma ß

Duygusal Bağlılık

3.5721

1.00

İşe Gömülmüşlük

3.6937

.785

Değişkenler
Bağımlı
Değişken
Bağımsız
Değişken

R

.885

2

Düzeltilmiş
R2 Değeri

.783

.781

F
Değeri

501.601

P
Değeri

.000

Akademik personelin işe gömülmüşlük düzeyinin duygusal bağlılık düzeyi üzerindeki
etkisini belirlemek amacıyla yapılan basit regresyon analizi sonucunun istatiksel olarak
anlamlı olduğu belirlenmiştir (F değeri=501.601, p değeri=.000<.05). Akademik personelin
duygusal bağlılık düzeyi ile işe gömülmüşlük düzeyinde pozitif yönlü ve yüksek düzeyde bir
ilişki olduğu görülmektedir (ß değeri=.885). Personelin işe gömülmüşlük düzeyinin duygusal
bağlılık düzeyi üzerinde yüksek oranda etkisinin olduğu anlaşılmaktadır (Düzeltilmiş R 2
değeri=.781). Duygusal bağlılık düzeyinin %78 oranında işe gömülmüşlük düzeyinden
etkilendiği söylenilebilir.
Tablo 4. İşe Gömülmüşlüğün İş Tatmini Üzerine Etkisi

Ort.

Std.
Sapma ß

İş Tatmini

4.0012

.777

İşe Gömülmüşlük

3.6937

.785

Değişkenler
Bağımlı
Değişken
Bağımsız
Değişken

R2

.814

Düzeltilmiş
R2 Değeri

.662

.660

F
Değeri

272.410

P
Değeri

.000

Yapılan basit regresyon analizi sonucunda akademik personelin iş tatmini ile işe
gömülmüşlük düzeyi arasında pozitif yönlü ve yüksek oranda ilişki olduğu tespit edilmiş olup
(ß değeri=.814), işe gömülmüşlük düzeyinin iş tatmini düzeyi üzerinde etkili olduğu
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F değeri=272.410, p değeri=.000<.05). Elde edilen
sonuca göre akademik personelin işe gömülmüşlük düzeyi iş tatmini düzeyinin %66’lık
kısmını açıklamaktadır (Düzeltilmiş R2 değeri=.660).
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Tablo 5. İş Tatmininin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi

Ort.

Std.
Sapma ß

Duygusal Bağlılık

3.5721

.777

İş Tatmini

4.0012

1.00

Değişkenler
Bağımlı
Değişken
Bağımsız
Değişken

R

.732

2

Düzeltilmiş
R2 Değeri

.535

.532

F
Değeri

160.051

P
Değeri

.000

Yapılan regresyon analizi sonucunda araştırmaya katılan personelin duygusal bağlılık
düzeyinin iş tatmini düzeyinden etkilendiği (F değeri=160.051, p değeri=.000<.05), iki
değişken arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olduğu (ß değeri=.732) ve personelin duygusal
bağlılık düzeyinin yaklaşık olarak %53’lük kısmını iş tatmini düzeyinin açıkladığı tespit
edilmiştir (Düzeltilmiş R2 değeri=.532).
5.TARTIŞMA VE SONUÇ
Güven kavramı ile ilgili literatürde birçok tanım yapılmakla birlikte bireyin, karşı taraf
davranışta bulunurken kendisinin de düşünülerek davranılacağı yönündeki inancına bağlı
olarak karşı tarafın davranışları sonucunda incinebilmeyi göze alması şeklinde kabul edilen
tanımın yaygın olarak kullanıldığı söylenilebilir (Börü ve Güneşer, 2005:142). Tekingündüz
ve arkadaşları (2014) yapmış oldukları çalışmada örgütlerde güvenin önemine vurgu yaparken
yöneticiler ile çalışanlar arasındaki güven boşluğunun da giderek arttığını belirtmişlerdir.
Örgütsel ve bireysel karar vermede güven, büyük bir öneme sahiptir. Liderin personelde
oluşturduğu güven örgütsel etkinliğin arttırılmasında ve liderin etkinliğinin artmasında
anahtar bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Özdaşlı ve Yücel, 2010:70; Börü ve
Güneşer, 2005:142). Özellikle eğitim sektörü gibi emek yoğun sektörlerde lidere güven
düzeyinin yüksek olması kurumsal ve bireysel vizyona ulaşılabilmesinde son derece etkilidir.
Bu sebeple belirlenen hedeflere ulaşmada lidere güvenin hangi iş davranışları üzerinde etkili
olduğunun ve hangi iş davranışlarından etkilendiğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Gerçekleştirilen çalışma ile de akademik personelin lidere güven düzeyinin iş
davranışlarından duygusal bağlılık, işe gömülmüşlük ve iş tatmini üzerindeki etkisi
belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmaya katılan akademik personelin duygusal bağlılık, lidere güven, işe
gömülmüşlük ve iş tatmini düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Candan (2016)
tarafından gerçekleştirilen çalışmada da akademisyenlerin işe gömülmüşlük düzeylerinin orta
düzeyin üzerinde olduğu bulunmuştur. Ergeneli ve Eryiğit (2001) tarafından bir devlet
üniversitesinde ve özel üniversitede görev yapan akademisyenlerin iş tatmini düzeyini
karşılaştırmaya yönelik gerçekleştirilen araştırmada devlet üniversitesinde görev yapan
akademisyenlerin iş tatmini düzeyleri özel üniversitede çalışanlara göre daha yüksek düzeyde
bulunmuştur. Devlet üniversitesinde görev yapan akademik personelin %41.2’sinin işlerinden
tatmin oldukları belirlenmiştir.
Lidere güven ile duygusal bağlılık ve işe gömülmüşlük arasında pozitif yönde güçlü
bir ilişki varken lidere güven ve iş tatmini arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki
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olduğu belirlenmiştir. Koç ve Yazıcıoğlu (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile İşcan
ve Sayın (2010)’ın yapmış oldukları çalışmada lidere duyulan güven ve iş tatmini arasında
pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çelik (2015)’e ait tez çalışmasında da
lidere güven düzeyi ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Lidere duyulan güven düzeyinin akademik personelin duygusal bağlılık, işe
gömülmüşlük ve iş tatmini düzeyi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan regresyon
analizinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Personelin lidere güven düzeyinin
duygusal bağlılık düzeyi üzerindeki etkisi oldukça yüksek bulunmuştur. Diğer taraftan lidere
güven düzeyi işe gömülmüşlük düzeyinin yaklaşık %53’lük kısmını ve iş tatmini düzeyinin
yaklaşık %43’lük kısmını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre
lidere güven düzeyinin bağımlı değişkenler arasında en fazla duygusal bağlılık düzeyi
üzerinde etkili olduğu söylenilebilir. Bu sonuçlara göre personelin duygusal bağlılık, iş
tatmini ve işe gömülmüşlük düzeyi üzerinde başka değişkenlerin de etkisi olduğu
söylenilebilir. Bu değişkenlere yönelik de araştırmaların yapılması önerilir. Çelik (2015)
tarafından gerçekleştirilen çalışmada, lidere güven, iş tatmini düzeyini yaklaşık %35’lik bir
varyansla; örgütsel bağlılık düzeyini ise %26’lık varyansla açıkladığı bulunmuştur.
Araştırmada akademik personelin duygusal bağlılık düzeyi ile işe gömülmüşlük ve iş
tatmini düzeyi arasında pozitif yönlü ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu
sonuç doğrultusunda personelin işe gömülmüşlük düzeyi ve iş tatmini düzeyi arttıkça
duygusal bağlılık düzeyinin de artacağı söylenilebilir. Personelin işe gömülmüşlük düzeyinin
duygusal bağlılık düzeyi üzerinde yüksek oranda etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Duygusal bağlılık düzeyinin %78 oranında işe gömülmüşlük düzeyinden etkilendiği
söylenilebilir. Diğer taraftan personelin duygusal bağlılık düzeyinin yaklaşık olarak %53’lük
kısmını iş tatmini düzeyinin açıkladığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki
diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Karataş ve Güleş (2010)’in öğretmenler üzerinde
yapmış olduğu çalışmada iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü yüksek
düzeyde; Tutar (2007) tarafından sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışma ile
Poyraz ve Kama (2008)’nın yaptığı araştırmada ise iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Tutarın çalışmasında iş
tatmini düzeyinin personelin örgütsel bağlılık düzeyi üzerindeki etkisinin %11,8 oranında
olduğu bulunmuştur.
Yapılan analizler sonucunda akademik personelin iş tatmini ile işe gömülmüşlük
düzeyi arasında pozitif yönlü ve yüksek oranda ilişki olduğu tespit edilmiş olup, personelin
işe gömülmüşlük düzeyinin iş tatmini düzeyinin %66’lık kısmını açıkladığı sonucuna
ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre personelin işe gömülmüşlük düzeyi arttıkça iş tatmini
düzeyinin de arttığı söylenilebilir. Reiztz ve Anderson (2011) yapmış oldukları çalışmada
işten ayrılma niyeti ile işe gömülmüşlük arasında negatif bir ilişki olduğunu belirtmiştir.
Sonuç olarak lidere güvenin personelin başarısı üzerinde önemli bir etmen olması
sebebiyle lidere güveni etkileyen faktörlerin araştırılması ve tüm örgütlerde personelin lidere
güven düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Gülhan GÖK
Amasya Üniversitesi
Öğr. Gör. Mustafa GÜL
Amasya Üniversitesi
Özet
Toplumun sağlık okuryazarlığı (SO) düzeyinin yüksek olması sağlık harcamalarının
azaltılmasında, sağlığın geliştirilmesinde, tedavi edici sağlık hizmetlerinden ziyade koruyucu
sağlık hizmetlerinin kullanımının artmasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca SO düzeyi yüksek olan bireylerden güvenilir bilgiye erişebilmeleri ve erişilen bilgiyi
doğru değerlendirebilmeleri beklenmektedir. Bu sebeple toplumun SO düzeyinin tespit
edilerek genel SO düzeyinin yükseltilmesi ve bireylerin bununla uyumlu davranış
göstermeleri son derece önemlidir. Bu bağlamda topluma sağlık hizmeti veren sağlık
personelinin de SO düzeyinin yüksek olması, bununla uyumlu davranış göstermeleri ve
hizmet alan hastalara yol gösterici olmaları arzu edilmektedir. Çalışma kapsamında da 3.
basamak sağlık hizmeti sunan bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapmakta olan
yardımcı sağlık personelinin SO düzeyi belirlenmeye ve SO düzeyinin tanımlayıcı
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada
beşli likert tipi “Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmış olup 271 katılımcıdan elde
edilen veriler değerlendirilmiştir. Katılımcılara ait tanımlayıcı bilgilerin frekans ve yüzdelik
dağılımları belirtilmiş olup elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Normal
dağılım gösteren ikiden fazla grubun yer aldığı değişkenlerle katılımcıların SO düzeyi
arasında fark olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ANOVA Testi, iki grubun yer aldığı
değişkenlerde ise Bağımsız Örneklem t Testi yapılmıştır. Farklılık tespit edilen gruplarda
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey Testinden
yararlanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen değişkenlerde ise Kruskal Wallis Testi
yapılmıştır. Yapılan analizlerde katılımcıların SO düzeyinin yüksek olduğu, yaş, cinsiyet,
meslek ve gelir düzeyi değişkenlerine göre SO düzeyi arasında anlamlı bir farklılığın olduğu;
eğitim düzeyi değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Yardımcı Sağlık Personeli, Eğitim Araşt
ırma Hastanesi

1.GİRİŞ
Sağlık okuryazarlığı, “bireylerin iyi sağlığı teşvik eden ve koruyan bilgiye bir şekilde
erişme, bu bilgiyi anlama ve kullanma becerilerini belirleyen bilişsel ve sosyal beceriler”
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olarak tanımlanmaktadır. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesiyle, hastaların sağlık
bilgilerine erişimleri ve bu bilgileri etkin kullanma yetenekleri geliştirilmekte ve sonuç olarak
bu hastalar güçlendirilmektedir. Sağlık bilgilerinin anlaşılmaması, bir bireyin bilinçli sağlık
kararlarını verme yeteneğini bozarak sağlık sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. Sınırlı sağlık
okuryazarlığı, koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımının azalması, bazı kronik hastalık
durumlarında hastalığa özgü sonuçların kötü olması, hastanede yatış süresinin uzaması, sağlık
hizmeti harcamalarında artış ve hatta ölüm riskinin artması gibi olumsuz sağlık sonuçlarına
sebep olmaktadır (Singh ve Aiken, 2017:266-267).
Halk sağlığı açısından bakıldığında, sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi
bireyler ve gruplar için bir zorunluluk haline gelmiştir; çünkü sağlık sistemlerindeki
gelişmeler ve beraberinde getirdiği değişimler tüketicilerden daha karmaşık taleplerde
bulunulmasına ve onlardan daha büyük bir anlayış beklenilmesine yol açmıştır (Amoah,
2018:264).
Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin
en başında genel okur-yazarlık durumu yer alırken bireyin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu,
gelir düzeyi, eğitim durumu gibi demografik değişkenlerle birlikte bireysel, kültürel ve
psikososyal faktörlerin de etkilendiği söylenilebilir. Bu faktörlerin yanı sıra bireylerin SO
düzeyinin yükseltilmesinde sağlık çalışanlarına da büyük sorumluluklar düşmektedir.
Hastalarla tıp dilini kullanmadan onların anlayabileceği şekilde etkili iletişim kurma, hastanın
hastalığı ve tedavisi ile ilgili konularda ihtiyaç duyabileceği bilgiyi sunma, sağlık
uygulamaları ile ilgili istendik davranış değişikliklerinin oluşturulmasını sağlama gibi
sorumluluklarda da yardımcı sağlık personelinin etkin rol alması gerekmektedir. Bunun
başarılı bir şekilde sağlanabilmesinde ise ana faktörlerden birisi olarak yardımcı sağlık
personelinin bu konudaki eksikliklerinin tespit edilmesi gelmektedir. Bu çalışma kapsamında
3. basamak sağlık hizmeti sağlayan bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapmakta olan
yardımcı sağlık personelinin SO düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Sağlık Okuryazarlığı Kavramı ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri
Sağlık sonuçlarındaki eşitsizlikleri azaltma potansiyeli nedeniyle sağlık
sistemlerinin temel bir bileşeni haline gelmiş olan (Haun ve ark., 2015) sağlık okuryazarlığı
(SO), bireylerin uygun sağlık kararlarını vermek için gerekli temel sağlık bilgilerini ve
hizmetlerini alma, işleme ve anlama becerisine sahip olma derecesi olarak ifade edilmektedir
(Du ve ark., 2018:301). Dünya Sağlık Örgütü ise SO’yu, bireylerin iyi sağlığı teşvik eden ve
koruyan bir şekilde bilgileri anlama ve kullanma konusundaki motivasyonlarını ve
yeteneklerini belirleyen bilişsel ve sosyal beceriler olarak tanımlamaktadır. Dahası SO, bir
sağlık bakım ortamında işlev görmek için gerekli olan temel okuma kabiliyetini ve aritmetik
dahil olmak üzere çeşitli becerilere sahip olmayı gerektirmektedir (Tzeng ve ark., 2017:2).
Literatürde SO kavramının 1974 yılında Scott Simonds tarafından kullanıldığına
dair ortak bir ifade söz konusudur. Özellikle son zamanlarda ilgi gösterilmeye başlanan sağlık
okuryazarlığı kavramına ilk kullanıldığı dönemlerde fazla önem verilmemiştir. Günümüzde
sağlık alanında otorite olarak kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Tabipler Birliği ve
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Tıp Enstitüsü gibi kuruluşların konuyla ilgili hazırladığı raporlar ve bu konuyla ilgili farklı
boyutlara vurgu yapmaları, sağlık okuryazarlığı alanına verilen önemin hızla artmasını
sağlamıştır (Güven, 2016:31,32). Yakın geçmişte, sağlığın belirleyicilerinin analiz edilmesine,
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetleri ile ilgili sonuçların tanımlanmasına büyük önem
verilmiştir. Bu, sağlığı geliştirme eylemleri, sağlığın belirleyicileri ve sonraki sağlık sonuçları
arasındaki bağlantıları gösteren ve açıklayan sağlık müdahalelerinin geliştirilmesini
sağlamıştır (Nutbeam, 2000:263). Diğer taraftan daha önceki dönemlerde okur-yazar kabul
edilebilmek için sadece okuma yazma becerisine sahip olmak yeterli iken bugün okuryazarlık
boyutlarının gelişmesiyle birlikte bir kişinin yalnızca okuyabilmesi veya yazabilmesi okuryazar sayılabilmesi için yetersiz hale gelmiştir. Artık yalnızca okuyup yazarak bilgiyi
öğrenmek değil, aynı zamanda o bilgiyi yorumlayabilmek ve kullanabilmek de okuryazarlığın
gerekleri arasına girmiştir. Bu durum ‘işlevsel okuryazarlık’ tanımını beraberinde getirmiştir
(Güven, 2016:31,32). İşlevsel okuryazarlık temel okuryazarlık düzeyini ifade etmektedir. Kişi
bu düzeyde yazma, okuma, sayma ve bilgiyi anlama gibi temel becerilere sahiptir
(Fairbrother, Curtis, ve Gorder, 2016:477).
Sağlık okuryazarlığı, broşürleri okumak ve başarılı bir şekilde randevu almaktan
daha fazlasını ifade etmektedir. Sağlık okuryazarlığı, insanların sağlık bilgilerine erişimini ve
bu bilgileri etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirerek, sağlık düzeylerinin
yükseltilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu durum diğer iki okuryazarlık unsurunu
yansıtmaktadır: “etkileşimli ve eleştirel okuryazarlık” (Nutbeam, 2000:263).
Etkileşimli/İletişimsel okuryazarlık, sağlık ihtiyaçlarını iletme ve sağlık sorunlarını
ele almak için etkileşim kurma becerisidir ve sosyal beceriler ve bilişsel kazançlar anlamına
gelmektedir. Bireyler sağlık faaliyetlerine katılarak pozitif sağlık davranışları geliştirir ve
değişen sağlık koşullarında sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler (Aydın, Kaya ve Turan,
2015:1685; Fairbrother, Curtis ve Gorder, 2016:477). Eleştirel/Kritik okuryazarlık ise verilen
bilgilerin ve önerilerin kalitesini, kişinin kendi durumuna uygunluğunu değerlendirebilme
yeteneğidir (Fairbrother, Curtis ve Gorder, 2016:477). Gelişmiş bilişsel kazançlar, sosyal
becerilere ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmayı gerektirir. Birey, sağlık bilgilerini bu
beceriler aracılığıyla eleştirebilir, kişisel ve sosyal kapasiteyi geliştirebilir, sağlığın sosyal ve
ekonomik belirleyicilerine göre davranabilir, sağlığın politik ve ekonomik yönlerini
anlayabilir ve yorumlayabilir (Aydın, Kaya ve Turan, 2015:1685).
Yeterli SO düzeyine sahip kişiler, eğitimsel yazılı materyalleri (fonksiyonel
becerileri) okuma ve anlama becerisine; sağlık profesyonelleri ile etkili iletişim kurma
becerisine (etkileşimli beceriler); uygun sağlık kararları verme becerisine (kritik beceriler) ve
ilaç dozlarını doğru ölçme becerisine (aritmetik becerileri) sahiptirler (Du ve ark., 2018:301).
Sağlık okuryazarlığı geniş kapsamda değerlendirildiğinde bireylerin kendileri ve
ailelerinin yanı sıra toplum için de “sağlığı iyileştiren ve koruyan yollarla bilgiye erişme,
anlama ve kullanma” becerisine atıfta bulunduğu görülmektedir. Sağlık okuryazarlığı ile ilgili
farklı tanımlar kullanılmakla birlikte sağlık okuryazarlığının gelişmekte olan bir kavram
olduğu söylenilebilir.
2.2.Sağlık Okuryazarlığının ve Yardımcı Sağlık Personelinin Önemi
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DSÖ’ye göre SO, sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir faktördür.
Toplumlarda sağlık okuryazarlığının iyileştirilmesiyle, vatandaşların kendi sağlıklarını
iyileştirmede aktif rol oynamaları sağlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikler dünyanın birçok bölgesinde
görülmektedir ve en fakir, en çok dışlanan gruplar arasında hastalık görülme oranları diğer
gruplara göre önemli ölçüde fazladır. Bu adaletsizlik tesadüf değildir ve fakirlerin sağlığa
zararlı ortamlarda yaşama ve çalışma olasılıkları daha yüksektir. Sağlık okuryazarlığının
toplumlarda yükseltilmesiyle sağlık alanındaki ve bu alanın dışında yer alan eşitsizliklerin
benzersiz şekilde azaltılabileceği vurgulanmaktadır (WHO, The mandate for health literacy).
Sağlık okuryazarlığı ile ilgili elde edilen bilgiler sadece kişisel bir kaynak değildir;
aynı zamanda toplumların sağlık düzeyinin yükseltilmesi için sosyal, ekonomik ve çevresel
belirleyicilerin harekete geçirilmesi gibi sosyal faydalar için de kaynak sağlamaktadır. Bu
anlayış kısmen sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesinde bireylerin tek sorumlu olarak
görülmesinin önüne geçmektedir. Ancak hükümetlerin ve sağlık sistemlerinin farklı kitleler
için açık, doğru, uygun ve erişilebilir bilgi sunmasını sağlamak açısından eşit dikkat
gösterilmesi gerekmektedir (WHO, The mandate for health literacy).
Çeşitli çalışmalar düşük sağlık okuryazarlığının kötü sağlık durumu ve sonuçları,
daha yüksek erken ölüm oranları, tıbbi önerileri uygulama eksikliği ve daha yüksek doğrudan
ve dolaylı sağlık maliyetlerinde artış gibi birçok istenmeyen durumu ortaya çıkardığı tespit
edilmiştir (Simmons ve ark., 2017:74). Eroğlu ve Oflaz tarafından 2017 yılında yapılan
araştırmada ülkemizdeki sağlık harcamalarında, toplumun SO düzeyinin arttırılmasıyla %25
oranına ulaşan tasarruf sağlanabileceği belirtilmektedir.
Sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmeti sunucuları ile sağlık hizmetini alan hastalar
arasındaki sorumlulukların paylaşılmasına ve her iki tarafın iletişim esnasında birbirini daha
iyi anlamalarına imkan vermektedir. Ayrıca hekim başına düşen hasta sayısının ülkemizde
yüksek olması sebebiyle hekimlerin her bir hastaya ayırdıkları süreler kısıtlıdır ve hastalardan
bu süre zarfında hekimin söylediklerini anlamaları ve uygulamaları beklenmektedir. Söz
konusu bilgileri bazen sadece anlamak değil, bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini başka
kaynaklardan da sınamak gerekmektedir. Bu bağlamda yardımcı sağlık personelinin çoğu
zaman hastalarla geçirdikleri vakit hekimlerden daha fazla olmaktadır ve hastaların
bilgilendirilmesinde yardımcı sağlık personeline önemli sorumluklar düşmektedir. Ayrıca
hastalar günümüzde pasif değil aktif tüketici rolü oynamakta ve tedavi ve bakım kararlarına
katılmak istemektedir. Her ne kadar tedavi düzenleyiciler hekimler olsa da tedavinin
uygulama aşamasında çoğu zaman hastalar, yardımcı sağlık personelinden destek almaktadır.
Bu sebeple toplumun sağlık okuryazarlığının yükseltilmesinde yardımcı sağlık personelinin
rolü yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır (Balçık ve ark., 2014:322).
3.MATERYAL-METOT
Bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin SO
düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışma, durum tespitine yönelik bir
araştırmadır. Örnekleme yapılmaksızın araştırmanın gerçekleştirildiği hastanedeki tüm
yardımcı sağlık personeline ulaşılmaya çalışılmıştır. Fakat sağlık sektöründe nöbet usulü
çalışılması ve bazı personelin araştırmaya katılmak istememesi sebebiyle 284 kişiye
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ulaşılabilmiştir. 284 anketin 13’ünün geçersiz olmasından dolayı analizlere 271 anket dahil
edilmiştir.
Veri toplama aracı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından Türkçeye uyarlanmış olan
Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek SO düzeyini ölçmeye yönelik 47
önermeden oluşan beşli likert ölçeğidir. Ölçeğe ait güvenilirlik değerlerine tablo 1’de yer
verilmiş olup elde edilen sonuca göre ölçeğin yüksek oranda güvenilirliğe sahip olduğu
görülmektedir.

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi
Değişken
SOY Düzeyi

Madde Sayısı
47

Güvenilirlik Düzeyi

Cronbach's Alpha
,972

Yüksek

Verilerin toplanması aşamasında katılımcıların gönüllülüğü esas alınmıştır.
Katılımcılara ait tanımlayıcı bilgilerin frekans ve yüzdelik dağılımları belirtilmiştir. Elde
edilen verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Normal dağılım
gösteren ikiden fazla grubun yer aldığı değişkenlerle katılımcıların SO düzeyi arasında fark
olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ANOVA Testi, iki grubun yer aldığı değişkenlerde
ise Bağımsız Örneklem t Testi yapılmıştır. Farklılık tespit edilen gruplarda farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey Testi yapılmıştır. Normal dağılım
göstermeyen değişkenlerde ise Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır.
4. BULGULAR
Yardımcı sağlık personelinin SO düzeyini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen
çalışma kapsamında elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. Çalışmaya Katılanlarla İlgili Tanımlayıcı Bilgiler
Değişkenler

Yaş

n

%

18-30

88

32,5

31-40

118

43,5

41-50

48

17,7

51 ve üstü

17

6,3

271

100

Kadın

209

77,1

Erkek

62

22,9

271

100

209

77,1

62

22,9

271

100

Gruplar

Toplam
Cinsiyet

Toplam
Medeni Durum

Evli
Bekar
Toplam
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Öğrenim Düzeyi

Gelir Düzeyi

Meslek

Lise

68

25,1

Ön Lisans

94

34,7

Lisans

109

40,2

Toplam
2000 ve daha az

271

100

49

18,1

2001-2500

39

14,4

2501-3000

51

18,8

3001 ve üzeri

132

48,7

Toplam
Hemşire-Ebe

271

100

132

48,7

Sağlık Memuru

16

5,9

Sağlık Teknikeri

7

2,6

Sağlık Teknisyeni

9

3,3

Veri Hazırlama Per.

85

31,4

ATT

10

3,7

Diğer

12

4,4

271

100

Toplam

Araştırmaya katılan kişilerin büyük çoğunluğu 31-40 yaş aralığındadır. Katılımcıların
%77,1’i kadın cinsiyetlidir ve medeni duruma göre dağılıma bakıldığında yine büyük
çoğunluğun evli olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyine göre en büyük kitleyi lisans
düzeyinde eğitim almış kişiler oluşturmaktadır. Gelir düzeyine göre grupların dağılımına
bakıldığında ise 3001 ve üzeri gelire sahip katılımcı sayısının diğer gruplara göre daha fazla
olduğu görülmektedir. En fazla katılımcı sayısını ise hemşire ve ebeler oluşturmaktadır.

Tablo 3. Sağlıkla İlgili Konularda Bilgi Edinmek Amacıyla İlk Başvurulan Kaynak Türü
Değişkenler

Sağlıkla İlgili Konularda Bilgi Edinmek
Amacıyla İlk Başvurulan Kaynak

Gruplar

n

%

Gazete
Radyo, Televizyon
Aile Üyeleri ve Arkadaşlar

0
17

0
6,3

4

1,5

İnternet

57

21,0

Kitap ve Broşür

28

10,3

Sağlık Çalışanları

165

60,9

Total

271

100,0

Çalışmaya katılan yardımcı sağlık personelinin sağlıkla ilgili konularda hangi kaynağa
öncelik verdiğine yönelik verilere bakıldığında en fazla tercih edilen bilgi kaynağının sağlık
çalışanları olduğu görülmektedir. 2. sırada ise internet yer almaktadır. Gazete ise hiçbir
yardımcı sağlık personeli tarafından bilgi almak için ilk tercih edilen kaynak olarak
belirtilmemiştir.
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Tablo 4. Sağlıkla İlgili Konularda En Güvenilir Bilgi Kaynağı Türü
Değişkenler

Gruplar

n
1
7

%
0,4
2,6

2

0,7

41
30
190

15,1
11,1
70,1

271

100,0

Gazete
Radyo, Televizyon
Aile Üyeleri ve Arkadaşlar

Sağlıkla İlgili Konularda En Güvenilir
Bilgi Kaynağı

İnternet
Kitap ve Broşür
Sağlık Çalışanları
Total

Tablo 4’te yer alan verilere göre çalışmaya katılan yardımcı sağlık personelinin
%70,1’i sağlık konularıyla ilgili en güvenilir bilgi kaynağı olarak sağlık çalışanlarını
belirtmiştir. Yine 2. sırada internetin yer aldığı görülmektedir. Gazete, radyo-televizyon, aile
üyeleri ve arkadaşları güvenilir bilgi kaynağı olarak gören katılımcı sayısı ise oldukça azdır.
Tablo 5. Sağlık Sorunlarında İlk Başvuru Yeri
Değişkenler

Gruplar

Sağlık Sorunlarında İlk Başvuru Yeri

n

%

Aile Hekimi
Üniversite Hastanesi
Devlet Hastanesi

16

5,9

106

39,1

136

50,2

Özel Hastane

10

3,7

Diğer

3

1,1

Total

271

100,0

Tablo 5’te yer alan verilere göre her iki katılımcıdan birinin yaşadıkları sağlık
sorunlarında ilk başvurdukları sağlık kurumunun devlet hastanesi olduğu anlaşılmaktadır.
Yine büyük çoğunluğun üniversite hastanesine başvurmayı tercih ettiği görülmektedir. Aile
hekimini ilk başvuracağı yer olarak belirten kişi sayısının ise oldukça düşük olduğu tespit
edilmiştir.

Tablo 6. Yaş Değişkenine Göre SO Düzeyi Arasındaki Farklılık
Bağımlı
Gruplar
Değişken Bağımsız
Değişken
18-30
SO
Düzeyi

Yaş

Toplam

Tam Metin Kitabı

n

%

Ort.

Std.
Sapma
,54265

88

32,5

4,2560

31-40

118

43,5

4,2564

,54267

41-50

48

17,7

4,1698

,52405

51 ve Üstü

17
271

6,3
100

3,7334
4,2081

,52280
,55020

17-19 Mayıs 19

F

p

5,038

,002
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Araştırmaya katılan yardımcı sağlık personelinin yaş değişkenine göre SO
düzeyinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapılan ANOVA
Testi sonucuna göre 0,05 anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu sonucu elde edilmiştir
(F=5,038; p=,002<,05). Farklılığın hangi yaş grupları arasında olduğunu belirlemek amacıyla
yapılan Tukey Testi sonucu tablo 7’deki gibidir. Ayrıca katılımcılar yaş gruplarına göre
birbiri ile karşılaştırıldığında SO düzeyinin 51 ve üstü yaş grubundaki katılımcılarda diğer
katılımcılara göre daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 18-30 yaş ve 31-40 yaş
aralığındaki katılımcıların ise birbirleri ile yakın SO düzeyine sahip oldukları söylenilebilir.
Tablo 7. Yaş Değişkenine Göre Farklılığın Gösterimi

(I) Yaş
18-30

31-40 arası

41-50 arası

51 ve üstü

31-40 arası

Ort. Fark (I-J)
-,00036

Std. Hata
,07581

p

41-50 arası

,08627

,09658

,808

51 ve Üstü

,52263*

,14260

,002*

18-30 arası

,00036

,07581

1,000

41-50 arası

,08663

,09215

,783

51 ve üstü

,52298

*

,13963

,001*

18-30 arası

-,08627

,09658

,808

31-40 arası

-,08663

,09215

,783

51 ve üstü

,43635

*

,15191

,023*

18-30 arası

-,52263*

,14260

,002*

31-40 arası

-,52298*

,13963

,001*

41-50 arası

-,43635*

,15191

,023*

1,000

P*<,05

Tablo 7’de yer alan verilere bakıldığında 51 ve üstü yaş grubunda yer alan katılımcılar
ile diğer yaş gruplarında yer alan katılımcıların SO düzeyi arasında anlamlı bir farklılık
olduğu saptanmıştır.
Tablo 8. Cinsiyet Değişkenine Göre SO Düzeyi Arasındaki Farklılık
Bağımlı
Gruplar
Değişken Bağımsız
Değişken
Kadın
SO
Cinsiyet
Düzeyi
Erkek
Toplam

n

%

Ort

209

77,1

4,2624

Std.
Sapma
,55136

62

22,9
100

4,0251
4,2081

,50906
,55020

271

t

p

3,028

,003

Cinsiyet değişkeni ile katılımcıların SO düzeyinde anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız Örneklem t Testi yapılmıştır. Test sonucuna göre
,05 anlamlılık düzeyinde kadın katılımcıların SO düzeyinin erkek katılımcılara göre daha
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yüksek olduğu söylenilebilir. Yani cinsiyet değişkeni ile katılımcıların SO düzeyinde anlamlı
bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (t=3,028; p=,003<,05).
Tablo 9. Medeni Durum Değişkenine Göre SO Düzeyi Arasındaki Farklılık
Bağımlı
Değişken
SO Düzeyi

Bağımsız
Değişken
Medeni
Durum

Gruplar

n

Sıralama
Ort

%

Evli

209

77,1

139,35

Bekar

62

22,9
100

124,71

Toplam

271

MannWhitney
U Değeri

p

5779,000

,196

Mann Whitney U Testi sonucunda elde edilen bulgular, medeni durum değişkenine
göre katılımcıların SO düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir
(U=5779,000; p=,196>,05).
Tablo 10. Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre SO Düzeyi Arasındaki Farklılık

Bağımlı
Değişken

SO
Düzeyi

Bağımsız
Değişken
Eğitim
Düzeyi

Gruplar

n

%

Ort

Lise

68

25,1

4,2187

Std.
Sapma
,55805

Ön Lisans

94

34,7

4,1670

,58956

Lisans

109
271

40,2
100

4,2370

,51177

4,2081

,55020

Toplam

F

p

,423

,656

Katılımcıların eğitim düzeyi ile SO düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olup
olmadığı yapılan ANOVA Testi sonucunda tespit edilmiştir. Analiz sonucunda SO düzeyi ile
katılımcıların eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (F=,423;
p=,656>,05).
Tablo 11. Gelir Düzeyi Değişkeni ile SO Düzeyi Arasındaki Farklılık

Bağımlı
Değişken

Bağımsız
Gruplar
Değişken
2000 ve daha az

SO
Düzeyi

2001-2500 arası
2501-3000 arası
3001 ve üzeri
Toplam

Gelir
Düzeyi

Tam Metin Kitabı

n

%

Ort

49

18,1

4,4338

39
51
132
271

14,4
18,8
48,7
100

4,2029
3,8698
4,2566
4,2081

Std.
Sapma
,45862

17-19 Mayıs 19

F

,52501
,58823 10,524
,51851
,55020

p

,000
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Yapılan ANOVA Testi sonucuna göre ,05 anlamlılık düzeyinde, katılımcıların gelir
düzeyi ile SO düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Grup ortalamalarına
bakıldığında 2501-3000 TL gelire sahip katılımcıların diğer gelir düzeyi gruplarındaki
katılımcılardan daha düşük SO düzeyine sahip olduğu saptanmıştır (F=10,524; p=,000<,05).
2000 TL ve daha az gelire sahip katılımcıların ise diğer gruplara göre daha yüksek SO
düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir.
Gelir düzeyi değişkeni ile SO düzeyi arasındaki farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu belirlemek amacıyla Tukey Testi yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler
tablo 12’deki gibidir.
Tablo 12’de yer alan verilerden 2501-3000 TL aralığında gelir düzeyine sahip
katılımcılarla diğer gelir düzeylerine sahip katılımcıların SO düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 12. Gelir Düzeyi Grupları Arasındaki Farklılık

(I) Gelir Düzeyi
2000 ve daha az

Ort. Fark (I-J)
,23084

Std. Hata
,11228

*

,10466

,000*

0,1771734

,08752

,182

-,23084
,33311*

,11228
,11130

,170
,016*

-0,0536626

,09536

,943

2000 ve daha az
2001-2500 arası

-,56394*
-,33311*

,10466
,11130

,000*
,016*

3001 ve üzeri

-,38677*

,08626

,000*

-0,1771734
0,0536626

,08752
,09536

,182
,943

,38677*

,08626

,000*

2001-2500 arası
2501-3000 arası

,56394

3001 ve üzeri
2001-2500 arası

2000 ve daha az
2501-3000 arası
3001 ve üzeri

2501-3000 arası

3001 ve üzeri

2000 ve daha az
2001-2500 arası
2501-3000

p
,170

*

P <,05

Tablo 13. Meslek Değişkenine Göre SO Düzeyi Arasındaki Farklılık

Hemşire-Ebe

132

Sıralama
Ort. Puanı
130,11

Sağlık Memuru

16

79,53

Sağlık Teknikeri
Sağlık Teknisyeni

7

137,50

9

87,67

Veri Hazırlama Per.

85

164,59

ATT

10

101,90

Diğer

12

137,38

Toplam

271

Meslek

Tam Metin Kitabı

n

X2

df

p

25,724

6

,000
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Meslek değişkenine göre normal dağılım göstermediği belirlenen katılımcıların,
meslekleri ile SO düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek
amacıyla Kruskal Wallis Testi yapılmıştır. Testin sonucuna göre katılımcıların meslekleri ile
SO düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X2=25,724;
p=,000<,05). Katılımcıların ortalama sıralama puanlarına bakıldığında sağlık memurlarının
SO düzeylerinin diğer gruplara göre daha düşük, veri hazırlama personelinin SO düzeyinin ise
diğer gruplara göre daha yüksek olduğu söylenilebilir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Toplumu oluşturan bireylerin sağlık düzeylerinin yükseltilmesinde, sağlık
harcamalarının ve maliyetlerinin azaltılmasında, kronik hastalıkların görülme oranının
düşürülmesinde, tedaviye uyum sağlanmasında, tedavi başarısının arttırılmasında ve sağlıkla
ilgili konuları anlayabilme, değerlendirebilme ve bununla uyumlu davranış göstermede SO
düzeyinin etkisi oldukça yüksektir. Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde ve olumlu
çıktılar alınmasında devlete büyük sorumluluklar düşmektedir. Bununla birlikte sadece
devletin sağlamış olduğu imkânlarla toplumun sağlık düzeyinin yükseltilemeyeceği açıktır.
Devletin de bugün daha sağlıklı toplum oluşturabilmek adına vatandaşlarından bazı
beklentileri bulunmaktadır. Bu bağlamda bireyler de göstermiş oldukları tutum ve davranış
şekilleri ile kendi sağlıklarını olumlu etkileyecek eylemlerde bulunmalıdırlar. Bu da SO
kavramıyla açıklanmaktadır. Toplumun sağlık konusundaki bilincinin arttırılması ve SO
düzeyinin yükseltilmesinde sağlık personeline büyük rol düşmektedir. Sağlık personelinin bu
konuda olumlu katkı sağlayabilmesi için öncelikle kendisinin istendik bilinç düzeyine sahip
olması gereklidir. Bu nedenle özellikle hastalarla yakın iletişimde olan yardımcı sağlık
personelinin SO düzeyinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda yüksek SO
düzeyinin topluma ve bireye sağlayacağı faydalara dikkat çekmek ve toplumun önemli bir
kesimini oluşturan yardımcı sağlık personelinin SO düzeyini belirlemek amaçlanmıştır.
Araştırma sonucunda çalışmaya katılan yardımcı sağlık personelinin SO düzeyinin yüksek
olduğu saptanmıştır. Durmaz ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada (2016) araştırmaya
katılan sağlık personelinin SO düzeyi yetersiz olarak değerlendirilmiştir. Akbolat ve
diğerlerinin 2016 yılında hastaların SO düzeyini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada da
katılımcıların SO düzeyi düşük bulunmuştur.
Katılımcıların büyük çoğunluğu sağlık sorunlarıyla ilgili olarak öncelikle sağlık
personeline başvurduğunu ve en güvenilir bilgiyi sağlık personelinin sağladığını
belirtmişledir. Bununla birlikte interneti kullanan katılımcı sayısı da önemli bir orana sahiptir.
Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ve internetin insanlara bilgiye kolayca
ulaşma imkanı sağlaması sebebiyle katılımcılar tarafından da tercih edilen bir yöntem olduğu
söylenilebilir. İnternetin kullanımının olumlu tarafları olmakla birlikte güvenilir bilgi
sağlamayan birçok site bulunmaktadır. Bu sebeple internet kullanıcılarının güvenilir bilgi
sağlayacak siteleri tercih etmeleri önemlidir. Güven ve diğerleri tarafından sağlık fakültesi
öğrencilerine yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerin, sağlıkla ilgili
bilgiye ulaşmada öncelikli olarak interneti kullandığı 2. sırayı ise sağlık çalışanlarının aldığı
belirlenmiştir. Üçpunar (2014)’ın yapmış olduğu çalışmada da katılımcıların %33,3’ü sağlıkla
ilgili bilgiye ulaşmada her zaman interneti kullanmaktadır. Diğer taraftan her iki katılımcıdan
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birinin yaşadıkları sağlık sorunlarında ilk başvurdukları sağlık kurumunun devlet hastanesi
olduğu sonucu elde edilmiştir. Yine büyük çoğunluğun üniversite hastanesine başvurmayı
tercih ettiği görülmektedir. Aile hekimini ilk başvuracağı yer olarak belirten kişi sayısının ise
oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlar sağlıkta dönüşüm programına ve sevk
zinciri uygulamasının amaçlarına zıtlık oluşturmaktadır. Ayrıca SO düzeyi yüksek kişilerden
öncelikli olarak 1. basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlara başvurmaları beklenmektedir.
Araştırmaya katılan yardımcı sağlık personelinin 2. ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarını ilk
başvuru yeri olarak seçmelerine çalıştıkları kurumda ve tanıdık hekimlerden yardım almayı
istemiş olmaları neden olmuş olabilir. Sezgin (2013)’in yılında gerçekleştirmiş olduğu
çalışmada yüksek SO düzeyine sahip olan kişilerin hastaneye daha az başvurma eğiliminde
oldukları belirtilmiştir.
Araştırma kapsamında katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve meslek
değişkenleri ile SO düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara
göre 51 ve üstü yaş grubundaki katılımcıların diğer yaş gruplarındaki katılımcılarla SO
düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 51 ve üstü yaş grubundaki katılımcıların SO
düzeyi diğer katılımcılara göre daha düşük düzeydedir. Buna genel olarak yaşın ilerlemesi ile
bilişsel yeteneklerdeki azalma, kazanılmış alışkanlıklardan vazgeçmeye karşı isteksiz olma ve
vazgeçememe sebep olmuş olabilir. Akbolat ve diğerlerinin gerçekleştirmiş oldukları
çalışmada (2016) da yaşla birlikte SO düzeyinin azaldığı belirlenmiştir. Çatı ve diğerleri
tarafından yapılan araştırmada (2018) genç grubun yaşlı gruba göre SO düzeyinin yüksek
olduğu bulunmuştur. Ölmez ve Balkan’ın yapmış olduğu çalışmada (2015) yaşın ilerlemesiyle
birlikte SO düzeyin düştüğünü saptamışlardır. Çalışmada yaşlı kişilerin SO düzeyinin
düşüklüğü, okuma yeteneklerinin zayıf ve doğrudan bilgi yerine davranış değişikliğini
hedefleyen yönlendirmelerin yetersiz olmasıyla açıklanmıştır.
Cinsiyet değişkeni ile katılımcıların SO düzeyinde anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Bağımsız Örneklem t Testi sonucunda kadın
katılımcıların erkek katılımcılara göre SO düzeyinin daha yüksek düzeyde olduğu
bulunmuştur. Güven ve diğerleri tarafından (2018) gerçekleştirilen çalışmada da kadın
katılımcıların erkek katılımcılara göre SO düzeyi yüksek bulunmuştur. Gelir düzeyi ile
katılımcıların SO düzeyi arasında da anlamlı bir fark olduğu yapılan ANOVA Testi
sonucunda elde edilmiştir. Gelir düzeyi 2501-3000 TL olan katılımcıların diğer gelir düzeyi
gruplarındaki katılımcılardan daha düşük SO düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. 2000 TL ve
daha az gelire sahip katılımcıların ise diğer gruplara göre daha yüksek SO düzeyine sahip
oldukları tespit edilmiştir. Bu durumun gelir düzeyinin artmasıyla bireylerin yaşam kalitesi
beklentilerinin artması ve sahip olunan imkânları daha objektif değerlendirilebilmesinden
kaynaklandığı söylenilebilir. Katılımcıların meslekleri ile SO düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucunda sağlık memurlarının SO
düzeylerinin diğer gruplara göre daha düşük, veri hazırlama personelinin SO düzeyinin ise
diğer gruplara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Veri hazırlama personelinin diğer
meslek gruplara göre daha yüksek SO düzeyine sahip olmasında hekim yanında çalışıyor
olmalarının etkili olduğu söylenilebilir. Çünkü hekimlerin hastalara verdiği eğitim konuları
hakkında veri hazırlama personeli de bilgi sahibi olma imkanına sahiptir.
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Medeni durum değişkenine göre katılımcıların SO düzeyinde anlamlı bir farklılık
olmadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde Üçpunar (2014)’ın yapmış olduğu çalışmada da
medeni durum değişkeni ile katılımcıların SO düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Katılımcıların eğitim düzeyi ile SO düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
tespit edilmiştir. Araştırmanın yardımcı sağlık personeline yönelik yapılmasından dolayı,
eğitim düzeyi farklı grupların SO düzeyi arasında anlamlı bir fark tespit edilememiş olması
muhtemeldir. Çünkü katılımcıların tamamı sağlık sektöründe hizmet vermektedir ve SO
düzeyleri yüksektir. Akbolat ve diğerlerinin gerçekleştirmiş oldukları çalışmada (2016) eğitim
düzeyi ile SO düzeyi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Dinçer ve Kurşun
tarafından 2017 yılında öğrencilere yönelik yapılan çalışmada 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile
4. sınıfta okuyan öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Ayrıca Sezgin
(2013) tarafından yapılan çalışmada eğitim düzeyi ile SO düzeyi arasında her zaman anlamlı
bir ilişki olmadığına dikkat çekilmiştir.
Balçık, Taşkaya ve Şahin (2014) çalışmalarında SO düzeyini etkileyen faktörlerden
birinin demografik faktörler olduğunu belirtmiştir ve bu faktörleri yaş, ırk, cinsiyet, medeni
durum, gelir, eğitim ve çalışma durumu olarak sıralamışlardır. Genel olarak ileri yaşlarda,
siyah ırkta, kadınlarda, evli olmayanlarda, eğitim durumu ve gelir durumu düşük olanlarda SO
düzeyinin de daha düşük olduğunu belirtmişlerdir.
Toplumu oluşturan bireylerin sağlık okuryazarlığının yükseltilmesiyle toplumun
sağlıkla ilgili çıktılarında olumu değişimler meydana gelecektir. Sağlık okuryazarlığında
iyileşme, sonuçta daha sağlıklı insan, daha sağlıklı toplum ve daha sağlıklı dünya anlamına
gelmektedir. Sağlık okuryazarlığı yüksek olan birey, kendi sağlığı ile ilgili daha iyi kararlar
alır, daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimser ve sağlığın kültürel, sosyal, ekonomik ve
çevresel belirleyicilerinin farkında olur. Sağlık okuryazarlığı yüksek bireylerin sayılarının
arttırılması ise önce toplumsal iyileşmelere ve ardından da dünyada iyi sağlık sonuçlarına
ulaşmaya imkan sağlayacaktır. Bu nedenle toplumun SO düzeyini yükseltmeye yönelik
iyileştirme çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde arttırılmalıdır. Bu sonuçlardan da
anlaşılacağı üzere sağlık çalışanları da sağlıkla ilgili sorunlarında ilk olarak sağlık
personelinden bilgi alma yoluna başvurmaktadır ve en güvenilir bilgiyi yine sağlık
personelinden alabileceklerini belirtmektedir. Bu sebeple personelin birbirini iyi
anlayabilmeleri, verilen bilgileri doğru değerlendirebilmeleri açısından önemlidir. Düşük SO
düzeyinin sebep olduğu olumsuz sonuçlarla ilgili yardımcı sağlık personeline eğitim verilerek
farkındalık yaratılmalıdır.
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Abstract
In the recent year, there has been increasing attention based on virial coefficients in the
investigation of thermodynamic properties of gases and fluids. In this work, we have
suggested a new method for the analytical calculation of Joule Thomson coefficient for
gases… using second virial coefficient over Sutherland potential. It is shown that the
considered second virial coefficient over Sutherland potential do enables one to efficiently
define the temperature dependence of Joule Thomson coefficient of gases. The correctness
our calculation results are within 0.07% so that it is well accuracy of the analytically
theoretical method available in the literature.
Key words: Second virial coefficient, Sutherland potential, Joule-Thomson coefficient
SUTHERLAND POTANSİYELİ KULLANILARAK İKİNCİ VİRİAL KATSAYISININ
PERFORMANS ANALİZİ: IX. GAZLARIN JOULE-THOMSON KATSAYISININ
ANALİTİK DEĞERLENDİRMESİ
Özet
Son yılda, gazların ve akışkanların termodinamik özelliklerinin araştırılmasında virial
katsayılarına artan bir ilgi vardır. Bu çalışmada, gazların Joule-Thomson katsayısının analitik
olarak hesaplanması için Sutherland potansiyeli ile ikinci virial katsayısı kullanılarak yeni bir
yöntem önerdik. Sutherland potansiyeli dikkate alınarak ikinci virial katsayısının, gazların
Joule Thomson katsayısının sıcaklığa bağımlılığını etkin bir şekilde tanımlayabildiği
gösterilmiştir. Hesaplama sonuçlarımızın doğruluğu% 0.07 içindedir. Bu nedenle alınan
hesaplama sonuçları literatürde mevcut olan analitik teorik yöntemin sonuçları ile uyumludur
.
Anahtar kelimeler: İkinci virial katsayısı, Sutherland potansiyeli, Joule-Thomson katsayısı
GİRİŞ
Virial durum denkleminde ortaya çıkan virial katsayıları, gazların moleküller arası etkileşim
potansiyelleri ve termodinamik özelliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır [1-3].
Özellikle ikinci virial katsayısı gazların termodinamik özelliklerinin (ses hızı, iç enerji,
entropi,...) hesaplanmasında kullanılan önemli bir katsayıdır. Termodinamik özelliklerden biri
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olan ve gazların sıvılaştırma ve soğutma işlemlerinde kullanılan Joule-Thomson katsayısı da
ikinci virial katsayısı ile hesaplanabilir [4].
Bu çalışmada, Sutherland potansiyeli kullanılarak ikinci virial katsayısı için türetilen analitik
ifade [5] ile gazların Joule-Thomson katsayısı belirlenebilir. Ref.[5] türetilen analitik ifade
kullanılarak Joule-Thomson katsayısının doğru ve hassas bir şekilde hesaplanabilmesi için
yeni bir analitik ifade türetilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Joule-Thomson Katsayısı
İkinci virial katsayısı kullanılarak ifade edilen Joule-Thomson katsayısı

=

1
 B ' (T ) − B (T ) 
C p0 

şeklinde ifade edilir [6].

(1)
Burada T sıcaklık ve B (T ) ikinci virial katsayısı,

B' (T ) = T dB (T ) dT ikinci virial katsayısının sıcaklığa göre türevi ve C p0 sıfır basınçta ısı

kapasitesidir.
Joule-Thomson Katsayısını İkinci Virial Katsayısına Göre Hesaplanması
İkinci virial katsayısı için oluşturulan analitik ifade
n
−1
N
 1*
1 1  
1 
T
B2 (T ) = −b0  e − lim   *   n +  

N →
2  
n =0 n !  T  

*

(2)

şeklinde verilir [5]. Burada T * = kBT  b0 = 2 N A 3 3 , B2 (T * ) = b0 B2* (T * ) . Eşitlik (2)’yi ve
türevini Eşitlik (1)’ de dikkate alalım. Joule-Thomson katsayısı için türetilen analitik formül



 *C p0 = − T *


n
−1
n
−1
1
1
d  T* N 1  1  
1    T* N 1  1  
1  
e
−
n
+
+
e
−
n
+



 * 
  
 * 
 
dT * 
2   
2   
n =0 n !  T  
n =0 n !  T  

(3)

şeklinde verilir.
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BULGULAR
Tablo 1. Xenon’un Joule-Thomson katsayısının hesaplama sonuçları
T*

 *C p0

 *C p0 [4]

0.3

24.166145735075872

104.48784545642454

1

1.6696733784125435

6.9663428567244114

10

-0.7948636340244362

-0.28500826685979197

50

-0.959798928553594

-0.5600091929818198

100

-0.979949866368491

-0.5365938966566406

200

-0.9899874833147146

0.4889716719195128

400

-0.9949968729155036

-0.4331045677597279

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, Joule-Thomson katsayısının hesaplanabilmesi için analitik formül sunuldu.
Analitik formülün Xenon gazına uygulamasını yapıldı. Alınan hesaplama sonuçlarını
Lennard-Jones potansiyeline göre hesaplanan Joule Thomson katsayısı sonuçları ile
karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar ve literatür [4] karşılaştırılması Tablo 1’de verildi.
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Abstract
In the theoretical estimates of thermodynamic properties of gases and liquids, the virial
coefficients play an important role. In this study, we derived a new formula to the calculation
of the compressibility coefficient of real gases by using the second virial coefficient over
Sutherland potential. Our progress is based on the series representation for the exponential
functions that better approach to the accurate evaluation of virial coefficient. The model is
applicable to over the thermodynamic quantities calculations of gases. All the results for gas
Ne are controlled by the calculations in the literature and accurately are confirmed.
Key words: Second virial coefficient, Sutherland potential, Compressibility coefficient
SUTHERLAND POTANSİYELİ KULLANILARAK İKİNCİ VİRİAL KATSAYISININ
PERFORMANS ANALİZİ: VII. GAZLARIN SIKIŞTIRILABİLİRLİK
KATSAYISININ ANALİTİK DEĞERLENDİRMESİ
Özet
Gazların ve sıvıların termodinamik özelliklerinin teorik olarak incelenmesinde, virial
katsayıları önemli bir rol oynar. Bu çalışmada, Sutherland potansiyeli ile ikinci virial
katsayısını kullanarak gerçek gazların sıkıştırılabilirlik katsayısının hesaplanmasında yeni bir
formül elde ettik. İlerlememiz, virial katsayısının doğru değerlendirilmesine daha iyi yaklaşan
üstel fonksiyonların seri gösterimini temel almaktadır. Bu model, gazların termodinamik
niceliklerin hesaplamaları için geçerlidir. Ne gazı için tüm sonuçlar literatürdeki hesaplamalar
ile kontrol edilir ve doğrulanır.
Anahtar kelimeler: İkinci virial katsayısı, Sutherland potansiyeli, Sıkıştırma katsayısı
GİRİŞ
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan gazların termodinamik özelliklerinin doğru belirlenmesi
gereklidir. Gazların termodinamik özelliklerinden sıkıştırma faktörü, iç enerjisi, entalpisi gibi
pek çok özelliği endüstriyel uygulamalarda dikkate alınmaktadır. Burada sıkıştırılabilirlik
faktörünün, gazların davranışını hesaba katan önemli bir termodinamik özellik olduğu
gösterilmiştir [1,2]. Ayrıca sıkıştırma faktörü kimya mühendisliği hesaplamalarında ve petrol
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endüstrisinde önemli bir yere sahiptir [3,4]. Sıkıştırma faktörünün hesaplanmasında pek çok
durum denklemi kullanılmıştır. Bu durum denklemlerinden biri virial durum denklemidir.
Bu çalışmada virial durum denkleminde ortaya çıkan ikinci virial katsayısı kullanılarak
gazların sıkıştırma faktörü hesaplanabilir. Önceki çalışmamızda Sutherland potansiyeli
kullanılarak türetilen analitik ifade [5] kullanılarak sıkıştırma faktörünün doğru ve hassas bir
şekilde hesaplanabilmesi için yeni bir formül türetilmiştir. Sıkıştırma faktörü için elde edilen
hesaplama sonuçları literatürdeki diğer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Sıkıştırma Katsayısı
İkinci virial katsayısına bağlı sıkıştırma katsayısı

B (T ) P  P 
2
Z = 1+
−
 B (T )
RT
 RT 
2

(1)

şeklinde ifade edilir [6] Burada P basınç, R evrensel gaz sabiti, T sıcaklık ve B (T ) ikinci
virial katsayısıdır.
Sıkıştırma Katsayısının İkinci Virial Katsayısına Göre Hesaplanması
İkinci virial katsayısı için türetilen analitik formül
n
−1
N
 
1   
1 
k BT
B2 (T ) = −b0  e − lim  
  n +  
N →

2
n = 0 n !  k BT  



(2)

şeklinde verilir [5]. Burada b0 = 2 N A 3 3 ,Eşitlik (2)’yi Eşitlik (1)’ de dikkate alalım.
Sıkıştırma katsayısı için türetilen analitik formül
2

n
n


−1
−1
Pb0  kBT N 1    
1    Pb0  kBT N 1    
1  




Z = 1−
e − 
e − 
(3)
 n+  −
  n +   
 RT 
RT 
2
2 
n = 0 n !  k BT  
n = 0 n !  k BT  

 


şeklinde verilir. Eşitlik (3) gazların sıkıştırma katsayısının doğru ve hassas hesaplanmasına
imkân sağlamaktadır.
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BULGULAR
Tablo 1. Neon’un sıkıştırma katsayısı hesaplama sonuçları
P ( atm )

T (K )

0.1

0.5

1

2

5

Z

Z [7]

Z

Z [7]

Z

Z [7]

Z

Z [7]

Z

Z [7]

100

0.99780
1

0.98900
7

0.998
9

0.89006
8

1.03814

1.001

1.09536

300

1.00185

1.03709

1.001

1.09272

0.997
3
1.002
6
1.002
4

400

1.0016

500

1.00138

1.000

1.00689

600

1.0012

1.000

1.006

700

1.00106

1.000

1.00531

0.999
4
1.000
5
1.000
5
1.000
4
1.000
3
1.000
3
1.000
2

0.95602
7

1.00191

0.999
7
1.000
3
1.000
2
1.000
2
1.000
2
1.000
1
1.000
1

0.97801
4

200

0.999
9
1.000
1
1.000
0
1.000
0
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1.00954
1.00927
1.008

1.01907
1.01854
1.01599
1.01377
1.01201
1.01062

1.03199
1.02754
1.02402
1.02124
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1.000
8
1.000
6
1.000
5
1.000
5

1.07996
1.06885
1.06005
1.05309

1.002
1.001
6
1.001
4
1.001
2
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, gazların sıkıştırma katsayısı hesaplanabilmesi için analitik bir yaklaşım
sunuldu. Elde edilen analitik ifade kullanılarak Neon’un sıkıştırma katsayısı farklı sıcaklık ve
basınç aralıklarında hesaplandı. Hesaplamalarda Mathematica 7,0. yazılım programlama dili
kullanıldı. Alınan hesaplama sonuçları ve literatür [7] karşılaştırılması Tablo 1’de verildi.
Tablo 1’den görüldüğü gibi elde edilen hesaplama sonuçları literatür ile oldukça iyi
uyumludur.
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Absract
Metal organic framework structures are called MOFs that they are comprised of metal
compounds. They are highly porous crystalline materials, composed of both inorganic,
organic moieties and three-dimensional (3D) topologies. Also, MOFs have superior properties
such as elasticity, three-dimensional structure, high surface area and strong coordination
bonds. In our study, the electrochemical synthesis of copper-based nanosized-metal organic
frameworks (Cu-nanosized-MOFs) were synthesized by using different organic linkers. The
blister copper plates were used for electrochemical synthesis and nano-sized MOFs were
successfully synthesized being transferred Cu+2 ions in anodic dissolution reaction medium
without metal salts. One of the important parameters of the process that the same constant
voltage and electric current were set and a homogeneously distributed Cu-nanosized-MOFs
were obtained. By using scanning electron microscopy (SEM), x-ray powder diffraction
(XRD), thermogravimetric analysis (TGA), fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
and atomic force microscopy (AFM) analysis characterization techniques, the morphology,
crystalline structures, thermal stability, molecular interactions, and surface topography of
nano-MOF materials were analyzed, respectively. According to morphology results, the size
of copper-based nano-MOF particles changes in the range of 30-60 nm and based on SEM
analysis, the microstructures of the nanosized-metal organic framework structures have
different shapes depending on the different organic ligands. Based on XRD and FTIR results,
the structures of synthesized nano-MOF particles were chemically confirmed. By the SEM
results, homogeneous distributions of nanosized metal organic framework particle sizes on the
surface were observed. According to thermal analysis results, thermal degradation and
thermal stability of synthesized copper-based nanosized metal organic framework structures
were compared in detail.
Keywords: Metal organic frameworks, MOFs, electrochemical synthesis, copper-based nanosizedmetal organic frameworks

1. INTRODUCTION
Metal organic framework structures, are called MOFs that they are comprised of metal
compounds. MOFs are highly porous crystalline materials, composed of both inorganic and
organic moieties. MOFs are compounds consisting of metal ions coordinated to organic
ligands to form one-, two- or three-dimensional structures. MOFs are subclass of coordination
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polymers and have a porous structure [1-5]. MOFs have specific properties such as high
surface area [6-8], high thermal stability [9-11], high crystallinity [12-15], variability of their
pore size and surface polarity by means of suitable choice of organic ligand tunable chemical
functionality [9,16,17], strong coordination bonds, three-dimensional (3D) topologies [18].
MOFs have wide range of applications in gas storage and separation [19-23], surface
adsorption [19,24], ion-exchange [25-27], sensors [28,29], drug delivery [30,35], catalysis
[35,36], optical and magnetic materials [28,37,38], and chromatography [39,40]. In addition,
the use of these materials in electrochemical capacitors [41-43] and lithium ion battery [4447] applications has attracted great interest over the years.
MOFs are bridged by simple organic linkers through metal-ligand bonds so, they have
attracted considerable attention from researchers [48-50]. MOFs have been synthesized via
electrochemical method by using various metal cations and different organic ligands such as
1,4-benzene dicarboxylic acid (BDC), and 1,3,5-benzene tricarboxylic acid (BTC) [18,51-54].
The carboxylate groups based organic ligands can make many different and strong bonds with
metal cations. MOFs containing carboxylate ligands have better catalytic performance, higher
surface area and larger pore size [54].
In this study, Cu-BDC and Cu-BTC MOF were successfully synthesized by using
electrochemical method. They were compared the physical properties of Cu-based MOF with
different organic ligand. Cu-BDC and Cu-BTC were confirmed high thermal stability, high
crystalline structure, chemical compounds, homogeneous distribution in nano-scale by TGA,
XRD, FTIR, SEM and AFM analysis techniques.

2. EXPERIMENTAL
2.1 Materials
1,4-benzene dicarboxylic acid (terephthalic acid, H2BDC, C8H6O4, 98%), 1,3,5-benzene
tricarboxylic acid (trimesic acid or H3BTC 95%), tetrabutylammonium tetrafluoroborate
(TBATFB, (CH3CH2CH2CH2)4N(BF4), 99%), N,N-dimethylformamide (DMF), methanol
(CH3OH, 99.8%) the blister copper plates (99.5% purity), were purchased from Aldrich. Cuplates were used as electrode material.

2.2 Synthesis of Cu-BDC MOF nanoparticles
Two copper electrodes having similar area (10.5 cm2) were used as an anode and cathode for
the synthesis of Cu-BDC MOF for the electrochemical method. The organic ligand (0.1 M
BTC) and supporting electrolyte (TBATFB) were dissolved in 250 ml DMF solution in the
electrolysis cell and stirred for 15 min for complete dispersion. Electrolysis was carried out in
an electrochemical cell under constant voltage and current for 3 h to complete the reaction.
Finally, the sky blue color precipitate of Cu-BDC MOF was collected from the electrolysis
cell and allowed to dry in a hot air oven at 120 °C for 12 h and activated at 200 °C for 2 h.
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2.3 Synthesis of Cu-BTC MOF nanoparticles
Cu-BTC MOF nanoparticles were successfully synthesized being transferred Cu+2 ions in
anodic dissolution reaction medium without metal salts like Cu-BDC synthesis. Cu-BTC
MOF nanoparticles were used under the same method and conditions. The only difference
was the use of methanol as solvent.

2.4 Characterization techniques
The ATR FT-IR analysis was performed using a Bruker Tensor 27 type spectrometer (US).
The sample surface was scanned in the 4000-400 cm-1 range. The ATR FT-IR spectra were
recorded at room temperature. The background subtraction and baseline correction were done.
Thermal decomposition of Mg-BDC MOF was determined by using a TA Instruments Q600
Thermogravimetric Analysis (TGA). The samples were heated in alumina pans from 20°C to
1000°C with a heating rate of 20°C/min under N2 flow. Also, an empty alumina pan was used
as a reference for each test. XRD measurements were done with an X-ray diffractometer
(RIGAKU SMARTLAB, Japan). The measurements were performed at 40 kV and 30 mA,
using CuKα radiation and zero background sample holders. In all measurements, the step size
was 0.02°, and data collection period was 1 s in each step. K-beta peaks were suppressed by a
monochromator. The XRD pattern was analyzed by Rietveld technique by using the PDXL2
software from Rigaku. The scanning electron microscopy (SEM) was examined morphology
of nanosized Mg-BDC MOF powders by using JEOL-JSM-7001F equipped with EDS. The
surface topography of nanosized Mg-BDC MOF was analyzed by using AFM (NT-MDT
NEXT, Russia). The tapping mode and a silicone-type scanner were used. The surface
topography was studied in semi-contact mode and the scanning speed of 1 Hz was carried out
on a sample area of 1.8μm x 1.8μm. All measurements were performed at room temperature.

3. RESULTS AND DISCCUSION
3.1 XRD analysis
The experimental XRD data of nanosized Cu-BDC and Cu-BTC sample is shown in Figure 1.
The sharp peaks of Cu-BDC MOF were observed at 2 values of 8.2°, 9.1°, 11.4° 16.4°, 18.3°
and 18.7° correspond to crystalline planes such as (001), (010), (011), (002) and (020) and
(012), respectively [18,54]. The sharp peaks of Cu-BTC MOF were appearedd at 2 values of
6.6°, 9.4°, 11.6° 13.3°, 16.4°, 17.04° and 19,02° correspond to crystalline planes such as
(202), (020), (222), (400) and (420) and (440), respectively [18,54]. Based on the
crystallographic data results, the highly crystalline structures of Cu-BDC MOF and Cu-BTC
MOF were verified by XDR analysis.
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Figure 1. XRD patterns of Cu-BDC and Cu-BTC MOFs

3.2 FTIR analysis
FT-IR spectrum of nanosized Cu-BDC MOF and Cu-BTC MOF in the region of 4000-400
cm-1 is given in Figure 2. The broad peak that is located at ~2300 cm-1 corresponds to the
hydroxyl (OH-) functional groups of water molecules for both Cu-based MOFs. The strong
absorption peaks appeared in wavenumbers between 1700 cm-1 and 1300 cm-1 that are
stretching modes of COO- functional groups in Cu-BDC MOF. The vibration of the C-O bond
belonging to the carboxylate group was observed a few peaks with smaller intensities in the
region of 1100-900 cm-1. The Cu-O stretching vibration peak was observed 690 cm-1 due to
the coordination of the Cu atoms with O atoms [54]. The vibrations bands that are detected in
wavenumbers between 1700 cm-1 and 1200 cm-1 COO- functional groups in Cu-BTC MOF.
The vibration of the C-O bond belonging to the carboxylate group was observed a few peaks
with smaller intensities in the region of 1100-900 cm-1 in Cu-BTC MOF [54]. The Cu-O
stretching vibration peak was observed 734 cm-1 due to the coordination of the Cu atoms with
O atoms like Cu-BDC MOF. There may be some shifts as different organic ligand in
absorption peaks.

Figure 2. FTIR results of Cu-BDC and Cu-BTC MOFs
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3.3 TGA analysis
TGA results of nanosized Cu-BDC MOF and Cu-BTC MOF are shown in Figure 3 and 4. For
Cu-BDC MOF, the first thermal decomposition and the first weight loss of 16.33% occurred
from 60 to 198 °C. This situation can be explained as the moisture removal from Cu-BDC
MOF. DMF molecules were completely removed from nanosized Mg-BDC MOF structure,
when the temperature reached to 297°C. Then second thermal decomposition took place
because of the MOF framework structure broke down between 297 and 470 °C with
temperature increase. The second weight loss found to be about 43.48%. The benzene
dicarboxylate organic ligand, which was established a strong coordination bridge with copper
ions, was removed in the temperature range of 470-520 °C [55]. The decomposition of CuBDC MOF continued until 900°C and the final weight loss was determined to 34%. For CuBTC MOF, the first thermal decomposition and the first weight loss of 13% occurred from 60
to 131 °C. This situation can be explained as the water molecules removal from Cu-BTC
MOF. Methanol molecules were completely removed from nanosized Cu-BTC MOF
structure, when the temperature reached to 294°C. Then second thermal decomposition took
place because of the MOF framework structure broke down between 293 and 376 °C with
temperature increase. The second weight loss found to be about 43.75%. The benzene
tricarboxylate organic ligand, which was established a strong coordination bridge with copper
ions, was removed in the temperature range of 376-475 °C. The degradation of Cu-BTC MOF
continued until 900°C and the final weight loss was determined to 25%. Thus, it was
confirmed by TGA analysis that nanosized Cu-BDC and Cu-BTC MOF material had high
stability. The thermal stability of Cu-BDC MOF was found to be slightly higher than that of
Cu-BDC MOF. This may be related to the number of carboxyl group present in organic
ligands.

Figure 3. TGA results of Cu-BDC MOF
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Figure 4. TGA results of Cu-BTC MOF

3.4 SEM analysis
SEM micrographs of nanosized Cu-BDC MOF and Cu-BTC MOF that was synthesized by
using electrochemical methods are shown in Figure 5a-b. The morphology structure of the
Cu-BDC MOF nanoparticles in powder form is of fibrous structure in shape. The dimensions
of these structures change in the range of 50-80 nm in Fig. 5a [54]. The image of morphology
of Cu-BTC MOF nanoparticles is of spherical structure in shape. The dimensions of Cu-BTC
MOF structures change in the range of 20-40 nm as shown in Fig. 5b [18,54]. The good
results were obtained from SEM analysis for Cu-BDC and Cu-BTC MOF materials. They
were determined the homogenous distribution of Cu-BDC and Cu-BTC MOF nanostructures.

a
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b
Figure 5. (a) the morphology images of nanosized Cu-BDC MOF and (b) Cu-BTC MOF

3.5 AFM analysis
AFM images of nanosized Cu-BDC MOF and Cu-BTC MOF are given in Figure 6. The
copper-based MOF nanoparticles are very well dispersed on the substrate. According to the
AFM results, the sizes of Cu-BDC MOF nanostructures changed in from 50 to 80 nm as
shown in Figure 6a. Based on AFM tapping mode images, Cu-BTC MOF nanoparticles are
spherical in shape with homogeneous and regular distribution, and their sizes range from 20 to
40 nm. The uniform distribution of the nanoparticles on the surface can be related to good
nucleation sites for the controlled growth of them as given in Figure 6b. Based on SEM
images in Figure 5 are in compliance with AFM results of Cu-BDC and Cu-BTC MOF
nanoparticles which are shown in Figure 6.

a
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b
Figure 6. AFM results of (a) Cu-BDC and (b) Cu-BTC MOF nanoparticles

4.CONCLUSIONS
Cu-BDC and Cu-BTC nanosized metal organic frameworks were successfully synthesized
using electrochemical method. According to morphology results, the size of Cu-BDC and CuBTC MOF nanoparticles changed in the range of 50-80 nm and 20-40 nm, respectively. The
particle size of Cu-BTC MOF was found as smaller than Cu-BDC MOF. The purity threedimensional (3D) topologies and homogeneous distribution are verified by SEM analysis. The
surface topologies and well dispersion in substrate of Cu-based MOFs were confirmed by
AFM technique. molecular interactions. The molecular interaction between copper and
carboxylate groups was supported by FTIR. The obtained copper based nanosized metal
organic framework structures have a high thermal stability. Based on XRD data, they were
confirmed highly crystalline structure of Cu- BDC and Cu-BTC MOF. The utilization of the
cooperation of strong coordination ligands can be applied to application area such as
membrane technology, batteries or capacitors.
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Absract
Polymer electrolytes have a high mechanical flexibility and thermal stability, and because of
their higher density, improved safety and reduced weight these materials can take place of
inflammable liquid electrolytes. Polyethylene oxide (PEO) which is one of the most important
polyether compounds has been mostly preferred in SPEs as the matrix material since PEO can
dissolve many different salts and PEO can also provide fast ion transport. The focus of study,
polymer electrolyte membranes were prepared by using different ratios of copper-based
nanosized metal organic framework particles and lithium bis(trifluoromethane)sulfonimide
(LiTFSI). PEO electrolytes were removed from the teflon mold. PEO electrolytes were dried
in vacuum, and they were stored in an argon-filled glove box that contained <1 ppm oxygen
and moisture prior to any characterization. After that, the characterizations of PEO
nanocomposite electrolyte membranes consisting of copper based metal organic frameworks
were performed. Based on X-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry
(DSC) data, the crystallinity of PEO decreased significantly due to the incorporation of
copper-based nanosized-metal organic frameworks to PEO-lithium salt system. The
interactions between the cations in the lithium salt and the ether oxygen atom in the PEO
chains have been confirmed by attenuated total reflectance fourier transform infrared (ATR
FT-IR) spectroscopy studies.
Based on thermogravimetric analysis (TGA) results, the thermal stability of pure PEO
increased when mixed with both lithium bis(trifluoromethane)sulfonimide (LiTFSI) and
copper-based nanosized-metal organic frameworks in to PEO. The performance properties of
PEO nanocomposite electrolytes consisting of copper-based metal organic frameworks were
compared each other. Consistent results were obtained from this study.
Keywords: poly (ethylene oxide), PEO, copper-based nanosized-metal organic frameworks, lithium
salt

INTRODUCTION

Solid polymer electrolytes (SPEs) have a high mechanical flexibility and thermal stability,
and because of their higher density, improved safety and reduced weight these materials can
take place of inflammable liquid electrolytes [1-2]. Polyethylene oxide (PEO) which is one of
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the most important polyether compounds has been mostly preferred in SPEs as the matrix
material since it can dissolve many different salts [3-4] and and it can also provide fast ion
transport [3-6]. This useful structure of PEO is mainly coming from its ethylene oxide-lithium
complexes (EO/Li+) which are formed via the coordination of ether oxygen with lithium ions
[7]. PEO has a high degree of crystallinity and so generally exhibits the specific conductivity
of 10-5 S/cm at 25 °C in the medium of lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (LiTFSI)
[8]. Recent studies [7-8] were focused on increasing the ionic conductivity of polymer
electrolytes. Different methods such as increasing the amount of lithium salt, addition of a
low molecular weight plasticizer have been extensively studied in order to decrease the high
amount of crystalline phase while increasing the amorphous structure. These methods usually
increase the ionic conductivity of PEO, however the mechanical strength and thermal stability
of the polymer electrolyte decrease due to the flexible and amorphous nature of plasticized
polymer chains. Another method, inorganic filler materials have been usually incorporated
into PEO electrolytes [2,3,9]. Thereby, they are improved their high ionic refractivity,
electronic insulation, mechanical, chemical and thermal stability of SPE [2,9-13].
Metal organic framework structures, are called MOFs that they are comprised of metal
compounds. MOFs are highly porous crystalline materials, composed of both inorganic and
organic moieties. MOFs are compounds consisting of metal ions coordinated to organic
ligands to form one-, two- or three-dimensional structures. MOFs are subclass of coordination
polymers and have a porous structure [14-18]. MOFs have specific properties such as high
surface area [19-21], high thermal stability [22-24], high crystallinity [25-28], variability of
their pore size and surface polarity by means of suitable choice of organic ligand tunable
chemical functionality [22,29,30], strong coordination bonds, three-dimensional (3D)
topologies [31].
In this study, polymer nanocomposite electrolytes containing copper based nanosized metal
organic framework (Cu based nanosized MOF) with different ratios of lithium salt and MOF
were prepared by using solution casting technique. The high amount of crystalline phase of
polymer materials decreased by incorporation of lithium salt and MOF material into PEO.
Thermal stabilities and performance properties of the prepared film were compared each
other. Polymer nanocomposite electrolytes containing Cu based MOF were improved thermal
stabilities, and performance properties of the prepared film.

1. EXPERIMENTAL
1.1 Materials
PEO and lithium bis(trifluoromethane)sulfonimide (LiTFSI), acetonitrile (CH3CN, 99%) were
purchased from Aldrich. It was used nanosized copper 1,3,5-benzene tricarboxylic acid metal
organic framework (nanosized Cu-BTC MOF) as nano filler. Nanosized Cu-BTC MOF
powder was previously produced by using electrochemical method.
1.2 Preparation of polymer nanocomposite electrolytes consisting Cu-BTC MOF
PEO and LiTFSI were dried under vacuum for 48 hours at 50 and 100°C before any use,
respectively. Firstly, LiTFSI and Cu-BTC MOF were dissolved in acetonitrile, and the
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mixture was stirred at room temperature by using a magnetic stirrer. After this step, PEO was
added into the solution mixture while it was continuously stirred. Subsequently, polymer
nanocomposite electrolyte solution was stirred at 50°C for 24 hours. The solution mixture
containing PEO, LiTFSI and Cu-BTC MOF was put in an ultrasonication bath for 30 min, and
then it was finally casted in a teflon mold. After 48 hours, PEO electrolytes were removed
from the teflon mold. PEO electrolytes were dried in vacuum at 30°C for 24 hours, and they
were stored in an argon-filled glove box (MBraun LABstar, Germany) that contained <1 ppm
oxygen and moisture prior to any characterization.

1.3 Characterization techniques
The ATR FT-IR analysis was performed using a Bruker Tensor 27 type spectrometer (US).
The sample surface was scanned in the 4000-400 cm-1 range. The ATR FT-IR spectra were
recorded at room temperature. The background subtraction and baseline correction were done.
Thermal decomposition of Mg-BDC MOF was determined by using a TA Instruments Q600
Thermogravimetric Analysis (TGA). The samples were heated in alumina pans from 20°C to
1000°C with a heating rate of 20°C/min under N2 flow. Also, an empty alumina pan was used
as a reference for each test. XRD measurements were done with an X-ray diffractometer
(RIGAKU SMARTLAB, Japan). The measurements were performed at 40 kV and 30 mA,
using CuKα radiation and zero background sample holders. In all measurements, the step size
was 0.02°, and data collection period was 1 s in each step. K-beta peaks were suppressed by a
monochromator. The XRD pattern was analyzed by Rietveld technique by using the PDXL2
software from Rigaku. The scanning electron microscopy (SEM) was examined morphology
of nanosized Mg-BDC MOF powders by using JEOL-JSM-7001F equipped with EDS.. All
measurements were performed at room temperature.

3. RESULTS AND DISCCUSION
3.1 XRD analysis
The experimental XRD data of polymer nanocomposite electrolytes consisting Cu-BTC MOF
samples is shown in Figure 1. The characteristic sharp peaks of pure PEO were observed at 2
values of 19.12° and 23.28° [3]. The characteristic peaks of Cu-BTC MOF were appearedd at
2 values of 6.6°, 9.4°, 11.6° 13.3°, 16.4°, 17.04° and 19,02° correspond to crystalline planes
such as (202), (020), (222), (400) and (420) and (440), respectively [31,32]. When lithium salt
and Cu-BTC MOF were added to the polymer, the intensity of sharp peaks decreased
significantly. This situation may be related to interaction of ethylene oxide/lithium complex or
interaction of ethylene oxide/Cu+ ions. Thus, copper and lithium ions may prevent the crystal
package formation of the polymer. The crystal phase of the polymer was converted to
amorphous phase by XRD analysis.
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Figure 1. XRD patterns of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting Cu-BTC MOF system

3.1 ATR FTIR analysis
FT-IR spectrum of pure PEO, PEO-Li and polymer nanocomposite electrolytes consisting CuBTC MOF system in the region of 4000-400 cm-1 is given in Figure 2. The broad peak that is
located at ~2288 cm-1 corresponds to the C-H2 functional groups of water molecules for
polymer materials. The strong absorption peaks appeared in wavenumbers between 1149 cm1
, and 1061 cm-1 that are stretching modes of C-O-C functional groups in pure PEO and these
peaks are related to the symmetric and asymmetric stretching modes of C-O-C groups [3,33].
The vibration of the COO- bond belonging to the carboxylate group was observed a few peaks
with smaller intensities in the region of 1200-1700 cm-1 . these peaks were come from CuBTC MOF [32]. The peak of belonging to PEO at wavenumbers between 840 and 960 cm
corresponded to CH2 stretching. The C-S strecthing vibration peak was appeared at 767 cm-1
wavenumber because of the Li salt/ethylene oxide interactions. The Cu-O stretching vibration
peak was observed 734 cm-1 due to the coordination of the Cu atoms with O atoms. There
may be some shifts as the use of BTC organic ligand and Cu-BTC MOF in absorption peaks.
As a result, chemical bonds of polymer nanocomposite electrolytes were determined by ATR
FTIR technique.
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Figure 2. FTIR results of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting Cu-BTC MOF system

3.1 TGA analysis
TGA thermograms of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting Cu-BTC MOF system are given in Figure 3. The thermal stability of pure PEO is
334°C [34-36] and it increased to about 366°C when mixed with 15 wt.% LiTFSI. But it
decreased to 260°C when complex with 20 wt.% LiTFSI. This can be explained by the high
salt dissociation and low cage energy of the LiTFSI salt. When incorporated wt.10% Cu-BTC
to PEO-15Li system, it exhibited better thermal stability compared to PEO-20Li system. As
the amount of MOF increased, the thermal stability of the polymer was improved, but as the
amount of lithium salt increased, it had a negative effect on thermal stability of the polymer.
Thus, it was confirmed by TGA analysis that polymer nanocomposite electrolytes consisting
Cu-BTC MOF system had good stability. This can explained that Cu-BTC MOF and lithium
salt concentration related.

Figure 3. TGA results of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting Cu-BTC MOF system
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3.1 SEM analysis
SEM micrographs of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting Cu-BTC MOF system are shown in Figure 4a-d. The scanning electron microscopy
(SEM) images of pure PEO and PEO-Li system are given in Figure. It is confirmed by SEM
that PEO has spherulites in semi-crystalline structure. When LiTFSI combined with PEO, it
was observed that the size of the spherulites decreased [36]. The porous morphology structure
was observed due to the addition of Cu-BTC MOF in to polymer electrolyte film and the good
results were obtained from SEM analysis. They were determined the homogenous distribution
of Cu-BTC MOF nanostructures in PEO electrolytes.

a

b
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c

d
Figure 5. (a) The morphology images of pure PEO, (b) PEO-15Li, (c) PEO-20Li (d) polymer
nanocomposite electrolytes consisting Cu-BTC MOF system

3.CONCLUSIONS
Polymer nanocomposite electrolytes containing Cu-BTC MOF were successfully prepared by
using solution cast technique. By combining with the PEO-LiTFSI system of nanosized CuBTC MOF, the degree of crystallinity was reduced to an amorphous structure. The nanosized
Cu-BTC MOF incorporated to PEO-LiTFSI system, the thermal stability of polymer
nanocomposite electrolytes was improved, and work will be further imroved. Also, the ionic
conductivity measurements of polymer nanocomposite electrolytes will be done and then they
will be used as separator in the lithium batteries applications.
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THE INFLUENCE OF THE HEAVY METAL TO HYPOTALAMUS-HYPOPHYSISADRENAL GLANDULAR SYSTEM IN THYROID STATUS OF THE BODY

İsmailov Yusif BAYRAM OĞLU
Jafarova Qumru KAMAL QIZI
Salimli Tahmina AZAR QIZI
Ismailova AftabTOFIK QIZI
Garayeva S.G.
AMU Scientific Research Centre, Baku
Chemical pollution of the environment has continued to grow lately. There is a special
place for heavy metals among the substances that pollute the ecology. The inadequate amount
of heavy metals in the body causes toxic effects on the body, as well as the development of
various functional disorders, including the occurrence of endocrine pathologies. The thyroid
gland is more exposed to such effects. However, in its various functional states, the studies of
heavy metals in the hormonal-mediated status of the organism are limited. Therefore,
researches are required in this direction.
On the other hand, the change of attitude between human and nature under the
conditions of modern human-made civilization and the exposure to various irritants can lead
to the formation of stress and the development of severe functional disorders by providing
optimal conditions for stressin the body. Recent World Health Organization (WHO) reports
show that more than 25% of diseasesoriginate from environmental factors. In particular, the
inclusion of chemicals, including heavy metals, into bodycauses these diseases. These
elements, beside their high toxicity, possess high levels of accumulation in the body and
change their chemical state when they are transported from one environment to another. All
stressors that affect the homeostasis create pathologies in the body. However, there are
different opinions about the mechanisms of this pathology.
Thus, considering the factors we have mentioned above, it is crucial to investigate the
changes in neurohormonal interference of toxic stress in blood and tissue caused by the excess
hygienic content of some heavy metals in the body and to study the role of these changes in
the development of pathological processes.
Materialis And Methodos Of The Research
Studies were performed in 10 groups of 200-220 g. massive female white rats. The
hypothyroidism model with the administration of tyrazole for 21 days, the hyperthyroidism
model with L-thyroxine for 10 days and the toxic stress model with CdCl2 solution were
created. CdCl2 solution was applied for 21 days after hypothyroidism and hypertrophy
modeling (2,3). The animals under control were given a similar amount of physiological
solution. During the study, several rats from each group were decapitated on a modern
recommendation. The hypothalamus-adenohypophysis-adrenal gland failure induced by the
use of 100 mg of L-thyroxine in Group 7 did not normalize after the model. In the
background of the hyperthyroidism model, the pathology that has occurred as a result of
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CdCl2 application deepened. However, this pathology did not recover until the end of the
experiment.
Group 1 was intact; hypothyroidism model was established byuse of 5 mg / kg
Thyrazol for 21 days in Group 2; Group 3 animals were not exposed (released) for 21 days
after the creation of hypothyroidism model; Group 4 was given 1 ml of 0.4% -100 g of CdCl2
solution for 21 days; Group 5 was given 1 ml of 0.4% -100 g of CdCl2 solution for 21 days
after the hypothyroidism model formation; Group 6 was released for 21 days after
applyingCdCl2 solution; hyperthyroidism model was developed in Group 7 with the
application of 100 mg of L-thyroxine for 10 days; Group 8 animals were not exposed
(released) for 21 days after the creation of a hyperthyroidism model;Group 9 was given 1 ml
of 0.4% -100 g of CdCl2 solution for 21 days after the creation of the hyperthyroidism model;
and Group 10 was not exposed for 21 days after the creation of the hyperthyroidism + CdCl2
model. Control animals were given a similar amount of physiological solution. In the course
of the study, several rats from each group were decapitated on the basis of modern
recommendations. The amount of all markers in blood was determined by immunoferment
analysis.
The Results of the Research and Their Discussion
The studies show that the adenocorticotropic function of adenohypophysis changes
dramatically, since the interactive coordination mechanism of the hypothalamic systems on
the basis of the change of the functional state of the thyroid gland model.
Through the experimental toxic stress model developed by the application of cadmium
chloride solution, the amount of dopamine in the hypothalamus compared to the norm
decreased by 17.8% (P <0.001) on the 7th day of the model, 45.4% (P <0.001 ) on the 14th
day and 56.2% (P <0.001) on the 21st day. The slightly different decrease was observed in the
amount of noradrenaline in the hypothalamus. Such decrease in the amount compared to the
norm was by 21.3% (P<0.001) on the 7th day of the model, 35.0% (P<0.001) on the 14th day,
and 51% (P <0.001) on the 21st day. The amount of serotonin in the hypothalamus during the
experimental toxic stress model developed using the cadmium chloride solution decreased by
24.3% (P<0.001) on the 7th day of the model, 67.3% (P<0.001) on the 14th day and 46 %
(P<0.001) on the 21st day. The amount of 5-OAA in the hypothalamus did not differ
practically at all times of the model and the difference was 40-44.5%. It should be noted that
the decrease in dopamine activity in the blood was more noticeable during the experimental
toxic stress model developed using the cadmium chloride solution. In comparison with the
norm, this decrease was 28% (P <0.001), 42.2% (P <0.001) and 75.4% (P <0.001) on the
respective days(table 1).A slight decrease was observed in the activity of serotonin in the
blood. Thus, in the experimental toxic stress model developed with the application of
cadmium chloride solution, its amount in the hypothalamus decreased by 23% (P <0.001) on
the 7th day of the model, 26% (P <0,001) on the 14th day and 41% (P <0.001) on the 21st
day(table 1). Consequently, the decrease in the amount of monoamines in both environments
was the same oriented.Through the experimental toxic stress model developed by the
application of cadmium chloride solution, the amount of dopamine in the hypothalamus
compared to the norm decreased by 17.8% (P <0.001) on the 7th day of the model, 45.4% (P
<0.001.21) on the 14th day and 56.2% (P <0.001) on the 21st day(table 1). The slightly
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different decrease was observed in the amount of noradrenaline in the hypothalamus. Such
decrease in the amount compared to the norm was by 21.3% (P<0.001) on the 7th day of the
model, 35.0% (P<0.001) on the 14th day, and 51% (P <0.001) on the 21st day(table 1). The
amount of serotonin in the hypothalamus during the experimental toxic stress model
developed using the cadmium chloride solution decreased by 24.3% (P<0.001) on the 7th day
of the model, 67.3% (P<0.001) on the 14th day and 46 % (P<0.001) on the 21st day(table 1).
The amount of 5-OAA in the hypothalamus did not differ practically at all times of the model
and the difference was 40-44.5%. It should be noted that the decrease in dopamine activity in
the blood was more noticeable during the experimental toxic stress model developed using the
cadmium chloride solution. In comparison with the norm, this decrease was 28% (P <0.001),
42.2% (P <0.001) and 75.4% (P <0.001) on the respective days(table 1). A slight decrease
was observed in the activity of serotonin in the blood. Thus, in the experimental toxic stress
model developed with the application of cadmium chloride solution, its amount in the
hypothalamus decreased by 23% (P <0.001) on the 7th day of the model, 26% (P <0,001) on
the 14th day and 41% (P <0.001) on the 21st day(table 1).
Consequently, the decrease in the amount of monoamines in both environments was the
same oriented.The studies showed that the amount of dopamine and noradrenalinein the
hypothalamus and blooddramatically decreased during the experimental toxic stress model
developed by the application of the CdCl2 solution. Different changes occurred in the amount
of indoleamines(serotonin and 5-oxyindol acetic acid -5-OAA). Such changes in the amount
of monoamines in the hypothalamus and blood were also observed in the subsequent days of
the model.
Table 1.Differences in the amount of monoamines in the hypothalamus and blood
induced by Hypothyroidism +cadmium chloride(M ± m)
Index
Qroup
animal
Norm

Hipotalamus, nq/q

7
Hypothyro
idism
Hypothyro
idism
+CdCl2
14
Hypothyro
idism
Hypothyro
idism
+CdCl2
21
Hypothyro
idism
Hypothyro
idism
+CdCl2
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Blood, nq/ml

DA

NA

5-OT

5- OAA

DA

5-OT

480±3

410±4

445±5

456±7

261±6

270±1,5

440±5*

469±2*

400±4*

410±6*

348±12*

250±2*

370±3^

390±1,2^

356±2^

310±4^

280±6^

200±3^

400±4

500±1,1

510±3

500±7

222±1

238±1

251±2^

360±1,4^

320±2^

300±8^

140±5^

190±2^

456±1,0

610±1,3

490±3

515±6

318±4

270±2

190±1,8^

290±1,6^

244±1,6^

240±4^

120±2^

160±2^
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Note: * - Integrity compared to the norm group – P<0.001
Consequently, the decrease in the amount of monoamines in both environments was the same
oriented.The studies showed that the amount of dopamine and noradrenalinein the
hypothalamus and blood dramatically decreased during the experimental toxic stress model
developed by the application of the CdCl2 solution. Different changes occurred in the amount
of indoleamines(serotonin and 5-oxyindol acetic acid -5-OAA). Such changes in the amount
of monoamines in the hypothalamus and blood were also observed in the subsequent days of
the model.
Since the mechanism of interaction between the hypothalamic systems in the experimental
toxic stress model developed by the application of the CdCl2 solution, the activity of the
hormones of the adenohypophysis – the adrenal gland stress response hormones,
adenohypophysis - the thyroid gland status and the adenohypophysis –the gonad system
hormoneswere subject to sharp changes.
Normalization of changes in the amount of biogenic factors within 20 days of the model
impact was not mentioned. Disorders in the hormonal activity of the organism as a result of
the changes in the amount of catecholamines and indolamines in the hypothalamus and blood
were also not normalized.
Consequently, the hormonal-mediator status of the organism was characterized by deep
pathologies during and after the CdCl2 application. Therefore, it is advisable to carry out
investigations for correcting the centralized regulation mechanism of this pathology.
As a result, the activity of the cortisol, the stressor hormone of the adrenal gland, also
changes. Different changes occur in the amount of monoamines in the hypothalamus and
blood in the experimental toxic stress model developed by the application of CdCl2 solution.
Such changes in the amount of monoamines in the hypothalamus and blood are also observed
in the subsequent days of the model. During the experimental toxic stress model developed by
the application of the CdCl2 solution, the activity of the adenohypophysis-adrenal gland
stressor hormones is exposed to deeper pathologies. At the same time, severe differences in
the amount of biogenic factors and hormones have not been normalized within 21 days of the
impact of the model applied.
As a result of creating a hyperthyroidism model with the administration of 100 mgof
L-thyroxine in Group 7 for 10 days, displacements in the hypothalamus-adenohypophysis and
adrenal gland did not normalize even after the model. The pathology that has occurred in the
background of the hyperthyroidism model, as a result of CdCl2 application deepened.
However, this pathology did not recover until the end of the experiment. To evaluate the
variation of the amount of monoamines and hormones by the cadmium chloride (CdCl2)
model after the 7th, 14th and 21st days of the model cycle, and to observe the dynamics of
changes in the markers we have learned 7, 14 and 20 days later after the application of the
model, some rats were decapitated on the basis of up-to-date recommendations.
Thus, acute pathologies are followed in the hypothalamus-hypophysis-adrenal glandular
system during and after the CdCl2 administration with respective to the functional change of
the thyroid gland. For this reason, it is crucial to do researches in order to develop the ways of
treatment in people who are exposed to such pathologies.
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The main purpose of the present study was to investigate the effect of cadmium chloride
on the hypothalamus-hypophysis-adrenal glandular system in the background of the different
functional status of the thyroid gland.
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MERCİMEK (Lens culinaris Medik. L.) GENOTİPLERİNDE BAZI KALİTE
ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI İLİŞKİLERİN
BELİRLENMESİ
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Ahi Evran Üniversitesi

Özet
Bitki ıslahı çalışmaları kapsamında bitkilerin verime etki eden karakterler ile verim arasında
var olan ya da var olduğu düşünülen ilişkiler her zaman için önemli olmuştur. Aynı zamanda
ıslahçıya yol gösterici olmuşlardır. Bu çalışma Kırşehir ilinden toplanan yerel mercimek
genotiplerinin bazı kalite özellikleri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri belirlemek için
yapılmıştır. Çalışmada M1-M31 arasında yer alan 31 adet yerel mercimek genotipi ile Ceren,
Yusufhan, Gümrah ve Meyveci çeşitleri kontrol olarak kullanılarak çalışma
gerçekleştirilmiştir. Denemeler üç tekrarlamalı olarak Kırşehir ili Ahi Evran Üniversitesi
Ziraat Fakültesine ait araştırma ve deneme arazilerinde kuru şartlarda yürütülmüştür. Kalite
özellikleri olarak yüz tane ağırlığı (g), su alma kapasitesi (g/tane), su alma indeksi (%), şişme
kapasitesi (ml/tane), şişme indeksi (%), kabuk oranı(%) ve protein oranı (%) incelenmiştir.
Elde edilen veriler de karakterler arasında ilişki olup olmadığını belirleyebilmek için
korelasyon analizi yapılmıştır. Daha sonra ise karakterlerin birbirleri olan dolaylı etkilerini
belirleyebilmek için path analizi uygulanmıştır.
Genotiplerin tümü üzerinden yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre yüz tane ağırlığı ile
su alma kapasitesi (r=0.527**) ve şişme kapasitesi arasında (r=0.637**) önemli ve olumlu
ilişkiler tespit edilirken, yüz tane ağırlığı ile kabuk oranı arasında negatif yönde önemli ancak
olumsuz
(r=-0.619**) etkileşim söz konusu olmuştur. Dolaylı etkilere bakıldığında ise su
alma kapasitesi ile şişme kapasitesi protein oranı üzerine doğrudan yüksek etkili (0.458 ve
0.516) olmuşlardır. Buna karşın kabuk oranı ise şişme indeksi üzerinden dolaylı etkide
bulunmuştur. Sonuç olarak su alma ve şişme kapasiteleri mercimek bitkisinde önemli kalite
ölçütleri olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mercimek, Genotip, Path Analizi, Korelasyon, Kalite Ölçütleri

1. GİRİŞ
Bir yemeklik tane baklagil bitkisi olan mercimek, baklagiller (Leguminosae)
familyasına bağlı bir tür olup dünya coğrafyasında ılıman ve subtropik iklim bölgelerinde,
ülkemizde ise Karadeniz Bölgesi'nin doğu tarafı hariç bütün tarımsal alanlarda
yetiştirilebilmektedir (Kaya, 2010). Yemeklik Tane Baklagiller içerisinde kurağa, sıcağa ve
soğuğa en dayanıklı olan mercimek tarımının
M.Ö. 8.000-7.500 yıllarından beri yapıldığı
çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan arkeolojik kazılarla ortaya çıkmıştır. Yabani formu
henüz bilinmeyen mercimeğin iri taneli olanların kökeninin Akdeniz, orta iri taneli olanların
kökenlerinin yurdumuz ve küçük taneli olanların kökeninin ise Hindikuş ve Himaliya dağları
olduğu ön görülmektedir.
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Besin içeriği çok yüksek olan mercimeğin tanelerinde bulunan yüksek protein (%23-30)
ve zengin vitamin (A, B, C ve K) içerikleri sayesinde insan beslenmesinde ayrıcalıklı bir yer
tutar. Kuru daneleri yemek yapımında değerlendirildiği gibi sap ve samanı en az selüloz
içeren bitkilerden birisi olması nedeniyle hayvan beslenmesinde de aranılan bir tür olarak
bilinmektedir. . Tohumlarında bulunan ortalama %1.5 yağ oranı ile yemeklik tane baklagil
tohumları içinde en az yağı bünyesinde bulunduran baklagil bitkilerinden birisidir. .
Mercimek, kurak ve yarı kurak bölgelerde tahıllarla birlikte ekim nöbetine girerek birim
alanda dekara verimi artırmakta ve nadas alanlarının azaltılmasında da önemli rol
üstlenmektedir. Köklerinde bulunan Rhizobium bakterileri sayesinde köklerinde
oluşturdukları nodüller sayesinde havanın serbest azotunu toprağa katabilmeleri bakımından
yetiştirildikleri tarlaların organik maddece zenginleştirmeleri bakımından mercimeğin yeri ve
önemi büyüktür (Akçin, 1988). Simbiyotik yolla toprağa bağlanan azot miktarı cinslere göre
farklılık göstermekle beraber bu miktar baklada 21.6 kg/da ile en fazla, 6.4 kg/da ile fasulyede
en az olup mercimekte ise 8.4 kg/da civarındadır.
Mercimeğin dünyada 5.5 milyon ha ekim alanı ve 6.3 milyon ton üretimi bulunmasına
rağmen, ülkemizde 270.000 ha ekim alanı ve 380.000 ton üretimi ile nohuttan sonra ikinci
sırada gelmektedir. Dünya nohut verim ortalaması dekara 115 kg iken, ülkemizde bu değer
son yıllarda geliştirilen üstün çeşitlerin performansı ve yetiştirme tekniklerinin bilinçli
uygulanması ile 148 kg’a kadar ulaşmıştır (Anonim, 2016).
Ülkemizde en fazla mercimek üreten bölgelerimiz dikkate alındığında Batı-Geçit,
Güney Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve Doğu-Geçit bölgeleri öne çıkmaktadır. İllerimizden
en çok Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırşehir, Konya, Karaman, Yozgat, Aksaray
illeri sıralanmaktadır.
Mercimek yetiştiriciliğinde amaç, üretimde verimliliğin yanı sıra kaliteyi artırmaktır.
Tarımsal çalışmalarda elde edilen sonuçların pratikte bir anlam ifade etmesi için tespit edilen
yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin yetiştiriciler tarafından temin edilebilir olması da üretimin
sürekliliği açısından oldukça önemlidir. Aksi halde bulunan sonuçların uygulamaya
aktarılması çok zor olmaktadır. Mercimeğin üretiminde yıllara göre görülecek artış, ekiliş
alanlarının artması yanında birim alandan elde edilen ürün miktarının da artmasına bağlıdır.
Diğer yemeklik tane baklagil bitkilerinde olduğu gibi mercimek bitkisinde de verim
birçok faktörün etkisindedir (Usha ve Dubey, 2010). Islah çalışmalarında gerçekleştirilen
korelasyon ve path analizleri bitki ıslahında kalite gibi özelliklerin değerlendirilmesinde veya
bu özelliklere doğrudan ve dolaylı olarak etkilerin belirlenmesinde kullanılmaktadır
(Hiltbrunner ve ark., 2007). Verim ve kalite parametrelerin birbirleri ile doğrudan ya da
dolaylı olarak etkileri söz konusudur. Doğrudan etkiler korelasyon testi ile belirlenirken,
dolaylı etkilerde ise path analizi kullanılmaktadır (Karadavut, 2009). Bu ilişkiler pozitif ve
negatif yönlü olabildiği gibi direkt yada dolaylı etkide söz konusu olabilmektedir (Kakde ve
ark., 2005).
Kırşehir ilinden toplanan yerel mercimek genotiplerinin bazı kalite özellikleri arasında
var olan doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmek istenmesi bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır.
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2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi'nin merkezinde yer alan Kırşehir ekolojik koşullarında
yürütülmüş olup çalışma Ahi Evran Üniversitesinin Bağbaşı yerleşkesinde yer alan araştırma
uygulama deneme arazisinde kurulmuştur. Yürütülen çalışmanın uygulama arazisindeki
toprak örneklerinden alınan analizler sonucunda toprakların pH'ının 7, organik madde
içeriklerinin 1.8 ile düşük seviyede kaldığı, kumlu-tınlı yapıda oldukları, orta derecede kireçli
ve tuzsuz yapı içerdiği, potasyum bakımından yeterli seviyede olurken fosfor bakımından ise
yetersiz durumda kaldıkları tespit edilmiştir. İç Anadolu Bölgesi'nin tam ortasında yer alan
Kırşehir İli'nde genel olarak yazlar sıcak, baharlar yağmurlu, kış ise soğuk geçer. Senelik
yağış miktarı ortalama 379 mm'dir.
Çalışmanın yürütüldüğü 2018 yılı ile uzun yıllar ortalamasına ait yetiştirme sezonu için
iklim verileri incelendiğinde aylık ortalama sıcaklık değerleri bakımından çalışmanın
yürütüldüğü yıl ile uzun yıllar değerleri arasında benzerlik olduğu, toplam yağış miktarı
açısından ise vejetasyon süresince uzun yıllar toplam yağış değerinden çalışmanın
yürütüldüğü yılın 2 kat fazla bir yağış aldığı görülmektedir. Ayrıca nisbi nem değeri
bakımından ise ortalama sıcaklık değerlerinde olduğu gibi uzun yıllar değerleri ile nisbi nem
değerleri arasında benzerlik olduğu görülmektedir.
Kırşehir sınırları içinden toplanarak morfolojik karakterizasyonu gerçekleştirilen ve
teksel seleksiyon metodu ile ileri düzey seviyesine getirilen 31 adet yerel mercimek genotipi
ile 4 adet standart kontrol çeşidi (Ceren, Yusufhan, Gümrah ve Meyveci) çalışmanın
materyalini oluşturmaktadır. Çalışma Augmented deneme deseninde yürütülmüştür.
Augmented deneme deseni özellikle survey çalışmalarında materyalin çok olması durumunda
diğer deneme desenlerinin başarı durumunun azalmasından dolayı kullanılmakta olup başarılı
sonuçlar verdiğinden dolayı burada uygulanması uygun görülmüştür.
Ekim işlemi yapılırken 5 metrelik sıralarda öncelikle 3-5 cm derinliğe markörle çiziler
açılmıştır. Açılan bu çizilere ekim işlemi el ile yapılmıştır. Sıra üzeri mesafe ise 2 cm olup her
sıraya 250 adet tohum atılmaya çalışılmıştır. Ekim öncesi toprağa 15 kg/da DAP gübresi
verilmiştir. Yabancı ot kontrolü, çiçeklenme dönemi öncesi çapalama ve elle toplama şeklinde
yapılmıştır.
Hasat ve harman işlemleri yapıldıktan sonra (Temmuz ayı) 100'er adet tohumda
laboratuar koşulları atında yüz tane ağırlığı (g), su alma kapasitesi (g/tane), su alma indeksi
(%), şişme kapasitesi (ml/tane), şişme indeksi (%), kabuk oranı (%) ve protein oranı (%) gibi
kalite parametreleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerden yola
çıkılarak değişkenlerin aralarındaki doğrusal ilişkiler için korelasyon analizi ve dolaylı etkiler
için ise path analizi yapılmış olup bu işlemler MINITAB 9 istatistik paket programında
gerçekleştirilmiştir.
3. ELDE EDİLEN BULGULAR VE TARTIŞMA
İncelenen kalite parametreleri arasında yapılan korelasyon analizi sonuçları Çizelge
1’de gösterilmektedir. Çizelge 1 incelendiğinde yüz tane ağırlığı ile şişme indeksi
(r=0,632**), kabuk oranı (r=0,492**) ve protein oranı (r=0.528**) arasında pozitif yönlü ve
çok önemli ilişkiler tespit edilmiş olup yüz tane ağırlığı her üç kalite özelliğini de büyük
oranda etkilemiştir. Dolayısıyla mercimek ıslahında verimi arttırmak da yüz tane ağırlığı
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dikkate alınmalıdır. Çünkü bu özellikte yapılacak her kazanç verimi de olumlu yönde
etkileyecektir.
Biçer ve ark. (2001), Diyarbakır’da 1996-1997 ekim sezonunda, mercimekte verim ve
verim öğelerini kıyaslamak ve incelenen özellikler arasındaki ilişkiler ile tane verimini
doğrudan ve dolaylı etkileyen karakterleri belirlemek amacıyla 126 kırmızı mercimek
genotipini kullanarak yürüttükleri çalışmada incelenen özellikler yönünden Tane verimi ile
bakla sayısı ve 1000 tane ağırlığı arasında olumlu ilişkiler saptamışlardır.
Çizelge 1. Karakterler arası korelasyon katsayıları

Yüz Tane Ağırlığı
Su Alma Kapasitesi
Su Alma İndeksi
Şişme Kapasitesi
Şişme İndeksi
Kabuk Oranı
Protein oranı

Yüz Tane Su Alma
Ağırlığı Kapasitesi
1.000
0.128
1.000

Su Alma
İndeksi
0.147
0.488*
1.000

Şişme
Kapasitesi
0.218
0.524**
0.592**
1.000

Şişme
İndeksi
0.632**
0.561**
0.537**
0.539**
1.000

Kabuk
Oranı
0.492**
0.306
0.291
0.512*
0.086
1.000

Protein
Oranı
0.528**
0.341
0.108
0.096
0.079
0.062
1.000

Su alma kapasitesi ile şişme kapasitesi ve indeksi arasında olumlu ve çok önemli, su
alma indeksi ile yine olumlu ve önemli ilişkiler gösterirken kabuk ve protein oranı ile olumlu
ve önemsiz ilişkiler göstermiştir. Malhotra ve ark. (1974), 47 mercimek çeşidiyle yürüttükleri
çalışmalarında dane veriminde çeşit ve çevre interaksiyonunun güvenilir düzeyde etkili ve
verimle 1000 dane ağırlığı ve meyve sayısı arasında güvenilir ve doğrudan olumlu ilişki
bulunduğunu tespit etmişlerdir.
Su alma indeksi ile şişme kapasitesi ve indeksi arasında olumlu ve çok önemli ilişkiler
tespit edilirken geriye kalan özellikler ile olumlu ve önemsiz ilişkiler ortaya konulmuştur.
Bhatty (1984) ise mercimeğin pişme kalitesi üzerine 3 etmenin etki yaptığını, bunlardan
ilkinin çevresel koşullar ve tohumun su alma kapasitesi olduğunu ve yüksek oranda su alan
mercimek tohumlarının iyi piştiğini bildirmiştir.
Şişme kapasitesi ile şişme indeksi arasında olumlu ve çok önemli, kabuk oranı ile
olumlu ve önemli ilişkiler tespit edilirken protein oranı ile olumlu ve önemsiz ilişkiler
belirlenmiştir. Om ve ark. (2001), Hindistan’da 2 farklı lokasyondan topladıkları iri ve küçük
taneli mercimeklerin melezlenmesi ile elde ettikleri 28 elit mercimek genotipinde verim ve
verim öğelerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada; tane verimi ile bitkide bakla sayısı,
bitki boyu ve 100 tane ağırlığı arasında olumlu ve kuvvetli bir ilişki bulunduğunu
belirlemişlerdir.
Şişme indeksi ile kabuk ve protein oranı arasında olumlu ve önemsiz ilişkiler tespit
edilirken tohumun su almasıyla birlikte aynı zamanda şişerken protein oranında da en azından
bir artışın olduğu ortaya konulmuştur. Wiryaman (1997), Baklagil tohumlarının protein
içeriklerinin tür ve cinsler arasında %20-38 arasında olduğunu belirterek, yaptığı çalışma
sonucunda baklagillerin kuru madde içeriklerinin çok fazla değişim göstermediğini incelenen
10 adet baklagil numunesinin ortalama kuru maddesinin 90.07±9.5 mg/g olduğu tespit
edilmiştir.
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Kabuk oranı tohumların yeterli miktarda su alarak şişmesi yönünde önemli bir
parametre olup yürütülen çalışmada kabuk oranı ile protein oranı arasında olumlu ve önemsiz
ilişkiler ortaya konulmuştur.
Path analizi sonucunda karakterlerin negatif katsayıya sahip olmaları o karakterin
negatif yönde, pozitif katsayıya sahip olmaları ise parametrenin pozitif yönde gelişeceğini
belirtmektedir. Kalite kriterlerinin yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri
incelenmiş ve sonuçlar Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Su alma kapasitesinin yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan etkisi 0.228 olarak
bulunmuştur. Buna göre su alma kapasitesi yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan olumlu etki
yapmaktadır ve bu etki yüzdesi %33.1 olarak belirlenmiştir.
Su alma indeksi doğrudan yüz tane ağılığının artmasına neden olurken, su alma
kapasitesi üzerinden %28.9’luk oranla dolaylı artış etkisine sahip olmuştur.
Çizelge 2. Nohut bitkilerinde bazı kalite özeliklerinin yüz tane ağırlığına doğrudan ve dolaylı
etkileri ile oranları
Karakterler
Su Alma
Kapasitesi
Su Alma
İndeksi
Şişme
Kapasitesi
Şişme İndeksi
Kabuk Oranı
Protein Oranı

Doğrudan
Etkiler
0.228
(%33.1)
0.192
(%18.1)
0.193
(%22.2)
0.137
(%15.4)
0.124
(%9.3)
0.221
(%22.0)

Su Alma
Kapasitesi
0.197
(%28.9)
0.254
(%26.8)
0.244
(%27.3)
0.161
(%13.1)
0.079
(%5.7)

Su Alma
İndeksi
0.231
(%22.7)
0.192
(%23.6)
0.231
(%20.7)
0.193
(%19.4)
0.059
(%3.6)

Dolaylı etkiler
Şişme
Şişme
Kapasitesi İndeksi
0.252
0.124
(%21.3)
(%13.9)
0.162
0.201
(%17.1)
(%21.4)
0.184
(%14.7)
0.236
(%20.5)
0.216
0.233
(%21.7)
(%25.4)
0.228
0.181
(%24.9)
(%18.8)

Kabuk
Oranı
0.063
(%5.4)
0.111
(%12.4)
0.121
(%11.2)
0.141
(%13.8)
0.237
(%25.0)

Protein
Oranı
0.051
(%3.6)
0.055
(%2.1)
0.047
(%2.2)
0.051
(%2.3)
0.137
(%11.1)
-

Şişme kapasitesinin yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan etkisi 0.193 (%22.2) olup dolaylı
etkiler arasında ise diğer parametrelerde olduğu gibi su alma kapasitesi %26.8 ile en yüksek
değere sahip olmuştur. Bunu %23.6 ile su alma indeksi ve %14.7 ile şiime indeksi izlemiştir.
Tüm kalite parametreleri içinde yer alan kabuk oranının yüz tane ağırlığı üzerine
doğrudan etkisi %9.3 ile en düşük seviyede kalmıştır. Dolaylı etkiler adına şişme indeksi
%25.4 ile kabuk oranı üzerinden yüz tane ağırlığını en yüksek düzeyde etkilemiştir. Bunu
%21.7 ile şişme kapasitesi izlemiştir. En düşük dolaylı etki ise %11.1 ile protein oranında
tespit edilmiştir.
Kalite parametreleri içinde en önemli komponent olan protein oranının yüz tane ağırlığı
üzerine doğrudan etkisi 0.221 (%22.0) olarak tespit edilirken protein oranı üzerinden yüz tane
ağırlığı üzerine kabuk oranı %25.0 ile ilk sırada dolaylı etki göstermiştir. Bu dolaylı etkiyi
şişme kapasitesi (%24.9) ve şişme indeksi (%18.8) izlemiştir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

286

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
4. SONUÇ
Yürütülen çalışma sonucunda mercimekte kalite üzerine etkili olan önemli
komponentlerin
varyasyon gösterdikleri anlaşılmaktadır. Mercimek bitkilerinde çeşit
adaylarını ortaya koymak için gerçekleştirilecek bitki ıslah çalışmalarında kalite özelliklerine
göre bitki adayları tercih edilirken değişen abiyotik faktörlerin dikkate alınması
gerekmektedir. Mercimek hatlarının çeşit adayı olarak ortaya konulacağı çalışmalarda önemli
kalite öğelerinden olan yüz tane ağırlığı başta olmak üzere kabuk ve protein oranlarının
üzerinde durulması gerekmektedir. Korelasyon katsayıları dikkate alınarak tercih edilecek
çeşit adaylarının kalite özelliklerinin ortaya konulmasında path analizinin de korelasyon
analizi kadar etkili olduğu görülmektedir.
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NOHUT BİTKİSİNDE VERİME ETKİ EDEN KARAKTERLER ARASI ÇOKLU
BAĞLANTILI PROBLEMİN ARAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Ahi Evran Üniversitesi

Özet
Nohut bitkisi ülkemiz açısından oldukça önemli bir yemeklik tane baklagil bitkisidir. Kurak
şartlarda bile başarılı bir şekilde yetiştirilebilmesi nedeniyle üzerinde daha fazla durulmasını
gerektirmektedir. Bunun içinde özellikle verim ve verime etkili faktörler üzerinde daha fazla
çalışılmalıdır. Her bir faktör verime etki ederken mutlaka bağımsız olması istenir. Bağımlılık
değişkenin yaptığı açıklamayı yetersiz hale getirir. Sonuçlar da güvenilir olmaz. Nohut
bitkisinin verimi çok sayıda değişken tarafından kontrol edilmektedir. Bağımsız değişkenlerin
birbirlerine bağlı olmaması ve bağımsız olması nemlidir. Çoklu bağlantı olarak tanımlanan bu
sorun çalışmaların başarısını önemli ölçüde düşürmektedir. Yapılan bu çalışmada nohut
bitkilerine etki eden karakterler arasında çoklu bağlantının olup olmadığı araştırılmıştır.
Çalışmada verim ile verime etki eden karakterler olan bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, ana dal
sayısı, bakla verimi, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, yüz tane ağırlığı ve hasat indeksi
değerlendirmeye alınmıştır. Çoklu bağlantıyı tespit edebilmek için varyans büyütme faktörü
(VIF) kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda BBV (g) = - 8.51 + 0.0202 BB (cm) - 0.0258
İ BY (cm) + 0.0480 ADS (adet) + 0.309 BV (g) - 0.0261 BBS (adet) + 0.155 BTS (adet) +
0.106 YTA (g) + 0.0905 Hİ (%) eşitliği elde edilmiştir. Ancak bağımsız değişkenlerden bakla
verimi, bitkide bakla sayısı ve bitkide tane sayısı değerlerine ait VIF değerlerinin çok yüksek
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Nohut, VIF, Varyans Şişme Faktörü, Çoklu Bağlantı
1. GİRİŞ
Nohut bitkisi baklagil bitkileri içinde önemli bir yer tutarlar. Özellikle protein açığının
bitkisel kaynaklı olarak karşılanmasında yeri kesinlikle tartışılamaz bir bitkidir. Marjinal
alanlar ve tuzlu topraklarda başarılı bir şekilde yetişebilmesi, olumsuz ekolojik koşullara göre
daha toleranslı olması bu bitkiyi önemli kılan sebeplerden bazılarıdır. Bütün kültür bitkilerde
olduğu gibi nohut bitkisinde de verimlilik ön plandadır. Ancak verimlilik çalışmalarında
verim kadar verme etki eden faktörlerde önemlidir. Verimlilik çalışmalarında doğrudan
verimi almak yerine verime en çok etki eden karakterleri almak daha yararlı olmaktadır
(Cinsoy ve Yaman, 1998). Verime etki eden faktörlerin kendi aralarında ilişkilerinin
olmaması diğer bir deyişle bağımsız olmaları gerekir (Karadavut ve ark., 2005). Bağımsız
değişkenler arasında herhangi bir bağlantının olması durumunda bunların verimi açıklama
veya etkileme yetenekleri azalmaktadır (Kesici ve Kocabaş, 1998).
Verimlilik çalışmalarında bağımsız değişkenler arasında güçlü ilişkilerin olmasına
collinearity ya da bağlantı adı verilmektedir (Orhunbilge, 2000). Birden fazla değişken
arasında güçlü ilişkilerin olması durumunda ise buna multicolinearity veya çoklu doğrusal
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bağlantı adı verilmektedir. Çoklu bağlantı yapılacak çalışmalarda regresyon analizi çalışması
yapılacaksa kesinlikle istenmeyen bir durum olacaktır. Çoklu bağlantının olması regresyon
katsayılarının standart hatalarının çok büyümesine neden olmaktadır ve bunun sonucu olarak
da katsayılarda da belirsizlik olmaktadır (Gujarati, 1995). Yine çoklu bağlantı olması halinde
katsayılarının standart hatanın artışına bağlı olarak varyansları da artmaktadır. Varyansın
artması değişkenlik aralığının genişlemesi ve tanımlamanın azalması anlamını taşır (Draper
ve Simith, 1981). Çoklu bağlantıda bir diğer sorunda belirleme katsayısının gereğinden çok
yüksek olmasıdır. R2’nin yüksek olması tanımlamanın başarılı olduğu yönünde yanlış bir
kanının oluşmasına neden olmaktadır. Bu da bizleri yanlışa götürmektedir (Myers, 1990).
Çoklu bağlantının tespit edilmesi için bazı yollar izlenir (Neter, 1996). Bunlar; basit
korelasyon matrisinin incelenmesi, modele yeni değişkenlerin eklenmesiyle belirleme
katsayısındaki değişimlerin izlenmesi, kısmi korelasyon katsayılarının islenmesi ve varyans
şişme faktörü (VIF=Variance Inflation Factor)’nün kullanılması, bağımsız değişkenler için
“tolerans değeri”nin hesaplanması ve regresyon eşitliklerinden yararlanarak F değerlerinin
hesaplanmasıdır. Yaptığımız bu çalışmada varyans şişme faktörü (VIF=Variance Inflation
Factor) kullanılmıştır. Nohut bitkisine etki eden karakterler arasında bağlantının olup
olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece yapılan çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde
yapılması ve alınan kararların doğru olması sağlanabilecektir.
2. MATERYAL VE METOT
Yapılan bu çalışmada Kırşehir koşullarında yetiştirilen ve yerel genotip olarak
adlandırılan nohut genotipleri kullanılmıştır. Köylünün elinde bulunan ve uzun yıllardır yerel
olarak yetiştirilen 59 adet nohut (Cicer arietinum L.) genotipi kullanılmıştır. Çalışma Ahi
Evran Üniversitesinin Araştırma ve uygulama arazilerinde 2015-2017 yılları arasında olmak
üzere iki yıl süre ile yürütülmüştür.
Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak
düzenlenmiştir. Ekimler, markörle açılan sıralara elle yapılmıştır. Denemede parsel alanı 5 m
x 1.8 m = 9 m2’dir. Parseller, sıra arası 45 cm, sıra üzeri 8 cm olan 4 sıradan oluşturulmuştur.
Parsel kenarlarından iki sıra ve baş taraflardan 50’şer cm kenar tesiri olarak atılmıştır. Hasat
alanı olarak 4 m x 0.9 m = 3.6 m2 alanda değerlendirme yapılmıştır. Her iki yılda 2.5 kg/da N
ve 5 kg/da P2O5 olacak şekilde ekimle birlikte gübre verilmiştir. Bu araştırmada; bitki boyu,
ilk bakla yüksekliği, ana dal sayısı, biyolojik verim, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı,
yüz tane ağırlığı, hasat indeksi ve bitki başına verim özellikleri incelenmiştir.
Çoklu bağlantı için ise varyans şişme faktörü (VIF=Variance Inflation Factor)
kullanılmıştır. VIF değeri 10’a eşit veya daha büyük (VIF ≥ 10 ise) bağımsız değişkenler
arasında önemli ve anlamlı çoklu bağlantı vardır denilmektedir.
3. ELDE EDİLEN BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan çalışmada elde edilen regresyon eşitliği için bitki başına verim bağımlı
değişken olarak alınmıştır. Tarımsal çalışmalarda her zaman için öncelikli olan konu verimdir.
Burada da bitki başına verim belirleyici olmuştur. Diğer değişkenler ise bağımsız değişken
olarak alınmışlardır. Buna göre elde edilen regresyon eşitliği şu şekildedir;
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BBV (g) = - 8.51 + 0.0202 BB (cm) - 0.0258 İ BY (cm) + 0.0480 ADS (adet) + 0.309 BV (g)
- 0.0261 BBS (adet) + 0.155 BTS (adet) + 0.106 YTA (g) + 0.0905 Hİ (%)
Verilen eşitlik incelendiğinde bitki başına verim bakımından ilk bakla yüksekliğinin ve
bitkide bakla sayısının artması bitki başına verimi azaltıcı etki yapmaktadır. İlk bakla
yüksekliğinin artması bitkideki bakla sayısını azaltmakta ve bu da bitki başına verim değerini
düşürmektedir. Benzer şekilde bitkide bakla sayısının gereğinden fazla olması durumunda ise
bakladaki taneler küçülmekte ve ağırlık bakımından azalmaktadır. Bazen ise bakladaki taneler
olgunlaşamamaktadırlar. Bu verimi azaltıcı etki yapmaktadır.
Elde edilen regresyon eşitliğinin değişim kaynakları çizelgesi Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge incelendiğinde oluşturulan regresyon eşitliğinin istatistiksel olarak önemli olduğu
görülmüştür (p<0.000). Buna göre regresyon eşitliği üzerinde yapılacak çalışmalar bu
önemlilik üzerinden yapılacaktır. Alınan değişkenlerin model kurma konusunda yeterli
olduklarını göstermektedir.
Çizelge 1. Regresyon analizi için değişim kaynakları çizelgesi
Değişim Kaynakları
Regression
Residual Error
Total

SD
8
233
241

KT
4424.28
43.61
4467.90

KO
553.04
0.19

F
2954.45

P
0.000

Değişkenler için bulunan regresyon analizine göre bağımsız değişkenlere ait
katsayıların önemlilik durumları ile VIF değerleri Çizelge 2’de gösterilmektedir. Çizelge
incelendiğinde bitkideki ana dal sayısına ait katsayı haricinde bütün bağımsız değişkenlere ait
katsayılar önemli bulunmuştur. Ana dal sayısının önemli olmaması dal sayısındaki
varyasyonun çok düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çizelge 2. Bağımsız değişkenlere ait katsayıların önemlilik durumları ile VIF değerleri
Predictor
Constant
BB (cm)
İ BY (cm)
ADS (adet)
BV (g)
BBS (adet)
BTS (adet)
YTA (g)
Hİ (%)

Coef
-8.5149
0.020222
-0.025755
0.04796
0.30925
-0.026150
0.15532
0.10609
0.090509

SE Coef
0.4164
0.006472
0.007006
0.06465
0.01768
0.008052
0.01341
0.01113
0.007945

T
-20.45
3.12
-3.68
0.74
17.49
-3.25
11.58
9.53
11.39

P
0.000
0.002
0.000
0.459
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000

VIF
1.6
1.3
1.1
30.3
13.1
30.1
6.8
2.9

VIF değerlerin bakıldığında ise Biyolojik verimin 30.3 değeri ile oldukça yüksek bir
değere sahip olduğu görülmektedir. Bunun dışında bitkide tane sayısı da 30.1 değeri ile
biyolojik verime yakın bir değere sahip olmuştur. VIF değeri yüksek olan bir diğer değişken
de 13.1 değeri ile bitkide bakla sayısı olmuştur. Bu üç bağımsız değişkenin çoklu bağlantı

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

290

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
sorunu yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, ana dal sayısı, yüz tane
ağırlığı ve hasat indeksi değerlerinde ise VIF değerleri sınır değerin altında bulunmuştur.
4. SONUÇ
Burada yapılması gereken iki iş bulunmaktadır. Eşitlikten VIF değeri yüksek olanları
çıkararak yeni bir eşitlik elde etmek ya da eğer mümkünse örnek sayısını artırarak analizi
yeniden yapmaktır. Eğer bu da mümkün olmayacaksa çalışmayı baştan yeniden kurgulamak
ve buna göre yürütmek daha sağlıklı olacaktır.
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NOHUT (Cicer arietinum L.) GENOTİPLERİNDE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KORELASYON VE PATH ANALİZİ İLE
BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Ahi Evran Üniversitesi

Özet
Karakterler arasında var olan ve var olduğuna inanılan ilişkiler her zaman için araştırılmak
istenmiştir. Yapılacak olan çalışmaların başarılı sonuçlar verebilmesi için bu ilişkilerin tespit
edilmesi başarı olasılığını önemli ölçüde artırmaktadır. Bitkisel üretimde ve ürün kalitesi
bakımından bu ilişkilerin belirlenmesi de ayrıca önemlidir. Nohut bitkisi kuru tarım yapılan
alanların önemli bir bitkisi olması nedeni ile üzerinde durulan baklagil bitkilerinden birisidir.
Nohut bitkisinin agronomik özellikleri üzerinde çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Ancak
kalite özellikleri için yapılan çalışma sayısı azdır. Bu çalışmada Kırşehir ilinden toplanan
yerel nohut genotiplerinin bazı kalite özelliklerinin arasında var olan doğrudan ve dolaylı
etkiler belirlenmek istenmiştir. Çalışmada 59 genotip (N1-N59) ile Aksu, Azkan, Çağatay ve
İnci çeşitleri kontrol olarak kullanılarak çalışma yürütülmüştür. Denemeler üç tekrarlamalı
olarak Kırşehir ili Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait araştırma ve deneme
arazilerinde kuru şartlarda yürütülmüştür. Kalite özellikleri olarak yüz tane ağırlığı (g), su
alma kapasitesi (g/tane), su alma indeksi (%), şişme kapasitesi (ml/tane), şişme indeksi (%),
kabuk oranı (%) ve protein oranı (%) incelenmiştir. Elde edilen veriler de karakterler arasında
ilişki olup olmadığını belirleyebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Daha sonra ise
karakterlerin birbirleri olan dolaylı etkilerini belirleyebilmek için path analizi uygulanmıştır.
Genotiplerin tümü üzerinden yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre yüz tane ağırlığı ile
su alma kapasitesi arasında (r=0.058) ve su alma indeksi arasında (r=0.154) olumlu ilişkiler
tespit edilirken, yüz tane ağırlığı ile kabuk oranı arasında pozitif yönde önemli (r=0.533**)
etkileşim söz konusu olmuştur. Dolaylı etkilere bakıldığında ise su alma kapasitesi ve protein
oranının yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan yüksek etkili (0.210 ve 0.266) olmuşlardır. Sonuç
olarak protein, su alma kapasitesi ve kabuk oranı nohut bitkisinde önemli kalite ölçütleri
olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nohut, Path Analizi, Korelasyon, Kalite Ölçütleri

1. GİRİŞ
Bir yemeklik tane baklagil bitkisi olan nohut, gerek dünya ülkelerinde gerekse
ülkemizde yaşayan insanların beslenmesinde önemli bir yere sahip olup aynı zamanda bitkisel
kaynaklı protein ve karbonhidrat kaynağı olarak değeri çok büyüktür. Nitekim kuru
tanelerinde bulunan yüksek orandaki protein (%18-31) ve karbonhidrat (%55-70) içeriklerinin
yanında mineraller (fosfor, kalsiyum ve demir) ve vitaminlerce zenginliği insanların
beslenmesinde önemli bir gıda maddesi olarak yer almıştır (Smithson ve ark., 1985). İçerdiği
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proteinin sindirilebilirlik (%89)ve kullanılabilirlik (%92-97) değeri oldukça yüksektir.
Tohumlarında bulunan ortalama %5.3 yağ oranı ile yemeklik tane baklagil tohumları içinde
en fazla yağı bünyesinde bulundurma özelliğine sahiptir.
Köklerinde bulunan Rhizobium cicer bakterileri sayesinde köklerde oluşturdukları
nodüller sayesinde havanın serbest azotunu toprağa kazandırmaları bakımından yetiştirilen
tarlaların organik maddece zenginleştirmeleri bakımından nohudun önemi yadsınamaz.
Nohut, yemeklik tane baklagiller içinde kültüre alınan ilk bitkilerden birisi olmakla beraber
kültüre ne zaman alındığı hakkında bu gün elde kesin bir kanıt olmamakla birlikte mercimek
ve bezelye ile aynı devirde kültüre alındığı yönünde tahminler güçlüdür. Arkeolojik
kazılardan elde edilen nohut materyallerinde yapılan yaş tayinlerinde örneklerin en az
günümüzden 7.000 yıl öncesine dayandığı belirtilmektedir. Gen merkezi olarak, Türkiye’nin
de yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesi gösterilmektedir (Akçin, 1988).
Yüksek sıcaklık ve kuraklığa mercimek bitkisinden sonra en fazla dayanan ikinci bitki
konumunda olan nohut fakir topraklarda yetişebilen bir bitki olması nedeniyle ekim nöbetinin
uygulandığı kurak bölgelerimizde ekim nöbetine girerek birim alandan alınan verimin
yükseltilmesinde ve nadas alanlarımızın küçültülmesinde önemli bir konum üstlenmektedir
(Eser, 1978).
Nohut dünyada 14.5 milyon ha ekim alanı ve 14.7 milyon ton üretimi ile yemeklik tane
baklagiller üretimi içerisinde kuru fasulyeden sonra ikinci sırada yer almasına rağmen,
ülkemizde 392.673 ha ekim alanı ve 470.000 ton üretimi ile mercimek ve kuru fasulyenin
önünde ilk sırada gelmektedir. Dünya nohut verim ortalaması dekara 101.5 kg iken,
ülkemizde bu değer son yıllarda geliştirilen üstün çeşitlerin performansı ve yetiştirme
tekniklerinin bilinçli uygulanması ile 119.7 kg’a kadar ulaşmıştır(Anonim, 2017).
Nohut, Kırşehir ilini de içine alan Orta Anadolu Bölgesi'nde yazlık olarak ekilmektedir.
Yazlık ekimlerden yüksek verim elde edebilmek amacıyla ekimin erken yapılması gereklidir.
Fakat bazı nohut yetiştirme sezonlarında özellikle yabancı ot problemini azaltmak ve özellikle
çiftçiler için sorun teşkil eden antraknoz hastalığından kaçınmak amacıyla ekim
geciktirilmektedir. Ekimin geç yapılması bitki çıkısında azalmalara ve bitkinin çiçeklenme ve
bakla bağlama dönemlerinde kuraklık stresine girmesine neden olmaktadır. Bu durum nohut
verimini önemli ölçüde düşürebilmektedir.
Nohut yetiştiriciliğinde amaç, üretimde verimliliğin yanı sıra kaliteyi artırmaktır.
Tarımsal çalışmalarda elde edilen sonuçların pratikte bir anlam ifade etmesi için tespit edilen
yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin yetiştiriciler tarafından temin edilebilir olması da üretimin
sürekliliği açısından oldukça önemlidir. Aksi halde bulunan sonuçların uygulamaya
aktarılması çok zor olmaktadır. Nohudun üretiminde yıllara göre görülecek artış, ekiliş
alanlarının artması yanında birim alandan elde edilen ürün miktarının da artmasına bağlıdır
(Dinç, 2014).
Diğer yemeklik tane baklagil bitkilerinde olduğu gibi nohut bitkisinde de verim birçok
faktörün etkisindedir (Usha ve Dubey, 2010). Islah çalışmalarında gerçekleştirilen korelasyon
ve path analizleri bitki ıslahında kalite gibi özelliklerin değerlendirilmesinde veya bu
özelliklere doğrudan ve dolaylı olarak etkilerin belirlenmesinde kullanılmaktadır (Hiltbrunner
ve ark., 2007). Verim ve kalite parametrelerin birbirleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak
etkileri söz konusudur. Doğrudan etkiler korelasyon testi ile belirlenirken, dolaylı etkilerde ise
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path analizi kullanılmaktadır (Karadavut, 2009). Bu ilişkiler pozitif ve negatif yönlü olabildiği
gibi direkt yada dolaylı etkide söz konusu olabilmektedir (Kakde ve ark., 2005).
Kırşehir ilinden toplanan yerel nohut genotiplerinin bazı kalite özellikleri arasında var olan
doğrudan ve dolaylı etkilerinin belirlenmek istenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışma, ülkemiz nohut ekim alanının yaklaşık %7’lik kısmını oluşturan Kırşehir
ekolojik koşullarında yürütülmüş olup çalışma Ahi Evran Üniversitesinin Bağbaşı
yerleşkesinde yer alan uygulama sahasında kurulmuştur. Yürütülen çalışmanın uygulama
arazisindeki toprak örneklerinden alınan analizler sonucunda toprakların pH'ının 7, organik
madde içeriklerinin 1.8 ile düşük seviyede kaldığı, kumlu-tınlı yapıda oldukları, orta derecede
kireçli ve tuzsuz yapı içerdiği, potasyum bakımından yeterli seviyede olurken fosfor
bakımından ise yetersiz durumda kaldıkları tespit edilmiştir. İç Anadolu Bölgesi'nin tam
ortasında yer alan Kırşehir İli'nde genel olarak yazlar sıcak, baharlar yağmurlu, kış ise soğuk
geçer. Senelik yağış miktarı ortalama 379 mm'dir.
Çalışmanın yürütüldüğü 2018 yılı ile uzun yıllar ortalamasına ait yetiştirme sezonu için
iklim verileri incelendiğinde aylık ortalama sıcaklık değerleri bakımından çalışmanın
yürütüldüğü yıl ile uzun yıllar değerleri arasında benzerlik olduğu, toplam yağış miktarı
açısından ise vejetasyon süresince uzun yıllar toplam yağış değerinden çalışmanın
yürütüldüğü yılın 2 kat fazla bir yağış aldığı görülmektedir. Ayrıca nisbi nem değeri
bakımından ise ortalama sıcaklık değerlerinde olduğu gibi uzun yıllar değerleri ile nisbi nem
değerleri arasında benzerlik olduğu görülmektedir.
Kırşehir sınırları içinden toplanarak morfolojik karakterizasyonu gerçekleştirilen ve
teksel seleksiyon metodu ile ileri düzey seviyesine getirilen 59 adet yerel nohut genotipi ile 4
adet standart kontrol çeşidi (Aksu, Azkan, Çağatay ve İnci) çalışmanın materyalini
oluşturmaktadır.Çalışma Augmented deneme deseninde yürütülmüştür. Augmented deneme
deseni özellikle survey çalışmalarında materyalin çok olması durumunda diğer deneme
desenlerinin başarı durumunun azalmasından dolayı kullanılmakta olup başarılı sonuçlar
verdiğinden dolayı burada uygulanması uygun görülmüştür.
Ekim işlemi yapılırken 5 metrelik sıralarda öncelikle 5 cm derinliğe markörle çiziler
açılmıştır. Açılan bu çizilere ekim işlemi el ile yapılmıştır. Sıra üzeri mesafe ise 8 cm olup her
sıraya 63 adet tohum atılmaya çalışılmıştır. Ekim öncesi toprağa 15 kg/da DAP gübresi
verilmiştir. Yabancı ot kontrolü, çiçeklenme dönemi öncesi çapalama ve elle toplama şeklinde
yapılmıştır.
Hasat ve harman işlemleri yapıldıktan sonra (Temmuz ayı) 100'er adet tohumda
laboratuar koşulları atında yüz tane ağırlığı (g), su alma kapasitesi (g/tane), su alma indeksi
(%), şişme kapasitesi (ml/tane), şişme indeksi (%), kabuk oranı (%) ve protein oranı (%) gibi
kalite parametreleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerden yola
çıkılarak değişkenlerin aralarındaki doğrusal ilişkiler için korelasyon analizi ve dolaylı etkiler
için ise path analizi yapılmış olup bu işlemler MINITAB 9 istatistik paket programında
gerçekleştirilmiştir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

294

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
3. ELDE EDİLEN BULGULAR VE TARTIŞMA
İncelenen kalite parametreleri arasında yapılan korelasyon analizi sonuçları Çizelge
1’de gösterilmektedir. Çizelge 1 incelendiğinde yüz tane ağırlığı ile şişme indeksi
(r=0,548**), kabuk oranı (r=0,533**) ve protein oranı (r=0.701**) arasında pozitif yönlü ve
çok önemli ilişkiler tespit edilmiştir. İlişkinin yüksekliği yüz tane ağırlığının her üç değişkeni
ciddi anlamda etkilediğini ve yüz tane ağırlığında yapılacak iyileştirmenin bu üç özellik
üzerinde de önemli ve olumlu yönde etki yapacağını göstermektedir. Eğer ıslahta amaç verimi
artırmak ise yüz tane ağırlığı üzerinde durulabilir. Çünkü bu parametrede yapılacak her
iyileştirme verimi de olumlu yönde etkileyecektir.
Sharma ve ark. (1970), 44 nohut çeşidinde yaptığı çalışmada; 100 tane ağırlığının tane
verimi ile olumlu ilişki sergilediğini bildirmişlerdir.Bunun yanında Sindhu ve Prasad (1989),
6 ülkeden getirilen toplam 30 Cicer arietinum genotipinde; 100 tane ağırlığının tane verimi ile
olumlu seviyede ilişki gösterdiğini bildirmişlerdir.
Çizelge 1. Karakterler arası korelasyon katsayıları

Yüz Tane Ağırlığı
Su Alma Kapasitesi
Su Alma İndeksi
Şişme Kapasitesi
Şişme İndeksi
Kabuk Oranı
Protein oranı

Yüz Tane Su Alma
Ağırlığı Kapasitesi
1.000
0.058
1.000

Su Alma
İndeksi
0.154
0.634**
1.000

Şişme
Kapasitesi
0.361
0.491*
0.569**
1.000

Şişme
İndeksi
0.548**
0.716**
0.486**
0.623**
1.000

Kabuk
Oranı
0.533**
0.219
0.372
0.458*
0.103
1.000

Protein
Oranı
0.701**
0.328
0.226
0.172
0.137
0.056
1.000

Su alma kapasitesi ile su alma ve şişme indeksi arasında olumlu ve çok önemli, şişme
kapasitesi ile yine olumlu ve önemli ilişkiler gösterirken kabuk ve protein oranı ile olumlu ve
önemsiz ilişkiler göstermiştir. Karasu (1993), Bazı nohut çeşitlerinin agronomik ve teknolojik
karakterleri ile ilgili çalışmasında, genel olarak 100 tane ağırlığı ile su alma kapasitesi
arasında olumlu, protein oranı ile pişme süresi ve su indeksi arasında olumsuz ve önemli,
protein oranı ile şişme kapasitesi arasında olumlu ve önemli ilişki olduğunu tespit etmiştir.
Yağ oranı ile 6 pişme süresi, şişme kapasitesi arasında olumlu ve önemli, pişme süresi, su
alma kapasitesi ve su alma indeksi arasında olumlu ve önemli ilişki saptamıştır.
Su alma indeksi ile şişme kapasitesi ve şişme indeksi arasında olumlu ve çok önemli
ilişkiler gözükürken su alma kapasitesinde olduğu gibi su alma indeksi ile kabuk ve protein
oranı arasında olumlu ancak önemsiz ilişkiler tespit edilmiştir. Köksal ve ark. (1993), çevre
şartlarının bazı nohut çeşitleri üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmalarında, çeşit ve çevrenin
kuru ve yaş hacim, 100 tane ağırlığı, yaş ağırlık, su alma kapasitesi, su alma indeksi ve şişme
kapasitesi değerlerini etkilediği, sadece çevrenin kuru pişme süresi ve protein miktarı
üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca pişme süresi ile 100 tane ağırlığı arasında olumlu
ilişki olduğunu saptamışlardır.
Şişme kapasitesi ile şişme indeksi arasında olumlu ve çok önemli, kabuk oranı ile
olumlu ve önemli ilişkiler tespit edilirken protein oranı ile olumlu ve önemsiz ilişkiler
belirlenmiştir. Ercan ve ark. (1995), Türkiye’de yetiştirilen nohut çeşitlerinin kalitesi ile ilgili
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çalışmalarında kalite kriterleri olarak nohutların kuru ve ıslak tohum ağırlıkları, su alma
kapasiteleri ve indeksleri, hacimleri, hidratasyon kapasiteleri ve indeksleri, kuru ve ıslak
pişme zamanları esas alınmıştır. Bu çalışmanın sonucunda kalite kriterlerinin bazılarının (kuru
ve ıslak pişme zamanı, su alma ve hidratasyon indeksi) genotip tarafından etkilendiği
belirtilmişlerdir.
Şişme indeksi ile kabuk ve protein oranı arasında olumlu ve önemsiz ilişkiler tespit
edilirken tohumun su almasıyla birlikte aynı zamanda şişerken protein oranında da en azından
bir artışın olduğu ortaya konulmuştur. Wiryaman (1997), Baklagil tohumlarının protein
içeriklerinin tür ve cinsler arasında %20-38 arasında olduğunu belirterek, yaptığı çalışma
sonucunda baklagillerin kuru madde içeriklerinin çok fazla değişim göstermediğini incelenen
10 adet baklagil numunesinin ortalama kuru maddesinin 90.07±9.5 mg/g olduğu tespit
edilmiştir.
Kabuk oranı tohumların yeterli miktarda su alarak şişmesi yönünde önemli bir
parametre olup yürütülen çalışmada kabuk oranı ile protein oranı arasında olumlu ve önemsiz
ilişkiler ortaya konulmuştur.
Path analizi sonucunda karakterlerin negatif katsayıya sahip olmaları o karakterin
negatif yönde, pozitif katsayıya sahip olmaları ise parametrenin pozitif yönde gelişeceğini
belirtmektedir. Kalite kriterlerinin yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri
incelenmiş ve sonuçlar Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Su alma kapasitesinin yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan etkisi 0.210 olarak
bulunmuştur. Buna göre su alma kapasitesi yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan olumlu etki
yapmaktadır ve bu etki yüzdesi %31.6 olarak belirlenmiştir.
Su alma indeksi doğrudan yüz tane ağılığının artmasına neden olurken, su alma
kapasitesi üzerinden %27.2’lik oranla en yüksek dolaylı artış etkisine sahip olmuştur.Bunu
%18.1 oranında dolaylı etki ile şişme indeksi izlemiştir. Ayrıca şişme kapasitesi %16.7'lik
oranı ile su alma indeksi üzerinden yüz tane ağırlığı üzerine dolaylı etki göstermiştir.
Çizelge 2. Nohut bitkilerinde bazı kalite özeliklerinin yüz tane ağırlığına doğrudan ve dolaylı
etkileri ile oranları
Karakterler

Doğrudan
Etkiler

Su Alma
Kapasitesi
Su Alma
İndeksi
Şişme
Kapasitesi
Şişme
İndeksi
Kabuk
Oranı
Protein
Oranı

0.210
(%31.6)
0.281
(%23.5)
0.164
(%18.9)
0.149
(%17.3)
0.112
(%8.5)
0.266
(%30.2)
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Su Alma
Kapasitesi
0.163
(%27.2)
0.311
(%31.7)
0.294
(%29.4)
0.137
(%13.8)
0.038
(%2.8)

Su Alma
İndeksi
0.254
(%24.7)
0.216
(%28.2)
0.215
(%21.8)
0.203
(23.2)
0.078
(%5.1)

Dolaylı etkiler
Şişme
Kapasitesi
0.280
(%23.3)
0.148
(%16.7)
0.194
(%16.7)
0.195
(%19.3)
0.192
(%22.4)
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Şişme
İndeksi
0.106
(%12.9)
0.162
(%18.1)
0.164
(%11.5)
0.218
(%26.0)
0.154
(%16.4)

Kabuk
Oranı
0.051
(%4.7)
0.106
(%11.3)
0.103
(%8.9)
0.133
(%12.2)
0.202
(%23.1)

Protein
Oranı
0.029
(%2.8)
0.037
(%3.2)
0.011
(%0.8)
0.064
(%2.6)
0.122
(%10.2)
-
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Şişme kapasitesinin yüz tane ağırlığı üzerine doğrudan etkisi 0.164 (%18.9) olup dolaylı
etkiler arasında ise diğer parametrelerde olduğu gibi su alma kapasitesi %31.7 ile en yüksek
değere sahip olmuştur. Bunu %28.2 ile su alma indeksi ve %11.5 ile şişme indeksi izlemiştir.
Elde ettiğimiz sonuçlar Düzdemir ve ark. (2009) ile Karadavut (2009)’un bulguları ile
benzerdir.
Tüm kalite parametreleri içinde yer alan kabuk oranının yüz tane ağırlığı üzerine
doğrudan etkisi %8.5 ile en düşük seviyede kalmıştır. Dolaylı etkiler adına şişme indeksi
%26.0 ile kabuk oranı üzerinden yüz tane ağırlığını en yüksek düzeyde etkilemiştir. Bunu
%23.2 ile su alma indeksi izlemiştir. En düşük dolaylı etki ise %10.2 ile protein oranında
tespit edilmiştir.
Kalite parametreleri içinde en önemli komponent olan protein oranının yüz tane ağırlığı
üzerine doğrudan etkisi 0.266 (%30.2) olarak tespit edilirken protein oranı üzerinden yüz tane
ağırlığı üzerine kabuk oranı %23.1 ile ilk sırada dolaylı etki göstermiştir. Bu dolaylı etkiyi
şişme kapasitesi (%22.4) ve şişme indeksi (%16.4) izlemiştir.
4. SONUÇ
Araştırma sonucunda nohutta kalite üzerine etkili olan bitkisel parametrelerin değişiklik
gösterdikleri anlaşılmaktadır. Nohut bitkilerinde çeşit geliştirmek için yapılacak ıslah
çalışmalarında kalite parametrelerine göre bitki seçilirken değişen çevresel şartların dikkate
alınması gerekir. Nohut genotiplerinin geliştirileceği çalışmalarda önemli kalite
parametrelerinden olan yüz tane ağırlığı, protein ve kabuk oranlarının üzerinde durulması
gerekmektedir. Sadece korelasyon katsayıları dikkate alınarak yüz tane ağırlığının
oluşumunda tüm özelliklerin etkilerinin oranlarını ve bunların karşılıklı ilişkilerini tam olarak
belirlemek mümkün olmamıştır. Bu nedenle nohutta yapılacak seleksiyonlarda seleksiyon
kriterleri olarak ele alınacak bitkisel karakterlerin ortaya konmasında path analizinin daha
etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, kalite parametrelerinin incelenmesinde yüz tane ağırlığının
dikkate alınması, yüksek ve olumlu dolaylı etkileri nedeniyle de su alma kapasitesi özelliğinin
de göz önünde tutulması gerektiği görülmüştür.
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ORTA KIZILIRMAK BÖLGESİ'NDEN TOPLANAN BEYAZ TANELİ YEREL
KURU FASULYE GENOTİPLERİNDE AYKIRI DEĞERLERİN ROSNER TESTİ
İLE BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Ömer SÖZEN
Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Ahi Evran Üniversitesi
Özet
Aykırı değer, araştırmacıların üzerinde çok durmadığı ancak oldukça önemli olan konulardan
birisidir. Elde edilen verilerin hangisinin güvenilir olduğunun bilinmesi ancak bu değerin
aykırı değer olmadığının bilinmesi ile kararlaştırılabilir. Aykırı değer verinin güvenirliğini
azaltacağından elde edilecek olan sonuçlarında güvenirliğini azaltacaktır. Doğal olarak her
araştırmacı güvenilir veri ile çalışmak ister. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Bunun
içinde veri elde edilirken mümkün olduğunca hassas davranır. Ancak ne kadar hassas
olunursa olunsun yine de verilerde değişkenlikler beklenenin ötesinde olabilir. Verilerin
içinde bulundukları veri setine göre ciddi anlamda sapma göstermeleri onların aykırı değer
olduğunu gösterebilir. Aykırı değer içeren verilerin analiz edilmesi ise istenmez. Bu nedenle
veriler elde edildikten sonra öncelikle aykırılık terslerinden birisinin uygulanması veri
güvenirliği açısından önemlidir. Yapılan bu çalışmada Orta Kızılırmak Bölgesi'nden toplanan
beyaz taneli yerel kuru fasulye genotiplerinde olabilecek aykırı değerlerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada yerel kuru fasulye genotiplerine ait bitki boyu, ilk bakla yüksekliği,
bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, baklada tane sayısı, yüz tane ağırlığı, bitki başına
verim, bakla uzunluğu ve bakla ağırlığı özellikleri kullanılmıştır. Bunun için aykırı değer
belirleme yöntemlerinden birisi olan Rosner Testi değerlendirmeye alınmıştır. Bu test ile
verime etki eden bitkisel karakterlere ait verilerde aykırı değerlerin olup olmadığı tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Yapılan testler sonucunda bitki boyu için 18 ve 56. değerlerin, ilk bakla yüksekliği için 9, 26
ve 52. değerlerin, bitkide bakla sayısı için 21 ve 88. değerlerin, bitkide tane sayısı için 16, 41
ve 93. değerlerin, baklada tane sayısı için 14, 28, 74, 76 ve 77. değerlerin, bitki başına tane
verimi için 18 ve 44. değerlerin, bakla uzunluğu için ise 4, 15, 72, 76 ve 88. değerlerin aykırı
değer olarak tespit edildiği görülmüştür. Ancak, bakla ağırlığı ve yüz tane ağırlığında ise
aykırı değere rastlanılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Orta Kızılırmak Vadisi, Kuru Fasulye, Genotip, Aykırı Değer, Rosner
Testi

1. GİRİŞ
Yemeklik tane baklagil bitkilerinden birisi olan kuru fasulye, gerek dünya ülkelerinde gerekse
ülkemizde insan besini ve protein kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir. Bitkisel kaynaklı
protein ve karbonhidrat kaynağı olarak oldukça değerlidir. İçerdiği proteinin sindirilebilirlik
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(%89) ve kullanılabilirlik (%92-97) değeri oldukça yüksektir. Fasulye bitkisi köken olarak
Türkiye’ye ait bir bitki olmamasına rağmen tercih edilmiş ve kısa sürede geniş bir yetiştirilme
alanı bulmuştur (Şehirali ve Özgen, 1987). Yüksek sıcaklık ve kuraklığa dayanma bakımından
nohut ve mercimek bitkisinden sonra gelmektedir. Kuru fasulye bitkisi özellikle ekim
nöbetine alınarak toprakların biyolojik olarak zenginleşmesi ve verimliliklerinin sürdürülebilir
olması sağlanabilmektedir.
Kuru fasulye yetiştiriciliğinde amaç, üretimde verimliliğin yanı sıra kaliteyi artırmaktır.
Tarımsal çalışmalarda elde edilen verilerin uygulamada kullanılabilirse başarılı olunabilir.
Bunun olabilmesi için ise verime ve kaliteye etki eden faktörlerin tespit edilmesi ve bunlardan
elde edilecek olan verilerin saplıklı bir şekilde elde edilmesi gerekir (Faure ve ark., 1983).
Diğer bitkilerde olduğu gibi kuru fasulye bitkilerinde de verim çok sayıda faktörün etkisi
altındadır (Elkoca ve Kantar, 2011). Değişken sayısı arttıkça etki daha da artmaktadır
(Marchette ve Solka, 2003). Bu faktörlerin etkileri tespit edilirken elde edilen verilerde aykırı
ya da uç değerlerin bulunması durumunda yapılan analizlerin güvenirlikleri azalmaktadır
(Karadavut ve Taşkın, 2017).
Yapılan çalışmada incelenen karakterlerden sağlıklı ve güvenilir bilgi edinilmesi aykırı
değerler tarafından sınırlanır (Çil, 1990). Bu tip gözlemler verinin özelliğinden
kaynaklanabileceği gibi ölçümlerden de kaynaklanabilmektedir (Ovla ve Taşdelen, 2012).
Veri setinde aykırı değer sayısı önemlidir. Aykırı değer sayısı arttıkça verini güvenirliği
azaldığı gibi bunlardan elde edilen sonuçlarında güvenirliği azalmaktadır (Minvielle, 2004).
Genel olarak normal dağıma sahip olan verilerde aykırılığın görülmeyeceği gibi bir düşünce
olsa bile normal dağılımlı verilerde de aykırı değerler görülebilmektedir (Ramsay ve Elkum,
2005). Aykırı değerlerden kurtularak güvenilir veri elde edilmesi gereklidir.
Kuru fasulye bitkilerinde çok faktörün etkisinde kalan verim ve kalite çalışmalarında veriler
toplanırken aykırı değerlere rastlanmaktadır. Yapılan bu çalışmada verime etki eden
karakterlere ait verilerdeki aykırı değerler belirlenmeye çalışılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Çalışmada materyal olarak Orta Kızılırmak vadisinden toplanan yerel kuru fasulye genotipleri
kullanılmıştır. Yerel kuru fasulye genotiplerine ait bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide
bakla sayısı, bitkide tane sayısı, baklada tane sayısı, yüz tane ağırlığı, bitki başına verim,
bakla uzunluğu ve bakla ağırlığı özellikleri kullanılmıştır. Bu özelliklerdeki aykırı değerler
belirlenmeye çalışılmıştır. Aykırı değer tespiti için verilerin normal dağılımına bakılmıştır.
Aykırı değerleri belirleyebilmek için Rosner aykırılık testi uygulanmıştır. Bu test veri setinde
25 ve üzerinde veri olması durumunda ve sette çok sayıda aykırı değer olması halinde
kullanılmamaktadır. Bu test veri setinde en fazla 10 adet aykırı değeri bulabilmektedir. Bu
nedenle yapılacak çalışmalarda buna dikkat edilmesi ve bu testin ona göre uygulanması
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gerekmektedir. Rosner testinde aykırılık yapılırken değerlere ortalamadan uzaklıklarına göre
0-9 arasında değerler verilmektedir. Ortalamaya en uzak olana sıfır verilirken en yakın olana
ise dokuz numarası verilmektedir. Uygulamada en yakın değerden başlayarak en uzağa kadar
test uygulanır. Aykırı değerin sıra numarası i olmak üzere,

ve

formülleriyle hesaplanır. Hesaplanan bu değerler yardımı ile de Rosner testi hesaplanır.
Rosner testi şu şekilde gösterilebilir,

Eğer test istatistiği olan
tablo değerinden büyükse incelenen değerin aykırı değer
olduğuna karar verilir. Eğer tablo değerinden küçük ise bu durumda incelenen değerin aykırı
değer olmadığına karar verilir. Burada n; toplam gözlem sayısını, ; anlamlılık düzeyini,
; rosner tablo değerini, r; aykırı değer olduğundan şüphelenilen veri sayısını ve Y; en
uçtaki sapan değeri ifade etmektedir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler Çizelge 1’de gösterilmektedir. Çizelge
incelendiğinde bitki boyu için 18 ve 56. değerlerin aykırı değer olarak tespit edildiği
görülmektedir. Bezer şekilde ilk bakla yüksekliği için 9, 26 ve 52. değerlerin, bitkide bakla
sayısı için 21 ve 88. değerlerin, bitkide tane sayısı için 16, 41 ve 93. değerlerin, baklada tane
sayısı için 14, 28, 74, 76 ve 77. değerlerin, bitki başına verim için 66, 79 ve 91. değerlerin,
bakla uzunluğu için 2, 39, 67, ve 88. değerlerin, yüz tane ağırlığı için 18 ve 44. Değerlerin
aykırı değer oldukları tespit edilmişlerdir. Buna karşın yüz tane ağırlığı ile bakla ağırlığında
aykırı değere rastlanmamıştır.
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Çizelge 1. Nalimov testine göre aykırı değerler
Karakterler
İlk

Bitkide Bitkide

Yüz

Bitki Baklada

Bitki

Bakla
Bakla

Bakla

Tane

Tane

Başına

Tane
Uzunluğu Ağırlığı

Boyu
Aykırı
Değerler

18
56
-

Bakla

Yüksekliği Sayısı
9
21
26
88
52
-

Sayısı Ağırlığı Verim
16
18
41
44
93
-

Sayısı
14
28
74
76
77

4
15
72
76
-

-

Elde edilen bu sonuçlara göre yüz tane ağırlığı ile bakla ağırlığının ekolojik farklılıklardan
ciddi anlamda etkilenmedikleri anlaşılmaktadır. Aykırı değerler her zaman için elde edilen
verilerin güvenirliklerini bozar. Bu nedenle bunların bir şekilde uzaklaştırılması ve bundan
sonra gerekli analizlerin yapılması gerekir. Eğer aykırı değerlere rağmen analiz yapılırsa elde
edilen sonuçların güvenirliği de zayıf olacaktır. Yapılan aykırı değer çalışmasında her bir
karakter için elde edilen 120 veri içindeki aykırı değerler Şekil 1’de gösterilmektedir. Burada
dikkati çeken baklada tane sayısı ile bakla ağırlığı olmuştur. Baklada tane sayısı bakımından
aykırı değer olarak görülen 74, 76 ve 77. değerler birbirlerin çok yakındırlar. Bu verilerin
alımında ya da kaydedilmesi esansında olabilecek yanlışlıkla üzerinde durulabilir. Yoksa
diğer işlemlere geçilmelidir. Benzer durum bakla ağrılığında da görülmektedir. 72 ve 76.
değerler yine birbirleri yakındırlar. Baklada tane sayısı ve bakla ağrılığı verimi belirleyen
önemli karakterlerdendir. Bu nedenle buradaki aykırı değerler yapılacak verim çalışmalarında
bizleri yanlış yönlendirebilecektir.

Şekil 1. İncelenen karakterlerin aykırı değerlerinin şekilsel gösterimi
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4. SONUÇ
Orta Kızılırmak Vadisi'nden toplanan beyaz renkli kuru fasulye genotiplerinde olabilecek
aykırı değerlerin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada incelenen dokuz özelliğe ait
aykırı değerler Rosner testine göre analiz edilerek belirlenmiştir. Aykırı değerler her zaman
her veride görülecek bir özellik olmadığı gibi görüme olasılığı yüksek olan özelliktir.
Görülme olasılığının yüksek olması nedeni ile veriler düzenlendikten sonra öncelikle aykırı
değer analizi yapılarak aykırı değerlerin bulunması gerekir. Bilindiği gibi normal dağılım şartı
aykırı değer tespitinde önemlidir. Ancak veriler normal dağılsa bile aykırı değer
olabilmektedir. Burada kullanılan Rosner test normal dağılış gösteren verilerdeki aykırı
değerleri belirlemek için kullanılan testlerdendir. Elde edilen sonuçların faydalı olacağını ümit
etmekteyiz. Rosner testi veri setindeki en fazla 10 aykırı değeri belirleyebilmektedir.
Yaptığımız çalışmada en fazla aykırı değer baklada tane sayısında gözlenmiştir. 10 adet aykırı
değer görülmediğinden daha yüksek sayıda aykırı değer araştırması yapılmamıştır.
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MİLLİ KORUNMA KANUNUNUN UYGULANMASI VE EKOMİK SONUÇLARI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bora ALKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Dünyada yaşanan 1929 büyük ekonomik buhranı ve ülkeler arasında yaşanan siyasi gerilimler
neticesinde, 1930’lu yılların ortalarından itibaren Türkiye ekonomisinde önemli bir daralma
yaşanmaya başlanmıştır. Özellikle Avrupa’da yeni bir savaşın ayak seslerinin duyulmaya
başladığı bu yıllarda Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın azalması, buna bağlı olarak
üretimde yaşanan düşüşler beraberinde fiyat artışlarını doğurmuş bu da halkın alım gücünün
düşmesine neden olmuştur. Türkiye savaşta tarafsız kalmayı temel prensip olarak kabul
etmekle beraber, savaşın neden olduğu birçok olumsuz ekonomik etkenle karşılaşmak
zorunda kalmıştır. Bu nedenle hükümet gerek savaş öncesi dönemde gerekse savaş sırasında
yaşanabilecek olumsuzlukları gidermek amacıyla çeşitli ekonomik ve askeri tedbirler almıştır.
Ekonomik anlamda alınan önlemlerden en etkili ve uzun süreli olanı 26 Ocak 1940’da
yürürlüğe girmiş olan ve 72 maddeden oluşan Milli Korunma kanunudur. Kanun temel
anlamda hükümeti piyasa şartlarını belirleme ve buna uygun kuralları uygulamada temel
düzenleyici konumuna getirerek, piyasada oluşan mal kıtlığını, karaborsayı önlemek ve
yüksek fiyat oluşumlarını engelleyerek halkın daha kolay bir şekilde mal temin edebilmesini
ve bu şekilde ihtiyaçların karşılanmasını amaçlamıştır. Kanunu ihlal edenlerin hapis ve ağır
para cezalarına çarptırılması kabul edilmiş, kanunun uygulanmasında beş bakandan oluşan ve
bakanlıklar arasında koordinasyonu sağlayarak kanunların uygulanmasını sağlayacak bir
koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. İyi niyetlerle çıkarılmış Milli Korunma kanunu
zamanla istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle kanunla çalışma
şartlarının ağırlaşması, düşük ücret ve tarım ürünlerine yönelik belirlenen düşük fiyatlar işçi
ve çiftçi kesiminin ekonomik anlamda olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Bu koşullar
altında zaten zor şartlar altında yaşayan halk iyice yoksullaşmıştır. Diğer yandan kanunun
uygulanması aşamasında hükümetin almış olduğu katı tedbirlere rağmen karaborsa, rüşvet ve
yolsuzluk artmış bazı kimseler bu durumdan yararlanıp haksız bir şekilde zenginleşmiştir. Bu
çalışma zor ekonomik ve siyasi şartlar altında çıkarılan Milli Korunma kanununun içeriğini ve
uygulanma koşullarını ortaya koyarak, kanunun yaratmış olduğu ekonomik ve sosyal etkileri
incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Milli Korunma Kanunu, İkinci Dünya Savaşı, Ekonomik Bunalım

GİRİŞ
Türkiye’de 1930 yılından itibaren devletçi iktisadi politikalar uygulanmaya başlanmıştır. 1940
yılında yürürlüğe giren Milli Korunma Kanunu bu devletçi politikaların bir devamı olarak
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görülebilir. Çıkarılan kanunla ekonomik alanda hükümetin toplum ve özel sektör üzerindeki
denetimi artmış, hükümet gerek üretim gerekse fiyatlandırmada temel belirleyici unsur haline
gelmiştir. II. Dünya savaşının yaratacağı ekonomik ve toplumsal zorlukları azaltmak amacıyla
çıkarılan Milli Korunma Kanunu savaşın bitmesine rağmen 1960 yılına kadar yürürlükte
kalmıştır. Bu çalışma yirmi yıla yakın bir süre yürürlükte kalan, yürürlükte kaldığı süre
içerisinde ekonomik yapının temel belirleyicisi olan bu kanunun çıkarılma amaçlarını,
uygulanış biçimlerini ve çeşitli kesimlerin bu süreçte sağladıkları haksız kazançları ekonomik
ve sosyal yönleriyle irdelemeye çalışmıştır.
MİLLİ KORUNMA KANUNUNUN UYGULANMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR
Milli Korunma Kanununun uygulanma safhasına geçmeden önce, böyle bir kanunun
çıkarılmasını gerektiren nedenleri, dönemin koşulları içerisinde tespit etmemiz gerekir. 19301939 yılları arasında benimsenen devletçi ekonomik model belirli ölçüde ekonomik kalkınma
sağlamış ve yerli sanayinin gelişimini destekleyen politikalar sayesinde dışa bağımlılık
azalmıştır. Ancak 1930’ların sonuna doğru Avrupa ülkeleri arasında baş gösteren çekişmeler
dünyanın yeni bir savaşın eşiğine geldiğinin habercisi olmuştur. Türkiye her ne kadar
çıkabilecek bir savaşta taraf olmamayı temel politika olarak belirlemiş olsa da, yaşanacak bir
savaştan etkilenmemesinin söz konusu olamayacağı da açıktır. Nitekim Türkiye’nin ihracat ve
ithalatının büyük bir kısmı Avrupa ülkeleriyle yapılmakta, yerli sanayinin temel üretim
unsurlarını oluşturan hammaddeler ağırlıklı olarak Avrupa pazarından sağlanmaktadır. Sonuç
olarak böyle bir savaşa katılmasa bile, savaş nedeniyle ortaya çıkabilecek sıkıntılar karşısında
önlem almak Türk hükümeti için kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Bunun yanında
hükümet yaşanacak bir savaşta tarafsızlık ilkesini benimsemekle birlikte, her ihtimali göz
önüne alarak ordunun hazır hale getirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi amacıyla savaş
ekonomisi şartlarını uygulamaya koymuştur. Askeri harcamalarının 1930-1938 yılları
arasında toplam bütçe içerindeki payı %26-30 oranında iken, 1939-1945 yılları arasında bu
oran %45-48’e çıkmıştır (Kazgan, 2006: 66).
Bu dönemde alınan tedbirler arasında bazı vergilerin oranlarının yükseltilmesi, yeni vergiler
konulması, olağanüstü şartların oluşması halinde piyasada fiyatının belirlenmesi, özel
işletmelere el koyma ve çalışma yaşamına ilişkin işçi aleyhine (ücret, çalışma süresi vb.)
düzenlemeleri içeren ve hükümete doğrudan müdahale yetkisi veren Milli Korunma Kanunu
(1940), Varlık Vergisi Kanunu (1942), Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu (1943) gibi
kanunlar çıkarılmıştır (Çoban, 2017: 59). Ancak ne Varlık Vergisi nede Toprak Mahsulleri
Vergisi Kanunları ekonomik anlamda istenilen sonuçları karşılamaktan uzak kalmış ve kısa
bir süre içerisinde yürürlükten kaldırılmıştır (Kazgan, 2006: 66). Milli Korunma Kanunu
uygulamaları ise daha etkili sonuçlar doğurmuş ve 1960 yılına kadar mevcudiyetini
sürdürmüştür.
Bu çalışmanın esasını teşkil eden Milli Korunma Kanunu 1930-1939 arası dönemde
uygulanan devletçi ekonomi politikalarının, savaş dönemi iktisadi politikalarına bir yansıması
olarak düşünülebilir (Boratav, 2016: 84). Milli Korunma Kanunu özellikle 2. dünya savaşının
yaratacağı ekonomik olumsuzluklara hazırlı olabilmek ve yaşanabilecek sıkıntıları en aza
indirebilmek amacıyla düzenlenmiştir. Türkiye fiilen savaşa girmemekle birlikte özellikle
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1940-1945 yılları arasında savaş ekonomisinin şartları içerisinde yaşamıştır (Boratav,2006:
287). Avrupa da savaşın başlamasıyla birlikte ithalat hızlı bir şekilde düşmüş, temel ihtiyaç
mallarının tedariki zorlaşmıştır. İthalattaki düşüşe baktığımızda 1938 yılında 120 milyon
dolardan, 1940-41 arası dönemde 55 milyon dolara düştüğü görülmektedir (Boratav,2006:
287). Özellikle seferberlik neticesinde üretken erkek nüfusun büyük bölümünün askere
alınmasıyla beraber temel tarımsal üretim düşmüştür. Örnek vermek gerekirse, 1939 yılında
4.200.000 ton olan buğday üretimi 1945 yılında 2.200.000 tona düşmüştür (Boratav,2006:
288). İthalatın azalmasına paralel olarak başta buğday olmak üzere temel ihtiyaç mallarının
bile yurt içi kaynaklardan sağlanamaması sonucunda yüksek fiyat artışları yaşanmaya
başlanmış karaborsalar oluşarak vurgunculuk baş göstermiştir. Zaman içerisinde bürokratik
kesiminde destek verdiği bu haksız servet transferi zamanla egemen bir sınıfın yaratılmasına
ve bu sınıf elinde ilkel bir sermaye birikiminin oluşmasına neden olmuştur.
Karşılaşılan zorluklar sadece tarımsal ürünlerle sınırlı kalmamış başta kağıt ve benzin olmak
üzere yurt dışından ithal edilen malların temin edilememesi çeşitli önlemler alınmasına neden
olmuştur. Benzin yokluğu nedeniyle taksilerin tek-çift plakaya göre trafiğe çıkmalarına ve
ayda sadece 210 litre yakıt almalarına izin verilmiştir. Yine kağıt yokluğundan dolayı
gazetelerin en fazla dört sayfa olarak çıkmalarına izin verilmiştir (Duru, 2009: 161).
Karşılaşılan bu ekonomik sıkıntılar karşısında Refik Saydam Hükümeti ekonomik anlamda
sıkı ve düzenleyici politikaların uygulanmasının şart olduğunu belirterek, bu tür kanunların
Avrupa’nın başka ülkelerinde de uygulandığını dolayısıyla Türk hükümetinin de bu tip bir
kanun çıkarmasının zorunlu olduğunu ifade etmiştir. Çıkarılmak istenen kanunla yapılacak
askeri harcamaların karşılanması, azalan üretim ve daralan ithalat sonucunda enflasyon
baskısını azaltmak, büyük kentlerde yaşayanlar ile askerlerin yiyecek ve ısınma ihtiyacının
karşılanması amaçlanmıştır (Pamuk, 2015: 200) Kanun, hükümete meclise danışmadan
ivedilikle harekete geçme imkanı taşıması bakımından önemlidir. Bir nevi savaş ekonomisi
şatlarında hazırlanıp, 18 Ocak 1940 yılında kabul edilen Milli Korunma Kanununun içeriği şu
şekilde düzenlenmiştir.
MİLLİ KORUNMA KANUNU
18 Ocak 1940 yılında kabul edilen 3780. Sayılı Milli Korunma Kanunu genel olarak 6 bölüm
ve 72 maddeden oluşmaktadır. Kanun aşağıda yer alan durumların gerçekleşmesi halinde
hükümete olağanüstü yetkiler tanıyarak, geniş bir alanda uygulama fırsatı tanımıştır.
1)Seferberlik durumu halinde
2)Ülkenin savaşa girmesi durumunda
3)Başka devletlerin aralarındaki bir savaş durumunun Türkiye’yi etkilemesi durumunda.
Böylece hükümet bu 3 maddeden birinin gerçekleşmesi durumunda meclisten onay almadan
bakanlar kurulu yoluyla Milli Korunma Kanununu uygulamaya yetkili kılınmıştır
(Boratav,2006: 321).
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a)Temel hükümler
Milli Korunma Kanununun temel hükümleri şu şekilde sıralanabilir;
-

Hükümet gerekli hallerde maden tesislerini denetleyebilir, üretim miktarını, cinsini ve
çeşidini saptayabilir, buralarda uygulanacak çalışma süre ve şartlarını belirleyebilir.

-

Sanayi işletmeleri ve madenlerde çalışan işçiler, işyerlerini gerekli bir neden
olmaksızın terk edemezler. Bu işçilere çalışmaları karşılığında gerekli görülen normal
bir ücret ödenir.

-

Hükümet gerekli gördüğü mallara değer fiyatları karşılığında el koyabilir, ihtiyaçları
olan kurumlara bu malları karsız bir şekilde devredebilir.

-

Hafta tatil kanunu, kanun yürürlükte kaldığı sürece uygulanmaz. Çalışma saatleri her
gün 3 saat uzatılabilir. İş kanununun kadınlara ve küçüklerin çalışma şartlarına ilişkin
hükümlerine uyulmayabilir.

-

Gerekli görülen malların tüketimi sınırlandırılabilir veya tamamen yasaklanabilir.

-

Hükümet gerekli gördüğü durumlarda her kadın veya erkek çiftçiyi kendi zirai işlerini
aksatmadan bulundukları alanın 15 km’sine kadarki bir çevrede ücret karşılığında
çalıştırabilir. Şahsa ait olan zirai araç gereçten belirli bir bedel karşılığında
yaralanabilir.

-

Tarımsal üretimin türünü ve miktarı gerekli görülen durum ve bölgelerde hükümet
tarafından tespit edilir. Buna göre 8 hektardan fazla bir alanda tarım yapanlardan bu
arazinin en az yarısına tahıl ekmesi istenebilir. (Çavdar, 2003: 316).

b) Uygulamaya yönelik alınan kararlar
Milli Korunma Kanununa uygun olarak hükümetin ekonomik anlamda almış olduğu kararlar
ise şu şekilde özetlenebilir;
-

-

Çeşitli mal, araç ve gereçlere el koyabilme
Fiyatları tespit edebilme (Özellikle halkın temel ihtiyaç maddelerini oluşturan buğday,
şeker pancarı ve pamukta piyasa fiyatının çok altında bir fiyat tespiti yapılmış, kentli
nüfusun kolaylıkla satın alabilmesi için ekmek ve kömür fiyatları düşük tutulmuştur)
(Boratav, 2016: 86).
Narh uygulamaları
İaşe müsteşarlığı2, Ticaret Ofisi 3ve Petrol Ofisinin 4kurulması

2

İaşe işleri müsteşarlığı, memleketin iaşe (beslenme) ihtiyacının düzenlenmesi, idaresi ve denetiminden
sorumludur (Duru, 2009: 167).
3
Ticaret Ofisi, hükümetin dış ticareti ve özellikle de ithalatı denetim altına alması amacıyla kurulmuştur (Duru,
2009: 168).
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Özel işletmelere yönelik çalışma şart ve sürelerini belirlemek, üretim araçlarına el
koyabilmek
- Çalışanlara yönelik ücret tespitleri
- Karne uygulamalarına yönelik kararlar almak Kanun maddelerine uymayanlara,
hükümet ve belediyelerin belirlediği fiyattan yükseğe mal satanlara, mal stok edip
karaborsacılık yapanlara ağır cezalar getirilmiştir (Yenal, 2017: 90).
Hükümetin alacağı kararları tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla
başbakan tarafından tespit edilecek bakanlardan oluşan bir kurulun oluşturulmasına karar
verilmiştir (Çavdar, 2003: 315). Bu karar sonucunda beş bakandan oluşan bir koordinasyon
kurulu oluşturulmuş ve Milli Korunma Kanununun uygulanmasının bu kurul tarafından
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir (Boratav, 2016: 86) Yine Kanun maddelerine
uymayanlar hakkında, ihlal edilen maddeye göre para ve hapis cezalarının uygulanmasına
karar verilmiştir. Ayrıca verilen cezaların hiçbir şekilde tecil edilmemesine ve işlenen suçlara
ilişkin Türk Ceza Kanunun da daha ağır cezaların bulunması halinde bunların uygulanmasına
karar verilmiştir (Resmi Gazete, 1940, S.4417).
-

MİLLİ KORUNMA KANUNUNUN UYGULANMASI VE ORTAYA ÇIKARDIĞI
SONUÇLAR
Refik saydam hükümetinin uygulamaya koyduğu Milli Korunma Kanunu temelde katı fiyat
kontrollerini ve düşük fiyatla çiftçinin ürününü satın alma gibi yöntemleri kullanmış, bu
amaçla iaşe kurulları oluşturulmuştur. Piyasada oluşacak fiyatın belirlenmesi ve denetim
altında tutulabilmesi için “Fiyat Murakabe Komisyonları” kurulmuştur. Bu kurulların
belirlediği düzende çiftçiler kendilerine yetecek ve tohumluk olarak ayıracakları hububatın
kalan kısmını çok düşük bir fiyattan Toprak Mahsulleri Ofisine satmak zorunda
bırakılmışlardır. Belirlenen bu düşük fiyat bir nevi ürünlere devlet tarafından el konulması
nitelemesine yol açmıştır. Hükümetin düşük fiyatla ürünleri satın alması ilk başta sadece
buğday ve çavdar ile sınırlı iken daha sonra arpa, yulaf ve mısırı da içine alacak şekilde
genişletilmiştir (Akman ve Akman, 2011: 78). Hububat fiyatlarının belirlenmesinde yıllar
geçtikçe fiyatlarda düşüşler yaşanmaya başlamıştır. 1941 yılı dönemin gazete haberlerine göre
Toprak Mahsullerinin hububatın kilosunu 8-8,5 kuruşa alacağına dair haberlere karşın, kilo
fiyatı 5 kuruşa kadar düşmüştür (Duru, 2009: 163). Bu durum küçük çiftçilerin zarar etmesi
sonucunu doğururken, büyük toprak sahipleri çeşitli yollardan ürünlerini kaçırmış ve el
altından yüksek fiyatlara satarak kazanç elde etmişlerdir. Bunun yanında çiftçilere yönelik
ekecekleri ürünün tespitinde bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir. Kanunun 40. Maddesine
göre hükümet gerekli gördüğü durumlarda 8 hektar veya daha fazla tarıma elverişli arazisi
olan çiftçilerden bu arazilerinin yarısına kadar olan kısmına hububat ekmelerini
isteyebilecektir. Bu durum özellikle topraklarında hububat dışı ekim yapan çiftçiler için
olumsuz bir durum yaratmıştır (Akman ve Akman, 2011: 77).
1941 yılının sonlarına doğru alınan tüm tedbirlere rağmen un ve şeker sıkıntısı yaşanması
sonucunda iaşe kurulu tarafından pasta ve benzeri ürünlerin yapılmasına yasak getirilmiş
4

Petrol Ofisi, ülkedeki tüm petrol ve türevlerinin fiyatlarının tespiti, dağıtımlarının düzenlenmesi ve stokların
tayini gibi görevler üstlenmiştir (Duru, 2009: 168).
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(Yenal, 2017: 90) buğday unundan sadece ekmek, francala, şehriye, bisküvi, simit ve makarna
dışında üretim yapılması ve satılması yasaklanmıştır. Lokantalarda ve evlerde yapılacak
hamur işleri bu yasak kapsamının dışında bırakılmıştır (Duru, 2009: 163). Üretilmeleri ve
satılmaları yasaklanmış olan kek, poğaça, yufka, börek ve tatlı gibi ürünleri üreten kişilere,
yasak kararının yayınlanmasından itibaren 3 gün içerisinde ellerindeki unun miktar ve cinsini
yetkili makamlara bildirmeleri zorunlu kılınmıştır (Akman, 2011: 78). Bu düzenlemelerden
de istenilen sonuç elde edilemeyince 1 ay sonra ekmekte karne uygulanmasına geçilmiştir
(Yenal, 2017: 90). 1942 yılının başlarında başlatılan ve özellikle İstanbul ve Ankara gibi
büyük şehirlerin yiyecek ihtiyacını karşılamak için oluşturulan iaşe komisyonlarının görüşleri
doğrultusunda gıda ürünlerde yaşanan kıtlığı ve karaborsayı önlemek amacıyla hükümet
tarafından alınan kararla ekmekte karne uygulamasına başlanmıştır. Buna göre günlük olarak
7 yaşından küçüklere 187,5 gram, 7 yaşından büyüklere 375gram ve ağır işlerde çalışanlara
700 gram ekmek tahsisi yapılmıştır (Çavdar, 2003: 317). Ekmek fiyatlarında bir standart
oluşturmak ve fiyatın artmasını önlemek amacıyla ekmeğin %85’i buğday ve %15’i çavdar
olmak üzere 13.5 kuruştan tek tipte satılmasına kara verilmiştir (Duru, 2009: 163). Bu
dönemde çıkarılan tek tip ekmeğe “Kara Ekmek” adı verilmiştir. (Çavdar, 2003: 317). Savaşın
başlaması ve şiddetlenmesiyle birlikte ekmeğin yanında bez, basma, kömür, petrol, gazyağı
gibi mallarda tayınlama uygulanmaya başlanmıştır. Karne ile ekmek tayınlama usulü 1946
yılının Eylül ayına kadar uygulanmaya devam etmiştir (Yenal, 2017: 90).
Bunun yanında kent de yaşayanların temel ihtiyaçları olan ekmek ve kömürün kolayca temin
edilmesi amacıyla karneye bağlanması ve bu ürünlere yönelik düşük bir fiyat tespiti yapılması
kararlaştırılmıştır (Boratav,2006: 292).
Milli Korunma Kanunu dış ticaretimiz üzerinde de önemli etkilere sebep olmuştur. İthalatımız
önemli miktarlarda azalmış, İhracat karşısında önemli ölçüde azalan ithalat neticesinde 1940
yılında 33 milyon dolar olan dış ticaret fazlamız, 1946 yılına gelindiğinde 96 milyon dolar
olmuştur. Savaşın uzun sürmesine paralel olarak dış ticaret üzerindeki daralma artarak devam
etmiştir (Eren, 2012: 206). Kanunun uygulandığı 1940-1945 yılları arasında yaşanan
ekonomik sıkıntıların bir sonucu olarak 1945 yılında Cumhuriyet tarihinin en düşük
ekonomik büyüme oranı olan %-15,3 rakamı gerçekleşmiştir (Çoban, 2017: 61).
Milli Korunma Kanunu’nun uygulanmasıyla beraber özellikle işçilerin çalışma şartlarında
ağırlaşmalar yaşanmaya başlamıştır. Hükümet ihtiyaç duyulduğu koşullarda çalışma sürelerini
arttırmıştır. Örneğin 24 Eylül 1940 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bir kararla şeker
fabrikalarında günde 3 saat mesai yapılmasına karar verilmiştir (Resmi Gazete, 1940, S.4620).
Özellikle zorunlu ve uzun süreli yapılan çalışmalar beraberinde birçok iş kazasını da
beraberinde getirmiştir. Bu süreçte yaşanan iş kazalarının yaklaşık %50’si çalışma
koşullarının çok ağır olduğu Zonguldak havzasında meydana gelmiştir (Çavdar, 2003: 317). 3
Ağustos 1944 tarihinde kanunda yapılan bir değişiklikle iş yerinden kaçan veya kendisine
verilen işi yapmayan işçilere karşı kaymakam, vali ve emniyet kuvvetlerine müdahale etme
tanınmıştır (Karpat, 2017: 179). Kanundan en olumsuz etkilenen kesimlerden olan çiftçiler ise
çoğu zaman ellerindeki ürünü yok pahasına devlete vermek zorunda kalmıştır. Ancak yaşanan
bu olumsuzluk tüm çiftçilere eşit ölçüde yansımamış, ekonomik sıkıntı daha çok az toprak
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sahibi küçük çiftçiler üzerinde yoğunlaşmıştır (Akman ve Akman, 2011: 77, Pamuk, 2009:
191).
Kanunun içeriği ve uygulanma koşulları çalışanlarla, düşük gelirliler için olumsuz etkiler
yaratırken, özellikle yerel burjuvazisi ve büyük toprak sahipleri tarafından memnuniyetle
kabul edilmiştir (Keyder, 2017: 142). Bu memnuniyetin temel nedeni düşük işçi ücretleri,
hammaddelere uygulanan düşük fiyat ve çalışma şartlarının işveren lehine düzenlenmiş
olmasıdır. Ayrıca Milli koruma Kanunu bazı sektörler için yüksek bir kazanç kapısına
dönüşmüştür. Özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren özel sektöre ait işletmeler yüksek
karlılık rakamlarına ulaşmıştır. Pamuk alım fiyatlarının devlet tarafından düşük tespit edilmesi
ve bu fiyatlardan özel sektöründe yaralanabilmesi ürünlerin satışı neticesinde daha fazla kar
elde edilmesini sağlamıştır. (Boratav,2006: 293). Yine ekmekte yaşanan kıtlık karşısında,
kendi ihtiyacından fazlasını üretmekle birlikte bu fazlalığı devlete satmaktan kurtarabilen
toprak sahipleri, mallarını el altından yüksek fiyatlara satarak zenginleşmiştir (Karpat, 2017:
179).
Refik Saydam’ın 1942 yılında vefat etmesinden sonra başbakanlığa getirilen Şükrü Saraçoğlu
Milli Korunma Kanununun daha önceki katı fiyat denetimleri ile düşük tarımsal ürün fiyatını
öngören uygulamalarından, daha yumuşak bir müdahalecilik anlayışını benimsemiş (Pamuk,
2015: 201), İaşe Müsteşarlığının görevine son verilmiştir (Boratav, 2006: 296). İzlenen bu
yumuşak fiyat politikası özellikle çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Önceden
ürettikleri ürün üzerinde fiyat tespit etme yetkisine sahip olamayan üreticiler, Saraçoğlu
hükümetinin iaşe konusunda yapmış olduğu yeni düzenlemeyle belirli miktarda fiyat
belirleme hakkına sahip olmuştur.
17 Temmuz 1942 tarihli ve 5160 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 366’nolu kararnameye
göre %25, %35 ve %50’lik oranlar tespit edilerek, çeşitli arazi büyüklüklerine göre bu
oranların dışında kalan kısımlar için çiftçinin ürün fiyatını serbestçe belirlemesine izin
verilmiştir. Buna göre Kanunun Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak
üzere buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf gibi ürünlerin 50 tona kadar olan üretimlerinin %25’i,
100 tona kadar olan üretimlerinin 50 tona kadar olanı için %25, 50 tondan 100 tona kadar
olanı için %35’inin, 100 tondan fazla yapılan üretimlerde 50 tona kadar %25, elli tondan yüz
tona kadar %35, yüz tondan fazla üretimlerin ise %50’sine kadar olan kısmının devletin
belirlediği fiyatlardan, devlet tarafından satın alınmasına geri kalan kısımların ise üretici
tarafından serbest olarak satışının yapılmasına izin verilmiştir (Resmi Gazete, 1942, S.5160).
Yapılan bu düzenlemeden genellikle küçük çiftçiler yarar sağlamıştır. Pamuk’un ortaya
koyduğu rakamlara göre dönem şartları itibarıyla bir dönümlük araziden 80 kg buğday hasatı
yapılmaktadır. Çiftçilerin çoğunluğunun 600 dönümden az bir araziye sahip olduğu
düşünüldüğünde, ürünlerinin sadece %25’lik kısmı devlet tarafından satın alınırken, geri
kalan %75’lik bir kısmı üzerinde tasarruf haklarının olması onlara önemli bir gelir sağlamıştır
(Akman ve Akman, 2011: 79, Pamuk, 2009: 193).
Bu uygulama ile özellikle büyük şehirlere yönelik ürün tedarikinde azalmalar ve sıkıntılar
yaşanmaya başlamıştır. Ürün sahibine tanınan geniş tasarruf hakkı, 1942 yılından sonra
çiftçinin kazancının artmasına ve piyasa fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. 1943
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yılında bir İstanbul gazetesinin verdiği habere göre Konya’da buğday 30 kuruş iken
İstanbul’da 200 kuruşa çıkmış, buğdayın serbest piyasada fiyatı 13,5 kuruştan 100 kuruşa
artmıştır (Boratav, 2006: 296). Ancak burada söz konusu %25’lik oranın uygulandığı ürün
miktarı yada arazi büyüklüğü dikkate alındığında bu uygulamanın daha çok az sayıda büyük
toprak sahibine yaradığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Milli Korunma Kanunu kusursuz olmamakla birlikte dönemin ihtiyaçlarını karşılamada
kısmen de olsa başarılı olmuştur. Özellikle askerlerin yemek ve giyinme ihtiyaçları ucuza
karşılanabilmiştir. Özellikle büyük şehirlerin ekmek ve kömür ihtiyacı uygun bir fiyattan
sağlanabilmiştir. Bununla birlikte alınan sert ve polisiye tedbirlere rağmen karaborsacılığın,
vurgunculuğun ve rüşvetin önüne geçilememiştir (Boratav, 2006: 294).
Temel olarak 2.dünya savaşının ve ekonomik krizin yaratmış olduğu olumsuzlukları gidermek
amacıyla çıkarılan Milli Korunma Kanunu, savaş sonrası dönemde de uzun bir süre
uygulanmış, hatta Demokrat Parti 1955 yılında ülkede yaşanan ekonomik bunalımda Milli
Korunma Kanununu sıkı bir şekilde uygulamıştır (Çavdar, 2003: 318). Hükümete ekonomik
anlamda geniş bir müdahale yetkisi veren Milli Korunma Kanunu, hiç şüphesiz savaş
yıllarında çıkarılan en önemli yasa olma özelliğini taşımıştır (Pamuk, 2015: 206).
SONUÇ
Milli Korunma Kanunu genel olarak Türkiye’nin savaş dışında kalmakla beraber, II. Dünya
savaşının yaratacağı ekonomik sıkıntıları en aza indirmek ve beklenmedik durumlara karşı
orduyu hazır hale getirmek amacıyla hükümet tarafından çıkarılmış bir kanundur. Kanun
maddeleri mecliste sert tartışmalarla karşılaşmış, bazı maddeler değiştirilerek ve yeni bazı
maddeler eklenerek 26 Ocak 1940’da yürürlüğe girmiştir. İlerleyen yıllarda kanun
maddelerinin bir kısmı değişmiş, özellikle Şükrü Saraçoğlu’nun başbakanlığa gelişiyle
birlikte bir miktar yumuşadığı görülmüştür.
26 Ocak 1940’da Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ekonomik alanda kısıtlayıcı ve
baskıcı tedbirler uygulanmaya başlamıştır. Özellikle düşük fiyatlardan üreticilerin mallarına el
konulması, çiftçilerin tarımsal üretimde ürün ekim serbestliğinin kaldırılması ve işçilerin
çalışma koşullarına yönelik getirilen ağır koşullar zaten ekonomik yönden kötü durumda olan
Anadolu halkının durumunu iyileştirmekten ziyade daha da kötüleşmesine neden olmuştur.
Bununla birlikte Çıkarılan Milli Korunma Kanunu ile ekonomik anlamda sert tedbirler
alınmakla beraber özellikle bürokrasiye yakın ve onunla işbirliği içinde olan büyük toprak
sahibi ve burjuvazinin mallara el koyma ve fiyat tarifelerinden kaçarak yüksek fiyatlarla
piyasaya mal satmaları ve haksız servet sağlamaları söz konusu olmuştur. Mal stoklama ve
yüksek fiyatlar başta ekmek olmak üzere temel gıda ürünlerinde karne uygulamasına
gidilmesine neden olmuş, Karne uygulamasıyla özellikle büyük şehirlerde iaşe sorununun
giderilmesi amaçlanmıştır.
Alınan tüm tedbirler ve getirilen ağır cezalara karşın kanunun uygulanmasında istenen
sonuçlar alınamamıştır. Kanun sadece II. Dünya savaşının ekonomik ve askeri etkenleri
dikkate alınarak hazırlanmış ve çıkarılmış olsa da savaşın bitiminden sonrada uzun yıllar
yürürlükte kalmış ve ancak 1960 yılında Demokrat Parti döneminde yürürlükten
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kaldırılmıştır. Özellikle 1940-1950 arası dönemin ekonomik şartlarının belirlenmesinde temel
etken olan Milli Korunma Kanunun bu anlamda ekonomik yapıyı koruyucu ve düzenleyici bir
mantıkla hazırlanmış olmasına rağmen uygulanma şekli itibarıyla daha çok baskıcı ve
kısıtlayıcı bir kanun olarak nitelendirilmiştir.
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KAPİTALİST BİR GELİŞME MODELİ OLARAK DEVLETÇİLİK İLKESİ VE
MİLLİ BURJUVAZİ ÜZERİNE ETKİLERİ: 1930-1939 YILLARI ARASI BİR
İRDELEME
Bora ALKAN
H. Işıl ALKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet
Bağımsızlığını kazanan Türk Devletinin en önemli hedeflerinden biri siyasi alanda
gerçekleştirdiği başarıyı ekonomik alana da taşımak olmuştur. Buna yönelik olarak hızlı bir
şekilde çalışmalara başlanmış ve ekonomik hedeflerin belirli bir program dahilinde
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 1923 yılında İzmir İktisat kongresi toplanmıştır.
Kongrede özellikle devlet destekli, özel teşebbüs eliyle bir kalkınma modelinin yürütülmesine
karar verilmiştir. Böylece hem özel teşebbüs yoluyla yerli ve milli bir burjuvazi yaratılmış
olacak, hem de halkın toplumsal yapı içerisinde üretime yönelik katkısı arttırılarak ekonomik
hedeflere ulaşılması sağlanacaktır.
Amaçlanan hedefler doğrultusunda 1930’ların başına gelindiğinde bir türlü özel sektörde
istenilen ekonomik başarılar elde edilememiştir. Özel sektör daha çok küçük ticari işletmeler
şeklinde kalmış, fabrikalaşma şeklinde bir üretim ölçeğine geçilememiştir. Bununla birlikte
1929 yılında baş gösteren ve tüm dünyayı etkileyen büyük ekonomik bunalım Türkiye’yi de
etkilemiştir. Krizin yaratmış olduğu ekonomik yıkım karşısında devlet kontrolü ve
düzenlemeleri olmadan özel sektörün gücü ile başa çıkılamayacağı kısa sürede anlaşılmıştır.
Her iki durumunda etkisiyle 1908 yılında İttihat ve Terakki dönemiyle başlayan, 1923 yılında
ise İzmir İktisat kongresiyle bağımsızlık mücadelesini kazanan Ankara hükümetinin
ekonomik kalkınma modeli olan özel sektör eliyle kalkınma modeli terk edilerek, 1930-1939
yılları arasında ağırlıklı olarak uygulanan devlet eliyle kalkınma modeli “Devletçi Ekonomi”
modeline geçilmiştir. Bu model sadece devlet eliyle sanayileşmeyi sağlamamış, aynı zamanda
milli bir sanayi burjuvazisinin de ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle
Türkiye’de uygulanan devletçilik modeli ekonomik alanda katı bir devlet yapılanmasına
dayanmaksızın, özel sektörü teşvik edici ve onu tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu
yüzden bu dönem uygulanan devletçilik kavramına karşılık olarak “devletçi kapitalizm”
ifadesinin kullanılması yanlış bir tanımlama olmayacaktır.

GİRİŞ
Bu dönem ekonomi politikalarının en önemli özelliği salt devletçi bir yapıda olmayışıdır.
Devlet uygulamaları ve güdümünde, sanayi ağırlıklı imalat yapan bir özel teşebbüsün
yaratılması amaçlanmıştır. Bu yüzden bu modele “Devletçi Kapitalizm” demek yanlış bir
tanımlama olmayacaktır. Bu dönemde hükümetçe çıkarılan kanunlar ve yapılan
düzenlemelerle imalat ağırlıklı üretim yapan ve daha çok devlet tarafından desteklenen küçük
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çaplı bir sanayi burjuvazisi yaratılmıştır. Bu dönemin önemli özelliklerinden birisi de ticaret
burjuvazisinden, sanayi burjuvazisine geçişi temsil etmesidir. Bu dönemde devletçi kapitalizm
modeli ile önemli ekonomik başarılar elde edilmekle beraber, bazı kesimlerin devlet
kaynaklarından aşırı biçimde yaralanması ve bunun doğurduğu eşitsizlikçi sonuçlar
eleştirilere konu olmuştur.
Bu çalışmanın amacı 1930-1939 arası dönemde Türkiye’de uygulanan devletçi ekonomik
modelin, milli burjuvazisi üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyarak, bu süreçte sanayi
burjuvazisinin nasıl oluştuğunu irdelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde iktisadi devletçilik
modeli öncesinde Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında kısa bir bilgi verilecek daha sonra
1930-1939 yılları arasında ekonomik bir model olarak uygulanan “Devletçilik’ ilkesinin
ortaya çıktığı koşullar ve uygulamaları üzerinde durulacak ve son bölümde devletçi ekonomik
modelin uygulanmasının sanılanın aksine özel sektör ve milli burjuvazi üzerinde olumsuz
değil aksine olumlu etkilere neden olduğu açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Devletçilik, Sanayi Burjuvazisi, Devletçi Kapitalizm

EKONOMİK DEVLETÇİLİK MODELİ ÖNCESİ TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomik kalkınma anlamında özellikle 1908-1922 yılları arasında İttihat ve Terakki,
1923-1929 yılları arasında ise yeni kurulan Cumhuriyet Hükümetinin İzmir İktisat
Kongresinde aldığı kararlarla devlet öncülüğünde özel teşebbüsün mevcudiyetiyle bir
kalkınma modelini tercih etmiştir. Böylece devlet bireylerin zenginleşmesini sağlayarak,
yabancı sermaye karşısında milli ve güçlü bir burjuvazinin oluşmasını sağlamayı amaçlamıştır
(Boratav, 2016: 61). Ancak bu cabalar geçen süre içerisinde bir türlü istenilen sonuçları
doğuramamış, cılız anlamda bir ticaret burjuvazisi gelişmekle birlikte imalat yönlü bir sanayi
burjuvazisinin gelişimi sağlanamamıştır. Sanayinin gelişememesinde hiç kuşkusuz gerekli
hammaddenin sağlanması açısından ülke içerisindeki kaynaklara tam olarak sahip
olunamamasının etkisi büyüktür. Özellikle yer altı kaynaklarının kullanılması bakımından
düzenlenen maden fermanları, bu kaynaklar üzerindeki yabancı ve azınlık etkisini göstermesi
bakımından önemlidir. 1870-1911 yılları arasında verilmiş olan maden fermanlarının 102’si
Türklere, 67’si Azınlıklara ve 101’de Yabancılara verilmiştir. Buna paralel madenlerde
yapılan üretimin %20’si Türklere, %13’ü Azınlıklara ve %67’si Yabancılara aittir (Çavdar,
2003: 123). Rakamlardan da anlaşılacağı üzere özellikle sanayi alanında gelişmenin temelini
oluşturan madenler üzerinde milli unsurların etkinliği oldukça düşüktür. Özellikle yurt içi
tüketim ve üretim için hammadde kaynaklarını oluşturacak malların yeterli miktarda ülke içi
üretiminin olmaması hem ekonomiyi dışa bağımlı bir hale getiriyor hem de zaten yetersiz olan
parasal sermayenin ülke dışına çıkmasına neden oluyordu. Sanayileşme için temel teşkil eden
demir-çeliğin ülke içi üretiminin hiç olmaması, gıda alanında ise temel tüketim ürünlerinden
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olan şekerin çok az üretilmesi ülke içerisindeki yetersiz üretimin en belirgin örnekleri
olmuştur.

Yurtiçi Arzda Yerli Sanayinin Payı
Yıllar

Demir
Çelik
%

Çimento
%

Kağıt

Cam

Pamuklu

Yünlü

Şeker

%

Ürünleri

Dokuma

Dokuma

1924

0

75

0

0

4

19

0

1927

0

42

0

0

13

19

7

1929

0

49

0

0

12

24

10

(Çavdar, 2003: 261, Tezel, 1982 ).

1932 yılına gelindiğinde devletin sanayi işletmelerini bünyesinde barındıran Sanayi ve
Maadin Bankasına ait ve tamamı Osmanlı döneminden kalan sadece 4 fabrika bulunmaktadır.
(Hereke ipek dokuma, Feshane yün iplik, Bakırköy bez ve Beykoz deri kundura fabrikaları)
(Boratav, 2016: 62). Sanayileşmede yaşanan bu başarısızlık sonucu, 1920’lerde kurulan
Sanayi ve Maadin bankasının istenilen amaçları sağlayamadığı anlaşılmış ve kapatılmasına
karar verilmiştir. Kapatılan bankanın yerine Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi
Bankası kurulmuştur (Çavdar, 2003: 261).
Özellikle imalat yönlü bir burjuvazinin gelişmemiş olması, dış ticaret yapısının hammadde
ihracı ve imalat malı ithali özelliği Türkiye’nin ekonomik anlamda “serbest ticaret-açık kapı”
konumuna gelmesine neden olmuştur. Açık kapı koşulları ile yerli imalata göre daha ucuz
olan yabancı malların ülkeye serbest girişi hem yerli üretimi olumsuz etkilemiş hem de dışa
bağımlılığın artmasına neden olmuştur (Boratav, 2016: 61). Bunda hiç kuşkusuz imzalanan
Lozan Antlaşmasının bazı hükümleri sebebiyle sanayileşmemiz için gerekli olan gümrük
politikalarını oluşturamamış olmamızın da etkisi vardır. Nitekim 1929 yılı itibarıyla Lozan
antlaşmasının sınırlayıcı hükümlerinin son bulmasıyla birlikte Türk hükümetinin gümrük
vergileri üzerinde belirleyici bir güce ulaşması, hazineye önemli bir gelir akışına neden olmuş
buda devletin iktisadi faaliyetlere müdahalesini ve kaynak sağlama olanaklarını arttırmıştır
(Boratav, 2006: 142-143).
Bununla birlikte 1929 yılında Amerikan merkezli ortaya çıkan küresel ekonomik kriz kısa
sürede diğer ülkeleri de etkisi altına almış, uluslararası ticarette mal talebiyle birlikte
fiyatlarda da hızlı bir düşüş yaşanmıştır. Bu yaşananlar Türkiye’yi de olumsuz etkilemiş, Türk
lirası 1928 ile 1929 yılları arasında %10 değer kaybetmiş (Yenal, 2017: 79), 1928 ile 1933
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yılları arasında Türkiye’nin ihracat gelirlerinde Türk lirası karşılığı olarak %48’lik bir azalma
yaşanmıştır. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan kesimin 1931 yılı üretimleri, 1929 yılının 10 katı
olmasına rağmen ellerine geçen para üçte bir daha az olmuştur (Yenal, 2017: 76). Örneğin
Türkiye’de 1927 yılı itibarıyla buğdayın kilosu 12 kuruş iken 1932 yılında 3 kuruşa kadar
gerilemiştir (Pamuk, 2015: 186) İthalat ve ihracatta yaşanan düşüşler devletin önemli bir gelir
kaynağı olan vergi gelirlerinde de hissedilir bir düşüş yaşanmasına neden olmuştur. 19281932 yılları arasında ki dönemde toplam vergi gelirlerinde meydana gelen düşüş toplam
bütçenin üçte biri oranına ulaşmıştır (Yenal, 2017: 78).
1930’ların sonlarına gelindiğinde liberal ekonomik politikalarla sanayinin gelişemeyeceği ve
ekonomik kalkınmanın sağlanamayacağı anlaşılmıştır. Böylece yeni bir ekonomik anlayışın
benimsenmesi gündeme gelmiştir. Bu yeni anlayışın başlıca unsurları, ithal ikameci bir üretim
tarzı ve yerli üretimin teşvik edilmesi üzerine kurulmuştur (Çavdar, 2003: 245). Uygulanacak
bu sistemde iktisadi faaliyetler üzerinde merkez konuma devlet getirilmiştir. Ekonomide
izlenecek yöntem ve uygulamaların tespitinde temel yetkili hükümet ve onun kurumları
olmuştur. Böylece 1930’lara kadar izlenen liberal iktisat anlayışı yerini devletçilik ilkesine
bırakmıştır.

EKONOMİDE YENİ BİR DÖNEM: 1930-1939 DEVLETÇİ EKONOMİ MODELİ
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomi-politik yazınında Türkiye’nin ekonomi politiği
büyük oranda devlet yapısı merkez alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda 1929 büyük
ekonomik krizi sonrası dönemde uygulanmaya başlanan devletçiliğin Türkiye’nin siyasi ve
ekonomik yapısı üzerinde uzun süreli ve derin izler bıraktığı bir gerçektir (Bölükbaşı, 2016:
441). Türkiye’de devletçiliğe yönelik ilk adımların atıldığı 1930’lu yılların başı bir yandan
liberalizmin eleştirildiği, diğer yandan kapitalistleşmek arzusunun derinden istenildiği
yıllardır. Kökü Alman kapitalizmine dayanan ve Türkiye’de İttihat ve Terakki döneminden
beri amaçlanan “Milli İktisat” yaklaşımının temelinde de bu kapitalizm gayesi yatmaktadır
(Çavdar, 2003: 248). Bu yaklaşımla amaçlanan devletçilik modelini uygulayarak kapitalist
sermaye birikimini sağlamaktır. Bu yüzden klasik devletçilik ilkesine kendi özel koşullarını
ve uygulamalarını ekleyen Türkiye açısından devletçilik bir nevi devletçi kapitalizm olarak da
adlandırılabilir. Genel olarak 1930-1932 yılları arasında daha çok korumacı ekonomik
politikalar uygulanıp, devletçi ekonomik modele hazırlık yapılmıştır. 1932 yılından itibaren
ise tam olarak devletçi ekonomik modele geçilmiştir.
Devletçilik en genel tanımıyla; devlet otoritesini ve ekonomiyi ön planda tutan, bazı ideolojik
değer ve amaçları meşruiyetinin kaynağı olarak gören rejimin adıdır (Karpat, 2017: 66).
Devletçilik ilkesinin benimsenmesiyle birlikte devlet ekonominin her alanına müdahale etme,
düzenleme yapma yetkisine kavuşmuştur. Bu müdahaleler sanayi, ticari ve bunun gibi pek
çok alanda piyasa şartlarını belirleme, denetleme ve işletmeler kurma gibi alanları kapsamıştır
(Çavdar, 2003: 246).
Hiç şüphesiz Türkiye’de 1930’larda uygulanan iktisadi devletçilik modelinin ortaya çıkışında
“Kadro Hareketi” belirleyici rol oynamıştır. 1932-1934 yılları arasında yayınlanan Kadro
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dergisi etrafında toplanan düşünürler (Ş.S. Aydemir, İ.H. Tökin, V.N. Tör, B.A. Belge) İttihat
ve Terakki döneminden devralınan “Milli İktisat” kavramını devam ettirmekle beraber bunun
yanına Türkiye için yeni bir kavram olan planlama anlayışını eklemlemişlerdir (Kazgan,
2017: 48). Özellikle kadro dergisi devletçiliği gerek yazarları gerekse yayınlarıyla sıkı bir
biçimde savunmuştur (Karpat, 2017: 66). Böylece oluşturulmak istenen milli iktisat
çerçevesinde devletçilik anlayışıyla yeni bir model Kadro Dergisi öncülüğünde uygulanmaya
başlamıştır. Zaman içerisinde Kadro Dergisi’nin devletçilik anlayışı Celal Bayar gibi liberal
görüşlü devlet adamları tarafından sosyalizan olmakla eleştirilmiştir (Çavdar, 2003: 247).
Nitekim bunun bir sonucu olarak Celal Bayar’ın 1932 yılında İktisat vekili olmasından sonra
devletçi politikalarda liberal eğilimlere yönelik uygulamaların ve desteklerin arttığı
görülmüştür.
Kapitalizmin amaç edinildiği 1930’lu yılların başına gelindiğinde ekonomide devletçilik
ilkesinin benimsenmesini gerektiren bazı içsel ve dışsal nedenler oluşmuştur. Bu nedenlerin
başında hiç şüphesiz en önemlisi 1929 yılında Amerika’da başlayıp daha sonra bütün dünyayı
etkisi altına alan ekonomik krizdir. Ekonomik kriz, Türkiye’de öncelikle tarım kesimini
etkilemiş daha sonra kent ekonomisine sıçramış ve ülke ekonomisini derinden etkilemiştir
(Pamuk, 2015: 188). Krizin yarattığı sonuçlar doğrultusunda liberal ekonomi politikalarına
karşı oluşan tepki dikkatlerin kriz şartlarından etkilenmeyen hatta bu dönemde ekonomik
gelişme gösteren başka bir ekonomik modele yönelmesini sağlamıştır. Bu model Sovyetler
Birliği tarafından uygulanan devlet kontrolünde planlı ekonomik modeldir. Türk devlet
adamlarının da dikkatini çeken bu model, Türkiye’de devlet öncülüğünde bir ekonomik
modelin seçilmesinde belirleyici etken olmuştur.
Türkiye’nin ekonomik kalkınmada devletçilik modelini seçmesindeki diğer bir unsur özel
teşebbüsün bir türlü istenilen sermeye birikimini sağlayamaması ve sanayileşmede başarılı
olamamasıdır. 1908 yılından itibaren İttihat ve Terakki döneminde başlatılan ve Cumhuriyetin
ilanıyla birlikte yeni kurulan hükümetinde temel gayesi olan milli bir Türk burjuvazisi
yaratma çabası sınırlı bir gelişme cabasından öteye geçememiştir. Bu yüzden özel teşebbüs
önderliğinde bir kalkınma modeli terk edilerek bunu yerine devlet öncülüğünde ve özel
sektöründe gelişimine imkan sağlayacak yeni bir model 1930’lardan sonra Türkiye’de
uygulanmaya başlamıştır.
Devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki diğer bir etken Türkiye’de 1930’ların başında
yaşanan siyasal ve toplumsal olayların bir sonucudur. 12 Eylül 1930 yılında bizzat Atatürk
tarafından yakın arkadaşı Fethi Okyar’a kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası kısa bir
sürede halk nezdinde büyük bir taban sağlayarak yapılan belediye seçimlerinde iktidardaki
Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı hatırı sayılır bir başarı kazanmıştır (Karpat, 2016: 154).
Halkın Serbest Cumhuriyet Fırkasına yönelmesindeki en büyük nedenlerden biri ülkenin
içinde bulunduğu ekonomik şartların olumsuzluğu olmuştur. Daha sonra Serbest Fırka
kapatılmıştır. Ancak Fırkanın kapatılması ekonomik gerçekliği ve halkın tepkisini
değiştirmemiştir. Bizzat Atatürk’ün 1930 ve 1931 yıllarında çıkmış olduğu ve 3 ay süren yurt
gezileri durumun vahametini açıkça ortaya koymuştur. Şevket Süreyya Aydemir’in
aktarımıyla Atatürk bu gezilerde karşılaştığı durumu şu şekilde özetlemiştir : “ Bunalıyorum
çocuk, büyük bir ıstırap içinde bulunuyorum. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde,
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mütemadiyen dert ve şikayet dinliyoruz. Her taraf, derin bir yokluk, maddi manevi perişanlık
içinde, ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz. Memleketin hakiki durumu ne yazık ki bu”.
Atatürk’ün de bizzat şahit olduğu bu durum karşısında, mevcut ekonomik şartlarla ve
düzenlemelerle ekonomik durumun daha iyiye gitmeyeceğini anlayan parti yönetimi yeni bir
ekonomik model uygulamaya karar vermiş ve 17 Mayıs 1931’de toplanan üçüncü CHP
kurultayında devletçilik ilkesi benimsenmiştir (Kazgan, 2017: 57).
Uygulanan devletçilik ilkesiyle amaçlanan diğer bir hedef Anadolu’nun geri kalmışlığını
devlet yatırımlarıyla giderme düşüncesidir. Dönemin başbakanı İsmet İnönü bir beyanatında;
“Uygulayacağımız politikalarla Orta Anadolu sanayi mıntıkamız olacaktır” beyanatını vermiş,
ekonomimi bakanı Celal Bayar 1935 yılında Nazilli ve Kayseri’de fabrika temel atma ve
açılış törenlerinde yaptığı konuşmalarda “Biz endüstriyi ziraate yardımcı olmak amacıyla
kuruyoruz” diyerek temel amacın yerel sanayiyi geliştirmek olduğunu vurgulamıştır (Buğra,
2016: 11).
Tüm bu etkenler neticesinde 1930 yılında hükümet tarafından bir iktisadi program
hazırlanmıştır. Program 4 bölümden oluşmakla birlikte programın önsözünde devletin adalet,
güvenlik ve milli müdafaya ilişkin sorumluluklarının yanında iktisadi unsurlara da yer vererek
bir çeşit “refah devleti” tanımı yapması açısından önemlidir. Bu tanımla birlikte halkın
refahını sağlamak artık Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel görevlerinden biri olmuş, 1931
yılında yapılan CHP kurultayında devletçilik ilkesi benimsenmiş ve parti programına girmiştir
(Tekeli ve İlkin, 1983: 129).
Devletçi ekonomi politikalarına geçişin ilk somut belgesi 1932 yılı Temmuz ayında bir hafta
içerisinde meclise sunulan sekiz adet kanun tasarısı olmuştur. Bu sekiz maddenin tamamında
aşırı bir devlet müdahaleciliği benimsenmiştir. Ancak bu sert ve hızlı devletçi başlangıç gerek
toplumda gerekse CHP içerisinde özellikle liberal kesimin tedirgin olmasına yol açmıştır. Bu
tedirginliği gidermek amacıyla İktisat Vekili Mustafa Şeref bey istifa etmiş, yerine özel
teşebbüs taraftarı ve liberal düşünceleriyle bilinen İş Bankası genel müdürü Celal Bayar
atanmıştır (Boratav, 2006:150).
Türkiye’de uygulanan devletçilik modeli melez bir model olması açısından önemlidir. Ne
klasik anlamda tüm ekonomik yetki devlet elinde toplanmış, nede piyasa koşulları devlet
tarafından oluşturulmuştur. Dönemin başbakanı İnönü 1930 yılında yaptığı bir konuşmada,
“Biz iktisadiyatta mutedil devletçiyiz. Bizi bu istikamete sevk eden, memleketin ihtiyacı ve bu
milletin fikri temayülüdür” diyerek, devletçilik modelini liberalizm ve sosyalizmden ayırarak,
dönemin siyasi yelpazesinin ortasında konumlandırmıştır (Pamuk, 2015: 188). İnönü
devletçiliği sadece ülkenin sanayileşmesi için bir gereklilik olarak görmemiş, aynı zamanda
özel kesimin gelişmesi açısından da önemli bulmuştur (Tekeli ve İlkin, 1982: 104).
Devletçilik modelinin uygulandığı yıllar Türkiye’nin ilk sanayileşme yılları olarak da
adlandırılabilir. Bu sanayileşme modeli bizzat devlet eliyle gerçekleştirilen “Milli
Sanayileşme” özelliği taşıması açısından önemlidir (Boratav, 2016: 59).
Devletçilik uygulamaları kapsamında 1933 yılında hazırlanıp 1934 yılında uygulanmaya
başlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ekonomik anlamda önemli bir model özelliği
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taşımaktadır. Türkiye SSCB’den sonra dünyada planlama modelini uygulayan ikinci ülke
olmuştur (Kazgan, 2017: 49). Bu plan doğrultusunda Sümerbank, Etibank ve diğer
kuruluşların etkisiyle demir, çelik, tekstil, şeker, cam, çimento ve madencilik gibi sektörlerde
önemli gelişmeler sağlanmıştır (Pamuk, 2015: 189). Birinci Beş Yıllık Sanayi Planıyla elde
edilen başarı gerekli durumlarda yapılan devletçiliğin aynı zamanda özel teşebbüsün
gelişimine de imkan verdiğini göstermesi açısından önemli bir model olmuş, bu model ileriki
yıllarda batı’da “karma ekonomi” modeli olarak adlandırılmıştır (Kazgan, 2017: 49).

Beş Yıllık Sanayi Planıyla Kurulan Büyük Sanayi İşletmeleri
İŞLETMENİN ADI
Kayseri Bez Fabrikası
Bakırköy Bez Fabrikası
İzmit Kağıt Fabrikası
Paşabahçe Cam Fabrikası
Zonguldak Semikok Fabrikası
Konya Ereğli Bez Fabrikası
Nazilli Basma Fabrikası
Bursa Merinos Fabrikası
Gemlik Suni İpek Fabrikası
Karabük Demir Çelik Fabrikası
Malatya Bez Fabrikası

TEMEL ATILDIĞI YIL
20 Mayıs 1934
Yenilenerek Açıldı
14 Ağustos 1934
14 Ağustos 1934
15 Ağustos 1934
20 Kasım 1934
23 Ağustos 1935
28 Kasım 1935
28 Kasım 1935
3 Nisan 1937
25 Mayıs 1937

ÜRETİME GEÇTİĞİ YIL
16 Eylül 1935
13 Ağustos 1934
18 Nisan 1936
29 Kasım 1935
Kesin Tarih Bilinmiyor
4 Nisan 1937
9 Ekim 1937
Kesin Tarih Bilinmiyor
1 Şubat 1938
Kesin Tarih Bilinmiyor
Kesin Tarih Bilinmiyor

(Yenal, 2017: 86).

Bu dönemde açılan tesisler uzun yıllar Türk ekonomisine katkı sağlamış ve ekonomik
gelişmenin itici gücünü olmuştur. Sanayileşme alanında yapılan yatırımlarla birlikte finans
alanında da önemli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda
Türk lirasında yaşan düşüşler ve bunun neden olduğu ekonomik sıkıntılar göz önene alınarak
1984 yılına kadar geçerliliğini koruyacak olan “Türk Parasını Koruma Kanunu” 1930 yılında
çıkarılmıştır (Yenal, 2017: 80). Aynı yıl Merkez Bankası kurulmuş böylece Türkiye kendi
milli parası üzerinde kesin egemenliğini tahsis etmiştir (Kazgan, 2017: 52).
Türk Parasını Koruma Kanunu’nu ekonomik anlamda diğer devletçi uygulamalar takip etmiş,
1931 yılında “İhtikarı Önleme Yasası”, dört ay sonrada “İthalat Sınırlandırması Yasası”
mecliste kabul edilerek yasalaşmıştır (Yenal, 2017: 80).
Bir model olarak devletçiliğin benimsendiği bu dönem ekonomik kalkınmanın ağırlıklı olarak
ülkenin kendi öz güçleriyle gerçekleştirilmesi bakımından önemlidir. Ülkelerin dışa
bağımlılığın önemli bir göstergesi olarak kabul edilen dış ticaret açığı rakamlarına
baktığımızda Türkiye 1930-1939 yılları arasında 1938 yılı hariç hep dış ticaret fazlası
vermiştir (Boratav, 2016: 74).
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Dış Ticaret Dengesi (1930-1939)
YILLAR

DIŞ TİCARET
DENGESİ

1930

1.840

1931

291

1932

7.254

1933

12.974

1934

4.246

1935

5.597

1936

20.051

1937

18.685

1938

-3.880

1939

7.149

(Kaynak DİE Yıllık İstatistikler, 1930-1939)

Kamu tarafından yapılan yatırım ve harcamalarda belirli miktarlarda yerli üretim mal
kullanılma zorunluluğu getirilmiştir. Bu model sonraları ithal ikameci kalkınma modeli olarak
merkantilist bir düşünce temelinde Türkiye’de 1980 yılına kadar uygulanmıştır (Yenal, 2017:
82). Devletçi modelin uygulandığı dönemde özellikle gıda, tekstil, inşaat malzemeleri, basit
kimyasal ürünler başta olmak üzere sanayileşme alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu
gelişmelerin bir sonucu olarak 1939 yılına gelindiğinde, 1928 yılında %9,6 olan milli gelir
içindeki imalat sanayinin payı %14,7’ye çıkmıştır. Bu durum o günün koşullarında ve kısa bir
sürede gerçekleştirilmesi bakımından kayda değer bir gelişmedir (Şenses, 2017: 239).
DEVLETÇİ MODEL VE MİLLİ BURJUVASİ ÜZERİNE ETKİLERİ
1930-1939 yılları arasında uygulanan ithal ikameci ve devletçi model dünyada yaşanan
ekonomik kriz döneminde Türkiye’de başta sanayi ve kent ekonomisi olmak üzere genel
anlamda ülke ekonomisi üzerinde önemli bir gelişme sağlanmasına neden olmuştur (Pamuk,
2015: 194). İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde ekonomi politikalarında önderlik
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görevi özel sektöre geçmekle birlikte, devlet 1980’lere kadar ekonomi üzerindeki etkin
konumunu sürdürmeye devam etmiştir (Pamuk, 2015: 198). Devletçilik modeliyle kurulan
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 1930’lu yıllardan itibaren özel sektörün imalat sanayi
alanında kabuğunu kırmasına ve 1960 yılların ortasına kadar gelişim sağlamasına temel teşkil
etmiştir (Kazgan, 2017: 58).
Türkiye’de uygulanan devletçilik Timur’un ifade ettiği gibi; “ ekonomik anlamda kapitalizme
bir alternatif olarak değil aksine onu geliştirmeyi ve takviye etmeyi amaçlamıştır”.(Tazegül,
2005: 123, Timur, 1997: 123-132). Devlet bu dönemde sanayi sermayesi kurma çabalarına
girişmiş ve özellikle yerli bir Türk sanayi sermayesi oluşturmak için faaliyetlerde
bulunmuştur (Mardin, 1997: 229). Bu nedenle devletçi ekonomik modelin uygulandığı
yıllarda özel sektörün bu modelden genel anlamda olumsuz etkilendiğini söylemek zordur.
Uygulanan ekonomi politikasında devletçilik ilkesinin dayandığı temel prensip ekonomik
anlamda bazı faaliyetleri yapmak veya yaptırmak şeklinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda
ekonomik faaliyetlerin yaptırılması konusunda temel dayanak özel sektör olmuştur. Burada
amaçlanan hedef özel teşebbüsün bu faaliyetleri kaynakları en iyi şekilde kullanarak ve milli
amaçlara en uygun şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktır (Gökçen, 2017: 199).
Bu dönemde özel sektörün ekonomik anlamda sıkıntıya düşmesindeki temel neden uygulanan
devletçi politikalar değil, kriz yüzünden dış ticarette meydana gelen düşüşler olmuştur. Bu
dönemde devletin yapmış olduğu yatırımlar için gerekli malları üreten birçok özel işletme
kurulmuş bu durum hem piyasasının canlanmasına hem de özel sektörün gelişmesine
yardımcı olmuştur (Pamuk, 2015: 189). Bu nedenle Türkiye’de uygulanan devletçiliğin
kapitalist bir gelişme modeli olduğunu vurgulamak gerekir (Boratav, 2016: 65). Özellikle özel
sektör ağırlıklı bir ekonomik modeli savunan Celal Bayar’ın İktisat Bakanı olmasıyla birlikte
devletçilik modeli içerisinde özel sektöre tanınan imtiyazlar artmış, özel müteşebbislerin
yatırım ve imalat sektöründeki paylarında artışlar yaşanmıştır. Celal Bayar verdiği bir
beyanatta; devlet güdümünde gerçekleştirilecek sanayileşme modelinin özel sektörü göz ardı
etmeyeceğini, çünkü ülkede yapılması gerekli birçok işin mevcut bulunduğunu, devletçilik
ilkesiyle daha çok özel sektörün imkanlarının yetmeyeceği faaliyetlerin gerçekleştirileceğini
ifade etmiştir (Gökçen, 2017: 197).
Bu dönemde özel kesim sanayi sektörünün gelişmesi için atılan önemli adımlardan biri özel
sektör için gerekli olan sanayi kredisi talebini çözmek ve ülkede sanayi sektörünün
gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Sanayi ve Kredi Bankasıdır. Banka 7
Temmuz 1932 tarihinde kabul edilen 2064 sayılı kanun ile kurulmuştur.

Bu kanuna göre;
1) Makine alımı ve ülkede muadili bulunmayan inşaat malzemeleri için gerekli koşulları
sağlayanlara kredi verilecektir.
2) Sanayi işletmelerine çeşitli şekillerde işletme kredileri sağlanabilecektir.
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3) Makine piyasası oluşturularak kamu kuruluşlarının elinde olup da kullanılmayan veya
kullanılmaya uygun bulunmayan makinalar Türkiye Sanayi ve Kredi Bankasına
devredilecektir.
4) Özellikle ithalat yoluyla sağlanan hammaddelerin temininde aracı olacaktır.
5) Sanayicilere yönelik uygulanan özendirici prim işlemlerine aracılık edecektir.
6) Küçük işletmelere ve kooperatiflere hammadde ve kredi desteği sağlayarak ekonomik
olarak gelişmelerine yardımcı olacaktır (Tekeli ve İlkin, 1982: 209-210).
Görüldüğü üzere Sanayi Kredi bankası daha çok özel sektör işletmelere kredi vermek ve
üretimleri için gereken hammaddenin teminini sağlamak amacıyla, günün zor ekonomik
şartlarında kurulmuştur. Bu bankanın kurulma amacı bile hükümetin devletçilik modelini
uygulamakla birlikte özel teşebbüse olan inancını ve desteğini devam ettirdiğinin açık bir
göstergesidir.
Hükümet tarafından 1934-1938 yılları arasında uygulanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
incelendiğinde, bu planın özel sektöre bir alternatif olmaktan ziyade onu tamamlayan bir
unsur olarak uygulandığı görülmektedir. Plan özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi zor
yada imkansız olan ve üretimi ülke için zaruret teşkil eden malların üretiminin
gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmış ve uygulanmıştır. Devlet tarafından gerçekleştirilecek
bu tarz üretimlerin özel teşebbüsünde ihtiyacı olan nihai ve tüketim mallarını da üreteceği
düşünüldüğünde, üretimin özel teşebbüsün gelişimini ve gücünü arttıracağı kesindir. (Gökçen,
2017: 196). Devletçilik ilkesiyle birlikte Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kurulan büyük sanayi
işletmeleri o bölgelerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine, artmasına ve kentlerin
ekonomik olarak gelişmesini sağlamıştır (Kazgan, 2017: 57). Artan kamu yatırımlarının
beraberinde getirdiği talep ihtiyacı devletle iş yapan müteahhitler, ticaret ve küçük sanayi
erbabı için bir kazanç ve gelir sahası olmuştur (Boratav, 2016: 65). Ayrıca devlet
işletmelerinde üretilen ürünlerin pazarlanması ve satış faaliyetlerini üstlenen perakendeci
sektörü bu dönemde hızlı bir gelişme göstermiştir. Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler
beraberinde yeni özel sektör işletmelerinin açılmasını sağlamıştır.
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Sektörler İtibariyle Kuruluş Yıllarına Göre Özel İşletmeler
Kuruluş Yılları

Toplam İşletme Sayısı

Tarım

Sanayi

Mali Hizmet

%

%

%

1900 Öncesi

120

80

20

-

1901-1910

-

-

-

-

1911-1920

26

92.3

7.7

-

1921-1930

37

16.2

64.9

18.7

1931-1940

62

4.8

91.9

3.2

1941-1950

154

0.6

96.8

2.6

(Soral, 1974: 30).
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere özellikle iktisadi devletçilik modelinin uygulandığı
1930 yılından itibaren açılan işletmelerin sayısında belirgin bir artış olmuştur. Bu artışın
özellikle hedeflenen kalkınma modeli olan sanayileşme dikkate alındığında sanayi işletmeleri
ağırlıklı olması izlenen ekonomi politikalarının başarısının bir göstergesidir.
Aşağıdaki tabloya göre 1932-1939 yılları arasında sanayi kesimi üretiminde yaşanan
gelişmeler yeni tesislerin açılmasıyla birlikte kendini göstermiş, bunun sonucu olarak da hem
işletmelerin makine değerlerinde hem de üretim değerlerinde artışlar yaşanmıştır.
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1932-1939 yılları arasında işletmelerin makine ve üretim değerleri (yıllar bakımından 1.000
TL olarak değerlendirilir). (Çavdar, 2003: 280).
Yıllar
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Makine, Alet, Edevat Değeri
55.627
63.344
67.710
70.137
76.724
82.084
89.670
103.677

Üretim Değeri
137.948
154.306
182.739
203.532
227.248
258.676
276.527
331.075

Kaynak: DİE, Teşvik-i Sanayi Anketleri
Bu dönemde özel sektörü desteklemek amacıyla yapılan düzenlemelerden bir diğeri 1927
yılında çıkarılmış olan Teşvik-i Sanayi kanununda yapılan bazı değişikliklerdir (Gökçen,
2017: 199). Bu değişiklikler sonucunda, Teşvik-i Sanayi kanunundan yararlanan işletmelerin
cari fiyat düzeyinde gerçekleşen üretim değerlerinde 2.4, katma değerlerinde 3, gayri safi
karlarında 3.2 kat bir artış yaşanmıştır (Boratav, 2016: 76).
1932-1939 Yılları Arasında Teşvik-İ Sanayi Kanunundan Faydalanan İşletmeler
Yıllar

İşletme

Bir Kişi

Şirket

Devlet, Özel

Sayısı

Elinde

Halinde

İdare ve Belediye

1932

1473

831

611

31

1933

1397

806

555

36

1934

1310

738

534

38

1935

1161

631

474

56

1936

1101

554

461

86
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1937

1116

562

465

89

1938

1103

529

470

104

1939

1144

522

511

111

(Köksal ve İlkin, 1973: 92)

Devlet tarafından kurulan işletmeler ileriki dönemlerde özel sektöre vasıflı iş gücü sağlama
açısından önemli bir rol oynamıştır. Devlet teşekküllerinin vasıfsız kişileri eğitmesi
sonucunda oluşan eğitimli ve bilgili işçi tipi bu kişilerin özel sektörde çalışmaya
başlamalarıyla birlikte dışsal bir fayda yaratmıştır. Bununla birlikte devlet teşekküllerinin
üretmiş olduğu ve maliyetinin altında bir fiyata özel işletmeler tarafından satın alınan
aramallar-girdiler bu işletmelerin karlılığının artmasına neden olmuştur (Kazgan, 2017: 58).
Hiç kuşkusuz sanayi yatırımlarının artmasında bu dönemde yapılan alt yapı yatırımlarınında
önemi büyüktür. Özellikle fabrikaların kurulması, üretilen ürünlerin pazarlanması ve
hammadde temini gibi koşullarda yaşanan zorluklar yapılan yeni yatırımlarla giderilmeye
çalışılmıştır. Bu dönemde özel sektörün ekonomik olarak gerçekleştirmesinin mümkün
olmadığı birçok alt yapı hizmeti devlet tarafından gerçekleştirilmiş, buda özel sektörün
üretime geçme aşamasında önemli bir etken olmuştur. 1930’ların başında 5.632 km olan
demiryolu hattı uzunluğu, 1939 yılına gelindiğinde 7.324 km’ye ulaşmıştır. (Çavdar, 2003:
283).
Sonuç itibarıyla 1930-1939 arası dönemde uygulanan sanayileşme planı, kambiyo rejimi,
Merkez Bankasının kurulması, ithal ikameci politikalara ağırlık verilmesi sonucunda yerli
üretimin artışı ve bankacılıktan demiryolu işletmeciliğine kadar devletin sektörlerdeki payının
artışı temelde özel sektörün gelişimini ve sermaye birikimlerinin artması sonucunu
doğurmuştur. Bu sermaye artışı ileriki yıllara da gelişecek olan sanayi burjuvazisinin ilk
filizlendiği yıllar olarak kabul edilmiştir (Çavdar, 2003: 295). Yaratılan tüm bu olumlu şartlar
bir taraftan özel kesimin imalat sanayine girmesini teşvik ederken diğer yandan üretim
sonucunda özel sektörün elinde hatırı sayılır bir derecede sermaye birikimine neden olmuştur.
Bu sermaye birikimi ileriki yıllarda Türkiye’de özel sektörde faaliyet gösterecek büyük
şirketlerin oluşmasına ve yatırımların devlet tarafından özel sektör tarafına kaymasına neden
olmuştur. Özellikle sanayi alanında büyüyen ve gelişen özel sektör, sermaye sınıfı ve işçi
sınıfı gibi toplumsal yapıların oluşmasında temel etken oluştururken, (Kazgan, 2017: 58)
devletin bu dönemde özel sektöre destek olmak amacıyla oluşturduğu politikalar ve kurumlar
iktisadi anlamda bir büyüme ve gelişme sağlamakla beraber, yaratılan devlet imkanlarından
sadece toplumun küçük bir kısmının yararlanabilmesi sonucunda eşitsizlikçi bir yapının
oluşmasına neden olmuştur (Pamuk, 2015: 214).
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SONUÇ
Milli mücadelenin kazanılması sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin temel
amaçlarından biri, askeri alanda kazandığı başarıyı ekonomik alana taşımak ve böylece tam
bağımsızlığını pekiştirmek olmuştur. Ekonomik alanda izlenecek politikaların temeli İzmir
İktisat kongresinde belirlenmiş, bu kongrede özel sektörün gelişimine uygun ve onun
öncülüğünde bir kalkınma modeli uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak gerek ülkenin
içinde bulunduğu şartlar gerekse dış kaynaklı etkenler özel sektör öncülüğünde bir kalkınma
modelinin başarılı olmasına imkan vermemiştir. Bunun sonucu olarak farklı etkenlerin
neticesinde 1930 yılından itibaren korumacı ve devletçi iktisadi politikaların uygulanmasına
karar verilmiştir. Devletçilik daha sonraki yıllarda özel sektöründe içinde yer aldığı bir model
olarak daha çok karma ekonomi ve ithal ikameci bir yapıda 1980’lerin başına kadar varlığını
devam ettirmiştir.
Türkiye’de uygulanan devletçilik ilkesi incelendiğinde, bu modelin katı bir devlet güdümü
içermediği bu anlamda daha çok devletin yapılandırıcı ve yol gösterici bir rol üstlendiği
görülmüştür. Bu nedenle iktisadi alanda devletçiliğin uygulandığı 1930-1939 arası dönem
Türkiye’de özel sektör ve milli burjuvazi acısından bir gerileme değil, aksine devlet
desteğinde bir gelişmenin yaşandığı ve bu yüzden devletçiliğin, “devletçi kapitalizm” olarak
karşılık bulduğu bir dönemdir. Ortaya çıkan bazı olumsuzluklar ve eleştirilerle birlikte
devletçilik modelinin uygulandığı 1930-1939 arası dönemde sanayi alanında önemli
yatırımlar yapılmış, fabrikalar açılmış ve izlenen korumacı, ithal ikameci ekonomi
politikalarıyla Cumhuriyet tarihinde görülmedik bir şekilde dış ticaret dengesinde fazla
verilmiştir. Özellikle bu yıllar daha önceleri sadece ticari alanda faaliyet gösteren milli
burjuvazinin, sanayi alanında var olmaya başladığı bir dönem olması açısından önemlidir. Bu
dönemde devlet merkezli uygulanan ekonomi politikaları, özel sektör ile bürokrasi arasındaki
ilişkilerin artmasına sebep olmuş, bu durum yıllar geçtikçe sermaye sahiplerinin ve yeni
gelişen orta sınıfın siyaset üzerindeki etkinliğinin artması sonucunu doğurmuştur. Yine
ekonomik kaynakların devlet eliyle dağıtıldığı bu dönem, bürokrasi ile sermaye grupları
arasında çıkar ilişkilerinin yoğunlaşmasına buda patronaj kavramının gelişmesine zemin
hazırlamıştır.
Bu açıdan bakıldığında günümüzde korumacı, neo-merkantilist politikaların yeniden dünya
ülkeleri tarafından uygulanmaya başlandığı göz önüne alındığında, Türkiye’nin geçmiş
dönemlerde uyguladığı devletçi ekonomi politikalarının sağladığı birikiminden faydalanması
ve bu doğrultuda ekonomik politikalar oluşturmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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CAM ELYAF VE MONTMORİLLONİT TAKVİYELİ POLİÜRETAN SERT KÖPÜK
MİKROKOMPOZİTLERİN YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
Engin ACAR
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet
Poliüretan sert köpükler bilindiği üzere, ısı yalıtım ve izolasyon amacıyla buzdolabı ve
soğutucularda, boru hatlarında, gemilerde, yakıt tanklarında ve binalarda çokca
kullanılmaktadır. Ancak mekanik özellikler ve yanmazlık özellikleri bakımından eksik
bulunan poliüretan sert köpüklerin bu özelliklerinin geliştirilmesi için bir çok araştırma
yapılmaktadır. Cam elyaf ve montmorillonit (nanokil) katkıları eklenildiği kompozit
malzemelerin mekanik özelliklerini artırdığı gibi, ısıl iletkenliğini ve yanmazlık özelliklerini
de olumlu yönde geliştirmektedir. Bu çalışmada sert poliüretan köpük yapısına katılan cam
elyaf malzemesi ile köpük malzemesinin basma ve çekme dayanımlarının arttırılması
planlanmıştır. Aynı zamanda cam elyaf malzemesi ile birlikte sisteme montmorillonit kilinin
eklenmesiyle de beraber sert poliüretan köpük malzemesinin hücre boyutunun azaltılması ve
termal iletkenlik değerlerinin minimum seviyede tutulması da öngörülmüştür. Bilindiği üzere
cam elyaf tek boyutlu geometrilerinden dolayı sistemi reaktif köpürme esnasında anizotropik
olarak yönlendirmesi mümkündür. Diğer taraftan nanokilin iki-boyutlu geometrisinden
dolayı reaktif köpürme esnasında nanokiller sistemde heterojen çekirdeklenme ajanları
olarak görev yapacaklardır. Sentez sonrası alınan cam elyaf nanokil katkılı numunelere
termal iletkenlik ölçümü, yoğunluk ölçümü, Basma testi, Termogravimetrik Analiz (TGA)
testleri uygulanarak mekanik, termomekanik ve termal özelliklerinin analizleri yapılmıştır.
Bu cihazların yanı sıra; Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometre (FT-IR), Taramalı
Elektron Mikroskopu (SEM) cihazlarıyla da numunelerin morfolojileri ve moleküler
seviyedeki etkileşmeleri analiz edilmiştir.
1.GİRİŞ
Poliüretan kimyasal bileşenleri ve işlenişi değiştirilerek 3 farklı polimer çeşidi olan termoset,
termoplastik ve elastomer sınıfında son ürün alınabilen tek polimerdir. Poliürentandan
1937’de Otto Bayer tarafından icat edildiğinden bu yana çeşitliliği sayesinde çok geniş
yelpazede farklı ürünler üretilmiştir. Günümüzde esnek köpük, sert köpük, kaplama,
sızdırmazlık ürünleri, yapıştırıcı vb ürünlerler mobilya, giyim,elektronik, inşaat, tıp ve
otomotiv gibi birçok sektörde, toplamda yıllık 20 milyon ton üretim kapasitesiyle tüm
dünyada tercih edilmektedir. [1,2]

Literatür taramalarında karşılaştığımız poliüreten-cam elyaf ve poliüreten-montmorillonite
kompozit çalışmalarıyla; cam elyaf takviyesiyle yapılan poliüretan sert köpüğün basmaTam Metin Kitabı
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çekme mukavemet değerlerinin ve diğer mekanik özelliklerle beraber neredeyse doğru orantılı
şekilde arttığını[3,4] montmorillonite takvisiyle de yanma dayanımı ve ısıl geçirgenlik
değerlerinde olumlu yönde gelişme kaydedildiği gözlemlenmiştir.[5,6]

Literatür taraması sonuçlarına dayanarak cam elyaf ve montmorillonite takviyesiyle hem
mekanik özelliklerin hem de yanma dayanımının arttırıldığı poliüretan sert köpük
mikrokompozit elde etmenin mümkün olduğu sonucuna varıldı.

2. NUMUNELERİN HAZIRLANMASI
Poliüretan sert köpükler için gerekli olan PMDI (fenilmetan diizosiyanat), poliol ve köpürme
ajanı olarak siklopentan ve isopentan ayrı kaplarda ölçülüp, sonrasında bir PET şişeye
döküldü. Sonrasında 1,5 dakika boyunca 3000 devir/dk hızda karıştırıldı. Bu süre sonunda
köpürmeye başlayan karışım yaklaşık 15 sn sonrasında son şeklini aldı.

Şekil 1: Poliüretan sert köpük numunelerin hazırlanması

İki gün boyunca oda sıcaklığında bekletilen numuneler farklı karakterizasyon yöntemleri için
çeşitli boyutlarda ve şekillerde parçalar kesildi.

3.KARAKTERİZASYON ve SONUÇLAR.
Zayıflatılmış toplam yansımalı Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi analizi Bruker
Tensor 27 model spektrometre (US) kullanılarak yapılmıştır. Numune yüzeyi 400-4000 cm-1
arasında taranmıştır. Bütün spektumlar oda sıcaklığında kayıt edilmiştir.
Köpürme yönüne dik olan basma mukavemti testleri Instron 5982 100kN Floor Model
Universal Testing System kullanılarak yapılmıştır. Numuneler 2.5x5x5 mm boyutunda ve
basma hızı ise 5 mm/sec dir. Basma gerinimi 0.5 oluncaya kadar testler yapılmış ve veri kayıt
edilmiştir.Testler en az her bir bileşimden en az 3 adet test numunesi üzerinde yapılmıştır.
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PU sert köpük sisteminin termal bozunma analizi TA Instruments Q600 Simultaneous
Differential Thermal Analysis (DSC-TGA) kullanılarak yapılmıştır. Bütün numuneler,
alumina hücreler içerisinde 20°C den 600 °C ye kadar ısı hızı 20°C/dak ve N2 ortamında test
edilmiştir.
Numunelerin termal iletkenlik katsayıları, Decagon Devices KD2 PRO Thermal Properties
Analyzer cihazı kullanılarak alınmıştır. Ölçümler esnasında 60 mm uzunluğunda, 1.3 mm
çapında bir sensor prob kullanılmıştır. Her bileşim için en az 3 adet test örneğinden ölçüm
alınmıştır.
3.1.ATR FT-IR Sonuçları

Şekil 2: ATR FT-IR sonuçları

Grafiklerdeki PU saf poliüretanlı; GF cam elyaflı; GF-C ise cam elyaf ve montmorillonitin
olduğu numuneyi temsil etmektedir.
Bilindiği gibi FT-IR grafiğinde her dalga numarası farklı bir fonksiyonel grubu temsil eder.
2900 𝑐𝑚−1 dalga numarası CH gruplarını, 3300 𝑐𝑚−1 dalga numarası ise NH gruplarını
temsil ediyor. Grafikteki o bölgelerdeki oluşan piklere baktığımızda numunelerin yapısal
olarak değiştiğini gözlemliyoruz. 1060 𝑐𝑚−1 dalga numarası polieter poliol içerisindeki C-OC titreşim frekansına tekabül ettiğinden bu dalga numarasındaki pikin poliüretan sert köpük
sistemine değişik oranlarda cam elyaf ve nanokil ilavesiyle beraber dalga numarasının sayısal
değerinin değiştiği gözlenmiştir. Bu sonuç da, poliüretan sert köpük sistemindeki C-O-C
fonksiyonel gruplarının kilin yüzeyinde bulunan hidroksil grupları ve cam elyaf yüzeyinde
bulunan silan grupları ile zayif ikincil derecede moleküllerarası bağ yaptığını
kanıtlamakatadır.
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3.2.Yoğunluk Sonuçları

Şekil 3: Yoğunluk testi sonuçları

Cam elyafın ve kilin özkütleleri, sert poliüretan köpüğünküne oranla daha fazla olmasından
dolayı sert poliüretan köpük sistemi için yoğunluğu artırıcı bir etkisi olmuştur. Diğer taraftan
kil ise cam elyaftan daha hafif olduğundan GF-C kodlu sert poliüretan küpük numunesinde
yoğunluğu bir miktar azaltmıştır.
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3.3.Basma Testi

Şekil 4: Basma testi sonuçları

Basma testi sonucunda cam elyaflı numunenin basma modülü ve mukavemeti, saf poliüretanlı
numuneye kıyasla oldukça artmıştır. Kil eklentisiyle ise cam elyaflı numunenin basma
mukavemetinde bir miktar azalma kayıt edilmiştir.

3.4.TGA Sonuçları

Şekil 5: Termogravimetrik analiz sonuçları

TGA analizi sonucunda 350 ⁰C’ye kadar PU ve GF-C sert poliüretan köpük sistemleri benzer
sonuçlar verirken; GF kodlu sert poliüretan köpük sistemi daha düşük sonuçlar vermiştir. GFC kodlu sert poliüretan köpük sisteminin 350 ⁰C’den sonra kötüleşmesi de kilin nanokompozit
yapısını bozduğunu ve kilin polimer zincirleri ile uyumlu ve etkin bir şekilde etkileşmediğini
göstermektedir.
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3.5. SEM Sonuçları

PU

GF

GF-C

Şekil 6: Scanning Electron Microscopy (SEM) sonucunda elde edilen köpürme yönüne dik(üstte),
köpürme yönüne paralel(altta) kesitlerin görüntüleri

Köpürme yönüne (yerçekiminin tersi yönüne) dik alınan kesitlerde daha izotropik, köpürme
yönüne paralel alınan kesitlerde ise anizotropik bir görüntü oluşmaktadır. Saf sert poliüretan
köpük sistemi olan PU kodlu numunede hücre büyüklüğü köpürme yönüne paralel olan SEM
görüntülerinde daha büyük olarak gözlenmiştir. Sert poliüretan köpük sistemine cam elyaf
eklenmesiyle beraber (GF kodlu numune koşulları), GF kodlu numunedeki hücre
büyüklüğünün saf PU sert poliüretan köpük sistemine göre biraz daha azaldığını
göstermektedir. Diğer taraftan sert poliüretan köpük sistemine hem cam elyaf hem de kil
eklenmesiyle beraber (GF-C kodlu numune koşulları), GF-C kodlu numunedeki hücre
büyüklüğünün GF sert poliüretan köpük sistemine göre biraz daha arttığını göstermektedir.
Aynı zamanda, GF-C kodlu numunedeki hücre büyüklüğünün saf PU sert poliüretan köpük
sistemindeki hücre büyüklüğüne eşdeğer olduğu görülmüştür.
3.6.Isıl İletkenlik Testi

Şekil 7: Köpürme yönüne göre termal iletkenlik testi
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SEM sonuçlarıyla da bağdaşacak şekilde GF sisteminde PU’ya göre hücre boyutu düşük, bu
nedenle termal iletkenlik de düşük; GF-C’nin hücre boyutu ise PU’dan büyük bu sebeple
termal iletkenliği de yüksek çıkmaktadır.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada başarılı bir şekilde PU sert köpük sistemine cam elyaf ve kil ilavesiyle birlikte
sistemin moleküllerarası etkileşimleri, morfolojisi, termal iletkenliği, termal bozunma
davranışı ve mekanik özellikleri sistematik olarak incelenmiştir. Çalışmanın FT-IR
sonuçlarına göre, poliüretan sert köpük sistemindeki C-O-C fonksiyonel gruplarının kilin
yüzeyinde bulunan hidroksil grupları ve cam elyaf yüzeyinde bulunan silan grupları ile zayif
ikincil derecede moleküllerarası bağ yaptığını kanıtlamaktadır. Cam elyafın ve kilin
özkütleleri, sert poliüretan köpüğünküne oranla daha fazla olmasından dolayı sert poliüretan
köpük sistemi için yoğunluğu artırıcı bir etkisi olmuştur. GF-C kodlu sert poliüretan köpük
sisteminin 350 ⁰C’den sonra kötüleşmesi de kilin nanokompozit yapısını bozduğunu ve kilin
polimer zincirleri ile uyumlu ve etkin bir şekilde etkileşmediğini göstermektedir. SEM
sonuçlarına GF-C kodlu numunedeki hücre büyüklüğünün saf PU sert poliüretan köpük
sistemindeki hücre büyüklüğüne eşdeğer olduğu görülmüştür. SEM sonuçlarıyla da
bağdaşacak şekilde GF sisteminde PU’ya göre hücre boyutu düşük, bu nedenle termal
iletkenlik de düşük; GF-C’nin hücre boyutu ise PU’dan büyük bu sebeple termal iletkenliği de
yüksek çıkmaktadır.
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“ÖĞRETMENİM OKUYORUM VE ANLIYORUM”: BAŞARILI OLMANIN SIRRI

Doç. Dr. Şafak ÖZTÜRK AYNAL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Öğr. Gör. Şerife ŞAHİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
İlkokul yıllarında kazanılan okuduğunu anlama becerisi çocuğun ve gencin yasamı boyunca
tüm öğrenmelerini olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Bu etki, okuduğunu anlama becerisi
gelişmiş bireylerde olumlu olarak görülürken, okuduğunu anlama becerisi gelişmemiş
bireylerde ise tam tersi etki göstermektedir. Okuduğunu anlamak için sadece okunan
kelimenin anlamını bilmek yeterli değildir. Kelimenin anlamını bilmenin yanı sıra anlama,
kavrama, zihinde yeniden yapılandırma, aralarında ilişki kurma ve değerlendirme yapmak da
gereklidir. Bundan dolayı okuduğunu anlama aynı zamanda bir düşünme etkinliği olup dilde
ve düşüncede olan bir ilerlemedir. Okuyucunun o konudaki ön bilgileri veya geçmiş bilgi
birikimi, konuya olan ilgisi ve okuma tecrübelerini de etkilemektedir. İşte bundan ötürüdür ki
ön bilgilerin artırılması için çocuğun daha okul öncesi dönemden itibaren zengin bir uyarıcı
çevre içinde yetişmesi gerekir. Bu çevre de ancak ve ancak okul öncesi kurumların
sağlayacağı olanaklarla özellikle de anadili gelişimine yönelik farklı hikaye anlatımı yöntem
ve tekniklerinin kullanıldığı ortamlarla mümkündür. Böyle bir çevrede yetişen çocuklar,
akranlarına göre daha fazla ön bilgiye sahip olmaktadırlar. Bu da doğal olarak çocukların
okumalarına olumlu etki yapmaktadır. Bu çalışmada da yazarlar tarafından yukarıda
belirtilen bu konu daha ayrıntılı şekilde literatür tarama yöntemi kullanılarak irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Okuduğunu anlama, okul öncesi dönem

GİRİŞ
Okumak insanoğlunun belki de hayattaki en önemli uğraşılarından birisidir. Niçin
okur insan? Neden ihtiyaç duyar? İnsan önce hayatı anlayabilmek adına okur. Anlamak için
okur ve okuduğunu da anlamak ister. Çünkü okuma, hem eğitim sürecinde hem de sosyal
yasamda bilgi kazanımının en temel yollarındandır belki de. Okuma kavramı en genel
tanımıyla bakıldığında bir yazıyı sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve diğer
ögeleriyle görebilmek, algılayabilmek, tanıyabilmek ve anlamını kavrayabilmek, kıyaslamalar
yapabilmek, yorumlayabilmek, fikir üretebilme ve yargıya varabilme, analiz ve sentez
yaparak değerlendirebilmektir. İki ayrı durum gibi görünen “okuma ve anlama” aslında
birbirine neden-sonuç ilişkisi ile bağlıdır. Anlayarak okuma sürecinde önce iyi okuyabilme
daha sonra da okunan yazıyı kavrayabilme sürecin temel aşamalarıdır. Buna göre okuduğunu
anlama basit bir çözümleme tekniği olmamakla birlikte bilinçli bir bilişsel çaba gerektiren
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oldukça karmaşık ve bir o kadar da dinamik bir süreçtir. Bir öğrenme çabasıdır aslında.
Okumak sadece sözcükleri ya da cümleleri görmek demek de değildir. Okuyabilmek, özellikle
anlayarak okuyabilmek için, görmenin de ötesinde bir takım zihinsel etkinlikler gereklidir.
Çünkü verimli bir okumada bireyin, okuduğu metinde ileri sürülen düşünceleri anlaması,
düşünceler arasındaki bağları kavraması, onları kendi birikimleriyle karşılaştırıp bir düzene
koyması ve belleğinde saklamak istediklerini seçip ayırması gerekir.
İlkokul yıllarında kazanılan okuduğunu anlama becerisi çocuğun ve gencin yasamı
boyunca tüm öğrenmelerini olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Bu etki, okuduğunu anlama
becerisi gelişmiş bireylerde olumlu olarak görülürken, okuduğunu anlama becerisi gelişmemiş
bireylerde ise tam tersi etki gösterecektir. Örneğin Bloom’un yapmış olduğu bir
araştırmasında (aktaran Yılmaz, 2008:1) okuduğunu anlama gücü ile öğrencilerin matematik,
fen, dil ve edebiyat derslerindeki başarıları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. O halde buradan başarılı bir akademik yaşam için öğrencinin okuduğunu iyi
anlaması gerekir yorumu yapılabilir.

OKULÖNCESİ EĞİTİMDEN GENEL EĞİTİME “ANLAMA”
Her an değişim ve gelişim içinde olan günümüz dünyası çağdaş eğitim anlayışı gereği
gelecek nesli, bilimsel ilerlemenin yanında toplumsal, ekonomik ve teknolojik ilerleme hızına
ve bu değişime ayak uyduracak düzeyde yetiştirmeye özen göstermektedir. Bu değişime ve
gelişmelere ayak uydurmak ve bu gelişimin temelindeki etkenleri anlamak için bireylerin
kendilerini sürekli yenilemeleri önemlidir. Bireyin bilgi birikimini yenilemesinin çok çeşitli
yolları olmakla beraber, en iyi yolu okumaktır. Daha önce de bahsedildiği üzere okuma
öğrenmenin temel stratejilerinden biri olduğundan hemen hemen eğitimin her aşamasında ve
türünde öğretmenlerin geliştirmeleri gereken bir beceridir. Bireylerin bu becerisi gelişmeden,
onların toplumda meydana gelen gelişmelere anlam vermesi, ilişkilendirmesi, bu olaylar
üzerinde düşünüp, sorgulaması ve bir çözüm üretmesi olanaklı olmayacaktır. Bu açıdan
bakıldığında okuma, bilgiye doğrudan ulaşma ve onu anlamlandırmada oldukça önemli bir
yere sahiptir. Eğitimle ilişkili olarak ele alındığında okuma, gelişime açık ve çok yönlü bir
beceridir.
Okuma faaliyeti genel olarak iki kavrama göre açıklanabilir. Bunlar tanıma ve
algılamadır. Okumaya başlanıldığı zaman ilk önce tanıma gerçekleşir ki bu o metindeki
harflerin, kelimelerin tanınması olup daha çok duyulara dayalı bir etkinliktir. Tanıma
etkinliğini daha sonra beyinde algılama takip eder. Algılama esnasında metin beyinde hem
örgütlenir ve anlamlandırılır, hem de bunların daha önceki bilgilerle bağlantı kurularak
kıyaslaması yapılır. Dolayısıyla okuduğunu anlamak için sadece okunan kelimenin anlamını
bilmek yeterli değildir. Kelimenin anlamını bilmenin yanı sıra anlama, kavrama, zihinde
yeniden yapılandırma, aralarında ilişki kurma ve değerlendirme yapmak da gereklidir.
Kısacası anlamlı bir okumada okuyucu metinde geçen düşünceyle ilgili ön bilgilerini
bütünleştirirken aynı zamanda metinde geçen kelimelerin anlamlarından yola çıkarak
cümlelerin anlamlarına, cümlelerden de paragrafların anlamlarına ve paragraflardan da
konunun anlamına ulaşmaya çalışır. Daha genel bir ifade ile söylenecek olursa; okuduğunu
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anlama, okuyucunun ön bilgileri ile metinlerden öğrendiklerini karşılaştırıp, sentez ederek
yeni bir düşünceye ulaşması çabasıdır. Bundan dolayı okuduğunu anlama aynı zamanda bir
düşünme etkinliği olup dilde ve düşüncede olan bir ilerlemedir. Yapılan araştırmalarda, iyi bir
okuyucu olan öğrencilerin derslerinde de başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Yapılan diğer
bazı çalışmalarla da etkili ve iyi okuyucuların, okuduğunu anlama etkililiğini artırmak ve
sürdürmek için okuma öncesinde, okuma sırasında ve okuma sonrasında farklı bilişsel
etkinlikler kullandıkları gözlenmiştir. (Çiftçi, 2007; Sever, 1993; Bingham, 2001; Brown,
1980; Collins ve Cheek, 1999; Quiocho, 1997; Ciardiello, 1998; Parker, 2001; Rich & Blake,
1994; Pressley & Warthon – Mcdonald, 1997 ). Daha önce yukarıda da vurgulandığı gibi
anlayarak okuma, okuldaki genel başarının en önemli faktörlerinden biridir. Hele ki
günümüzde çağdaş eğitim anlayışının önem kazanmasıyla birlikte öğrencilerin eğitim süreci
içinde bilginin edilgin alıcısı konumunda değil, aksine aktif, sorumlu, okuyan, eleştiren,
sorgulayan, yaratıcı, sorun çözücü, kendine güvenen ve söz sahibi olan konumunda yer alması
beklenmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi de ancak eğitimsel süreçte okuduğunu anlama
gücünü kazanmış bireylerin yetiştirilmesine bağlıdır. Ancak bundan sonra kişi okuduğunu
anlamada elde edilen kazanımlar yoluyla bilgiyi yeniden üretilebilir, geliştirilebilir ve
kendilerini ifade etmeleri sağlanabilir. Bireyin bir konudaki ön bilgileri veya geçmiş bilgi
birikimi, konuya olan ilgisi ve okuma tecrübelerini de etkilemektedir. Bundan ötürüdür ki ön
bilgilerin artırılması için çocuğun daha okul öncesi dönemden itibaren zengin bir uyarıcı
çevre içinde yetişmesi gerekir. Bu çevre de ancak ve ancak okul öncesi kurumların
sağlayacağı olanaklarla özellikle de anadili gelişimine yönelik farklı yöntem ve tekniklerinin
kullanıldığı ortamlarla mümkündür. Böyle bir çevrede yetişen çocuklar, akranlarına göre daha
fazla ön bilgiye sahip olmaktadırlar. Bu da doğal olarak çocukların ileride okumalarına
olumlu etki yapmaktadır.
İnsan hayatında büyük önem arz eden ve 0-6 yaş dönemini kapsayan okul öncesi
eğitim ile çocukların yetenek ve becerileri, sistemli ve etkili bir biçimde geliştirilir. Dil
edinimi ve gelişimi konusunda çalışan dil bilimciler özellikle okul öncesi yılların dil
becerilerinin kazanılması bakımından çok önemli olduğunu ifade etmektedirler. Ana dilin
temellerinin büyük ölçüde oluştuğu okul çağına kadar anlama becerisi olarak sadece dinleme
vardır. Dinleme becerisi diğer dil becerilerinin temelini oluşturur. Diğer bir ifadeyle; okul
öncesi eğitim çağında etkili bir dinleme eğitimi alan çocuğun okuma, anlama,yazma ve
konuşma becerileri de gelişir. Çocuklarda dinleme, anlama ve anlatma becerilerinin olumlu
doğrultuda gelişmesine yardım etmek için çocukların gelişim dönemlerini bilmek ve çocuğun
gelişimine uygun uyaranlar sağlamak önemlidir. Araştırmalar, okumaya hazırlık, dinlediğini
anlama konusunda eğitilen çocukların dinleme becerisinin daha çok geliştiğini
göstermektedir. Anaokullarında öğretmenler bir takım uygulamalarla çocuklara dinleme
alışkanlığı vermeye çalışmaktadırlar. Çocuklar bu kurumlarda yeni sözcüklerin anlamlarını
öğrenme, arkadaşlarının konuşmalarını dinleme gibi etkinliklerle dil becerilerini geliştirirler
(aktaran Aral, Kandır, Yaşar, 1981: 17). Okul öncesi eğitiminin dil becerileri kazandırmadaki
rolünü ele alan çalışmalar da okul öncesi eğitimin önemi ortaya koymaktadır. ( Aslan, 2009 )
Okul öncesi dönemden itibaren çocuğun anlam evrenini ( şekil 1 ) onun bilişsel, dilsel,
duygusal ve biyolojik yeterliliği, sözcük dağarcığı, renk ve çizgiyle oluşturulan görseller,
zekası, toplumsal ve kültürel çevresi etkiler. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar bu
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etkenlerden doğar ve bu durum çocuğun anlamasında etkilidir. Biraz evvel vurgulandığı üzere
okunulanı anlamanın gerçekleşmesi için o dildeki kelime dağarcığının yeterli olması ve aynı
zamanda okuyucunun dikkatini metine yoğunlaştırması gerekir. Örneğin yapılan çalışmalar
göstermiştir ki, okumayı anlamlandırmak için sadece gözlerimizi değil, aynı zamanda
hatırlama ve dikkat mekanizmaları, dilin kullanımı ve doğası, konuşmanın anlaşılması,
bireyler arası ilişkiler ve sosyo-kültürel farklılıklar da işin içine girmektedir. (Epçaçan, 2009;
Güngör,2005; Saracaloğlu v.d., 2011; Koç, 2007; Kuru v.d., 2017;Yılmaz, 2008).

Çocuğun
anlam
evrenini
etkileyen
değişkenler

Şekil 1: Çocuğun anlam evrenini etkileyen değişkenler (Çer, 2016 )

Çocuğun sözcük dağarcığı ne kadar fazla ise, anlatılanı anlaması ve anlatması o kadar
iyidir. Dilsel ve bilişsel gelişme birbirine paraleldir. Bilinen sözcükler, çevresinde olup
bitenleri anlamasını ve birbirleriyle ilişkilendirilmesini sağlar. Çocuğun dil gelişimi yönünden
sahip olduğu düzeyin saptanabilmesi, onun anlatılanlarla ilgili neler anladığı konusunda bize
ipucu verir. İki yaşındaki bir çocuk 50, iki buçuk yaşındaki bir çocuk 200, üç yaşındaki bir
çocuk ise 300 civarında sözcük kullanabilir. Her yaştaki çocuklar yeni sözcüklere ilgi
duyarlar. Dört-beş yaş arasında sözcük kapasitesi 1500’ü geçer. Altı yaşında ise 2500’e ulaşır
(Çer, 2016). Çocuğun doğuştan getirdiği olumsuz kalıtsal özellikler, annenin hamilelik
döneminde karşılaştığı olumsuzluklar, kaygı, korku, şiddet vb. durumlar, kötü beslenme gibi
durumlar çocuğun anlama ve anlatma becerilerini olumsuz etkileyebilir. Sevgi ve güvenden
yoksun ortam, sürekli azarlanma, cezalandırılma, suçlanma, şiddete maruz kalma çocuğun
tüm yaşamını (bilişsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel gelişimini) olumsuz etkiler (Cüceloğlu
2013). Sağlıklı bir gelişim için beslenme ve korunmanın yanında sevgi ve güven ortamı çok
önemlidir. Çocuğun duygusal gelişimi de anlama yetisinin gelişmesinde dil ve bilişsel gelişim
kadar önemlidir.
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Çocuğun çevresindeki renkler, şekiller, işaretler sözcük dağarcığının gelişmesini
önemli derecede etkiler. Çocuklar daha konuşamadıkları dönemlerde bu renkleri, şekilleri,
çizgileri hafızalarına yerleştirirler, bu kavramların isimlerini öğrendikten sonra sözel olarak
anlatabilir hale gelirler. Çocukların kitapla buluşmaları da bu dönemde gerçekleşir. Resimli
kitaplarla başlayan bu buluşma, çocuğu ileride okumayı öğrenmeye hazırlayacak şekilde
resimlerin arasında kısa metinlerin yer aldığı kitaplarla devam eder ve bu süreçte çocuğun
kitapla sürekli etkileşimde bulunması sağlanır. Çocuk, kitapla olan her etkileşimi sonucunda
yeni bilgiler edinir ve okumaya olan ilgisi biraz daha artar. Okulöncesi dönemde resimli kitap
okumanın önemini vurgulayan belirgin çalışmalar dikkati çekmektedir ( Turgut Bayram,
2009; Kakırman Yıldız, 2016; Bus,van IJzendoorn ve Pellegrini, 1995; Scarborough ve
Dobrich, 1994; Crain-Thoreson ve Dale, 1992). Uzunlamasına yapılan başka çalışmalarda da
dil ve okuma yazma becerilerinin resimli kitap okuma yaşantısıyla arttığını vurgulamışlardır
(Senechal ve LeFevre, 2002; Whitehurst ve Lonigan, 1998; Bus, van IJzendoorn ve
Crnic,1997). Bunlardan başka ayrıca çocukla birlikte oynanan kelime oyunlarının da okuma
yazma becerisinin gelişiminde önemli bir rol oynadığı yapılan bazı çalışmalarda görülmüştür
(DeTemple ve Snow, 2003; Reese, 1995). Bu nedenle erken dönemde, çocukları gelişim
özelliklerine ve ilgilerine uygun kitaplarla buluşturmak önemli ve gereklidir. Bu dönemde
verilecek kitaplar ABC kitapları, ilk kitap veya kavram kitapları olmalıdır. Çocuğun
okuduğunu anlama yetisinin gelişmesi için, onun kitaba yakınlığı sağlanmalıdır. Çocuk
istediği an kitaplara ulaşabilmelidir. Çocukluğun ilk yıllarında kitapla tanışma gelecekteki
tüm yıllarını etkiler. Okuma-yazma davranışı ile küçük yaşta tanışan çocuklar ilerleyen
yıllarda okuma davranışına da hazırlık yapmakta dolayısıyla bu durum okuma-yazmaya geçişi
de kolaylaştırmaktadır. Okumaya yönelik ilk beceriler çocuğun çevresindeki yazılı
materyallere karşı ilgi duyması, logo ve işaretleri tanıması, kendi adının yazılışını tanıması ve
alfabedeki bazı harfleri tanıması gibi belirtilerle ortaya çıkar. Okul öncesi dönemde çocuk, dil
gelişimini destekleyecek, sözcük dağarcığını artıracak kitaplarla buluşturulmalıdır. Bu
kitapların fiziksel ve içerik özellikleri çocuğun düzeyine uygun olmalıdır. Özellikle dinleme
ve konuşmaya (tekrarlamaya) fırsat veren çocuk edebiyatı türlerinden, hikayelerden,
masallardan, şiir, tekerleme ve bilmecelerden yararlanılmalıdır. Okul öncesi çocuğunun bu
türlere ilgisinin sürekliliğini sağlamak için, farklı yöntem ve tekniklerden yararlanmak
gerekir. Bunlara örnek olarak pazen ve diğer tür tahtada sunum tekniği, papatya tekniği,
şimşek kart tekniği, masal şişesi tekniği, klasör tekniği, projeksiyonla hikaye sunumu ve
burada ismi sayılamayan bir çok farklı hikaye sunum teknikleri verilebilir. Sürekli aynı
yöntemle okunan hikaye, masal gibi türler bir süre sonra çocukların dikkatini çekmeyecek,
sıkıcı hale gelecektir. Bu tür farklı tekniklerin kullanımı aynı zamanda metnin daha doğru
anlaşılması ve algılanmasına yardımcı olmaktadır.
Okul öncesi çocuğu önce okunan kitapları dinlerler, daha sonra kendileri resim
okuması yaparlar. Bu aşamada yetişkinin, okurken çocuğa verdiği sözel olmayan (bedensel)
mesajlar çok önemlidir. Yetişkinin anlattığı masal ve hikayelere hakim olması, istekli olması,
bunu beden diliyle belli etmesi ve olabildiğince dramatize etmesi, çocuklarda okuma, yazma,
konuşma hatta görsel okuryazarlık becerilerinin gelişmesi yönünden çok önemlidir.
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Okul öncesi dönemde aile, akran ve hatta öğretmenin okumaya hazırlık evresinde yer
alan önemli unsurlar olduğu söylenebilir. Bunlardan başka ayrıca okul öncesi eğitim
kurumları da çocuğun gelişiminde aile kadar önemlidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi
eğitimi alan çocukların, okul öncesi eğitimi almayanlara göre Türkçe başarıları yönünden
daha üstün olduklarını göstermiştir. Okul öncesi eğitimin süresi arttıkça elde edilen başarı da
artmaktadır (Dağlı 2007). Okul öncesi okuma davranışı ile ilgili yapılan bir araştırmada (Bus
ve van IJendoorn, 1995) anne babanın evde çocukları ile gerçekleştirdikleri kitap okuma
türündeki faaliyetlerinin onların dil gelişimi, kendiliğinden okuma-yazma, yazılan dili
kaydetme ve okuma başarısında etkili olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yapılan başka bazı
çalışmalar okul öncesi eğitimde yer alan ana dili çalışmalarının çocuğun daha sonra ki eğitim
hayatında okuma alışkanlığı kazanımına çok olumlu etki ettiğini vurgulamışlardır. Öğrenme
süreçlerinde sistemli eğitim etkinlikleriyle geliştirilmeye çalışılan becerilerin, yine sistemli
uygulamalarla ölçülüp değerlendirilmesi gerekir. Okul öncesi dönemde, edebi türlerin
anlatımından ya da okunmasından sonra, çocuklara açık uçlu sorular yöneltilerek, onlardan
anlatılanlarla ilgili resimler çizmeleri ve çizdikleri resimleri anlatmaları istenerek anlama
düzeyleri değerlendirilebilir (Çakmak & Yılmaz, 2009; Tanju, 2010; Üstün 2007).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda okuduğunu anlama konusu birçok ülke tarafından dikkat çekmiş ve bu
konunun bireyin yaşamındaki önemi ve değeri ve ayrıca toplumsal anlamda nasıl hızlı gelişim
gösterdiği fark edilerek ulusal düzeyde eğitim politikalarında değişiklik yapma yoluna
gidilmiştir. Bu değişikleri yaparken de uluslararası düzeyde öğrenci okuma performansını
ortaya koyan çalışmalardan yola çıkılmıştır (Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme
Kuruluşu (IEA) tarafından uygulanan, Progress in International Reading Literacy Study
(PIRLS) gibi ). Bu çalışmalara göre ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok ülke öğrencilerinin
okuma performansları düşük olduğu görülmüştür. Bu durumda Türk milli eğitimine de kendi
payına bu konuda önemli görevler düşmektedir. Eğer öğrencilerin okuma becerisinin
geliştirilmesine yönelik gerekli önlemler alınmazsa, okumayla ilgili yaşanan sorunlar her
zaman süregelecektir. Dolayısıyla bu anlamda öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini
geliştirmeye yönelik eğitim programlarına ya da okul içi ve okul dışı okuma etkinliklerine yön
vermek ancak bu beceriyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörleri anlamaya yönelik
ayrıntılı araştırmaların yapılmasıyla olanaklıdır. Çünkü okuduğunu anlamayla ilişkili
faktörlerin ortaya konması, bu becerilerin geliştirilmesiyle ilgilenen kişilere ve kurumlara
önemli ipuçları sağlayabilir. (Saracaloğlu v.d., 2011; Kutlu v.d., 2011; Karasakaloğlu v.d.,
2012; Güngör & Ün Açıkgöz, 2005).

KAYNAKLAR
Aral, N., Kandır, A ve Can Yaşar, M. (1981). Okul Öncesi Eğitim 2, İstanbul: Ya-Pa
Yayınları.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

342

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Aslan A. ( 2009 ). Okul öncesi eğitimi almış ve almamış ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin
anlama eğitimindeki farklılıklar. Ekev Akademi Dergisi, Sayı: 40., s.1-12.
Baker, Linda., Deborah, Scher & Kirsten Mackler. (1997). Home and family influences on
motivations for reading. Educational Psychologist, 32, 69-82.
Bingham, F. A. (2001). Understanding reading comprehension strategy. Retrieved from
http://bromwell.dpsk12.org/ stories/storyReader$151.
Brown, J. M. (1980). Metacognitive development and reading. Bulundugu Eser: R. J. Spiro,
B. C. Bruce, W. F.
Brewer (Ed). Theoretical issues in reading comprehension, perspectives from cognitive
psychology, linguistics, artificial intelligence, and education. Hillsdale, N.J.: Lawrence
Erlbaum.
Bus, Adriana G., van IJzendoorn, Marinus H. & Pellegrini, Anthony D. (1995). Joint book
reading makes for success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational
transmission of literacy. Review of Educational Research, 65, 1-21.
Bus, Adriana G., Belsky, Jay., van IJzendoorn, Marinus H. & Crnic, Keith. (1997).
Attachment and book reading patterns: A study of mothers, fathers, and their toddlers. Early
Childhood Research Quarterly, 12, 81-98.
Bus, Adriana G. & van IJzendoorn, Marinus H. (1995). Mothers reading to their 3 year olds:
The role of mother-child attachment security in becoming literate. Reading Research
Quarterly, 30, 998- 1015.
Claussen, Aangelika H., Mundy, Peter C., Mallik, Sangeeta Ciardiello, A. V. (1998). Did you
ask a good question today? Alternative cognitive and metacognition staretgies. Journal of
Adolescent & Adult Literacy, 42(3), 210.
Collins, M. D., Cheek, E. H. (1999). Reading instruction. The McGraw-Hill Comparies.
Crain-Thoreson, Catherine & Dale, Philip S. (1992). Do early talkers become early readers?
Linguistic precocity, preschool language, and emergent literacy. Developmental Psychology,
28, 421-429.
Cüceloğlu D. ( 2013 ). İçimizdeki Çocuk. Remzi Kitapevi, İstanbul
Çakmak, T. & Yılmaz, B. (2009 ). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığına
Hazırlık Durumları Üzerine Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Örneği.
Türk Kütüphaneciliği 23, 3, 489-509.
Çer, Erkan. 2016. Çocuk Edebiyatı. Eğiten Kitap, Ankara
Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim programında belirtilen
okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi. Yayımlanmamış
doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

343

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Dağlı Aslı, 2007. Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin
Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Konya
DeTemple, Jeanne & Snow, Catherine E. (2003). Learning words from books. In Anne van
Kleeck, Steven A. Stahl ve Eurydice B. Bauer (Eds.), On reading books to children: Parents
and teachers (pp. 16-36). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Epçaçan, C. ( 2009 ). “Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış”. Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 2,6, 207-223.
Güngör, A. ( 2005 ). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf ögrencilerinin okuduğunu anlama
stratejilerini kullanma düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 28, 101108.
Güngör, A. & Ün Açıkgöz ( 2005 ). “İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin
Okuduğunu Anlama Üzerinde Etkileri ve Cinsiyet İle İlişkileri”. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi,43, 354-378.
Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S., Yılmaz Özelçi, S. ( 2012). “Türkçe Öğretmeni
Adaylarının Okuma Stratejileri, Eleştirel Düşünme Tutumları ve Üst Bilişsel Yeterlilikleri”.
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13, 1, 207-221.
Kakırman Yıldız, A. ( 2016 ). “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığı
Kazanmasında Rol Model Olarak Aile”, Mavi Atlas, 7, 95-112.
Koç,C. ( 2007 ). Aktif öğrenmenin okuduğunu anlama, eleştirel düşünme ve sınıf içi etkileşim
üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Kuru, O, Kaşkaya, A. Calp, Ş. ( 2017 ). “İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin kağıttan ve ekrandan
okuduğunu anlama becerilerinin sınanması; öğretmen ve öğrenci görüşleri”. Sosyal Bilimler
Dergisi, 7, 13, 70-84.
Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., Bilican, S., Kumdaş, H. ( 2011). “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin
Okuduğunu Anlamada Başarılı Olup-Olmama Durumlarının Kestirilmesinde Etkili Olan
Değişkenlerin İncelenmesi”. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2011,
2(1), 132-139.
Quiocho, A. (1997). The quest to comprehend expository text: Applied classroom research.
Journal of Adolescent and Adult Literacy, 40(6), 450.
Parker, W. (2001). Social studies in elementary education. Ohio: Merril Prentice Hall.
Pressley, M. & Wharton-McDonald, R. (1997). Skilled comprehension and its development
through instruction. School Psychology Review, 26(2), 129-143
Reese, Elaine. (1995). Predicting children’s literacy from mother-child conversations.
Cognitive Development, 10, 381-405.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

344

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Rich, R. Z., Blake, S. (1994). Using pictures to assist in comprehension and recall.
Intervention in School and Clinic, 29(5), 271
Saracaloğlu , S., Dedebali, N.C., Karasakaloğlu,N. ( 2011 ). “Sekizinci sınıf öğrencilerinin
sessiz okuma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12, 3, 177-193.
Scarborough, Hollis S. & Dobrich, Wanda. (1994). On the efficacy of reading to preschoolers.
Developmental
Review, 14, 245-302.
Senechal, Monique & LeFevre, Jo-Anne. (2002). Parental involvement in the development of
children’s reading skill: A five-year longitudinal study. Child Development, 73, 445-460.
Sever, S. (1993). Türkçe öğretiminde uygulanan tam öğrenme kuramı ilkelerinin okuma ve
yazılı anlatım becerilerindeki erişiye etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Tanju, E.H. ( 2010 ). Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığı’na Genel Bir Bakış. Aile ve
Toplum. 11, 6, s.30-39.
Turgut Bayram, Y. ( 2009 ). Resimli çocuk kitaplarının okuma alışkanlığı üzerindeki etkisi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Üstün Elif, 2007. Okul Öncesi Çocukların Okuma Yazma Becerilerinin Gelişimi. Morpa
Kültür Yayınları, İstanbul.
Whitehurst, Grover J. & Lonigan, Christopher J. (1998). Child development and emergent
literacy. Child Development, 68, 848-872.
Yılmaz, M ( 2008 ). “Türkçede okudugunu anlama becerilerinigelistirme yolları”, Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,9,131-139.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

345

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE BASİT MALİYET KONTROL SİSTEMİNİN
YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜNDE KULLANIMI

Öğr. Gör. Erkan DENK
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SANALAN BİLİCİ
Atatürk Üniversitesi
Özet
Günümüzde her sektörde olduğu gibi konaklama sektöründe de yoğun bir rekabet yaşanmakta
ve işletmeler ağırlama hizmeti bileşenlerini misafirlerine kusursuz sunabilme yarışındadırlar.
Bu yarışı sürdürürken hedefleri, maliyetlerini etkin bir şekilde kontrol altına alıp düşük
seviyelerde tutarak gelirlerini en üst seviyelere çıkarabilmektir. Özellikle yiyecek ve içecek
maliyetleri konaklama işletmeleri ve yiyecek içecek işletmelerinde dikkat edilmesi ve etkin
kontrolün sağlanması gereken önemli maliyetler arasında yer almaktadır. Çünkü yiyecek ve
içecek bölümü, konaklama işletmelerinde en fazla gelir sağlayan ikinci bölüm olup, işletme
giderlerinin önemli bir bölümünü de oluşturabilmektedir. Dolayısıyla konaklama işletmeleri,
yiyecek ve içecek maliyetlerini kontrol edebilmek için doğru yöntemler seçmeli ve eksiksiz
uygulamalıdır. Kullanılacak bu yöntemler; işletmelerin karlılığını, verimliliğini ve
faaliyetlerinin sürekliliği için önemli bir fonksiyondur.
Yiyecek ve içecek maliyet kontrol yöntemleri; basit maliyet kontrol yöntemi, ayrıntılı maliyet
kontrol yöntemi, standart maliyet kontrol yöntemi ve potansiyel maliyet kontrol yöntemi
olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Konaklama işletmeleri veya yiyecek içecek işletmeleri
bu dört farklı yöntemden kendilerine ve işletme karakteristiğine uygun olanını seçerek
uygulamaya koyması gerekir. Aksi halde gelir kaybı, gereğinden fazla emek, enerji ve
hammadde tüketimi, hizmet kalitesinin düşüklüğü ve misafir memnuniyetsizliği gibi
olumsuzluklarla karşılaşacaklardır. Çalışma kapsamında verileri kullanılan işletme basit
maliyet kontrol yöntemini uygulamaktadır. Uygulamanın yapıldığı tesis bir kamu kurumuna
ait, belediye belgeli, üç yıldız statüsünde konaklama işletmesidir. Basit maliyet kontrol
yönteminin uygulandığı bu işletmede yiyecek içecek bölümünde maliyet yönteminin
uygulanabilirliği tespit edilmek istenmiştir. Konaklama işletmesinin 2018 yılına ait son altı
aylık verileri kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmada ilgili ayların verilerine göre yiyecek ve
içecek maliyetleri olması gereken oranların üzerinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Çalışma
sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda yüksek çıkan oranların sebepleri irdelenmeye
çalışılmış ve oranların istenilen düzeye çekilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Maliyet Kontrolü, Basit Maliyet Kontrolü, Yiyecek ve İçecek Maliyet
Kontrolü

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

346

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Giriş
Konaklama işletmeleri ve yiyecek içecek işletmelerinin yerine getirmeleri gereken en
önemli görevlerinden birisi kar elde edebilmek ve karlılıklarını sürdürebilmek için maliyetleri
kontrol altında tutabilmektir (Ulama, 2018: 261). Çünkü her geçen gün gerek konaklama
gerekse yeme içme sektörlerinde rekabet artmaktadır. Rekabetle birlikte maliyetler de artış
göstermekte olup işletmeler bu artışlar karşısında gelirlerinin azalmasıyla da karşı karşıya
kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu gelir düşüşüne engel olabilmek için maliyetler etkin bir şekilde
kontrol altına alınmalı ve maliyetleri düşürücü çalışmalar yapılmalı veya önlemler alınmalıdır.
Yiyecek ve içecek bölümü konaklama işletmelerinde odalar bölümünden sonra en
fazla gelir getiren ikinci bölümdür. Bu bölüm en fazla gelir sağlayan ikinci departman
olmasına karşın önemli maliyet kalemlerine de sahiptir.
Konaklama işletmeleri veya yiyecek ve içecek işletmelerinde yiyecek ve içecek
maliyetlerinin hangi yönde gerçekleştiğini tespit edebilmek, önceden belirlenen veya makul
sınırlar içinde olup olmadığını ölçebilmek için maliyet kontrol yöntemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır (Yılmaz, 2012: 147). Çünkü yiyecek ve içecek maliyet kontrolü işletmelerin
hedeflerine ulaşabilmesinde, sürekliliklerinin sağlanmasında etkili bir rol oynamaktadır. Bu
kontrol süreci boyunca maliyetleri etkileyen faktörleri, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara
karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğini ve maliyet kontrol sisteminin çalışma şeklini
bilmeleri gerekmektedir (Çam, 2009: 506; Yalın, 2017: 117). Bununla birlikte yiyecek ve
içeceklerin üretimle birlikte tüketimlerindeki karmaşık yapıları, ürünlerin raflarda bekleme
süresince değişikliğe uğrayabilmesi, bozulabilmesi, dayanıksız özellikli ürünlerin varlığı, fire
vermesi ve çürüyüp atılması ile birlikte istenmeyen yeni maliyetlerin de ortaya çıkması söz
konusudur (Köroğlu, 2009; Yalın, 2017: 117). Dolayısıyla bu tür olumsuzlukları en az
düzeyde yaşamak için çeşitli önlemler almak gereklidir ve bu önlemlerden en önemlisi de
maliyet kontrol sisteminin işletmelerde aktif olarak kullanılmasıdır.
1.Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrol Süreci
Yiyecek içecek işletmelerinde yiyecek ve içecekler ürün veya hizmet olarak
sunulduklarında maliyet gider olarak adlandırılmaktadır. Hatta yiyecek ve içecekler atıl
duruma düştüklerinde bile tüketilmiş olarak kabul edilirler ve kullanılamazlar, maliyet kabul
edilir. Örneğin bir etin; satın alınması, pişirilmesi, servis edilmesi veya zarar görmesi, amacı
için kullanılamaz hale gelmesi, atılması ve hatta çalınması bir maliyet oluşturmaktadır
(Dittmer ve Keefe, 2003: 7-8). Yani kısaca yiyecek ve içeceklerin maliyeti üretim için
harcanan veya katlanılan giderlerin tamamı olarak ifade edilebilir.
Konaklama işletmelerinde yiyecek ve içecek bölümü, odalar bölümünden elde edilen
gelirden sonra %25-50 arası oranla (bazen banket faaliyetleri ile odalar bölümünün önüne de
geçebilir) en fazla gelir getiren ikinci bölüm iken giderleri ise toplam işletme giderlerinin %
25-35’lik kısmını oluşturabilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin gelir ve gider oranlarındaki bu
yüksek paylarından dolayı son derece dikkat edilmesi ve kontrol altında tutulması gereken
önemli bir bölüm olarak görülmektedir (Altınel, 2017: 5). Yiyecek içecek işletmeleri
açısından maliyetler ise yiyecek malzeme, personel ve diğer işletme maliyetlerinden
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oluşmaktadır. Bu maliyetlerin satış gelirine göre oransal dağılımı şöyledir: Yiyecek maliyeti;
%30-35, personel maliyeti; %30, işletme diğer maliyetler; %20, kar; %15-20 şeklindedir
(Özbirecikli ve Güven, 2016: 798). Yiyecek ve içecek maliyetleri hammadde fiyatları ile
yakından ilgili olabildiği gibi yanlış satınalma yöntemleri, uygunsuz depolama koşulları ve
üretim hataları gibi sebeplerden de kaynaklanarak olması gerekenden yüksek seviyelerde
gerçekleşebilmektedir (Ulama, 2018: 268). Dolayısıyla yiyecek ve içecek sektöründe maliyet
kontrolü, üretilen yiyecek ve içeceklerin servisi ile ilgili gelir ve maliyetler arasındaki ilişkiyi
kontrol atına alarak gelirleri arttırmayı amaçlamaktadır (Sarıışık ve Bilgin, 2017: 272).
Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümleri ve yiyecek içecek işletmeleri
günlük olarak üretim yapan ve ürünlerini misafirlerine sunan işletmelerdir. Bu ürünlerin
üretiminde önemli bir maliyet unsuru olan hammadde ve malzemelerin satın alınması, uygun
şartlarda depolanması, ön hazırlıkların yapılması, üretilip, pişirilmesi ve sunumlarının
gerçekleştirilmesi etkin bir kontrole ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla yiyecek ve içecek
maliyet kontrol süreci; satınalma, teslim alma, depolama, üretim ve servis aşamaları ile ifade
edilmektedir (Ulama, 2018: 261).

SATINALMA
TESLİM ALMA
DEPOLAMA
ÜRETİM
SERVİS
Şekil.1 Yiyecek İçecek Kontrol Süreci

Satınalma
Konaklama işletmelerinin ihtiyaç duyduğu gıda ve gıda dışı her türlü ürün ve
hizmetlerin oluşturulan şartnamelere göre belirli prosedürlerle tedarik edilme süreci olarak
ifade edilebilir. Yiyecek içecek işletmeleri açısından ise menü planlama aşamasından sonraki
ilk aşama olarak ifade edilen satınalma kontrolü, önceden oluşturulan şartnamelere uygun
olarak pazar araştırması yapılarak farklı satınalma metotları kullanarak ürünlerin tedarik
edilmesidir (Işık ve Yılmaz, 2016: 63).
Teslim Alma
Teslim alma kontrolü, satınalma prosedürü tamamlanıp sipariş edilmiş olan ürünlerin
işletmeye ulaştıktan sonra gerçekleştirilmesi gereken uygulamaları kapsamaktadır. Bu önemli
aşamada gelen ürünler görevli çalışanlar tarafından özellikleri gereği; sevkiyat koşulları
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değerlendirilebilir, ambalajları kontrol edilebilir, sayılabilir, tartılabilir, kalite kontrollerinden
sonra sevk belgesine de (irsaliye, fatura, vb) bakılarak kabul edilir ve uygun depolama
alanlarına yönlendirilir. Yani kısaca tedarikçi firma tarafından gönderilen ürünlerin istenilen
özellikte olup olmadığı ve miktarlarının kontrol edildiği aşama olarak ifade edilebilir.
Depolama
Depolama birimi, tedariği sağlanmış ürünlerin ihtiyaç duyulduğunda üretim birimine
aktarılmak üzere uygun koşullarda hazır tutulan açık veya kapalı alanlar olarak ifade
edilebilir. Konaklama işletmeleri harcamalarının önemli bir kısmını oluşturan yiyecek ve
içecek giderlerinin üretim aşaması için çeşitlilik göstermesi, miktar olarak sınırlı alımının
yapılması ve büyük bir çoğunluğunun uzun süre stoklanamaması bu birimdeki işleyişin
önemini de ortaya koymaktadır. Ağırlama hizmetlerinde ambar olarak adlandırılan bu alanlar
kullanılacak malzeme ve materyale göre oluşturulabilir. Örneğin; kuru gıda deposu, yaş sebze
ve meyve deposu, soğuk odalar, deep-freez (-18), içecek deposu, temizlik kimyasal deposu,
kırtasiye deposu, vb. adlandırılabilir. Ayrıca ana gıda malzemelerinin bulunduğu depoların
tesellüm alanına ve mutfağa yakın olması veya aynı katta konumlandırılması da dikkat
edilmesi gereken bir konudur (Yılmaz, 2012: 67-68). Yiyecek ve içecek ürünlerinin
kullanılacağı ana kadar bozulma, kırılma, çürüme, çalınma gibi oluşabilecek zarar ve
kayıpları önleyebilmek amacıyla özelliklerine göre farklı fiziksel koşullarda koruma altında
tutulması depolama kontrolünün temel amacını oluşturmaktadır (Köroğlu, 2007). Çünkü
depolanan bu ürün ve malzemeler para anlamına gelmektedir ve korunup kollanması gerekir.
Ambarlarda bulunan ürünler ise; üretim aşaması için farklı birimler tarafından talep fişleri
(ambar talep formu, malzeme çıkış fişi) ile depolardan alınır ve yemeğe veya içeceğe
dönüştürülür.
Üretim
Yiyecek üretimi; çiğ, yarı işlenmiş veya hazır yiyeceklerin misafire sunumu yapılacak
şekilde dönüştürülmesidir. İçecek üretimi ise; işlenmemiş, yarı işlenmiş veya hazır içeceklerin
servise hazır hale getirilme süreci olarak ifade edilebilir (Ekinci, 2018: 209-210). Yiyecek ve
içeceklerin maliyet kontrol sürecinin önemli aşamalarından birisi de üretim kontrolüdür.
Menülerde oluşabilecek değişimler, üretimde kullanılan malzemelerin çok fazla çeşitlilik
göstermesi, misafir tercihlerinin bilinmemesi ve değişiklik göstermesi, imalat fazlasının her
zaman değerlendirilememesi gibi nedenler üretim aşamasında diğer aşamalardan daha
ayrıntılı ve detaylı çalışmayı gerektirmektedir (Yılmaz, 2012: 84). Dolayısıyla üretim aşaması
iyi bir planlama istemektedir. Üretim planlamasının yetersiz olması durumunda ihtiyaç dışı
stoklama, atıl kapasite oluşumu, yüksek işgücü maliyetleri, uzun süren üretim süreleri, fazla
mesai ve emek, yetersiz talep gibi sorunların oluşması söz konusu olacaktır (Ekinci, 2018:
203).
Servis
Servis, genel olarak hizmet olarak adlandırılsa da yiyecek içecek işletmelerinde
misafirlerin sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin, lezzetli, hijyenik ve güzel görünümlü olarak,
misafirlerin önemli oldukları hissettirilerek, güler yüzlü ve samimi karşılanarak, konforlu ve
hoş ambiyans yaratılarak, psikolojik olarak rahatlatacak şekilde, belirli kurallar dahilinde
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sunulması, yiyecek içecek servisi olarak ifade edilebilir. Bazı durumlarda masa üzerinde
kullandığımız tüm malzemeleri ifade ederken bazen de yiyecek veya içeceğin servis
edilişindeki hız olarak da kullanılmaktadır. Misafir memnuniyetinin ve sadakatinin
sağlanmasında önemli bir belirleyici olan kaliteli servis nitelikli personellerle anlam
kazanmaktadır. Bu durum da işletmenin başarısını ve sürdürülebilirliğini olumlu yönde
etkilemektedir. (Kılıç, 2018: 235-237).
Tüm bu aşamaların eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirilmesiyle yiyecek ve
içecek kontrol sürecinin uygulandığı belirtilebilir. Böylece işletmenin verimliliği, başarısı ve
geliri de olumlu yönde etkilenecektir.
İşletmeler açısından maliyet kontrolünün temel amacı karlılık hedefine ulaşmak için
aşırı maliyetleri engellemek olmalıdır. Bununla birlikte gelir ve giderlerin analizlerini kontrol
altında tutmak, yiyecek ve içecek standartlarını oluşturarak sürekliliğini sağlamak,
fiyatlamalar için temel oluşturmak, israfı ve hileleri önlemek, yöneticilere de bilgi sağlamak
gibi amaçlar da yiyecek ve içecek maliyet kontrolünün amaçları arasında sayılabilir (Ulama,
2018: 267).
2. Konaklama İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri
Yiyecek ve içecek işletmelerinde maliyetler; personel giderleri, yiyecek ve içecek
hammadde ve malzeme giderleri ile diğer giderler olmak üzere sıralanabilmektedir. Ancak
yiyecek ve içecek maliyet kontrolü temelde yiyecek ve içecek hammadde ve malzemeleri ile
ilgili çalışmaları kapsamaktadır ve genellikle basit maliyet kontrol yöntemleri, ayrıntılı
maliyet kontrol yöntemleri, standart maliyet kontrol yöntemi ve potansiyel maliyet kontrol
yöntemi olmak üzere dört farklı yöntemle kontrol edilebilmektedir (Ulama, 2018:269-270;
Köroğlu, 2007; Yılmaz, 2012: 147, Sarıışık ve Bilgin, 2017: 276; Yılmaz, 1997: 164;
2.1. Basit Maliyet Kontrol Yöntemleri
Maliyetlerin satışlara oranlanmasına dayanan basit maliyet kontrol yöntemi, yüzde
kontrol yöntemi olarak adlandırıldığı gibi aylık veya günlük olarak da hesaplanabilmektedir
(Erdinç, 2008: 316). Aylık basit maliyet kontrol yönteminde hesaplama şu şekilde
yapılmaktadır;
A) Dönem başı stok + Dönem içinde yapılan yiyecek girişleri (Direk satınalmalar +
depolardan girişler) = Kullanılabilir yiyecek/içecek stoğu
B) Kullanılabilir yiyecek stoğu – Dönem sonu stok = Dönem içinde kullanılan yiyecek
stokları
C) Dönem içinde kullanılan yiyecek stokları – Transferler ve iadeler = Dönem içinde üretilen
yiyecek/içecek maliyeti
D) Dönem içinde üretilen yiyecek maliyeti – İndirimler (personel yemeği, ödenmezler, vb) =
Aylık satılan yiyecek maliyeti
E) Aylık satılan yiyecek maliyeti ÷ Aylık satışlar = Aylık Satılan Yiyecek Maliyet Yüzdesi
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

350

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Hesaplanan bu yüzdeler maliyetleri değerlendirebilmek için önemli bir veri olarak
kullanılmaktadır. Genellikle yiyecekler için maliyet yüzdesinin %30 düzeyinde içeceklerde
ise %20 düzeyinde gerçekleşmesi arzulanmaktadır (Köroğlu, 2007).
Günlük basit maliyet yöntemi ise; o gün alınan ürünlerin o gün tüketildiği varsayımına
dayanmaktadır ancak alımı yapılan ürünlerin tamamının aynı gün tüketimi söz konusu
olmayabilmektedir. Dolayısıyla yiyecek ve içecek malzemelerinin toplu alındığı günlerde
hepsi kullanılmış olsa bile maliyetlerin yüksek çıkma ya da bazı günlerde stoktan
kullanılacağı için düşük çıkma olasılığı da bulunmaktadır. Bu sebeple sonuçların haftalık veya
10 günlük aralıklarla analiz edilmesi daha gerçekçi olacaktır (Erdinç, 2008: 316).
2.2. Ayrıntılı Maliyet Kontrol Yöntemleri
Bu kontrol sisteminin amacı, günlük olarak satılan yiyecek maliyetinin hangi malzeme
cinsinden oluştuğunu tespit edebilmektir. Dolayısıyla ürünler gruplara ayrılarak kayıt
edilmekte ve günlük olarak izlenmektedir. Bu gruplar ise; etler, deniz ürünleri, kümes ile av
hayvanları, konserveler, meyve ve sebzeler, meyve suları, alkollü alkolsüz içecekler, süt ile
sütten yapılan ürünler, bakliyatlar gibi başlıklardan oluşmaktadır. Ayrıntılı maliyet kontrol
sistemi, menüde yer alan bir yiyecek kaleminin toplam satışlar içindeki yerinin
izlenebilmesine fırsat sağladığı için önemli bir avantaj yaratmaktadır. Harris, Kerr, Forster ve
Horwarth & Horwarth sistemleri iki ayrı ayrıntılı maliyet kontrol yöntemi olarak
kullanılmaktadır (Sarıışık ve Bilgin, 2017: 282).
Harris, Kerr, Forster Maliyet Kontrol Sistemi; Harris, Kerr and Forster kuruluşu
tarafından geliştirilen maliyet kontrol sisteminin amacı yemeklerin maliyetlerinin hangi girdi
kalemlerinden oluştuğunu belirlemektir. Günlük maliyet değişimlerin takip edilebildiği bu
yöntemde aylık maliyetlerin hesaplanabilmesi için ayın ilk günü ve ayın son günü depolarda
bulunan malzemelerin sayılması zorunludur. Otel işletmelerinde sıkça kullanılan bu yöntem
satışların ve maliyetlerin önceden tahmin edilmesini gerektirir ve tahminler ile gerçekler
arasındaki farklılıklar belirlenerek menüde değişiklik yapılacak hususlar belirlenebilir
(Akbulut ve Arslan, 2015: 87-88).
Horwath ve Horwath Yöntemi; bu yöntem, maliyetlerle birlikte satılan ürünlerin
yakından takip edilebilmesine, günlük ambar stoklarının bilinmesine, gelirler ve sağlandığı
birimlerin tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Her bir yiyecek grubu için satış oranı
belirlenir ve bu grubun toplam içindeki ağırlığı bulunarak olumsuz sapmalara yönelik
önlemler alınabilir (Özdoğan, 2019: 273).
2.3. Standart Maliyet Kontrol Yöntemi
Standart maliyet kontrol sisteminde ilk olarak standart reçeteler ve standart porsiyon
miktarları belirlenir. Standart reçeteler malzeme miktarının kontrolünü kolaylaştırır, ürünlerde
aynı lezzet, kıvam, koku gibi bir standart oluşmasına, aynı özellikte olmasına yardımcı olur,
fireleri azaltır. Reçetelerde yer alan ürünlerin fiyatları araştırılır ve maliyet oluşturulur. Daha
sonra gerçekleşen maliyet ile önceden tespit edilen maliyetler karşılaştırılır ve sonuçları
yüksek ise sebepleri araştırılır (Çam, 2009: 513). Standart porsiyon büyüklükleri yiyeceklerin
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maliyetlerini belirlerken aynı zamanda brüt kar hesaplanmasına da yardımcı olmaktadır.
Dolayısıyla bir porsiyon yiyecek veya içeceğin hazırlanma ve servis maliyeti de bu yöntemle
tespit edilebilir (Ulama, 2018: 282-283).
2.4.Potansiyel Maliyet Kontrol Yöntemi
Bu yöntemin diğer adı “ön maliyet-ön kontrol” dür ve gelecekte olası maliyetlerin
hesaplanarak karın elde edilebilmesi için gerekli tedbirlerin (satış fiyatları, menü
oluşturulması, porsiyon maliyetleri, vb) alınmasına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.
Genellikle geçmiş verilerden yararlanılarak satış tahminleri geliştirilir. Geçmişte beğenilen
yemeklerin indeksleri oluşturulur ve menü bunlara göre planlanmaktadır. Özellikle otel
işletmelerinin doluluk durumu yemeğin beğeni indeksi ile çarpılarak üretim gerçekleştirilir.
Örneğin; oteldeki kişi sayısı iki gün için 500 kişi olarak ve pirzolanın beğenilme indeksinin
17,9 olduğunu varsayalım. Pirzoladan üretilmesi gereken miktar aşağıdaki gibi bulunabilir:
Pirzola: Beğenilme indeksi (17,9) x Tahmini doluluk (500) = 89 porsiyon
Bu doğrultuda ön maliyet-ön kontrol raporu oluşturulur. Raporda;
Satışı tahmin edilen yiyeceklerin porsiyon sayısı x maliyetleri = Toplam maliyetler
bulunur.
Sonrasında yine yiyeceklerin porsiyon sayısı x satış fiyatları = Toplam gelir
bulunur ve uygun bulunmayan satış maliyet yüzdesine sahip yiyeceklerle ilgili düzenleme
yapılarak menüye son şekil verilir (Yılmaz, 2012: 165-166).

3. Basit Maliyet Kontrol Yöntemine Ait Bir Uygulama
Çalışmanın gerçekleştirildiği işletme gizlilik sınırlamasından dolayı ismi
kullanılmayacak olup Y otel işletmesi olarak adlandırılacaktır. Y otel işletmesi, üç yıldız
statüsünde, belediye belgeli, kamu kurumuna aittir. 12 ay boyunca açık olan tesis ağırlıklı
olarak yerli misafirlere hizmet vermektedir. Yabancı turist olarak ise daha çok İran ve
Azerbaycan’dan gelen misafirler otel işletmesinde ağırlanmaktadır. Bünyesinde iki adet farklı
kapasitede ve alakart olarak hizmet veren restoranları bulunan Y otel işletmesinde, 2018
yılında 14 bin 128 kişi konaklama hizmetinden faydalanmış, 23 bin 688 kişi ise
restoranlarından hizmet satın almıştır. Otel misafirleri restoranlardan yararlanabildiği gibi
aynı zamanda dışarıdan gelen misafirler de iki farklı restorandaki yiyecek içecek hizmetlerini
satın alabilmektedir.
Otel işletmesi yiyecek ve içecek maliyet kontrolünü “basit aylık maliyet kontrol
yöntemi” uygulayarak sağlamaktadır ve yiyecek grubu için %30 maliyet yüzdesi, içecek
grubu için ise %20 maliyet yüzdesi hedeflemektedir. Her ay sonu depolar rutin olarak
sayılmakta, tüketim miktarları tespit edilmekte ve beklenen maliyet yüzdeleri ile elde edilen
veriler karşılaştırılarak olumlu ya da olumsuz farkların sebepleri bulunmaya çalışılmaktadır.
Yiyecekler, kuru gıda, soğuk hava, sebze ve meyve depolarında saklanırken içecekler içecek
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deposunda saklanmaktadır. Tesellüm alanı ile depolar aynı katta bulunmaktadır fakat mutfak
ve restoranlar iki kat yukarıda bulunmaktadır. Departmanlardan malzeme ihtiyacı olduğunda
ambar talep formları ile malzeme transferi sağlanmaktadır. Ayrıca bazı dönemlerde baskın ani
sayımlar yapılarak depolardaki ürün varlıkları ve stok miktarları da kontrol altında tutulmaya
çalışılmaktadır.
3.1. Y Otel İşletmesinin Yiyecek ve İçecek Maliyet Bilgileri
Y Otel işletmesinin 2018 yılına ait son altı aylık yiyecek ve içecek maliyet verileri ile
aylık elde edilen yiyecek ve içecek gelirleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu veriler aylık
olarak tablo üzerinde düzenlenmiş sonrasında ise grafik olarak gösterilmiştir ve analiz
edilmiştir. 2018 yılına ait Temmuz-Aralık arasındaki aylara ait veriler baz alınarak yiyecek
(Tablo.1) ve içecek (Tablo.2) maliyet tabloları aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
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Tablo 1. 2018 Yılı Son 6 Aylık Yiyecek Maliyet Tablosu ( )
TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

A

Dönem Başı Depodaki Yiyecek Üretim Stok Karşılığı

30.491

24.889

23.270

25.599

25.886

25.097

B

Dönem İçinde Üretimde Girişi Yapılan Ürün Karşılığı

23.274

30.546

24.229

30.670

25.247

26.005

C

Üretimde Kullanılabilir Yiyecek Stokları (A+B)

53.765

55.435

47.499

56.269

51.133

51.102

D

Dönem Sonu Üretim ve Depoda Kalan Stok Karşılığı (-)

24.889

23.270

25.599

25.886

25.097

20.971

E

Dönem İçinde Kullanılan Yiyecek Stokları (C-D)

28.876

32.165

21.900

30.383

26.036

30.131

F

Maliyetten İndirilecekler (Personel, Ödenmez, İkram)

13.050

13.759

11.641

12.782

11.988

12.852

G

Satılan Yiyecek Aylık Maliyeti (E-F)

15.826

18.406

10.259

17.601

14.048

17.279

H

Aylık Yiyecek Satış Hasılatı

49.085

44.837

34.141

48.282

39.121

43.729

J

Aylık Yiyecek Maliyet Yüzdesi (G/H)

0,32

0,41

0,30

0,36

0,35

0,39

Tablo 1’de Y Otel işletmesinin 2018 yılına ait son altı aylık yiyecek maliyet rakamları yer almaktadır.
Temmuz ayına ait dönem başı üretimdeki stok miktarı; (A) ve dönem içinde üretimde girişi yapılan ürün
karşılığının (B) toplamı üretimde kullanılabilecek yiyecek stoklarının karşılığını ( C = A + B ) vermektedir.
Kullanılabilir yiyecek stok karşılığından (C), ay sonunda sayım sonucuna göre kalan stok miktarının (D)
karşılığı düşüldükten sonra incelenen aya ait yiyecek stokları ( E = C – D ) bulunmaktadır. İlgili aya ait
kullanılan yiyecek stoklarından (E) maliyetten indirilecek giderler (F) düşüldükten sonra satılan yiyeceklerin
ilgili aya ait aylık maliyeti ( G = E – F ) elde edilmektedir. İlgili aya ait bulunan satılan yiyeceklerin aylık
maliyeti (G), ilgili ayın yiyecek satış hasılatına (H) bölündüğünde o ayın yiyecek maliyet yüzdesi ( J = G / H )
tespit edilebilmektedir.

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2018 yılı temmuz ayında yiyecek depolarında toplam 30
bin 491 TL değerinde ürün yer alırken ay içinde 23 bin 274 TL’lik ürün satın alınmıştır.
Dolayısıyla Temmuz ayı için 53 bin 765 TL’lik üretimde kullanılabilecek ürün stoğu
oluşmuştur. Temmuz ayı sonunda yiyecek depolarında yapılan sayım sonucu bu stoğun 24 bin
889 TL’ye düştüğü tespit edilmiştir. Yani 28 bin 876 TL’lik ürün yemeğe dönüşmüştür.
Yemeğe dönüşen bu ürünlerin 13 bin 50 TL’lik kısmı personel yemeği, ödenmez ve ikram
olarak kullanılmıştır. Temmuz ayı satılan yiyecek maliyeti 15 bin 826 TL, satış hasılatı ise 49
bin 85 TL olarak tespit edilmiştir. Temmuz ayı yiyecek maliyetlerinin aynı ay gelirine
oranlanması ile Temmuz ayı yiyecek maliyet yüzdesi %32 olarak belirlenmiştir. Diğer aylarla
ilgi bilgiler de ilgili ayların sütunlarında gösterilmektedir. Dolayısıyla yiyecek maliyet
yüzdeleri Ağustos ayı %41, Eylül ayı %30, Ekim ayı %36, Kasım ayı %35, Aralık ayı %39
olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. 2018 Yılı Son 6 Aylık İçecek Maliyet Tablosu ( )

A

B

C
D

TEMMUZ
Dönem Başı Depodaki 9.159
İçecek Üretim Stok
Karşılığı
Dönem
İçinde 7.646
Üretimde
Girişi
Yapılan Ürün Karşılığı
Üretimde Kullanılabilir 16.805
İçecek Stokları (A+B)
Dönem Sonu Üretim ve 16.032
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AĞUSTOS
16.032

EYLÜL
15.439

EKİM
17.396

KASIM
12.750

ARALIK
12.687

4.479

4.420

5.928

4.136

3.809

20.511

19.859

23.324

16.886

16.496

15.439

17.396

12.750

12.687

9.677
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E

F

G
H
J

Depoda Kalan Stok
Karşılığı (-)
Dönem
İçinde
Kullanılan
İçecek
Stokları (C-D)
Maliyetten
İndirilecekler (Personel,
Ödenmez, İkram)
Satılan İçecek Aylık
Maliyeti (E-F)
Aylık İçecek Satış
Hasılatı
Aylık İçecek Maliyet
Yüzdesi (G/H)

773

5.072

2.463

10.574

4.199

6.819

53

251

488

983

768

1.013

720

4.821

1.975

9.591

3.431

5.806

8.662

9.967

6.828

12.656

7.824

8.746

0,08

0,48

0,29

0,76

0,44

0,66

Tablo 2’de Y Otel işletmesinin 2018 yılına ait son altı aylık içecek maliyet rakamları yer almaktadır.
Temmuz ayına ait dönem başı üretimdeki stok miktarı; (A) ve dönem içinde üretimde girişi yapılan ürün
karşılığının (B) toplamı üretimde kullanılabilecek içecek stoklarının karşılığını ( C = A + B ) vermektedir.
Kullanılabilir içecek stok karşılığından (C), ay sonunda sayım sonucuna göre kalan stok miktarının (D) karşılığı
düşüldükten sonra incelenen aya ait içecek stokları ( E = C – D ) bulunmaktadır. İlgili aya ait kullanılan içecek
stoklarından (E) maliyetten indirilecek giderler (F) düşüldükten sonra satılan içeceklerin ilgili aya ait aylık
maliyeti ( G = E – F ) elde edilmektedir. İlgili aya ait bulunan satılan içeceklerin aylık maliyeti (G), ilgili ayın
içecek satış hasılatına (H) bölündüğünde o ayın içecek maliyet yüzdesi ( J = G / H ) tespit edilebilmektedir.

Tablo 2’de görüldüğü gibi 2018 yılı Temmuz ayında içecek depolarında toplam 9 bin
159 TL değerinde ürün yer alırken ay içinde 7 bin 646 TL’lik içecek ürünü satın alınmıştır.
Dolayısıyla Temmuz ayı için 16 bin 805 TL’lik üretimde kullanılabilecek ürün stoğu
oluşmuştur. Temmuz ayı sonunda içecek depolarında yapılan sayım sonucu bu stoğun 16 bin
32 TL’ye düştüğü tespit edilmiştir. Yani 773 TL’lik içecek ürünü tüketilmiştir. İçeceklerin 53
TL’lik kısmı personel, ödenmez ve ikram olarak kullanılmıştır. Temmuz ayı satılan içecek
maliyeti 720 TL, içecek satış hasılatı ise 8 bin 662 TL olarak tespit edilmiştir. Temmuz ayı
içecek maliyetlerinin aynı ay içecek gelirine oranlanması ile Temmuz ayı içecek maliyet
yüzdesi %8 olarak belirlenmiştir. Diğer aylarla ilgi bilgiler de ilgili ayların sütunlarında
gösterilmektedir. Dolayısıyla yiyecek maliyet yüzdeleri Ağustos ayı %48, Eylül ayı %29,
Ekim ayı %76, Kasım ayı %44, Aralık ayı %66 olarak tespit edilmiştir.
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Şekil.2 2018 Yılı Son 6 Aylık Yiyecek Maliyet Yüzdeleri (%)

Aylık Yiyecek Maliyet Yüzdesi (%)
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0,41
0,32

0,36

0,35

0,39

0,3

Aylık Yiyecek
Maliyet Yüzdesi
(%)

Şekil 1 incelendiğinde Y Otel işletmesinin yiyecek maliyetleri, Temmuz ayında %32,
Ağustos ayında 6 aylık dönemde en yüksek seviyede %41, Eylül ayında hedeflenen düzeyde
%30, Ekim ayında %36, Kasım ayında %35 ve Aralık ayında yine hedeflenen oranın üzerinde
%39 seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Y Otel işletmesinde hedeflenen yiyecek maliyet
oranının %30 olduğu bilinmektedir. Eylül ayı ve 2 puan üzerinde olsa da Temmuz ayı hariç
diğer aylarda yiyecek maliyetleri yüksek olarak gerçekleşmiştir. Bu maliyetlerin dalgalı ve
yüksek seyretmesinin nedenleri işletme yönetici ve birim çalışanlarının maliyet kontrolüne
gerekli özeni göstermemesi, israf veya zayiat yönetiminin olmayışı, standart reçetelerin
kullanılmayıp standart üretimin gerçekleştirilememesi, sayım ve stok düşümlerinde işlemlerin
dikkatsiz yapılması, konusunda uzman personelin olmayışı, hammadde ve malzemelerdeki
fiyat artışları ve bunun takip edilememesi önlem alınmaması, bazı ürünler (Et ve ürünleri,
pirinç, ayçiçekyağı, vb.) ile ilgili sözleşmelerin yapılmaması, yanlış menü fiyatlarının
belirlenmesi, çalınma gibi birçok sebep olabilir.
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Şekil.3 2018 Yılı Son 6 Aylık İçecek Maliyet Yüzdeleri (%)

Aylık İçecek Maliyet Yüzdesi %
0,8

0,76

0,7

0,66

0,6

0,48

0,5

0,44

0,4

0,29

0,3

Aylık İçecek
Maliyet Yüzdesi %

0,2
0,1

0,08

0

Şekil 2 incelendiğinde Y Otel işletmesinin içecek maliyetleri, Temmuz ayında
hedeflenen oranın altında %8, Ağustos ayında yüksek seviyede %42, Eylül ayında hedeflenen
düzeye yakın %29, Ekim ayında 6 aylık dönemde en yüksek seviyede %76, Kasım ayında
yüksek seviyede %44 ve Aralık ayında yine hedeflenen oranın oldukça üzerinde %66
seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Y Otel işletmesinde hedeflenen içecek maliyet oranının
%20 olduğu bilinmektedir. Temmuz ayı haricinde ki bu ay da hedeflenen maliyetin oldukça
altındadır diğer geriye kalan 5 ay içecek maliyeti hedeflenen oranın oldukça üzerinde
gerçekleşmiştir. İçecek ile ilgili Y Otel işletmesinde ciddi anlamda negatif yönlü sapmaların
olduğu söylenebilir. Bu yüksek ve dalgalı içecek maliyetlerinin nedenleri; işletme yönetici ve
birim çalışanlarının maliyet kontrolüne gerekli özeni göstermemesi, Ekim, Aralık ve Ağustos
aylarında ciddi bir içecek tüketiminin oluşu ancak bu tüketimlerin bir kısmının gelirlere
yansımaması, sayım ve stok düşümlerinde işlemlerin dikkatsiz yapılması, konusunda uzman
personelin olmayışı, hammadde ve malzemelerdeki fiyat artışları ve bunun takip edilememesi
önlem alınmaması, yanlış menü fiyatlarının belirlenmesi, çalınma gibi birçok sebep olabilir.
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5.Sonuç ve Öneriler
Yapılan çalışma sonrasında etkin bir yiyecek-içecek maliyet kontrolü için Y Otel
işletmesine şu öneriler geliştirilmiştir:
•

Y Otel işletmesinde depolardan birimlere ürün transfer edilirken herhangi bir ölçü aleti
veya tartı kullanılmamaktadır. Ayrıca stoklardan düşüm yapılırken çok sık hatalar
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun gerek yiyecek gerekse içecek maliyet
oranlarının yüksek ve dalgalı çıkmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Stok giriş ve
çıkışlarında mutlaka sağlıklı ve doğru kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir. Bir
otomasyon programı yardımı ile depo personelinin yaptığı kayıt işlemlerinin başka bir
sorumlu personel tarafından gözden geçirilmesiyle hatalar en aza indirilebilecektir.
Dolayısıyla yiyecek ve içecek maliyet yüzdelerine olumlu yansımalar elde edilebilir.

•

Y Otel işletmesi kendi belirleyebileceği noktalara kamera sistemi oluşturarak yiyecek
ve içecekler ile ilgili bazı kayıpların da önüne geçebilir. Tabi ki kameralar sık sık
kontrol edilmelidir.

•

Y Otel işletmesi tedarik edilen ürünler için etiketleme sistemi uygulamamaktadır. Bu
sebeple ürünler üretim için mutfağa gönderilirken stok değerleme yöntemi olarak ilk
giren ilk çıkar (FİFO) yöntemi uygulandığı belirtilse de bu uygulamayı gösterir bir
düzenleme de gözlemlenmemiştir. Dolayısıyla bu durum kullanım ömrü kısa olan
ürünlerin depolarda bozulmasına veya son kullanma tarihlerinin geçmesine sebep
olabilir, zayiat yarattığı düşünülmektedir. Mutlaka depolarda ürün teslim alınırken
etiketleme yapılmalı ve raflara eski ürünler öne çekilip yeni ürünler arkaya konularak
istiflenmelidir. Sonuç olarak bu durumun depolama ve stok kontrol sisteminin kayıt
altına alınmadığından ve bir sistematiğe bağlanmadığından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Dolayısıyla stok kontrol sisteminin etkin kullanılmadığı da
söylenebilir.

•

Buna ilaveten Y Otel işletmesi kendi özelinde maliyet azaltıcı önlemler belirleyip,
bunları uygulamaya koyabilir.

•

Y Otel işletmesinin kullanmış olduğu basit maliyet kontrol yöntemi yetersiz kalıyor
olabilir. Bu sebeple standart maliyet kontrol yönteminin uygulanması önerilebilir.
Böylece hammadde fiyatlarında oluşabilecek değişimler yakından takip edilebilir ve
ciddi maliyet yükselmeleri menülere yansıtılabilir. Mutfak üretiminde standart reçete
uygulaması ile maliyetler biraz daha aşağıya çekilip hedeflenen yiyecek maliyet
oranına yaklaşılabilir.

•

Y Otel işletmesinde ay sonu sayımlarında veya ambar stokları düşülürken hatalar
yapılmış olabilir. Bu işlemleri kontrol edebilecek başka görevlendirmeler de
yapılabilir.

•

Y Otel işletmesinin içecek maliyet oranlarında ise ciddi dalgalanmalar görülmektedir.
Yiyecek maliyetleri için belirtilen düzenlemeler içecekler için de uygulanabilir. Buna
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ilave olarak sabah ve akşam shiftinde çalışanların restoranlarda kullanılan soğutucu
dolaplardaki içecek ürünlerini sayarak bir sayım listesi oluşturmaları, devir işlemlerini
bu sayım listelerine göre gerçekleştirmeleri ve sayım listelerinin yapılan satışlarla
adisyonlar yardımıyla günlük olarak kontrol edilmesi sağlanmalıdır.
•

Y Otel işletmesinde aylık olarak yapılan sayımlar sonucu basit maliyet yöntemine göre
rapor hazırlanmaktadır. Bu raporu biraz daha geliştirip hatta çeşitli analizler yaparak
raporlamalar geliştirilmelidir. Böylece ürünlerin kullanım ve tercih oranları da tespit
edilebilir.

•

Ayrıca Y Otel işletmesi bazı ürünlerde (et, temizlik kimyasal, kağıt grubu, vb.) sabit
fiyat ve yıllık olarak sözleşme yaparak maliyetlerini düşürülebilir. Böyle bir
uygulamanın da otel işletmesinde uygulanmadığı gözlenmiştir.

•

Y Otel işletmesinde yiyecek ve içecek maliyet kontrol sistemlerinin oluşturulması ve
bu konu hakkında bilgisi ve deneyimi olan tecrübeli personellerin istihdamı var
olanların ise eğitimi ile kontrol çok daha kolay ve etkin olarak sağlanabilir.

Yiyecek ve içecek birimi kayıp ve kaçaklara sıkça rastlanılan bir birimdir. Bu yüzden
mutlaka yiyecek ve içecekleri işletme özelliklerine uygun bir maliyet kontrol yöntemi ile
kontrol altında tutmak gerekmektedir. Bu yöntemler hem maliyetleri azaltacaktır hem de
kayıp ve kaçakların seviyesini düşürecektir. Böylece işletmenin gelirlerinde de artışlar
görülebilecektir.
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REGRESYON ANALİZİNDE ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI PROBLEMİ:
TEMEL BİLEŞENLER YÖNTEMİ
Eda KARAOĞLU
Yüksel ÖNER
Özet
Bu araştırmanın amacı, çoklu doğrusal regresyon analizinde açıklayıcı değişkenlerin birbirleri
ile çok yüksek düzeyde ilişkili oldukları durumlarda ortaya çıkan çoklu doğrusal bağlantı
probleminin incelenmesi ve bu problemin giderilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan
temel bileşenler yönteminin tartışılmasıdır. Çalışmada, günlük minimum bağıl nem oranının
tahmin edilmesinde yanlı tahmin tekniği olan Temel bileşenler (PC) yöntemi kullanılmıştır.
PC’ler, çoklu bağlantının olması durumunda, regresyon katsayılarının tahminlerini elde etmek
için enküçük karelere alternatif bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca çalışmada
enküçük kareler tekniği (LS) ile PC tekniği karşılaştırılıp, PC’lerin daha uygun sonuçlar ve
tahminler sağlayacağı beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Doğrusal Regresyon, Çoklu Doğrusal Bağlantı, Ortogonallik,
Temel Bileşen, Temel Bileşenler Regresyonu
1.GİRİŞ
Çoklu doğrusal bağlantı, açıklayıcı değişkenlerin birbirleri ile çok yüksek düzeyde ilişkili
oldukları durumlarda ortaya çıkan bir problemdir. Bu problemin giderilmesinde kullanılan
yöntemlerden biri temel bileşenler analizi yöntemidir. Önceki yapılmış olan çalışmalarda
çoklu doğrusal bağlantı problemi olması halinde; enküçük kareler tekniğinin alternatifi yanlı
tahmin teknikleri ve doğrusal karma modelinin kullanımı ile değerlendirilmiştir (Albayrak,
A.S. , 2012; Bahçecitapar, M., & Aktaş, S. 2017). Bu çalışmada regresyon analizinde çoklu
doğrusal bağlantı problemi olması durumunda, bu sorunun giderilmesinde temel bileşenler
analizi yöntemi kullanılmıştır.
Çoklu doğrusal regresyon modelinde bağımsız değişkenler arasında güçlü ilişkiler olduğunda,
çoklu doğrusal bağlantı problemi ile karşılaşılmaktadır. Çoklu bağlantı probleminin olduğu
durumda LS tekniği yanıltıcı sonuçlar verebileceğinden öncelikle bu sorunun giderilmesi
gerekmektedir. Bu problemi ortadan kaldırabilmek için LS tekniğine alternatif olarak bir çok
yöntem geliştirilmiştir. Temel bileşenler analiz yöntemi de bu yöntemlerden birisidir. Çoklu
doğrusal bağlantı problemi olması halinde model parametrelerinin LS tahmin edicileri yansız
olmakta, ancak bu tahmin edicilerin varyansları büyüdüğünden tahminler gerçek
değerlerinden uzaklaşabilmektedir. Temel bileşenler varyansları küçülterek daha durağan
sonuçlar elde edilebilmektedir.
Yanlı tahmin tekniği olan temel bileşenler çoklu doğrusal bağlantılı verilerde daha durağan
tahminler elde edilmesi ve LS tekniğinin uygun bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli örnek
büyüklüğünden daha küçük örnekler kullanılması durumunda daha etkili, geçerli ve durağan
sonuçlar sağlamaktadır (Vinod, 1995).
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Bu çalışmada, 46 ölçüm üzerinde toplanan verilerden yararlanarak günlük minimum bağıl
nemin, sıcaklık birimi ve buharlaşma ile ölçülmüş olan açıklayıcı değişkenler arasındaki
doğrusal ilişkinin tahmininde temel bileşenler yöntemi kullanılmıştır. Sıcaklık birimleri ve
buharlaşma ile ilgili kullanılacak olan açıklayıcı değişkenler arasında yüksek derecede bir
ilişki olacağından LS yerine yanlı tahmin tekniği olan temel bileşenler analizinin
kullanılmasının daha güvenilir bir yaklaşım olacağı beklenmektedir. Çünkü açıklayıcı
değişkenler arasında yüksek derecede ilişkiler olması, bağımsız değişkenler arasında güçlü
çoklu doğrusal bağlantı problemine yol açacaktır. Böyle durumlarda temel bileşen tekniğinin
beklentilere uygun tahminler sağlayacağı öngörülmektedir.

2. ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI PROBLEMİ
Çoklu regresyon denkleminin yorumlanması, açıklayıcı değişkenlerin güçlü bir iç ilişki
olmadığı varsayımına bağlıdır. Bir regresyon katsayısı, diğer tüm değişkenler sabitken söz
konusu değişkenin değeri bir birim değiştiğinde bağımlı değişkendeki değişimin ölçüsü olarak
yorumlanır. Eğer açıklayıcı değişkenler arasında güçlü bir doğrusal bağlantı varsa, bu yorum
geçerli olmayabilir. Genellikle, çoklu regresyon modelinin kullanım ve yorumu belirgin veya
dolaylı olarak bireysel regresyon katsayılarının tahminine bağlıdır. Sık olarak yapılan bazı
çıkarsama örnekleri şunları içerir:
•

Açıklayıcı değişkenlerin nispi etkilerini tanımlama

•

Öngörü ve tahmin

•

Model için değişkenlerin uygun bir kümesinin seçimidir.

Eğer açıklayıcı değişkenler arasında doğrusal bir ilişki yok ise, bunların ortogonal oldukları
söylenir. Fakat pratikte regresyon uygulamalarında, açıklayıcı değişkenler ortogonal değildir.
Genellikle ortogonallikten yoksun olma analizi yeteri kadar ciddi etkilemez. Ancak bazı
durumlarda, açıklayıcı değişkenler güçlü doğrusal bir ilişkiye sahiptirler. Böyle durumlarda,
regresyon modeline dayalı olarak yapılan çıkarsamalar yanıltıcı ve hatalı olabilir.
2.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı Probleminin Sonuçları
Bağımsız değişkenler arasında güçlü ilişkilerin olmasına bağlantı (collinearity) veya çoklu
doğrusal bağlantı (multicolinearity) adı verilmekte ve regresyon analizinde istenmeyen
durumu göstermektedir (Orhunbilge, 2000). Regresyon analizinde çoklu doğrusal bağlantı
aşağıdaki problemlere yol açmaktadır (Gujarati, 1995; Orhunbilge, 2000):
•

Çoklu doğrusal bağlantı durumunda regresyon katsayıları belirsiz ve bu katsayıların
standart hataları sonsuz olmaktadır.

•

Çoklu doğrusal bağlantı halinde regresyon katsayılarının varyans ve kovaryansları
artmaktadır.
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•

Modelin 𝑅 2 değeri yüksek, ancak bağımsız değişkenlerden hiçbiri veya çok azı kısmi
t testine göre anlamlıdır.

•

İlgili bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenle olan ilişkilerinin yönü kuramsal ve
deneysel beklentilerle çelişebilmektedir.

2.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi
Çoklu doğrusal bağlantı, tahmin edilen kararsız regresyon katsayıları ile ilişkilidir. Bu durum
açıklayıcı değişkenler arasındaki güçlü doğrusal ilişkinin varlığından ortaya çıkar. Çoklu
doğrusal bağlantı bir modelin yanlış tanımlanması problemi değildir. Bu nedenle, tahmin edici
bir model belirledikten sonra, doğrusal bağlantılı veriden kaynaklanan problemlerin
araştırılmasına başlaması gerekir. Ancak iyi bir modelin araştırılmasında esas kıstaslar
değişken dönüştürme, ekleme ya da silme sırasında karşılaşılan çoklu bağlantının bazı
göstergeleri olabilir. Bu göstergelere sebep olan çoklu bağlantıyı ortaya çıkarmak için
literatürde birkaç yöntem önerilmiştir. Çoklu bağlantıyı belirleme sürecinin arzu edilen
özellikleri, çoklu bağlantı probleminin derecesini doğrudan yansıtır ve hangi açıklayıcı
değişkenlerin çoklu bağlantıyı içerdiğini belirlemede yararlı bilgi sağlamasıdır.
Çoklu doğrusal bağlantının saptanmasında kullanılan birkaç yaklaşım bulunmaktadır (Neter,
vd. 1996; Gujarati, 1995). Bunlardan bazıları aşağıda kısaca açıklanmaktadır.
•

Çoklu doğrusal bağlantının belirlenmesinde kullanılan birinci yaklaşım basit
korelasyon matrisinin incelenmesidir. Yüzeysel olarak, iki bağımsız değişken
arasındaki basit korelasyon katsayısı oldukça anlamlı (𝑟 > %75) ise, bu durum çoklu
doğrusal bağlantı problemine yol açabilir. Buna rağmen, istatistik açıdan anlamlı
korelasyonlar her zaman çoklu doğrusal bağlantı problemine yol açmamaktadır.

•

Çoklu doğrusal bağlantının saptanmasında kullanılan ikinci yaklaşım, modele yeni
bağımsız değişkenler ilave edildiğinde, 𝑅 2 değişimlerin incelenmesidir. 𝑅 2 'de önemli
bir gelişme sağlanamazsa, çoklu doğrusal bağlantı problemi ortaya çıkmış olabilir.

•

Çoklu doğrusal bağlantının saptanmasında kullanılan üçüncü yaklaşım, kısmi
korelasyon katsayılarının incelenmesidir. İki değişken arasındaki basit korelasyon
katsayısı anlamlı, fakat kısmi korelasyon katsayısı anlamsız ise bu durum çoklu
doğrusal bağlantı problemi için bir işaret olabilir. Kısmi korelasyon yaklaşımı her
zaman etkili olmamaktadır. Diğer bir anlatımla, kısmi korelasyon katsayıları yüksek
olması durumunda bile çoklu doğrusal bağlantı problemi olabilmektedir.

•

Çoklu doğrusal bağlantının belirlenmesinde bir diğer yaklaşım varyans şişirme değeri
(𝑉𝐼𝐹) olarak bilinmektedir. Bu 𝑉𝐼𝐹 değerleri bağımsız değişkenlere ait korelasyon
matrisinin tersinin köşegen elemanlarıdır (Chatterjee and Price, 1977). 𝑉𝐼𝐹 değerleri
tolerans değeri ile de ilgili olup 𝑉𝐼𝐹 = 1/(1 − 𝑅 2 ) eşitliği yardımıyla hesalanabilir.
Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında ilişki yoksa (𝑅 2 = 0 olacağından)
𝑉𝐼𝐹 1’e eşittir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında tam bir ilişki varsa (𝑅 2 = 1
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olacağından) 𝑉𝐼𝐹 sonsuz olacaktır. 𝑅 2 %90 ise, 𝑉𝐼𝐹 10 olarak elde edilir. göre
𝑉𝐼𝐹 ≥ 10 ise, anlamlı çoklu doğrusal bağlantı problemi söz konusudur.
2.3. Çoklu Doğrusal Bağlantı İçin Çözüm Önerileri
Çoklu Bağlantının sebep olduğu problemlerle ilgili birkaç çözüm önerilmiştir. Genel
yaklaşımlar;
•

Ek veri toplama

•

Modeli yeniden tanımlama

•

Bağımsız değişkenlerden bir veya birkaç tanesinin modelden çıkartılması; fakat hangi
değişkenler çıkartılacaktır? Böyle bir yaklaşım, modeli yanlış tanımlamaya götürebilir.

•

Farklar alınarak değişkenler dönüştürülebilir. Fakat böyle bir dönüşüm hatalar
arasında otokorelasyon problemine yol açabilir.

•

Regresyon katsayılarının varyanslarını indirgemek ve model kararsızlığını elemine
etmek için geliştirilen işlemler, çoklu doğrusal bağlantıyı gidermek için tasarlanan ve
en küçük karelere alternatif yöntem olan temel bileşenler yönteminin kullanılması.

3. TEMEL BİLEŞENLER (PC) YÖNTEMİ
Çoklu doğrusal bağlantının mevcut olması durumunda, regresyon katsayılarının tahminlerini
elde etmek için en küçük kareler yöntemine bir alternatif olan temel bileşenler regresyonu
geliştirilmiştir. Bu yöntemde korelasyon matrisinin temel bileşenleri olarak adlandırılan yapay
değişkenler kümesi üzerinde en küçük kareler tahmini yapılır. Varyansta önemli bir
indirgemeyi etkilemek için belirli sayıda temel bileşen elemine edilir. Bu yöntem başarılı bir
şekilde kullanıldığında, en küçük karelere göre daha üstün kestirim ve tahmin sonuçları verir.
Literatürde bu konu üzerinde yapılan çok sayıda çalışmalara rastlamak mümkündür (Myers,
R. H., 1990; Frank ve Friedman, 1993; Rawlings, J. O., vd. 1998; Hadi ve Liang, 1998; Seber,
G. A.F. ve Lee, A. J., 2003).
Temel bileşenlerin ana düşüncesi, çok sayıda ve birbirleri ile ilişkili değişkenlerden oluşan bir
veri setinde var olan değişimi mümkün olduğunca korurken, değişken sayısını azaltmaktır.
Bu, orijinal değişkenlerin hepsine ait olan toplam varyansın büyük bir kısmını koruyacak
şekilde ve birbirleri ile ilişkisiz olan yeni değişkenler kümesine dönüştürülerek elde edilir.
Temel bileşenlerin amaçlarında birisi açıklayıcı değişkenleri ortogonal yapıya dönüştürmektir.
Yeni ortogonal değişkenler temel bileşenler olarak adlandırılır.

3.1. Temel Bileşenler (PC) Regresyon Analizi
Bir çoklu doğrusal regresyon modeli:
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𝒀 = 𝑿𝑩 + 𝒆

(1)

eşitliği ile verilir. Burada 𝒀:n*1 boyutlu bağımlı değişken vektörü; 𝑿: 𝑛 ∗ 𝑝 boyutlu bağımsız
değişkenler veri matrisi; 𝑩 ∶ 𝑝 ∗ 1 boyutlu parametre vektörü ve 𝒆: 𝑛 ∗ 1 boyutlu hata
vektörünü göstermektedir.
Temel bileşenler (PC) analizinde ilk olarak hem bağımlı hem de bağımsız değişkenler
ortalamadan farkları alınıp standart sapmalarına bölünerek standartlaştırılmaktadır (NCSS
Inc., 2001). Nihai regresyon katsayıları gösterildiğinde ise, değişkenler orijinal ölçeğine
dönüştürülmektedir. Daha önce belirtildiği gibi LS tekniğiyle regresyon model parametreleri
̂ = (𝑿′𝑿)−𝟏 𝑿′𝒀
𝑩

(2)

eşitliği ile tahmin edilmektedir.
Değişkenler standartlaştırıldığından 𝑿′𝑿 = 𝑹 dir. Burada 𝑹 , bağımsız değişkenler için
korelasyon matrisini göstermektedir.

PC regresyon analizini gerçekleştirmek için bağımsız değişkenler temel bileşenlere
dönüştürülür (NCSS Inc., 2001). Bu dönüştürmenin matematiksel ifadesi:
𝑿′ 𝑿 = 𝑷𝑫𝑷′ = 𝒁′𝒁

(3)

eşitliği ile verilmektedir. Eşitlik (3)’de PC modelini tanımlayan 𝑫, 𝑿′𝑿 matrisinin
özdeğerlerinin köşegen matrisini; 𝑷 ise 𝑿′𝑿 matrisinin özvektörler matrisini göstermektedir.
𝒁 , veri matrisini (𝑿 yapısına benzer) göstermektedir. Temel bileşenler katsayıları
özvektörlerden oluşan ve açıklayıcı değişkenlerin doğrusal bağıntılarıdır. Özvektörler
birbirlerine ortogonal olduğundan 𝑷′𝑷 = 𝜤 dır.
Böylece orijinal değişkenlerin (𝑿) ağırlıklı ortalamalarını ifade eden yeni değişkenler (𝒁)
türetilmektedir. Bu durum, regresyon analizine başlamadan önce değişkenlerin logaritmik
veya karekök dönüşümlerinin alınmasından farklı bir şey değildir. Bu yeni değişkenler temel
bileşen olduğu için, bu bileşenler arasındaki korelasyonlar sıfırdır. 𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 , … , 𝑿𝒑 gibi
değişkenlerle analize başlanmışsa, 𝒁𝟏 , 𝒁𝟐 ,…, 𝒁𝒑 gibi dönüştürülmüş değişkenler elde
edilmektedir.
𝑿′𝑿 matrisinin özdeğerleri arasında çok küçük özdeğerler olması durumunda çok güçlü çoklu
doğrusal bağlantı sorunu söz konusu olmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için
düşük özdeğerlerle özdeşleşen bileşenler analizden çıkartılabilir. Çünkü her bir özdeğer bir
PC’nin varyansı olmaktadır. Bu sebeple çoklu bağlantı sorununu giderebilmek için varyansı
en küçük olan PC’ler analizden çıkartılmaktadır (NCSS Inc., 2001).
Böylece 𝒀 değişkeni bağımlı ve çıkartılan PC’lerden sonra geriye kalan 𝒁𝒌 temel bileşenleri
ise bağımsız değişkenler olarak alınan modelde artık çoklu doğrusal bağlantı söz konusu
olmamaktadır. Daha sonra sonuçlar 𝑿 ölçeğine geri dönüştürülerek 𝑩’nin tahminleri elde
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edilir. Bu tahminler yanlı olacaktır, fakat bu yanlılığın büyüklüğünün varyansın azaltılmasıyla
dengelenebileceği umulmaktadır. Diğer bir anlatımla PC tahminlerinin hata kareleri
ortalamasının LS tahminlerinden daha küçük olması beklenmektedir. Matematik olarak, temel
bileşenlerin özel doğası gereği, regresyon katsayılarının tahmini:
̂ = (𝒁′ 𝒁)−𝟏 𝒁′ 𝒀 = 𝑫−𝟏 𝒁′𝒀
𝑨

(4)

denklemi ile verilir (NCSS Inc., 2001). Eşitlik (4) farklı bağımsız değişken seti üzerine
̂ ve 𝑩
̂ gibi iki regresyon katsayıları seti arasındaki
uygulanan LS regresyonudur. Böylece 𝑨
ilişkiler ise Eşitlik (5)’deki gibi yazılabilmektedir.
̂ = 𝑷′𝑩
̂
𝑨

ve

̂ = 𝑷𝑨
̂
𝑩

(5)

̂ ’nın ilgili elemanı sıfıra eşitlenerek ilgili temel bileşen analizden çıkartılabilir. Böylece PC
𝑨
regresyonu aşağıdaki adımlarla özetlenebilir (NCSS Inc., 2001):
•

𝑿 matrisi için PC analizi uygulanarak temel bileşenler (𝒁) elde edilir.

•

̂ katsayılar matrisinin enküçük kareler tahminlerini elde etmek için 𝒀 ile 𝒁 arasında
𝑨
LS regresyonu uygulanır.

•

̂ ’nın son elemanı sıfıra eşitlenir.
𝑨

•

̂ = 𝑷𝑨
̂ eşitliği kullanılarak hesaplanan katsayılar orijinal ölçeğine
Son aşamada 𝑩
dönüştürülmektedir.

•

Son olarak, PC analizinde elemine edilecek olan temel bileşenlerin sayısı diğer
yöntemlere göre daha kesindir. Çoklu doğrusal bağlantı sorununu çözmek için
özdeğeri küçük olan bileşenlerin analizden çıkartılması gerekir.

4. UYGULAMA: SICAKLIK VE NEMLİLİK İLE İLGİLİ ÖLÇÜLMÜŞ OLAN
VERİLER İÇİN LS VE PC TEKNİKLERİ İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE BU
SONUÇALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Araştırmada kullanılan veriler, Rencher (2002)’e ait kaynakta yer alan sıcaklık ve nemlilik ile
ilgili özelliklerden yedi tanesi kullanılarak düzenlenmiştir. Kullanılan değişkenler Tablo 1’de
ve 46 gözlemden düzenlenen veriler Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 1 Araştırmada Kullanılan Değişken Listesi
𝑌: Günlük minimum bağıl nem
𝑋4 : Günlük maksimum toprak sıcaklığı
𝑋1 : Maksimum günlük hava sıcaklığı
𝑋5 : Günlük minimum toprak sıcaklığı
𝑋2 : Minimum günlük hava sıcaklığı
𝑋6 : Toprak sıcaklığı eğrisi altında kalan
𝑋3 : Günlük hava sıcaklığı eğrisi altında kalan alan
𝑋7 : Buharlaşma
alan
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Hava için kullanılan nemlilik su buharının miktarını ifade eder. Havada bulunan su buharı
miktarı havanın sıcaklığı ile orantılıdır. Hava ısındıkça havanın aldığı nem miktarı artar,
soğudukça azalır. Bağıl nem, belli sıcaklıklarda hava kütlesinde bulunan su buharı miktarının,
o sıcaklıkta hava kütlesinin alabileceği en yüksek su buharı miktarına olan oranına denir.
Çalışmada, günlük minimum bağıl nemin; maksimum günlük hava sıcaklığı, minimum hava
sıcaklığı, günlük hava sıcaklığı eğrisi altında kalan alan, günlük maksimum toprak sıcaklığı,
günlük minimum toprak sıcaklığı, toprak sıcaklığı eğrisi altında kalan alan ve buharlaşma ile
olan ölçümlerinin çoklu regresyon tahmini sonuçları değerlendirilecektir.

Tablo 2 LS ve PC Analizleri İçin Ölçüm Değerleri

398
345
368
406
379
478
462
464
430
406
393
385
405
392
448
436
392
392
396
431
379
393
394
386
389
370
396
380
365
357
418
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84
84
79
81
84
74
73
75
84
86
88
90
88
58
81
79
84
84
84
77
87
89
89
93
93
94
93
93
96
95
84

65
65
66
67
68
66
66
67
68
72
73
74
72
72
69
68
69
70
70
67
67
69
72
72
74
75
74
74
75
76
73

147
149
142
147
167
131
131
134
161
169
176
187
171
171
154
149
160
160
168
147
166
171
180
186
188
199
193
196
198
202
173

85
86
83
83
88
77
78
84
89
91
91
94
94
92
87
83
87
87
88
83
92
92
94
92
93
94
95
95
95
95
96

59
61
64
65
69
67
69
68
71
76
76
76
75
70
68
68
66
68
70
66
67
72
72
73
72
72
73
70
71
69
69
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151
159
152
158
180
147
159
159
195
206
206
211
211
201
167
162
173
177
169
170
196
199
204
201
206
208
214
210
207
202
173

30
34
33
26
41
4
5
20
31
36
43
47
45
45
11
10
30
29
23
16
37
50
36
54
44
41
45
42
50
48
17
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420
399
389
384
389
380
354
364
405
447
380
379
372
373
368

91
88
89
91
92
94
96
93
88
88
91
92
92
94
96

71
72
72
72
74
75
75
76
74
74
72
72
73
75
76

170
179
179
182
196
192
195
198
188
178
175
190
189
194
202

91
89
95
96
97
96
95
94
92
90
94
95
96
95
96

69
70
71
73
75
69
67
75
73
74
70
71
72
71
71

168
189
210
208
215
198
196
211
198
197
205
209
208
208
208

20
15
42
44
41
49
53
53
21
1
44
44
46
47
50

Yukarıda çalışma için gerekli olan bağımlı ve bağımsız değişkenler gösterilmiş olup gerekli
tanımlamalar ile atamaları gerçekleştirilmiştir. Burada 𝑌 bağımlı değişken olarak çalışmaya
dahil edilirken geriye kalan 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 ve 𝑋7 bağımsız değişkenler olarak
adlandırılmıştır.
Araştırmada 46 gözlem sonucunda elde edilen verilere LS tekniği uygulanarak yapılan
analizin bulguları Tablo 3’de sunulmuştur. İstatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesinde SPSS
20 istatistik paket programından yararlanılmıştır.

Tablo 3 LS Regresyon Tekniği ile Elde Edilen Bulgular
R

R-Kare

0,908

0,825

Düzeltilmiş
R-Kare
0,792

Tahminin
Standart Hatası
13,561

D-Watson (d)
1,632

Tablo 3’den LS regresyonu analizine göre günlük minimum bağıl nem ile açıklayıcı
değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin %90,8 olduğu ve günlük minimum bağıl nemde
meydana gelen değişimlerin yaklaşık %82,5’inin bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı
görülmektedir. Ayrıca D-Watson istatistiği için d=1,632<3 olduğundan otokorelasyon
problemi gözlemlenmemiştir.
LS regresyon analizi kapsamında model anlamlılığı için yapılan istatistiksel analize ait Anova
tablosu Tablo 4’de verilmiştir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

368

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Tablo 4 LS Regresyon Tekniği ile Elde Edilen Bulgular
Kaynak
Regresyon
Hata
Toplam

SS
32864,732
6988,572
39853,304

DF
7
38
45

MS
4694,962
183,910

F
25,529

p
0,000

Tablo 4 ile verilen ANOVA tablosu incelendiğinde %5 anlamlılık düzeyinde modelin
doğrusallığa uyumunun anlamlı olduğu ( 𝐹 =25,529; 𝑝 =0,000) görülmektedir. Buna göre
günlük minimum bağıl nem değişkeni ile araştırmaya katılan açıklayıcı değişkenler arasındaki
ilişki bir doğrusal regresyon denklemi ile açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle günlük minimum
bağıl nem değişkenine ait değişim büyük oranda elde edilen regresyon modeli tarafından
açıklanabilmektedir.

Açıklayıcı değişkenlerin anlamlılığı kısmi 𝑡 testi ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo
5’de verilmiştir.
Tablo 5 Tahmin Edilen Regresyon Katsayıları ve Güven Aralıkları

p
Sabit
𝑋1
𝑋2
𝑋3
𝑋4
𝑋5
𝑋6
𝑋7

𝑏̂
192,993
0,054
3,386
-1,424
0,314
2,439
0,261
-1,287

SH
106,707
0,467
2,193
0,510
1,126
1,210
0,353
0,236

β
0,014
0,375
-0,960
0,054
0,301
0,183
-0,633

t
1,809
0,116
1,544
-2,794
0,279
2,016
0,739
-5,454

p
0,078
0,908
0,131
0,008
0,782
0,051
0,464
0,000

b için %95 Güven Aralığı
Alt
Üst
-23,023
409,010
-0,891
0,999
-1,054
7,826
-2,456
-0,392
-1,965
2,594
-0,010
4,889
-0,453
0,974
-1,765
-0,809

Modelde açıklayıcı değişkenlerin günlük minimum bağıl nemi belirtme katsayısı ( 𝑅 2 =
%82,5), korelasyon katsayısının da (𝑅= %90,8) olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, katsayılara
ilişkin 𝑡 değerlerinden bir kısmının ( 𝑋3 , 𝑋7 ) kısmi 𝑡 testine göre anlamlı, geriye kalan
değişkenlerin (𝑋1, 𝑋2, 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 ) anlamlı olmadığı fakat 𝐹 istatistiğine göre anlamlı olduğu
görülmektedir. Bu durumda 𝐹 istatistiğinin anlamlı çıkması, çoklu doğrusal bağlantının
varlığını belirtir.
Açıklayıcı değişkenlere ait korelasyon matrisi Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6 Açıklayıcı Değişkenlerin Korelasyon Matrisi

p
𝑋1
𝑋2
𝑋3
𝑋4
𝑋5
𝑋6
𝑋7

Korelasyon Matrisi
𝑋1
𝑋2
𝑋3
1,000
0,670
0,785
1,000
0,932
1,000

𝑋4
0,714
0,840
0,914
1,000

𝑋5
0,380
0,681
0,591
0,570
1,000

𝑋6
0,626
0,819
0,869
0,875
0,781
1,000

𝑋7
0,562
0,539
0,688
0,723
0,328
0,709
1,000

𝑉𝐼𝐹
2,971
12,785
25,602
7,964
4,814
13,328
2,917

Bağımsız değişkenlere ilişkin bu korelasyon matrisinde, 𝑟23 =0,932 ve 𝑟34 =0,914 gibi yüksek
korelasyonların olması, veride birkaç yakın doğrusal bağımlılık olduğu hakkında bilgi
verecektir. Bu da çoklu doğrusal bağlantıyı ortaya çıkaracaktır.
Bağımsız değişkenlere ilişkin korelasyon matrisinin tersinin köşegen değerlerine 𝑉𝐼𝐹 denir.
Tablo 6 incelendiğinde bazı 𝑉𝐼𝐹 değerlerinin 10’un üzerinde olduğu görülür. Bu da veride
güçlü çoklu bağlantının varlığını göstermektedir.
Tablo 7 Korelasyonların Özdeğerleri ve Koşul Endeksleri
No
1
2
3
4
5
6
7

Özdeğer
7,876
,113
,005
,004
,001
,001
,000

Göreceli Yüzde
98,45
1,41
0,06
0,05
0,01
0,01
0,00

Birikimli Yüzde
98,45
99,86
99,92
99,97
99,98
99,99
100,00

Koşul Endeksi (CI)
1,000
8,345
39,884
45,470
75,027
118,055
186,128

Bağımsız değişkenlere ilişkin korelasyon matrisinden bulunan özdeğerler sırasıyla
7,876; 0,113; 0,005; 0,004; 0,001; 0,001; 0,000 olarak bulunur. İki değişkene ilişkin
korelasyon katsayısının yüksek ve son özdeğerlerin sıfıra çok yakın olması, veride çoklu
doğrusal bağlantı olduğunun kanıtıdır. Tablo 7’de korelasyon özdeğerleri için hesaplanan CI
(koşul endeksi) değerleri verilmektedir. Hesaplanan korelasyonlara ait özdeğerlerden
yararlanarak elde edilen CI (koşul endeksi = 186,128) değerleri kritik değerlerden (> 30)
büyüktür. Bu istatistiklerin tamamı verilerde güçlü bir çoklu doğrusal bağlantı problemi
olduğunun bir kanıtıdır.
Bağımsız değişkenler arasında meydana gelen bu çoklu doğrusal bağlantı
durumlarında uygulanabilecek regresyon yöntemlerinden biri olan temel bileşenler
regresyonu Tablo 8’de verilmiştir. ( Varyans (ANOVA) Analizi ve Temel Bileşenler
Regresyon analizinin sonuçları NCSS 2007 istatistik paket programı ile elde edilmiştir.)
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Tablo 8 Temel Bileşenler Yöntemi ile Elde Edilen Bulgular
𝑏̂
Değişken
Sabit
𝑋1
𝑋2
𝑋3
𝑋4
𝑋5
𝑋6
𝑋7

𝑆𝐻

325,552
-0,419
-0,650
-0,380
0,205
3,987
-0,174
-1,306

𝛽

0,434
1,170
0,149
1,191
1,024
0,304
0,250

𝑉𝐼𝐹

-0,105
-0,072
-0,257
0,035
0,491
-0,122
-0,642

2,299
3,245
1,944
7,947
3,079
8,867
2,913

Tablo 8’de görüldüğü gibi, PC analizi sonucunda tahminlerin standart hatalarında ve çoklu
bağlantıya neden olan katsayılara ait 𝑉𝐼𝐹 değerlerinde küçülme olduğu gözlemlenmiştir.
Katsayılara ait bu 𝑉𝐼𝐹 değerlerinin hepsi 10’un altındadır.
Tablo 9 PC Tekniği ile Elde Edilen Bulgular
Kaynak
Sabit
Model
Hata
Toplam
Standart Hata (SH)
R-Kare

𝐷𝐹
1
7
38
45
14,348
0,803

𝑆𝑆
7229385
32030,43
7822,876
39853,3

𝑀𝑆
7229385
4575,775
205,8652
885,629

𝐹
22,2270

𝑝
0,000

LS tekniğinde olduğu gibi PC sonuçları da %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı (𝐹=22,227,
𝑝=0,000) olduğu gözlemlenmiştir. Günlük minimum bağıl nem (𝑌), açıklayıcı değişkenler
tarafından anlamlı bir şekilde açıklanmaktadır.
Tablo 10 LS ve PC Teknikleriyle Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması

𝑝
Sabit
𝑋1
𝑋2
𝑋3
𝑋4
𝑋5
𝑋6
𝑋7

LS
192,993
0,054
3,386
-1,424
0,314
2,439
0,261
-1,287
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𝑏̂𝑖
PC
325,552
-0,419
-0,650
-0,380
0,205
3,987
-0,174
-1,306

LS

𝛽𝑖
PC

0,014
0,375
-0,960
0,054
0,301
0,183
-0,633

-0,105
-0,072
-0,257
0,035
0,491
-0,122
-0,642

LS
106,707
0,467
2,193
0,510
1,126
1,210
0,353
0,236

𝑆𝐻
PC
0,434
1,170
0,149
1,191
1,024
0,304
0,250
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LS
2,971
12,785
25,602
7,964
4,814
13,328
2,917
2,971

𝑉𝐼𝐹
PC
2,299
3,245
1,944
7,947
3,079
8,867
2,913
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LS

𝑦𝑖′ = 192,993+0,054𝑋1+3,386𝑋2-1,424𝑋3+0,314𝑋4+2,439𝑋5+0,261𝑋6-1,287𝑋7

PC

𝑦𝑖′ = 325,552-0,419𝑋1-0,650𝑋2-0,380𝑋3+0,205𝑋4+3,987𝑋5-0,174𝑋6-1,287𝑋7

5. SONUÇ
Bağımsız değişkenler arasında ki yüksek ilişkilerden kaynaklanan çoklu doğrusal
bağlantı problemi için ilgili istatistikler incelendiğinde verilerde güçlü çoklu doğrusal bağlantı
probleminin olduğu anlaşılmaktadır. Çoklu doğrusal bağlantılı olan verilerde regresyon
katsayılarının standart hataları, 𝑉𝐼𝐹 değerleri, katsayılarının büyüklükleri ve işaretleri uygun
sonuçlar vermemektedir. Bu olumsuzlukları düzeltmek için yanlı tahmin tekniği olan PC
tekniğinin kullanılmasının uygun sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Açıklayıcı değişkenler
arasında çoklu doğrusal bağlantı olması durumunda PC tekniğinin LS tekniğine göre daha
uygun sonuçlar sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca PC tekniği ile katsayılara ait
𝑉𝐼𝐹 değerlerinde de azalma görülmüştür.
Sonuç olarak, günlük minimum bağıl nem oranını açıklayan değişkenler arasında
çoklu doğrusal bağlantı problemi olduğundan, yanlı bir tahmin tekniği olan temel bileşenlerin,
enküçük kareler tekniğine göre daha tutarlı ve uygun tahminler sağladığı görülmüştür.
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STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF POLY (ETHYLENE OXIDE)
NANOCOMPOSITE ELECTROLYTES CONTAINING NANO-SIZED METAL
ORGANIC FRAMEWORK-5 (MOF-5)

Assoc. Prof. Dr. Engin BURGAZ
Ondokuz Mayis University
Abstract
In our previous study, we synthesized and characterized nano-sized metal organic framework5 (MOF-5) by using consecutive combination of ultrasound and microwave irradiation
methods. In the current study, we synthesized PEO nanocomposite electrolytes consisting of
these nano-sized MOF-5 structures by using the solution casting method. The molecular
interactions, structure and morphology of poly(ethylene oxide) nanocomposite electrolytes
were investigated by using Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), polarized optical
microscopy (POM), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray powder diffraction
(XRD), respectively. Based on the detailed analysis and comparison of this data, PEO
nanocomposite electrolytes show considerable property improvements compared to pure PEO
electrolyte. Specifically, the addition of MOF-5 nanoparticles decreases the spherulite size in
PEO electrolyte nanocomposites. Based on XRD results, it was confirmed that the crystalline
phase of PEO is disrupted and decreased with the addition of MOF-5 nanoparticles to the
PEO electrolyte system. Based on POM results, it was revealed that the shape of spherulites is
distorted and their shapes are transformed from polygons into much more circular-like shapes.
Based on SEM results, it was confirmed that MOF-5 nanoparticles are homogenously
distributed throught the PEO electrolyte matrix. Based on FT-IR results, it was observed that
the vibrational band of ether oxygens in PEO are shifted to differnt wavenumbers due to
different degrees of interactions among PEO chains, lithium salt and MOF-5 nanoparticles
with systematic addition of MOF-5 nanoparticles to the solid electrolyte system. Since, all of
these properties are very important in the high performance of solid polymer electrolytes,
PEO nanocomposite electrolytes containing nano-sized MOF-5 particles can be very good
candidates for future solid electrolyte membrane applications.

Keywords: PEO electrolytes, nanocomposite, metal organic framework, morphology,
molecular interactions

1. INTRODUCTION
Traditional types of electrolytes that have been used in rechargeable lithium ion batteries are
generally liquid electrolytes. Since 1960s, researchers have studied the possibility of replacing
these liquid electrolytes with solid ones since liquid electrolytes have some negative
properties such as high flammability, leakage and low thermal, mechanical and
electrochemical stability. Usually, among solid electrolytes, solid polymer electrolytes (SPEs)
have been preferred as the optimum electrolyte media in rechargeable lithium batteries since
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solid polymer electrolytes possess higher mechanical, thermal and electrochemical stabilities,
enhanced safety, no possibility for leakage and enough amount of ionic conductivity at room
temperature [1-2]. The polymer matrix that has been used in SPEs is mostly poly (ethylene
oxide) (PEO) which has a very suitable physicochemical structure for the conduction of
lithium cations throughout its semicrystalline morphology. In addition to its suitable chemical
structure and morphology, PEO has been preferred as the matrix material in SPEs since it can
dissolve many different salts [3-4] and and it can also provide fast ion transport throughout its
semicrystalline morphology [3-6]. The ability of PEO in dissolving many salts is mainly
related to highly favorable interactions between its ethylene oxide functional groups and
lithium cations coming from lithium salts. Generally, the ion complexes that are formed
between ethylene oxide and lithium cations via the coordination of ether oxygen with lithium
cations [7]. Due to the formation of these ion complexes, lithium cations can move from one
ethylene oxide unit to another, thus the mobility of lithium cations is facilitated based on this
mechanism. On the other hand, PEO has a high degree of crystallinity (typically about 6070%), and because of this property it has lower ionic conductivity on the order of 10 -6 -10-5
S/cm at 25 °C in the presence of various types of lithium salts [8]. In addition to its lower
ionic conductivity and high degree of crystallinity, PEO also exhibits lower thermal and
mechanical stability when it is mixed with various types of lithium salts during the
preparation procedure of solid polymer electrolytes. Thus, for this reason, many studies have
been done to increase the ionic conductivity and thermal stability and to decrease the highly
crystalline nature of PEO based solid electrolytes in the literature [2,3,9-13]. One of the
mostly used traditional methods for the enhancement of disadvantageous features of PEO
based electrolytes is to add plasticizers to PEO-Lithium salt blends to decrease crystallinity
and increase ionic conductivity [7,8]. However, it was found out that the addition of
plasticizers did not increase thermal and mechanical stability of PEO based solid electrolytes.
Another much effective method in the improvement of both ionic conductivity and
mechanical and thermal stability is to add nano-sized particles such as clay, nanosilica and
metal organic frameworks (MOFs) to PEO based solid electrolytes [2,3,9-11]. Based on
previously published results of PEO nanocomposite electrolytes consisting of various types of
nano-sized particles, it was confirmed that the ionic conductivity, mechanical and thermal
stability increased while crystallinity systematically deceased in PEO based solid electrolytes
consisting of various types of nano-sized particles [2,9-13].
Metal organic frameworks which are basically abbreviated as MOFs consist of metal cations
within the central parts of their cage-like structures. In addition, organic ligands that are
usually used during the synthesis of MOFs surround metal cation centers of cage-like
structures. MOFs are highly porous crystalline materials, and they consist of both inorganic
and organic components. Furthermore, MOFs are compounds that can form one-, two- or
three-dimensional structures with the help of different types of molecule packings of both
organic ligands and metal cation centers in space. In addition, MOFs are also classified under
the category of inorganic coordination polymers [14-18]. Metal organic frameworks have
some specific properties such as high surface area [19-21], high thermal stability [22-24], high
crystallinity [25-28], variability of their pore size and surface polarity by means of suitable
choice of organic ligand tunable chemical functionality [22,29,30], strong coordination bonds,
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three-dimensional (3D) topologies [31]. Thus because of these advantageous properties,
MOFs can be alternatives to traditional types of additives such as nanoclay, nanosilica, etc.
that have been used in PEO solid based electrolytes.
In this study, polymer nanocomposite electrolytes containing zinc based and nano-sized metal
organic framework-5 (MOF-5) consisting of different ratios of lithium salt and MOF-5 were
prepared by using solution casting method. The purpose of this study is to show that the high
degree of crystalline morphology in PEO based electrolytes decreased by incorporation of
lithium salt and nano-sized MOF-5 into PEO based on X-ray diffraction (XRD), Fouriertransform infrared spectroscopy (FT-IR), polarized optical microscopy (POM) and scanning
electron microscopy (SEM) results.
2. EXPERIMENTAL
2.1 Materials
PEO and lithium bis(trifluoromethane)sulfonimide (LiTFSI), acetonitrile (CH3CN, 99%) were
purchased from Aldrich. Zinc-based and nano-sized metal organic framework-5 (MOF-5) was
used as the nanofiller. Nanosized MOF-5 powder was previously synthesized by using
consecutive combination of ultrasound and microwave irradiation methods, and the details of
synthesis procedure and conditions were given in detail in that publication [32].

2.2 Preparation of polymer nanocomposite electrolytes consisting of nano-sized MOF-5
PEO and LiTFSI were dried under vacuum for 48 hours at 50 and 100°C before any use,
respectively. Firstly, LiTFSI salt and MOF-5 were dissolved in acetonitrile, and the mixture
was stirred at room temperature by using a magnetic stirrer. After this step, PEO was added
into the solution mixture while it was continuously stirred. Subsequently, polymer
nanocomposite electrolyte solution was stirred at 50°C for 24 hours. The solution mixture
containing PEO, LiTFSI and MOF-5 was put in an ultrasonication bath for 30 min, and then it
was finally casted in a teflon mold. After 48 hours, PEO nanocomposite electrolytes were
removed from the teflon mold. PEO nanocomposşte electrolytes were dried in vacuum at
30°C for 24 hours, and they were stored in an argon-filled glove box (MBraun LABstar,
Germany) that contained <1 ppm oxygen and moisture prior to any characterization.
2.3 Characterization techniques
The ATR FT-IR analysis was performed using a Bruker Tensor 27 type spectrometer (US).
The sample surface was scanned in the 4000-400 cm-1 range. The ATR FT-IR spectra were
recorded at room temperature. The background subtraction and baseline correction were done.
XRD measurements were done with an X-ray diffractometer (RIGAKU SMARTLAB, Japan).
The measurements were performed at 40 kV and 30 mA, using CuKα radiation and zero
background sample holders. In all measurements, the step size was 0.02°, and data collection
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period was 1 s in each step. K-beta peaks were suppressed by a monochromator. The XRD
pattern was analyzed by Rietveld technique by using the PDXL2 software from Rigaku. The
scanning electron microscopy (SEM) was examined morphology of nanosized Mg-BDC MOF
powders by using JEOL-JSM-7001F equipped with EDS. All measurements were performed
at room temperature. The hot-stage optical microscopy was performed on a Leica D4500
polarized optical microscope in which two polarizers are aligned with respect to each other.
The samples were heated from 25 °C to 100 °C at 5 °C/min, then cooled back at a rate of
2 °C/min to 50 °C and the images were taken at a magnification of ×100.
3. RESULTS AND DISCCUSION
3.1 XRD analysis
The experimental XRD data for polymer nanocomposite electrolytes consisting of MOF-5 is
shown in Figure 1. The characteristic sharp peaks of pure PEO were observed at 2 values of
19° and 23° [3]. When lithium salt and MOF-5 were added to the polymer, the intensity of
sharp peaks associated with highly crystalline nature of PEO decreased significantly. This
situation can be explained such that interaction of ethylene oxide/lithium cation complex or
interaction of ethylene oxide groups with zinc ions of MOF-5 disrupts the crystalline packing
of PEO polymer chains. Thus, the crystallinity of PEO systematically decreases with the
incorporation of Li salt and MOF-5 based on the results of XRD analysis.
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Figure 1. XRD patterns of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite
electrolytes consisting of MOF-5 system
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3.2 ATR FTIR analysis
ATR FT-IR spectra of pure PEO, PEO-Li and polymer nanocomposite electrolytes consisting
MOF-5 system in the region of 2000-400 cm-1 are given in Figure 2. The strong absorption
peaks appeared in wavenumbers between 1149 cm-1, and 1061 cm-1 are stretching modes of
C-O-C functional groups in pure PEO and these peaks are related to the symmetric and
asymmetric stretching modes of C-O-C groups [3,33]. The vibration of the COO- bond
belonging to the carboxylate group was observed as a few peaks with smaller intensities in the
region of 1200-1700 cm-1. These peaks are mainly due to organic ligands of MOF-5 [34]. The
peak that belongs to PEO at wavenumbers between 840 and 960 cm-1 corresponds to CH2
stretching. The C-S stretching vibration peak appears at 767 cm-1 wavenumber because of the
formation of Li salt/ethylene oxide interactions. Based on FT-IR results, it was observed that
the vibrational band of ether oxygens in PEO are shifted to differnt wavenumbers due to
different degrees of interactions among PEO chains, lithium salt and MOF-5 nanoparticles
with systematic addition of MOF-5 nanoparticles to the solid electrolyte system.
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Figure 2. ATR FT-IR results of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite
electrolytes consisting MOF-5 system

3.3 SEM analysis
SEM micrographs of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting Lithium salt and nano-sized MOF-5 system are shown in Figure 3(a-d). SEM
images of pure PEO and PEO-Li system are given in Figure 3(a) and(b), respectively. Based
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on these SEM images, it is confirmed that PEO has characteristic types of spherulites which
has polygonal geometries and boundaries between each spherulite appears sharp. This finding
proves that highly crystalline nature of PEO is preserved before adding nanoparticles or
lithium salt to pure PEO. However, when LiTFSI was added to PEO, it was observed that the
size of the spherulites decreased and polygonal geometries of spherulites are transformed into
more isotropic and spherical shapes [35]. When MOF-5 was added to PEO-Li salt complex,
based on SEM images of Figs. 3(c) and (d), it was observed that again characteristic
spherulite morphology of PEO disrupted in confirmation with low magnification image of
Fig. 3(c). On the other hand, in the high magnification image of Fig. 3(d), the homogenous
distribution of nano-sized MOF-5 throughout PEO electrolyte matrix is confirmed.

a

b

d

c

Figure 3. (a) SEM images of (a) pure PEO, (b) PEO consisting of Li salt, (c) PEO consisting
of Li salt and MOF-5 (low magnification) and (d) PEO consisting of Li salt and MOF-5 (high
magnification)
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3.4 POM analysis

Polarized optical microscopy (POM) images of pure PEO, PEO-Li system and polymer
nanocomposite electrolytes consisting lithium salt and nano-sized MOF-5 system are shown
in Figure 4(a-c). POM images of pure PEO and PEO-Li system are given in Figures 4(a) and
(b), respectively. Based on these POM images, it is confirmed that PEO has characteristic
types of spherulites which has polygonal geometries and boundaries between each spherulite
appears sharper. This finding proves that highly crystalline nature of PEO is preserved before
adding nanoparticles or lithium salt to pure PEO. However, when LiTFSI was added to PEO,
it was observed that the size of the spherulites decreased and polygonal geometries of
spherulites are transformed into more isotropic and spherical shapes [36]. When MOF-5 was
added to PEO-Li salt complex, based on POM image of Fig. 4(c), it was observed that again
characteristic spherulite morphology of PEO disrupted in confirmation with low
magnification image of Fig. 4(c). Furthermore, the size of spherulites decreased much more
and the shapes of spherulites are not visible any more compared to those of system consisting
of PEO and lithium salt in Fig. 4(b).

a

b

c
Figure 4. (a) POM images of (a) pure PEO, (b) PEO consisting of Li salt and (c) PEO
consisting of Li salt and MOF-5
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4. CONCLUSIONS
Based on the detailed analysis and comparison of this data, PEO nanocomposite electrolytes
show considerable property improvements compared to pure PEO electrolyte. Specifically,
the addition of MOF-5 nanoparticles decreases the spherulite size in PEO electrolyte
nanocomposites. Based on XRD results, it was confirmed that the crystalline phase of PEO is
disrupted and decreased with the addition of MOF-5 nanoparticles to the PEO electrolyte
system. Based on POM results, it was revealed that the shape of spherulites is distorted and
their shapes are transformed from polygons into much more circular-like shapes. Based on
SEM results, it was confirmed that MOF-5 nanoparticles are homogenously distributed
throught the PEO electrolyte matrix. Based on FT-IR results, it was observed that the
vibrational band of ether oxygens in PEO are shifted to differnt wavenumbers due to different
degrees of interactions among PEO chains, lithium salt and MOF-5 nanoparticles with
systematic addition of MOF-5 nanoparticles to the solid electrolyte system. Since, all of these
properties are very important in the high performance of solid polymer electrolytes, PEO
nanocomposite electrolytes containing nano-sized MOF-5 particles can be very good
candidates for future solid electrolyte membrane applications.
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THERMAL PROPERTIES OF POLY (ETHYLENE OXIDE) NANOCOMPOSITE
ELECTROLYTES CONTAINING NANO-SIZED METAL ORGANIC
FRAMEWORK-5 (MOF-5)
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Abstract
Nano-sized metal organic framework-5 (MOF-5) particles were synthesized and characterized
by using consecutive combination of ultrasound and microwave irradiation methods in our
previous study. In the current study, we synthesized PEO nanocomposite electrolytes
consisting of these nano-sized MOF-5 structures by using the solution casting method. The
degree of crystallinity, enthalpy of melting, thermomechanical properties thermal stability and
ionic conductivity of poly(ethylene oxide) nanocomposite electrolytes were investigated by
differential scanning calorimetry (DSC), dynamic mechanical analysis (DMA),
thermogravimetric analysis (TGA), respectively. Based on the detailed analysis and
comparison of this data, PEO nanocomposite electrolytes show considerable property
improvements compared to pure PEO electrolyte. Based on DSC results, it was shown that
the degree of crystallinity, enthalpy of melting decrease systematically with the addition of
MOF-5 nanoparticles to PEO electrolyte system. In addition, melting and glass transition
temperatures systematically changes with the addition of MOF-5 nanoparticles to PEO
nanocomposite electrolyte system. Based on DMA results, it was revealed that the values of
storage modulus, loss modulus and tan  of PEO nanocomposite electrolytes systematically
change with the addition of lithium salt and MOF-5 nanoparticles to the nanocomposite
electrolyte system. Based on TGA results, it was revealed that decomposition temperatures
such as Td,95%, Td,85% and Td,50% systematically change with the addition of lithium salt
and MOF-5 nanoparticles to the nanocomposite electrolyte system. Since, all of these
properties are very important in the high performance of solid polymer electrolytes, PEO
nanocomposite electrolytes containing nano-sized MOF-5 particles can be very good
candidates for future solid electrolyte membrane applications.

Keywords: PEO electrolytes, nanocomposite, metal organic framework, thermal stability,
damping

1. INTRODUCTION
Traditional types of electrolytes that have been used in rechargeable lithium ion batteries are
generally liquid electrolytes. Since 1960s, researchers have studied the possibility of replacing
these liquid electrolytes with solid ones since liquid electrolytes have some negative
properties such as high flammability, leakage and low thermal, mechanical and
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electrochemical stability. Usually, among solid electrolytes, solid polymer electrolytes (SPEs)
have been preferred as the optimum electrolyte media in rechargeable lithium batteries since
solid polymer electrolytes possess higher mechanical, thermal and electrochemical stabilities,
enhanced safety, no possibility for leakage and enough amount of ionic conductivity at room
temperature [1-2]. The polymer matrix that has been used in SPEs is mostly poly (ethylene
oxide) (PEO) which has a very suitable physicochemical structure for the conduction of
lithium cations throughout its semicrystalline morphology. In addition to its suitable chemical
structure and morphology, PEO has been preferred as the matrix material in SPEs since it can
dissolve many different salts [3-4] and and it can also provide fast ion transport throughout its
semicrystalline morphology [3-6]. The ability of PEO in dissolving many salts is mainly
related to highly favorable interactions between its ethylene oxide functional groups and
lithium cations coming from lithium salts. Generally, the ion complexes that are formed
between ethylene oxide and lithium cations via the coordination of ether oxygen with lithium
cations [7]. Due to the formation of these ion complexes, lithium cations can move from one
ethylene oxide unit to another, thus the mobility of lithium cations is facilitated based on this
mechanism. On the other hand, PEO has a high degree of crystallinity (typically about 6070%), and because of this property it has lower ionic conductivity on the order of 10 -6 -10-5
S/cm at 25 °C in the presence of various types of lithium salts [8]. In addition to its lower
ionic conductivity and high degree of crystallinity, PEO also exhibits lower thermal and
mechanical stability when it is mixed with various types of lithium salts during the
preparation procedure of solid polymer electrolytes. Thus, for this reason, many studies have
been done to increase the ionic conductivity and thermal stability and to decrease the highly
crystalline nature of PEO based solid electrolytes in the literature [2,3,9-13]. One of the
mostly used traditional methods for the enhancement of disadvantage features of PEO based
electrolytes is to add plasticizers to PEO-Lithium salt blends to decrease crystallinity and
increase ionic conductivity [7,8]. However, it was found out that the addition of plasticizers
did not increase thermal and mechanical stability of PEO based solid electrolytes. Another
much effective method in the improvement of both ionic conductivity and mechanical and
thermal stability is to add nano-sized particles such as clay, nanosilica and metal organic
frameworks (MOFs) to PEO based solid electrolytes [2,3,9-11]. Based on previously
published results of PEO nanocomposite electrolytes consisting of various types of nano-sized
particles, it was confirmed that the ionic conductivity, mechanical and thermal stability
increased while crystallinity systematically deceased in PEO based solid electrolytes
consisting of various types of nano-sized particles [2,9-13].
Metal organic frameworks which are basically abbreviated as MOFs consist of metal cations
within the central parts of their cage-like structures. In addition, organic ligands that are
usually used during the synthesis of MOFs surround metal cation centers of cage-like
structures. MOFs are highly porous crystalline materials, and they consist of both inorganic
and organic components. Furthermore, MOFs are compounds that can form one-, two- or
three-dimensional structures with the help of different types of molecule packings of both
organic ligands and metal cation centers in space. In addition, MOFs are also classified under
the category of inorganic coordination polymers [14-18]. Metal organic frameworks have
some specific properties such as high surface area [19-21], high thermal stability [22-24], high
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crystallinity [25-28], variability of their pore size and surface polarity by means of suitable
choice of organic ligand tunable chemical functionality [22,29,30], strong coordination bonds,
three-dimensional (3D) topologies [31]. Thus because of these advantageous properties,
MOFs can be alternatives to traditional types of additives such as nanoclay, nanosiilica, etc.
that have been used in PEO solid based electrolytes.
In this study, polymer nanocomposite electrolytes containing zinc based and nano-sized metal
organic framework-5 (MOF-5) consisting of different ratios of lithium salt and MOF-5 were
prepared by using solution casting method. The purpose of this study is to show that the
degree of crystallinity, enthalpy of melting decrease systematically and thermal stability and
thermomechanical properties of PEO based nanocomposite electrolytes systematically change
in PEO based electrolytes with incorporation of lithium salt and nano-sized MOF-5 based on
differential scanning calorimetry (DSC), dynamic mechanical analysis (DMA),
thermogravimetric analysis (TGA) results.
2. EXPERIMENTAL
2.1 Materials
PEO and lithium bis(trifluoromethane)sulfonimide (LiTFSI), acetonitrile (CH3CN, 99%) were
purchased from Aldrich. Zinc-based and nano-sized metal organic framework-5 (MOF-5) was
used as the nanofiller. Nanosized MOF-5 powder was previously synthesized by using by
using consecutive combination of ultrasound and microwave irradiation methods, and the
details of synthesis procedure and conditions were given in detail in that publication [32].

2.2 Preparation of polymer nanocomposite electrolytes consisting nano-sized MOF-5
PEO and LiTFSI were dried under vacuum for 48 hours at 50 and 100°C before any use,
respectively. Firstly, LiTFSI salt and MOF-5 were dissolved in acetonitrile, and the mixture
was stirred at room temperature by using a magnetic stirrer. After this step, PEO was added
into the solution mixture while it was continuously stirred. Subsequently, polymer
nanocomposite electrolyte solution was stirred at 50°C for 24 hours. The solution mixture
containing PEO, LiTFSI and MOF-5 was put in an ultrasonication bath for 30 min, and then it
was finally casted in a teflon mold. After 48 hours, PEO nanocomposite electrolytes were
removed from the teflon mold. PEO nanocomposşte electrolytes were dried in vacuum at
30°C for 24 hours, and they were stored in an argon-filled glove box (MBraun LABstar,
Germany) that contained <1 ppm oxygen and moisture prior to any characterization.
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2.3 Characterization techniques
The thermal behavior of samples was studied with DSC (TA instruments Q200 series). About
7 mg of sample was placed in an aluminum pan and heated from 25 °C to 120 °C at
10 °C/min, then cooled back to −80 °C at 10 °C/min and heated again from −80 °C to 120 °C
at 10 °C/min. The data of the third cycle was used. The reference was an empty aluminum
pan. High purity nitrogen supplied at 50 mL/min was used as the purge gas. Thermal
decomposition of samples was determined by using a TA Instruments Q600
Thermogravimetric Analysis (TGA). The samples were heated in alumina pans from 20°C to
1000°C with a heating rate of 20°C/min under N2 flow. Also, an empty alumina pan was used
as a reference for each test. DMA for the nanocomposites was carried out using DMA (TA
instruments Q600), at a fixed frequency of 1 Hz from −90 °C to 50 °C with a heating rate of
4 °C/min in tension mode. The sample size was 35 mm × 5 mm × 0.14 mm.

3. RESULTS AND DISCCUSION
3.1 DSC analysis
The experimental DSC data of polymer nanocomposite electrolytes consisting of MOF-5 is
shown in Figure 1. When lithium salt and MOF-5 were added to the polymer, the area
underneath endothermic melting peak significantly reduced which shows that highly
crystalline nature of PEO decreased significantly. This situation can be explained such that
interaction of ethylene oxide/lithium cation complex or interaction of ethylene oxide groups
with zinc ions of MOF-5 disrupts the crystalline packing of PEO polymer chains. Thus, the
crystallinity of PEO systematically decreases with the incorporation of Li salt and MOF-5
based on the results of XRD analysis. In addition, glass transition temperatures of PEO
increased with the addition of lithium salt indicating that polymer chains gain more mobility
due the increasing amorphous nature of system. Moreover, when MOF-5 is added to PEO-Li
salt complex, glass transition temperature of the system decreases again which proves that the
mobility of polymer chains decreases with the addition of rigid nature of nano-sized MOF-5.
In conclusion, this situation may be related to interaction of ethylene oxide/lithium complex
or interaction of ethylene oxide/Zn+2 ions. Thus, zinc and lithium ions may prevent the crystal
package formation of the polymer. The crystal phase of the polymer was converted to
amorphous phase by DSC analysis.
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Figure 1. DSC results of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting of MOF-5 system

3.2 DMA analysis
The experimental DMA data of polymer nanocomposite electrolytes consisting of MOF-5 is
shown in Figure 2. When lithium salt was added to the polymer, the value of storage modulus
significantly reduced which shows that energy storage ability or rigid character of PEO
decreased significantly. This situation can be explained such that interaction of ethylene
oxide/lithium cation complex disrupts the crystalline packing of PEO polymer chains. In
addition, when MOF-5 was added to PEO-Li complex, it is observed that the storage modulus
increased a little more compared to system consisting of only lithium salt. This result shows
that the mobility of polymer chains decreased due to the inclusion of MOF-5 to PEO-Li
complex. Thus, the rigid character of system increases with addition of MOF-5 to PEO-Li salt
complex. In addition, tan  of PEO increased with the addition of lithium salt indicating that
polymer chains gain more mobility due the increasing amorphous nature of system. An d the
system becomes viscous due to the addition of Li salt to PEO. However, when MOF-5 was
added to PEO-Li complex, it is observed that tan  decreased a little more compared to
system consisting of only lithium salt. This result shows that the mobility of polymer chains
decreased due to the inclusion of MOF-5 to PEO-Li complex. Thus, the rigid or elastic
character of system increases with addition of MOF-5 to PEO-Li salt complex.
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Figure 2. DMA results of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite
electrolytes consisting of MOF-5 system
3.3 TGA analysis
The experimental TGA data of polymer nanocomposite electrolytes consisting of MOF-5 is
shown in Figure 3. When lithium salt was added to the polymer, the values of Td,95%,
Td,85% and Td,50% systematically increase which shows that thermal stability character of
PEO increased significantly. This situation can be explained such that interaction of ethylene
oxide/lithium cation complex improves thermal stability of PEO polymer chains. In addition,
when MOF-5 was added to PEO-Li complex, it is observed that the values of Td,95%,
Td,85% and Td,50% decreased significantly compared to system consisting of only lithium
salt. However, the values of Td,85% and Td,50% in PEO/MOF-5/Li salt system were
observed to be much higher compared to those of pure PEO system.
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Figure 3. TGA results of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting of MOF-5 system
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4. CONCLUSIONS
Based on the detailed analysis and comparison of this data, PEO nanocomposite electrolytes
show considerable property improvements compared to pure PEO electrolyte. Based on DSC
results, it was shown that the degree of crystallinity, enthalpy of melting decrease
systematically with the addition of MOF-5 nanoparticles to PEO electrolyte system. In
addition, melting and glass transition temperatures systematically changes with the addition of
MOF-5 nanoparticles to PEO nanocomposite electrolyte system. Based on DMA results, it
was revealed that the values of storage modulus, loss modulus and tan  of PEO
nanocomposite electrolytes systematically change with the addition of lithium salt and MOF-5
nanoparticles to the nanocomposite electrolyte system. Based on TGA results, it was revealed
that decomposition temperatures such as Td,95%, Td,85% and Td,50% systematically change
with the addition of lithium salt and MOF-5 nanoparticles to the nanocomposite electrolyte
system. Since, all of these properties are very important in the high performance of solid
polymer electrolytes, PEO nanocomposite electrolytes containing nano-sized MOF-5 particles
can be very good candidates for future solid electrolyte membrane applications.
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BAZI FONETİK ÖZELLİKLERİN DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

SOME PHONETICS PROPERTIES COMPARATIVE ANALYS IN
EASTERN ANATOLS DIALECTS
Öğr. Gör. Elvan CAFAROV
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Özet
Ağız ve şivelerde bir çok fonetik farklılık vardır ki, onlara edebi dilde rastlamıyoruz.
Bu farklar Doğu Anadolu ağızlarında çoktur ve bu çalışmada da farkları Azerbaycan
Türkçesiyle karşılaştırmalı analiz edilmiştir. Türkiye Türkçesinde kalın ve ince ünlülerin
uyumundan dışarıda kalan bir çok alıntı kelimelerin Azerbaycan dilinde uyum yasasına
uyduğunu görebiliriz. Örneğin: Türkiye Türkçesinde (TT) avare<Azerbaycan Türkçesinde
avara, (TT) badem<(AT) badam, (TT) cevap<(AT) cavab, (TT) ezan<(AT) azan, (TT)
helal<(AT) halal, (TT) kale<(AT) ĝala, (TT) selam<(AT) salam. Azerbaycan Türkçesinde
olduğu gibi Doğu Anadolu ağızlarının bir çokunda da kalınlık ve incelik uyumundan dışarıda
kalan alıntı kelimelerin ünlü benzerlikleri sonuçunda ünlü uyumuna bağlandığı görünür.
Örneğin: Erzurum ağzında: (Şenkaya-Olur Türkmen ağızlarında): amanat<emanet (ӓmanӓt),
ĝayfa<kahve (ĝӓhve), habar<haber (ĥӓbӓr), mayana<muayine (müayinӓ). Erzincan ağzında:
adat<adet (ӓdӓd), manavra<manevra (manevr), ataş<ateş (atӓş), hayrat<hayret (heyrӓt),
satan<zaten (onsuzda). Kars, Ardahan ve İğdır ağızlarında: cahal<cehal (cahıl),
ĝuluba<kulübe (daĥma), satan<zaten (onsuzda), ataş<ateş (atӓş), sağabı<sahibi (sahibi). Van
ve Bitlis ağızlarında: habar<haber (ĥӓbӓr), baĥhça<bahçe (bağça), menfeet<menfaat
(mӓnfӓӓt) Elazığ ağzında: tana<tane (dӓnӓ), ataş<ateş (atӓş), barabar<beraber (bӓrabӓr),
ecele<acele (tӓlӓsik), mekeme<mahkeme (mӓhkӓmӓ), masala<mesala (mӓsӓlӓn) ve d.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Doğu Anadolu, ağızlar, fonetika

Abstract
There are many phonetic differences in dialects, they do not see in the literary language.
These differences are numerous in the Eastern Anatolian dialects and differences are analyzed
comparatively in this study with Azerbaijan Turkish. We can see in the Turkey Turkish many
excerpts from the harmony of thick and thin celebrities and that they obey the law of
integration in the Azerbaijani language. For example: İn Turkey Turkish (TT) avare< in the
Azerbaijan Turkish avara, (TT) badem<(AT) badam, (TT) cevap<(AT) cavab, (TT)
ezan<(AT) azan, (TT) helal<(AT) halal, (TT) kale<(AT) gala, (TT) selam<(AT) salam. It
seems that connects to the vowel harmony as in the Azerbaijan Turkish in the Eastern
Anatolian dialects citation famous similarities result. As in the Azerbaijan Turkish in the
Eastern Anatolian dialects thickness and finesse the citation of the famous similarities of the
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words appear to be linked to the famous harmony. For example: İn the Erzurum dialect:
(Shenkaya - İn the Olur Turkmen dialects): amanat<emanet, gayfa<kahve, habar<haber,
mayana<muayine. İn the Erzincan dialect: adat<adet, manavra<manevra, atash<atesh,
hayrat<hayret, satan<zaten. İn the Kars, Ardahan and İghdir dialects: cahal<cehal,
guluba<kulube, satan<zaten, atash<atesh, saghabi<sahibi (sahibi). İn the Van and Bitlis
dialects: habar<haber, bakhcha<bakhche, menfeet<menfaat. İn the Elazıgh dialect: tana<tane,
barabar<beraber, ecele<acele, mekeme<mahkeme, masala<mesala etc.

Key Words: Azerbaijan Turkish, Eastern Anatolia, dialectics, phonetica

Giriş
Bildiğimiz gibi, ağız ve şiveleri edebi dilden ayıran temel farklar fonetik farklardır.
Ağız ve şivelerde bir çok fonetik farklılık vardır ki, onlara edebi dilde rastlamıyoruz. Bu
farklar Doğu Anadolu ağızlarında çoktur ve bu çalışmada da farkları Azerbaycan Türkçesiyle
karşılaştırmalı analiz edeceğiz.
Tartışmalar
Uyum
Sesli uyumu:
Türkiye Türkçesinde kalın ve ince ünlülerin uyumundan dışarıda kalan bir çok alıntı
kelimelerin Azerbaycan dilinde uyum yasasına uyduğunu görebiliriz. Örneğin: Türkiye
Türkçesinde (TT) avare<Azerbaycan Türkçesinde avara, (TT) badem<(AT) badam, (TT)
cevap<(AT) cavab, (TT) ezan<(AT) azan, (TT) helal<(AT) halal, (TT) kale<(AT) ĝala, (TT)
selam<(AT) salam. (Kartallıoğlu, 2007: 179) Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi Doğu
Anadolu ağızlarının bir çokunda da kalınlı ve incelik uyumundan dışarıda kalan alıntı
kelimelerin ünlü benzerlikleri sonuçunda ünlü uyumuna bağlandığı görünür. Örneğin:
Erzurum ağzında: (Şenkaya-Olur Türkmen ağızlarında): amanat<emanet (ӓmanӓt),
ĝayfa<kahve (ĝӓhve), habar<haber (ĥӓbӓr), mayana<muayine (müayinӓ). (Gemalmaz, 1995:
99-100, 104-105):
Erzincan ağzında: adat<adet (ӓdӓd), manavra<manevra (manevr), ataş<ateş (atӓş),
hayrat<hayret (heyrӓt), satan<zaten (onsuzda). (Sağır, 1995: 34):
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: cahal<cehal (cahıl), ĝuluba<kulübe (daĥma),
satan<zaten (onsuzda), ataş<ateş (atӓş), sağabı<sahibi (sahibi). (Ercilasun, 2002: 67):
Van ve Bitlis ağızlarında: habar<haber (ĥӓbӓr), baĥhça<bahçe (bağca), menfeet<menfaat (mӓnfӓӓt) (Gönen, 2003: 30)
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Elazığ ağzında: tana<tane (dӓnӓ), ataş<ateş (atӓş), barabar<beraber (bӓrabӓr),
ecele<acele (tӓlӓsik), mekeme<mahkeme (mӓhkӓmӓ), masala<mesala (mӓsӓlӓn) ve (Buran,
1997: 32, 43):
Ünsüz uyumu:
Azerbaycan Türkçesinde genellikle sert ünsüzlerle biten kelimelere yumşak ünsüzle
başlayan ek eklenebilir. Türkiye Türkçesinde ise bu böyle değildir. Yani sert ünsüzlerle biten
kelimelere yumşak ünsüzle başlayan ek eklemek olmuyor. Kayd edelim ki, Azerbaycan
Türkçesine has olan bu özellikler Doğu Anadolu ağızlarında de özünü göserir. Örneğin,
Türkiye Türkçesinde yaşta, Araptan, işten, Ĝarstan, Sarıkamışta ve diğer şekilde kullanıldığı
halde Doğu Anadolu ağızlarında da, Batı Azerbaycan ağızlarında ve genellikle Azerbaycan
Türkçesinde olduğu gibi kullanılıyor:
Erzurum ağzında: atmişda (altmışda), yaşda, çobannıĥde (çobanlıĝda), şeĥisdan
(şӓĥsdӓn), alaraĥden (alaraĝ). (Gemalmaz, 1995: 284-285):
Elazığ dialekti: sütden (süddӓn), ğaripden (ĝӓribdӓn), geçdükden (keçdikdӓn). (BuranOğraş, 2003: 120)
Kars, Ardahan, Iğdır ağızlarında: baĥdım (baĥdım), çekdi (çӓkdi), yapdım, vahıtda
(vaĥtda), Sarıĝamişde (Sarıĝamışda) (Ercilasun, 2002: 108):
Van ve Bitlis ağızlarında: tarehden (tariĥdӓn), çölmehden (çömçӓdӓn), atdan (atdan),
üşahdan (uşaĝdan) (Gönen, 2003: 86)
Bulgular
Ünsüz değişmeleri
Yumuşama
k`-<ĝ- değişmesi: Türkiye Türkçesinde kalın ünlülü söz önündeki k` ünsüzü
Azerbaycan Türkçesinde ĝ (ĝ ) ünsüzüne çevrilmiştir: Ĝara > k`ara, ĝadın > k`adın, ĝuzu >
k`uzu, ĝoyun > k`oyun, ĝız > k`ız (Kartallıoğlu, 2007: 180)
Bu hadise Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi Doğu Anadolu ağızlarında da ĝ (ĝ)
ünsüzüne çevrilr ve burada ise Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak kayd edilmiştir:
Elazığ ağzında: karı (ĝarı) > ĝari, kılıç (ĝılınc) > ĝıliç (Buran, 1997: 52):
Erzurum ağzında: kap > ĝab, kız > ĝız, kısmet (ĝismӓt) > ĝısmet, koyun > ĝoyun, kuruş
> ĝuruş, kanepe > ĝenepe (Gemalmaz, 1995: 163-164):
Erzincan ağzında: kavrul (ĝovrul(maĝ))> ĝavrul, koskoca > ĝosĝoca, koy > ĝoy, kat >
ĝat, kabuk (ĝabıĝ) > ĝabuh (Sağır, 1995: 84):
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Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: kıymet (ĝiymӓt) > ĝıymet, kumaş > ĝumaş, kaldık
(ĝaldıĝ) > ĝaldık, kartal > ĝartal, kaçdiler (ĝaçdılar) > ĝaçdiler, (Ercilasun2002: 106):
Van ve Bitlis ağızlarında: karĝa > ĝarğa, ĝaraçı>karaci, ĝarğış>ḳarġış, ĝarı>ḳarı,
ĝıraĝ>kırak (Tekin, 1995: 39):
Ağrı ağzında: kal > ĝal, kardeş > ĝardaş, karşı (ĝarşı) > ĝarşi, kıtlık (ĝıtlıĝ) > ĝıtlıĥ,
konuşma (danışma) > ĝonuşma, korku (ĝorĥu) > ĝoĥi (Buran, Oğraş, 2003: 835).
-k-<-y- değişmesi: Azerbaycan Türkçesinde kelimelerin ince ünlüyle biten son
hecedeki son k ünsüzü ünlüyle başlayan ek alarken y ünsüzüne çevrilir, Bu hadise Doğu
Anadolu’nun Kars, Ardahan, Iğdır Van ve Bitlis illerinin Azerbaycan ve Terekeme
ağızlarında de böyledir.
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: Iğdırın bazı köylerinde, esasen de Tuzluca’da
yaşayan Azerbaycanlıların ağızlarında görünür: erideciyiyh (Ercilasun, 2002: 118):
Van ve Bitlis ağızlarında: etmek//epmek(y)+i<ӓppӓk (çörӓk), sümük//sümüh//simik//simuh(y)+e,<sümük,tepik//tepik//teppih//teppik (y)+ini<tӓpik (Tekin, 1995: 39, 41).
p-<b- değişmesi: Türkiye Türkçesinin Eski ve Orta devirinde yumuşayan bazı sözönü
b ünsüzü Azerbaycan Türkçesinde de korunmuştur: piş<biş, parmak<barmaĝ, pahalı<bahalı,
put<büt, pekmez<bӓkmӓz (Kartallıoğlu, 2007: 183)
Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi Doğu Anadolu ağızlarında de bazı sözönünde b
ünsüzü korunmuştur:
Erzurum
ağzında:
Eski
Türkçede
ve
Türkiye
Türkçesinde:
barmaĥ<barmak<parmak, beyhmez<bekmes<pekmez, biş<piş (Gemalmaz, 1995: 167):

-

Elazığ ağzında: barmağı<parmağı (Buran, 1997: 52):
Erzincan ağzında: büşüddür<pişmiştir (bişmiştir), barmaĥ<parmak (barmaĝ) (Sağır,
1995: 84):
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: bişirmediler<pişirmediler (bişirmӓdiler), barmağı<parmağı (barmağı) (Ercilasun, 2002: 109):
Van
ve
Bitlis
ağızlarında:
buĥaĥ//puĥaĥ<buĥaĝ (Tekin,1995: 37,38).
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t<d değişmesi:
Sözönünde
Eski ve Orta Türkçede sözönünde t ünsüzü Batı türkçede yumuşayarak d ünsüzüne
çevrilmiştir. Batı türkçesinde, Eski Anadolu türkçesi ve Osmanlı türkçesinin son zamanlarına
kadar yumşak seslenen bu ünsüzler Osmanlı türkçesinin sonlarında tekrar sertleşmiştir.
Türkiye arazisinde Batı Türkçesinin Doğu kolunu oluşturan Azerbaycan Türkçesinde
yumuşayan d ünsüzleri tekraren sertleşmemiş, d şeklinde seslenmeye devam etmiştir. Örn.:
Azerbaycan Türkçesinde (AT) daş, Türkiye Türkçesinde taş, AT. dovşan > TT. tavşan, AT.
duz > TT. tuz, AT. dara- > TT. tara-, AT. daş- > TT. taş-, AT. dad > TT. tat (Kartallıoğlu,
2007: 181)
Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi Doğu Anadolu ağızlarında da sertleşen t
ünsüzlerinin d şeklinde seslenmesi devam etmiştir. Aşağıda kayd edilen örnekler Türkiye
Türkçesi ile karşılaştırmalı şekilde tahlil edilmiştir:
Erzurum ağzında: daban<taban, dad<tat, dara<tara, dart<tart, daş<taş (Gemalmaz,
1995: 167):
Elazığ ağzında: daşa<taşa,
(darayarsan) (Buran,1997: 52):

daşiyaĥ<taşıyak

(daşıyaĝ),

dararsın<tararsın

Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: dutdu<tutdu, dabança<tapanca (tapança),
duz<tuz, daraĥ<tarak (daraĝ), daş<taş, dırnaĥ<tırnak (dırnaĝ) (Ercilasun, 2002: 108):
Erzincan ağzında: dartduĥ<tartdık
daşdan<taştan (Sağır, 1995: 84)

(dartdıĝ),

depe<tepe

(tӓpӓ),

dad<tat,

Muş ağzında: daşlarnan<taşlarla (daşlarla), dartar<tartar (Özmen, 2007: 52):
Van ve Bitlis ağızlarında: degirmi<dӓyirmi, dürmek<dürmӓk, (Tekin, 1995: 38).
Söz Sonunda
Türkiye Türkçesinde bir kaç söz istisna olmakla söz sonunda yumşak ünsüzlere çok
rastlamak mümkün değildir. Azerbaycan Türkçesinde alıntı kelimelerin kökündeki son sesde
yumuşak d ünsüzü korunmuştur. Örn.: dӓrd<dert, mӓĝsӓd<maksat, kӓnd<kent (Kartallıoğlu,
2007: 181)
Doğu Anadolu ağızlarından Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis ve Van ağızlarında de alınma
kelimelerin sonlarındakı yumuşak d ünsüzünün korunduğu görünür:
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: Memmed, Muhammed, Mehemmed<Muhammet
(Mӓhӓmmӓd) (Ercilasun, 2002: 107-108):
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Van ve Bitlis ağızlarında: çigit//çigid<çiyid, (Tekin, 1995: 38)
Ünsüz sertleşmesi ve yahut sert ünsüzlerin korunması.
g-<k- değişmesi: Eski türkçeye ait eserlerde ince ünlülü söz önündeki bazı k ünsüzleri
Türkiye Türkçesinde yumuşayarak g ünsüzüne çevrilerken Azerbaycan Türkçesinde eski
şekilleri ile korunarak seslendiği görünür: Örn.: keç, kimi, köç, köks, könül kelimeleri Türkiye
Türkçesinde geç, gibi, göç, göğüs, gönül şekillerinde sesleniyor.. (Kartallıoğlu, 2007: 180)
Doğu Anadolu ağızlarında da eski türkçeye aid sözönü k ünsüzünün eski şekilleriyle
seslendiği görünür.
Erzurum ağzında: kibi/kimi<gibi (kimi), köş<göç (köç), köçür<göçür (köçür),
kögüz<göğüs (köks) kölge<gölge (kölgӓ) (Gemalmaz, 1995: 174):
Elazığ ağzında: kölgeye<gölgeye (kölgӓyӓ), kimin<gibi (kimi), kimi<gibi (kimi),
kömlek<gömlek (köynӓk) (Efendioğlu, 2009: 84):
Erzincan ağzında: kibi<gibi (kimi), kömleg<gömleg (köynӓk), kölge<gölge (kölgӓ),
köç<göç (köç) (Sağır, 1995: 89):
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: keçip<geçip (keçib), kün<gün, kimi<gibi (kimi),
kölge<gölge (kölgӓ), kördü<gördü (Ercilasun, 2002: 109-110):
Bitlis ili Adilcevaz ilçesinde: kölgelendi<gölgelendi (kölgӓlӓndi), kibin<gibin (kimi),
köçer<göçer (köçӓr) (Öztürk, 2001: 20):
Van ve Bitlis ağızlarında kullanılan göküz, köç kelimeleri Türkiye Türkçesinde göğüs,
göç şekillerinde (Tekin, 1995: 38) Azerbaycan Türkçesinde ise köks, köç şekillerinde
sesleniyor..
d-<t- değişmesi: Eski ve Orta türkçede sözönüne t ünsüzü Batı türkçede yumuşayarak
d ünsüzüne çevrilir. Bu değişme Batı türkçesinin Doğu kolunu oluşturan Azerbaycan
Türkçesinde etkili olmamış, Batı türkçedeki sözönünde t ünsüzünün bir kısmını koruyor:
Örn.: tik(mek) > dik(mek) (tik(mӓk), tiken > diken, tök(mek) > dök(mek) (tök(mӓk), tüş(mek) >
düş(mek) (düş(mӓk), toĥun(mak) > dokun(mak) (toĥun(maĝ) (Kartallıoğlu, 2007: 181)
Doğu Anadolu ağızlarında de Eski türkçedeki sözönünde t ünsüzünün bir kısmı
korunmuştur.
Erzurum ağzında: tiyh(mey), tikan, toĥu(mak), toĥun(mak), töyh(mek) kelimeleri
Türkiye Türkçesinde dik(mek), diken, doku(mak), dokun(mak), dök(mek) şekillerinde ve eski
türkçede - tiken, tokı, tokın, tök şekillerinde seslenmiştir (Gemalmaz, 1995: 175): Azerbaycan
Türkçesinde ise tik(mӓk), tikan, toĥu(maĝ), toĥun(maĝ), tök(mӓk) şekillerinde sesleniyor..
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Elazığ ağzında: töküli<dökülü (tökülü), toĥurdım<dokurdum
tiken<diken (tikan), tikiş<dikiş (tikiş) (Buran, 1997: 53):

(toĥuyurdum),

Erzincan ağzında: toĥu(mak)<doku(mak) (toĥu(maĝ), tikme<dikme (tikmӓ) (Sağır,
1995: 89, 427):
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: tüşir<tüşüyor (düşür), tiyhdi<dikti (tikdi),
töyhdü<dökdü (tökdü), tişi<tişi (dişi), tiken<diken (tikan), tökir<döküyor (tökür) (Ercilasun,
2002: 110):
Van ve Bitlis ağızlarında kullanılan tik//tih(mek), tök(mek), tüg//tük kelimeleri Türkiye
Türkçesinde dik(mek), dök(mek), tüy şeklinde, Eski ve Orta türkçede tik(mek), tök(mek),
tü//tük//tüy//tüü şekillerinde, (Tekin, 1995: 41) Azerbaycan Türkçesinde ise tik(mӓk),
tök(mӓk), tük şekillerinde sesleniyor.
-k- / -k<-ĥ- / -ĥ değişmesi: Azerbaycan dilinin asıl türk kelimelerinde ve alıntı
kelimelerde söz dahilinde ve sonunda Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı k` (k`) ünsüzü ĥ
ünsüzüne çevrilir. Örn.: Türkiye Türkçesinde yakın, korkmak, akşam, oku, dokun kelimeleri
Azerbaycan türkicesinde yaĥın, ĝorĥmaĝ, aĥşam, oĥu, toĥun şeklinde sesleniyor..
(Kartallıoğlu, 2007: 181)
Doğu Anadolu ağızlarında da söz dahilinde ve sonunda k` (k`) ünsüzü ĥ ünsüzüne
çevrilir:
Erzurum ağzında: piçah<bıçak (bıçaĝ), bonduruh<boyunduruk (boyunduruĝ),
haĥ<hak (ĝaĝĝ), ĝaĥ<kalk (ĝalĥ), oĥ<ok (oĥ) (Gemalmaz, 1995: 180):
Elazığ ağzında: oĥhuyular<okuyorlar (oĥuyurlar), ĝazanursahĥ<kazanırsak
(ĝazanırsaĝ), ĝulaĥ<kulak (ĝulaĝ), toĥmaĥh<tokmak (toĥmaĝ), yoĥh<yok (yoĥ) (Buran,
1997: s. 53):
Erzincan ağzında: doĥsan<doksan (doĥsan), arĥa<arka (arĥa), baĥdım<baktım
(baĥdım), çıĥ<çık, yaĥma<yakma (Sağır, 1995: 95)
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: aşıĥ<aşık (aşıĝ), aĥıl<akıl (ağıl), arĥa<arka,
ĝarannıĥ<karanlık (ĝaranlıĝ), rızıĥ<rızk (ruzi) (Ercilasun, 2002: 115)
Muş ağzında: ĝoĥlayam<koklayayım, yanıĥ<yanık (yanıĝ), yoĥtur<yoktur (yoĥdur),
arĥada<arkada (Özmen, 2007: 52):
Van ve Bitlis ağızlarında: buĥaĥ<buĥaĝ, bayak//bayağ//bayaĥ<bayaĝ-bu ayaĝ-az
öncӓ (Tekin, 1995: 37, 38).
b-<m- değişmesi: Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı Azerbaycan Türkçesinde ve
Doğu Anadolu`nun Azerbaycan ağızlarında sözönünde b ünsüzü m ünsüzüne çevrilir. Örn.:
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men<ben (mӓn), min<bin, muna<buna (buna), moynuz<boynuz (buynuz) (Buran, Alkaya,
2007: 81).
Doğu Anadolu`nun Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı Muş ve Van illerinin Terekeme ve
Azerbaycan ağızlarında:
Ağrı`nın Terekeme (Karapapak) ve Azerbaycan ağızlarında: men<ben (mӓn),
min<bin, menim<benim (mӓnim), mana<bana (mӓnӓ), meni<beni (mӓni), mende<bende
(mӓndӓ), menden<benden (mӓndӓn) (Buran, Oğraş, 2003: 832):
Kars, Ardahan, Iğdır Azerbaycanlıları ve Terekemeleri ağızlarında: mindirdi<bindirdi,
minmeginen<binme (minmӓ), min<bin, mana<bana (mӓnӓ) (Ercilasun, 2002: 116):
Muş ağzında: men<ben (mӓn), mana<bana (mӓnӓ) (Özmen, 2007: 53):
İnce Ünlülerin kalınlaşması
Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı Doğu Anadolu’nun Erzurum, Kars, Iğdır,
Ardahan, Van ve Bitlis ağızlarında kalın ünlülü alınma kelimelerin bünyesindeki ince l
ünsüzlerinin kalın seslendiği görünür. Bu hadise çağdaş Azerbaycan yazı dilinde de alıntı
kelimelerde oluyor. Bu da Doğu Anadolu ağızlarına Azerbaycan türkçesinin etkisinin çok
büyük olduğundan ileri geliyor. Onu da söyleyelim ki, Türkiye Türkçesinde «Yapma işareti»
denilen bir işaret var (^) ki, bu işaret bazı zamanlarda a, u ve i harflerinin üzerine ekleniyor.
“Yapma işareti - ünlü a, u, i harflerinin üzerinde alıntı kökenli kelimelerde, ince okunuşu ve
(bazı durumlarda) uzunluğu göstermek için (şapka) (^) şeklinde kullanılır.”. (https://tr.
wikipedia. org/)
Erzurum ağzında: mecalsız<mecâlsiz (macalsız), halsız<hâlsiz, duhuluni<duhûlünü
(daĥalını), ehalıdıllar<ahâlidirler (ӓhalidirlӓr), Alının<Alinin (ӓlinin) (Gemalmaz, 1995:
105):
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: ĥeyal<hayal (ĥӓyal), lala<lâle (lalӓ), hala<hâle
(ĥala), halsız<hâlsız, pulan<plân (plan), halalzada<helâlzade (halalzadӓ) (Ercilasun, 2002:
125):
Van ve Bitlis ağızlarında:
Yalaġuz//yalanġuz//yalġız//yalaḳuz//yalanız<yalnız (Tekin, 1995: 42).
Vurgu
Biliyoruz
seslenmesidir.

ki, vurgu sözdeki hecelerden birinin diğerlerine oranla yüksek avazla

Azerbaycan dilinde vurgunun üç türü vardır:
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1.

Hece vurgusu

2.

Heyecanlı vurgu

3. Doğu Anadolu ağızlarında vurgunun en çok iki türü kullanılıyor. Mantıklı vurgu
ve Heyecanlı vurgu
Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı olarak cümlede soru anlamlı
cümlenin son sözünün vurgulu seslenmesiyle debelirtileniyor.
Belӓ de analığ olar? (Kartallıoğlu, 2007: 218)
Sӓnin de ürӓyin ağrıyır? (Kartallıoğlu, 2007: 220)
Ehtiyacın yoĥdur? (Kartallıoğlu, 2007: 219)
Türk yazı dilindeyse bu esaseen soru edatı olan -mı4 eki aracılığıyla olur. Onu da
belirtelim ki, Türkiye Türkçesinde -mı4 soru edatı Azerbaycan Türkçesinden farklı olarak
sözden ayrı yazılır.
Türkiye edebi dili ile karşılaştırmalı Doğu Anadolu ağızlarının kendine has en çok da
soru anlamı yaratmak için söze -mı4 ekinin eklenmesiyle değil, cümledeki son sözün vurgulu
seslenmesi ve uzanmasıyla belirleniyor.
Ağrı ağzında: atmirsan?<atmıyor musun? (atmırsān?, ve yahut atmırsanmı?)
mezun olacah san?<mezun olacak mısın?, (mӓzun olacaĝsān?, ve yahut mӓzun
olacaĝsanmı?) gedirsen?<gidiyor musun? (gedirsӓn?, ve yahut gedirsӓnmi?), görmürsen?<görmüyor musun? (görmürsӓn?, ve yahut görmürsӓnmi?), yapdız?<yaptınız mı?
(yapdınız?, ve yahut yapdınızmı?) (Buran-Oğraş, 2003: 831).
Kars, Ardahan ve Iğdır ağızlarında: sen ĝaçaĥlıĝ yaparsan?<sen kaçaklık yapar mısın
(Sӓn ĝoçaĝlıĝ edӓrsӓn?, ve yahut edӓrsӓnmi?) (Ercilasun, 2002: 320), Bu ölmüş ĝızımı
görürsen?<bu ölmüş kızımı görür müsün? (bu ölmüş ĝızımı görürsӓn?, ve yahut görürsӓnmi )
(Ercilasun, 2002: 310):
Sonuç
Böylece diyebiliriz ki, ağız ve şiveleri edebi dilden ayıran temel farklar fonetik
farklardır. Ağız ve şivelerde bir çok fonetik farklılık vardır ki, onlara edebi dilde
rastlanmıyor. Bu gerçekler Doğu Anadolu ağızlarında çoktur ve bu çalışmada da farkları
Azerbaycan Türkçesiyle karşılaştırmalı şekilde analiz edildi. Örneğin: Türkiye Türkçesi ile
karşılaştırmalı Doğu Anadolu’nun Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Van ve Bitlis ağızlarında
kalın ünlülü alınma kelimelerin bünyesindeki ince l ünsüzlerinin kalın seslendiği görünür. Bu
olay çağdaş Azerbaycan edebi dilinde de alıntı sözlerde oluyor. Bu da Doğu Anadolu
ağızlarında Azerbaycan türkçesinin etkisinin çok büyük olduğundan ileri geliyor.
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ARAP APELYATİVLİ KELİMELERİN AZERBAYCAN TOPONİMLERİNDE
İZLERİ
ARABIC APPELATIVES IN AZERBAIJANI TOPONYMS

Dr. İrade KERİMOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Özet
Cumhuriyetimizin arazisinde Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerden oluşan Arap
apelyativli ve Arap etnonimleri esasında yaranmış toponimler yeterincedir. Makalede içinde
Arap apelyativlerinin tutulduğu – Surhay kalesi, Gereh, Aşralar//Aşrahlar, Nehrem, Mezre,
Emsar//Amsar, Zeyre//Zeyte toponimlerinin leksik-semantik açıklanması verilmişdir.
Anahtar kelimeler: Onomastika, toponimler, apelyativler, Azerbaycan türkleri

Abstract
There are plenty of toponyms on the territory of our Republic that are based on Arabic and
Arabian ethnonymity lexical-semantic explanations of the toponyms, which are protected
Arabic appellatives. Surkhay tower, Qarah, Ashralar/Ashralylar, Nehram, Marza, Amsak,
Zeyra/Zeyta are given in the article.
Key words: Onomastica, toponyms, apelyativs, Azerbaijani Turks
Giriş
Dilin leksik birimlerinden biri olan toponimler halkın tarihini, kültürünü, ekonomisini,
sosyal durumunu, dil özelliklerini kendinde yansıtır ve uzak geçmişte meydana gelen
olaylardan haber veriyor. Ülkenin, halkın tarihini öğrenmek için yazılı kaynaklar, taş
yazıtlarla beraber toponimlerin de incelenmesi önemlidir. Bazen herhangi bir yazılı kaynağın
veremediği bilgi coğrafi adlardan alınabilir. Uzak geçmişte gerçekleşmiş olan etnik süreçler,
olaylar kabarık şekilde kendi izlerini toponimlerde de bırakmıştır. Azerbaycan toponimlerinin
oluşumunda, şekillenmesinde yerel ve göçmen etnoslar yer almıştır.
Tartışmalar
Azerbaycan topraklarında eski zamanlardan beri çok sayıda ulus yaşamışve elbette
yaşam yerlerini kendi dillerinin sözleri ile adlandırmışlar. Genel olarak, Azerbaycan'ın coğrafi
konumu her zaman dikkatçekici olmuş, farklı kabileler bu arazilerden geçici yaşam yeri
olarak kullanmış ve söz hatıralarını da burada bırakmağı unutmamışlardır. Bu yüzden de
Azerbaycan toponimlerinin tam çoğunluğunu Azerbaycan (Türk) kökenli toponimler
oluştursa da, burada Arap, Fars, Kafkas, Lezgi, Tat, Avrupa ve Rus kökenli toponimler de az
değildir
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Devletimizin arazisinde Arap dilinden Azerbaycan diline geçmiş kelimelerden oluşan
Arap apelyativli toponimler yeteri adardır. Belirtelim ki, VII. Yüzyıldan sonra, Arap
halifeliği döneminde Arabistan'dan insanların farklı şekillerde Azerbaycan'a göç etdirilmesi
sürecini başlamıştır. Azerbaycan'a göç eden Arap kabileleri, Azerbaycan onomastiğine geniş
ölçüde yansımıştır.
Bulular
Azerbaycan'ın Göyçay, Guba, Lenkeran, Ağdaş, Şamahı, Cevanşir, Gence, Zengezur
kazalarında-bölgelerinde mevcüt olmuş – Arap Cebirli, Arap Sarvan, Arap Şahverdi, Arap
Abdülkerim, Arap Mehtibey (Göyçay Kazası-bölgesi), Arap Bebirhanlı, Arap Kardeşbeyli,
Arap Baloğlan, Arap Şahverdi, Arap Ali, Arap Hacı, Arap Keymuraz (Cavat, Guba kazalarıbölgeleri), Cavanşirli Arap (Cavanşir Kazası-bölgesi) vb. (9, s. 51) Birçok köy adları
Arapların bu bölgelerde yaşamış olmalarını bir kez daha kanıtlmıştır.
İçinde Arap apelyativlerinin korunduğu oponimlerden bazılarının leksik-semantik
açıklanmasına bakalım:
Surhay Kalesi - Göyçay ilçesindeki Arabcebirli köyü arazisinde inşa tarihi XII-XIV ve
XVIII yüzyıllara dayanan Surhay Kalesi vardır.
Surhay Kalesi XIV. yüzyılda inşa edilmiş bir kale olabilir. Daha sonraki yüzyıllarda,
bu kalenin yerine yeni bir kale inşa edilmesi ya da kaleyi kısmen restore etmekle yeniden
yapıldığı düşünülüyor. Herhalde kalenin tarihinin daha derinden araştırılması Göyçay
arazisindeki yerleşim yerlerinin tarihlerine açıklık getirmek için çok önemlidir.
Belirtelim ki, Surhay, Azerbaycan tarihine farklı yüzyıllarda yaşayan insanların isimleri
olarak düşmüştür. Ülkemizde Surhayhan adında bir dağ var. Edebiyatda bu dağ Kabala
ilçesinin arazisine ait edilir ve onun Acinohur yakınlığında bulanması gösterilir. Göyçay
ilçesinin dağlık kısmı da Acinohur yakınlığındadır.
Abaskulu ağa Bakıhanov’a göre, Dağıstan feodalı Surhay xan XVIII. Yüzyılın birinci
yarısında Nadir Şaha karşı savaşta savunmak için burada köşk tipli kale yaptırmıştır.
Sonradan kalenin yerleştiği dağ da onun ismiyle adlanmıştır.
O da bellidir ki, XVIII yüzyılda Nadir Şah bir sıra köylerin nüfusunu kendisinin
yaptırdığı “Nadirgala” denilen bir yaşam yerinde yerleşmiştir. Daha sonralar ahali köyü
“Gala” adıyla adlandırmıştır. Eski adı “Gala-Garge” (Arapçada garye "köy" anlamında)
"Gala köyü" anlamındadır. (3, s. 116). Kale'de eski kale kalıntılarının olması, mahallelerden
birinin “Gala dibi” adlanması, burada 1624-25'lerde inşa edilmiş bir binanın varlığı, bu fikrin
haklı çıkmasına izin veriyor.
Kale terim olarak sağlam barajlar ve savunma araçları olan istihkam, istinadgah, uca,
enli ve sağlam surlar, cezaevi, hapishaneler, alınmaz barınaklar olarak adlandırılmaktadır.
Bu arada belirtelim ki, “Surhay kale”sinin Arapça surh, surhab, surhob - "şehir
duvarı" ve "kale duvarı" anlamını vermesi hakkında görüşler vardır. (4, s. 8). "Azerbaycan
dilinin açıklayıcı onomastik sözlüğü"nde ve N.Taptıkoğlu'nun kitabında “surh” sözünün
Arapçada "Kale duvarı" anlamına kelimesi kaydedilmiştir. (2, s. 297; Görüşümüze göre,
toponimik birimin birinci bileşeni olan surhay kelimesi - "kale duvarı ile çevrili bir yer"
olarak tanımlanabilir.
Gereh - Siyezen ilçesinde mevcüt toponimlerden biridir.
A.Akhundov Karah
toponimini leksik-semantik acıdan açıklayarken “Gereh” coğrafi adını Kafkas (Lezgi)
kökenli söz olduğunu belirtmişti (1, s. 55). Ancak M.Soltanov A.Axundov’un bu fikriyle
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razılaşmayarak tarihsel olarak Siyezen ve Deveçi ilçeleri arasındaki toplu halde
yaşamadıklarını, “Gereh” toponiminin Lezgi kökenli olması fikrini hakikata uygun
olmadığını belirterek bu barede yazıyor. “Güman ki, araştırmacı “Gereh” özel coğrafi adını
Dağıstandaki “Garah” yaşam yerinin adıyla uygunlaştırmıştır. (11, s. 74).
G.Geybullayev “Gereh” toponiminin etimolojisindem bahsedərken, toponimin Arap
kökenli “kerye” kelimesinden oluştuğunu ve bu kelimenin de tahrife uğrayarak “Gereh”
şeklinin almasını söğlemiştir. Yazar, Arap kökenli bir kelime olan “kerye” kelimesinin
"kend-köy" anlamına geldiğini yazıyor.
Aşralar, Aşralılar – Tovuz ilçesinde bu isimde iki oykonim (oykonim-köy adları)
vardır. Her iki köyün sakinleri bir zamanlar birlikte yaşamışlrdır. Onların kışlama yerleri Aran
bölgesinde Alakol adlı arazide, yazda gidecek yerleri ise “Garibli” bölgesi olmuştur. Daha
sonra ise yazda ve kışda kalacak yerlerine göre aşıralıların, adını kendinde taşıyan iki
bağımsız köy yaranmıştır. Yerel halk bu köyleri “Aran Aşıralıları ve Dağ Aşıralıları” diye
adlandırmışlardır (4, s.61).
Toponimin birinci bileşeni Arap kökenli aşura kelimesinden olmuş “10. gün” demektir.
Aşure Günü Müslümanlar yas tutuyor. Aşralar “Muharrem ayının onuncu gününde yas tutan
Müslümanlar” anlamında kullanılmıştır (4, s. 62)
Nehram, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek bölgesinde kayıtlı oykonimdir. Tarihi
kaynaklara göre, Nahçıvan arazisinde (10, s. 85) su özel şahısların, toprak sahiplerinin
kontrolü altında olduğundan ahali sudan toplu halde kullanamıyordu. Yalnız Nehrem
köyünde sudan genellikle kullanılmışlardır.
Toponim Arap kökenli "nehr" ve "anı" kelimelerinden oluşmuştur. Nehr “çay-nehir,
akar su”, “topluluk, halk, millet” anlamına gelir. Nehram "tüm topluluğa, genel nüfusa ait
su”, "genel kullanım suyu” anlamlarını ifade eder.
Mezre – Cebrayıl, İmişli, Gubadlı, Guba ve Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad
ilçelerinde kaydedilmiş oykonimdir. Mezre toponimi, antik apelyativli Arap kökenli “mazra”
kelimesinden yaranmış, "ekim için yer", "ekime, uyğun yer, tarla" ve " ekim alanları esasında
oluşan yerleşme, oba, küçük yerleşme yeri" anlamların isade eder. (8, s. 343; s. 107).
Farsçanın sözlüğünde, "sınır" anlamında məzrə kelimesine rastlanır. Azerbaycan ağız ve
şivelerinde, məzrə “biçenek, otlak”, Guba ağzında ise "iki komşu yer arasındaki ayrıca bir
işaret" olarak yorumlanır (13, s. 115; 11, s. 254).
Batı Azerbaycan’ın (şimdiki Ermenistan) topraklarında bir zamanlar Mes-Mezre, PokrMezre oykonimleri ve Mezre hidronimi vardı. Halen İran'da “mezre” adında 26 toponim
vardır (5, s. 107).
Emasar // Amasar – Guba ilçesi arazisinde “Agçay”ın sahilinde yerleşen oykonimdir.
Basit görünümlü bir toponim olan Amsar, Arap kökenli "emsar" kelimesinden türemiştir.
Emsar (mesr sözcüğünün toplamı), "büyük yerleşim birimi", "şehir" anlamını ifade eder (3,
s. 38-40). Arapçada "şehir" anlamını veren misr kelimesi toplamda amsar (şehirler) şeklinde
oluyor. Amsar apelyativine yalnız toponimlerin değil, aynı zamanda hidronimlerin içinde de
rastlamak mümkündür. Guba ilçesinde Amsar çeşmesi, Buryatriya arazisinde Amsar nehri.
T.A.Bertagayev hidronimlerin bileşiminde bulunan amsar kelimesinin “çay ağzı,
menseb”, “giriş, herhangi bir şeyin temeli” anlamlarında açıklanmıştır. (10, s. 124-125).
T.Ahmedov Amsar toponiminin Arap kökenli emsar kelimesinden oluştuğunu ve
“büyük şehir, başkent” anlamına geldiğini belirtmiştir (7, s. 153).
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Kanaatımızca Amsar oykonimi nehir kenarında yer aldığı için, "nehrin ağzı" kenarında
olan yaşam yeri” demektir.
Zeyve, Zeyte – Azerbaycan’ın Şabran, İsmayıllı, Laçın, Goranboy ve Nahçivan Özerk
Cumhuriyeti'nin Culfa ilçesinde "Zeyve", Batı Azerbaycan arazisinde Zeyte toponimleri
kayda geçmiştir. Azerbaycan arazisinde zamanında 10 köyün olduğu belirtilir. T.Ahmedov
zeyve kelimesinin Arap kökenli olduğunu ve bu kelimenin Arapçadaki zaviye kelimesiyle aynı
kökten olduğunu kaydetmiştir.
Yazar zeyvə kelimesinin ister Arapçada, isterse de geçtiği dillerde İslam'la bağlı
olduğundan, diyebiliriz ki, aynı anlamda Farsçadaki hanegah kelimesinin sinonimi olarak
“künc, bucak, cemiyyetden uzak guşe, hücre, ibadetgah” anlamları ile aynı anlamı ifade
etdiğini belirterek yazıyor: “Zeyve adlı yaşam yerleri geçmişte bir köşede, hücrede,
insanlardan kenarda oturarak, kendi ömürlerini ibadetde geçiren
din adamları ve
terkidünyalar için yapılmış hücre, ibadetgah ve ya köşelerin – “zabiye”lerin kalıntıları. (6, s.
54).
Tarihin belli dönemlerinde, ayrıca Safeviler devrinde din adamları ayrıcalıklı
zumrelerden olarak görülüyordu. Kürdühanıda Ehizaviyesi (XV. Yüzyıl), Bibiheybet Zaviyesi
(XVII. Yüzyıl) o dönemin yadigarlarıdır (5, s. 294).
M.Soltanov zeyvə oniminin dilimizdeki onomastik sözlüğünde mekan anlamıyla beraber
“kutsallık” anlamında antroponim (kadın adı) olarak da kullanıldığını belirtmiştir (12, s. 45).
Bir zamanlar Batı Azerbaycan (şimdiki Ermenistan) arazisinde mevcüt olmuş Zeyte
toponimi de, Arap apelyativi olan zaviye kelimesinin yerel nüfusun konuşmasında tahrif
edilerek zeyte şeklini almıştır.
Sonuç
Yukarıda söylenmiş fikirlerin toplamı olarak Zeyve toponimi "kutsal kişilerin yerleşim
yeri, kutsal yer" anlamına gelir. Azerbaycan toponimiyasında Arap etnonimi esasında
oluşmuş toponimler-yer adları da mevcuttur. Büyük olasılıkla, bu köylerde bir zamanlar
Araplar yaşamış sonraları yerel toplumla kaynayıp qarismislar.
Buna örnek olarak Arap (Haçmaz, Ağdaş), Araplar (Şabran, Berde, Şamahı), Araplı,
Arabdehne, Arabhacı, Arabkeymuraz, (Guba), Arabgardaşbeyli (Neftçala), Arabkadim,
Arabşalbaş (Gobustan), Arabgubalı, Arabkıyaslı, Arabçaltikçi, Arabsarvan (Kürdemir),
Arabmehtibeyli, Arabsarvan, Arabuşağı (Ağsu, Şamahı), Arabocağı, Arabşeki, Arabbesre,
Arabşeyh (Ağdaş), Arabşahverdi (Göyçay, Gobustan, Şamahı), Arabcebirli (Göyçay),
Arabyatağı (Cebrayıl), Arabyengica (Şerur), Arabkadim, Arabşallı (Şamahı), Arabbebirhan,
Arabgardaşhan (Salyan) vb. toponimler gösterilebilir.
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BAZI BİLEŞİMLİ FİİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN MUHAMMED
FUZULİ GAZELLERİNDE ARAŞTIRILMASI
Dr. Terane NAĞIYEVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Özet
Makalede Muhammed Fuzuli'nin gazelerinde kullanılan fiil kompozisyonların birinci
tarafınin morfolojik özellikleri analiz edilmiş, çağdaş dilden farklı yönleri hakkında bilgi
verilmiştir. Fiil kompozisyonların birinci tarafının konuşma bölümlerine göre değişme
olasılıklarından bahsedilmiştir. 1. tarafta isim, sıfat, sayı, zamir ve zarf ait örnekler verilmiştir.
Ayrıca, karmaşık yapıya sahip fiil kompozisyonların birinci tarafında izafet birleşmeleri ve
tayini söz kombinasyonların da kullanılması araştırma işine dahil edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fuzuli gazelleri, fiil kompozisyonu, olmak, etmek, elemek, kılmak
Abstract
In the article it has been analyzed the morphological features of the first part of phrasal
verbs in M.Fuzuli's ghazals and was informed about the different features of the modern
language. The possibilities of changing the first part of phrasal verbs accoarding to the parts
of speech are mentioned. On the first side, it has been given examples about the using of
nouns, adjectives, numerals, pronouns and adverbs. Also on the first side of the complex
compositional structures of phrasal verbs, the study of the definition of combinations and
definition of word combinations was involved
Key Words: Fuzuli ghazels, Composite verbs, to be, to do, to make, to take
Simgeler:
ë – ə - Azerbaycan alfabesinde
ĥ – x - Azerbaycan alfabesinde
ģ – q - Azerbaycan alfabesinde
Türk şiirinin ölümsüz örneklerini yaratarak bu dilin neye kadir olduğunu gösteren,
böylece tarih içinde manevi değerlerimize dilimizin, maneviyatımızın ebedi ve canlı
heykeline dönüşen Fuzuli dilinin kapsamlı incelenmesi hem edebiyatımız, hem de dilimiz için
önemli araştırmalardan biridir. Zengin dil özellikleri ile seçilen Fuzuli gazellerinde kullanılan
fiil kompozisyonlarının birinci tarafı tüm esas konuşma bölümleri ile kullanılmasıyla birlikte,
hem de çekim eklerinin kabul edilmesi bakımından özelliklere, çağdaş Azerbaycan dilinden
farklı özelliklere sahiptir.
Eski yazılı anıtların diline bakarsak, yardımcı fiillerin şimdiye kadar fonetik ister
fonetik, isterse de morfolojik yönden belirli değişikliğe uğradığını görmek mümkündür.
Orhun-Yenisey anıtlarının dilindeki yardımcı fiillere bakarsak, farkı açıkça görebiliriz.
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Olmak-bolmak: Ol kan yok boltukda (yok oldukda) kisre el yetmis, ıçģınmıs, kaçışmıs. Etmek,
ģılmaģ-itmek, kılmak: Eçim kağan olurıpan türk bodunığ yiçe itdi (tenzim etdi), igiti, çığayığ
bay kıltı (varlı-zengin etdi), azığ üküş kıldı (çok etdi). Görüldüğü gibi, Orhun-Yenisey
anıtlarının dilinde kullanılan yardımcı fiillerin çağdaş dilden faeklılığı fonetik özelliklerdedir.
Aslında, bu farklılığı orta çağlarla eski zamanlar arasında da görülebilir. Fuzuli'nin eserlerinde
kullanılan fiil kompozisyonları çağdaş dilimize daha yakındır. (1, 18)
Fuzuli gazellerinde kullanılan fiil kompozisyonlarının birinci tarafında konuşma
bölümlerinin kullanılması acısından aşağıdakı şekilde gruplandırılabilir:
1) Birinci tarafı isim + ikinci tarafı olmak, etmek, eylemek, kılmak yardımçı fiıllerinden
oluşturulan fiil kompozisyonlar.
Ey ümumë lütf edib, şadlıģ sëfasın bëĥş edën, (2, 23)
Ĥëm ģëdd ilë dünyanı dolandıģ, sëfër etdik (2, 38)
Bir çarë olmayıb, bilirik eşģ dërdinë, (2, 40)
Dërk eylëmëk hëģiģëtini çoĥ mahaldır (2, 25)
Hër ģarë zülfë meyl elëmëk bir ĥëta imiş (2, 105)
Hëdëf oldum gözëllër zülmünë mën binëva hërdëm (2, 110)
Lütf ģıl, bir gecë gël külbeyi-ëhzanıma sën, (2, 74)
Dil ëhli meykëdëdën mëscidë sëfër ģılmaz(2, 114)
O dünyanı tapanlar meyil ģılmazlar bu dünyayë, (2, 123)
Bir zülm ģılmasın o sitëmkar, hardadır? (2, 124)
Bir ömürdür ģëmli könlüm tërk ģılmışdır mëni, (2, 128)
Ĥëm ģëdd ilë dünyanı dolandıģ, sëfër etdik (2, 38)
Bu örneklerde kullanılan -lütf etmëk, bëĥş etmëk, sëfër etmëk, çarë olmaģ, hëdëf olmaģ,
dërk eylëmëk, meyil elëmëk, lütf ģılmaģ, tërk ģılmaģ, şikayët ģılmaģ, dövr ģılmaģ, sëfër
ģılmaģ, meyil ģılmaģ, zülm ģılmaģ gibi fiil kompozisyonlarının birinci tarafı hiç bir çekim eki
kabul etmeyen sade isimlerden - (lütf, bëĥş, sëfër, çarë, hëdëf, dërk, meyil, tërk, şikayët, dövr,
zülm) oluşmuştur
Fuzuli'nin eserlerinde kullanılan fiil kompozisyonlarının birinci tarafıdaki isimler belirli
çekim ekleriyle de kullanılabilir.
Mëlëklër hüsndë olmaz günëş camalın tëk,
Canan yolunda bircë bu olmuş nişanımız (2, 24)
Gözël cëmalını gizlëtmë, gël ĥëta elëmë! (2, 28)
Üzün ĥëyalını etmëk gözëldi görmëkdën, (2, 32)
Bizdën ĥëtalar olsa da, sëndën ëta ģılan (2, 24)
Sënsën bizim bu halımıza lütflër ģılan, (2, 24)
Yukarıdaki örneklerde hüsndë olmaz, olmuş nişanımız, cëmalını gizlëtmë, ĥëyalını
etmëk, ĥëtalar olsa, lütflër ģılan fiil kompozisyonlarının birinci tarafları bulunma hâl ekli
isim-hüsn + de, iyelik ekli isim-nişan + imiz, iyelik ve hâl ekli isim - cëmal + ı + nı, ĥëyal +
ı + nı, çoğul ekli isim - ĥëta + lar, lütf + lër.
2) Birinci taraf isim + yardımçı konuşma bölümleri + ģılmaģ, etmëk, eylëmëk, olmaģ
fiilleriyle oluşanlar:
Mëni tënha buraĥıb tërkmi ģıldı onlar (2, 46)
Gëldi keçdi gül, fëģët biz etina da etmëdik,(2, 104)
Vëfa da eylëmësë verdiyi şirin vëdë,(2, 122)
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Zikrin gër olmasa ola dilsiz dëhanımız (2, 24)
Sën dë bir oĥ tëk ol, kamandan keç! (2, 206)
Bu mısralarda kullanılan fiil kompozisyonların birinci tarafında kullanılan isimlerden
sonra gelen fiil kompozisyonlarının yapısını etkilemese de, bazı yönlerde çağdaş Azerbaycan
dilinden farklanıyor. Öyle ki, birinci mısrada kullanılan tërkmi ģıldı fiil kompozisyonunun
birinci tarafında tërk ismine eklenen -mı soru edatının kullanılması, aynı zamanda bu ismin
ģılmaģ yardımçı fiili ile kullanılması çağdaş Azerbaycan dili için uyğun değil. Tërk ismi
etmëk yardımçı fiili ile kullanılıyor.
Zikrin gër olmasa. fiil kompozisyonunda gër bağlaçı (ëgër bağlaçının kısaldılmış şekli)
(3, 299) fiil kompozisyonunun ortasında kullanılmakla orta devirin gramer özelliklerinin
çağdaş dilden farklı olduğunu bir daha doğruluyor,
2) Birinci tarafı sıfat + ikinci tarafı yardımçı fiil yapısında olan fiil kompozisyonlar.
Birinci tarafda kullanılan sıfatlar yapı acısından da seçilir. Böyle ki, birinci tarafta kullanılan
sıfatlar yapısal olarak basit kelimelerden olabilir. Aynen çağdaş Azerbaycan dilinde olduğu
gibi:
Sakit olubdu göz yaşım ol ĥaki-paydën, (2, 32)
Açılmış güllëri yeksër përişan etdi (2, 32)
Ģorĥuram rüsvay ģılsın bu ģëmi-pünhan mëni (2,42)
Ürëk dërdi sağaltmaģda, tëbibim, mahir olsan da, (2, 53)
Payimal oldu onun ülgücünün zülmündën (2,88)
Bu mısralarda sakit olubdu, përişan etdi, rüsvay ģılsın, mahir olsan, payimal oldu fiil
kompozisyonuların birinci tarafında kullanılan sakit, përişan, rüsvay, mahir, payimal sıfatları
yapısına göre basitdir. Üçüncü mısrada kullanılan rüsvay ģılsın fiil kompozisyonunun birinci
tarafında kullanılan rüsvay sıfatı Çağdaş Azerbaycan dilinde ģılmaģ yardımçı fiiliyle değil,
olmaģ yardımçı fiiliyle kullanılır. Sonuncu mısrada kullanılan fiil kompozisyonunun
(payimal oldu) birinci tarafı (payimal) fars kökenli kelimedir, anlamı ayak altında kalan,
ayakaltta kalan, yok olan. (3, 492). Paymal oldu fiil kompozisyonu edebi dilde kullanılmasa
da bazı ağızlarımızda şimdi de, orta devirde kullanıl anlamında (ayak altına salınmış,
bozulmuş, yok olan anlamında) kullanılmaktadır. Güney ağizlarinda (Lenkaran, Astara
bölgelerinde), payimal olmaģ- fiil kompozisyonu halk arasında yaygın olarak
kullanılmaktadır. O kadar urunu neden payimal/paymal ediyorsunuz?
Birinci tarafda kullanılan sıfatlar yapıya göre yapımekli de olabilir.
İstëyirdim rëhi-eşģindë sëdaģëtli olam (2,30)
Bütün aşiģlëri ģırdın, bizë bietina oldun. (2, 89)
Vëfalı olmadı, öldürdü intizar mëni. (2, 122)
Badësiz, mëşuģësiz etmë gözël ömrün tëlëf (2, 100)
Gülşën içrë hër në nëģş etmişdi ģıldı tarümar. (2, 81)
Örneklerde kullanılan fiil kompozisyonlarının birinci tarafları sëdaģëtli, bietina, vëfalı,
mëşuģësiz sonuncu mısrada kullanılan fiil kompozisyonunda şiirin kafiyesine göre fiil - ģıldı
birinci, sıfat ise - tarümar ikinci kullanılmıştır. Onu da belirtelim ki, çağdaş Azerbaycan
dilinde tarümar sözü kılmak yok, etmëk yardımçı fiili ile kullanılır.
Birinci tarafı bileşik sıfat olan fiil kompozisyonlarına göz atalım:
Eşģ feyzilë yetib mëģsëdë, ĥoşbëĥt olduģ, (2, 30)
Geymëyë bu ĥëlëti ģabil gülëndam olmadı, (2, 97
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Cëfadır aşiģë, këmmërhëmët olarsa, nigar (2, 112)
3) Birinci tarafı say + ikinci tarafı yardımcı fiil yapsında olan fiil kompozisyonlar: az
olmaģ, këm olmaģ vb.
Bizdën ģëmin bëlaları bir dëm az olmamış (2, 51)
Lütfünü këm ģılma bunca aşiģi-bimardan (2, 228)
4) Birinci tarafı zamir + ikinci tarafı yardımcı fiil yapısında olan fiil kompozisyonlar::
Söylë, Füzuli, sëbrü ģërarın në oldu bës, (2, 76)
Ëgër bilsën, mënë eşģin nëlër etdi, ey dilruba (2, 147)
Gizli dërdim necë olmaz bu ģëdër ģëmlë ëyan,(2, 30)
Yolunda mën elëmë, gër ölëm o tërsanın,(2, 33)
Aşüfteyi-ĥalın, gözëlim, söylë kim olmaz? (2, 154)
Dedi ki, söz odur, ëlbëttë, hëmin olmalıdır. (2, 191)
Görüldüğü gibi, mısralarda kullanılan fiil kompozisyonların birinci tarafında daha fazla
soru zamirlerinin kullanılması gözlemlenir: ne, neler, nasıl, kim vb. Mën elëmë fiil
kompozisyonunun birinci tarafı mën – şahıs zamiri, hëmin olmalıdır fiil kompozisyonunun
birinci tarafı - hëmin işaret zamiridir.
5) Birinci tarafı zarf + ikinci tarafı yardımcı fiil yapısında olan fiil kompozisyonlar:
Oĥlarından hëlģë-hëlģë oldu zëncir tëk tënim (2, 91).
Gündüzüm oldu gecë, göz yaşım ulduzdu ona, (2, 74)
Sonuncu fiil kompozisyonunda şiirin şiirin yapısına uygun olarak yazar gecë oldu fiil
kompozisyonunu oldu gecë şeklinde kullanmıştır.
Muhammed Fuzuli'nin dili Azerbaycan edebi dili tarihinin öyle bir gerçeğidir ki, aynı
gerçeğin nasıl anlaşılması, nasıl açıklanması ve genel tarihi süreçte nasıl içermesinden
Azerbaycan edebi dili tarihi tam bu sisteme bağlıdır. (5.331). Muhammed Fuzuli gazellerinin
dili genellikle Muhammed Fuzuli dilinin temelini teşkil ediyor. Fuzuli gazeli tüm
seleflerinden daha fazla ve davamlı şekilde, Azerbaycan dilinde konuşturur. Yalnız klasik
edebiyatımızın tarihsel olarak kaçılmaz belası olan arabizimler ve farsizimlerden, bunların
özel türemesi olan izafet alakalı kelime kombinasyonlarından Fuzuli şiiri de yan
geçebilmemiştir. Fuzuli şiirinde öne çıkan esas zorluk zamanının şiirsel gereksinimi gibi,
şairin kendisinin arabizim ve farsizimlerden oluşturduğu bu dillerin gramerine uygun “izafet
birleşmesi” adlanan uzlaşmayan tayini kelime kombinasyonlarının açıklanmasındadır.
İzafet Arapçadan çeviride "ek, ilave, katkı" veya "tamlayan birleşimi" anlamına gelir.
Sami ve İran dillerinde uzlaşmayan tayini kelime kombinasyonudur. İzafetde tayin olunan
kelime tayin edenden önce geliyor. Arapçada tayin eden kelimeye tamlayan hal eki eklemekle
oluşuyor: ilm-u alim-in- (bir) alimin bilimi, hubbu-l-vatan-i-vatan aşkı. (4, 47)
Farsça'da ise tayin olunan kelimeyle tayin eden kelime arasına izafet nişanı (belirtisi)
eklemekle düzeltilir. Tayin olunan kelime ünsüzle biterse “e”, ünlüyle biterse "ye" –
eklemekle yaratılır: vëtën-e müģëddës, sëda-ye Azërbaycan. Azerbaycan dilinde kullanılan
Fars izafetinde "e", "i" ile değiştirilir: Şebi-hicran, guli-rena.
Fuzuli gazellerınde kullanılan fiil kompozisyonların bir kısmının birinci tarafı kelime
kompozisyonları ve izafet terkibleri ile oluşuyor. Birinci tarafı izafet birleşmeleri ile
oluşturulan fiil kompozisyonları aşağıdakı şekilde gruplandırılabilir:
1) Birinci tarafı ikisözlü izafet birleşmesi + yardımcı fiiller:
Bir başģa ĥëyal eylëmëdën, tërki-sër etdik. (2, 38)
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Pak bir nurdur ol, ĥaliģi-yektadën olub.(2,60)
Desëm, gël tërki-adët ģıl, bu zülmi-narëvadır, bil! (2, 125)
Ģëlb dağından, Füzuli, olmuşam sultani-eşģ (2,66)
Birinci mısrada tërki-sër etdik- başı tërk etdik, ikinci mısrada ĥaliģi-yektadën olub-tëk
Allahdan olub, tërki-adët ģıl-adëti, vërdişi tërk et, sonuncu mısrada olmuşam sultani-eşģ –eşģ
sultanı olmuşam anlamlarında kullanılmıştır. Yazar sonuncu mısrada şiirin talebi üzerine
yardımcı fiille izafet birleşmesinin yerini değişmiştir.
2) Birinci tarafı üç boyutlu izafet birleşmesi + yardımcı fiiller:
Ģorĥan deyilik, biz rëhi-eşģindë rëģibdën,
Tëdbir olara naleyi-ahi-sëhër etdik. (2, 38)
Takim, sënin kaman ģaşına bağladıģ könül,
Peyvëstë biz nişaneyi-tiri-ģëm olmuşuģ.(2, 51)
Şad o kësdir kim, ësiri-mahi-rüĥsar olmasın,(2, 107)
3) Birinci tarafı dört boyutlu izafet birleşmesi + yardımcı fiiller:
Olaydı kaş përişan bu ģarë bëĥtim kim,
Ësiri-silsileyi-zülfi-mişkbarın ola. (2, 142).
Ëģldën eşģ cüda sald, zëbun etdi mëni,
Daĥili-silsileyi-ëhli-cunun etdi mëni. (2, 36)
Sonuncu fiil kompozisyonların birinci tarafında kullanılan izafet birleşmelerini izafet
zenciri adlandırmak olar.
Fuzuli gazellerinde fiil kompozisyonların birinci tarafında tayini söz bileşmeleri de
kullanılıyor:
Birinci tarafı birinci tür tayini söz bileşimi + yardımcı fiil yapısında:
Sanma tëk bircë mënim ģëddimi eşģ eylëdi ĥëm,
İki ģat eylëdi dövranı da bu dërd ilë ģëm.(2,117)
O sërvin ģamëtin göstërdi göstërdi güzgü, min ĥëta etdi,
Özün könlüm kimi dërdë, bëlayë mübtëla etdi.(2,147)
Mën yaĥamdan da ģabaģ yüz parı ģıllam sinëmi (2, 203)
Birinci tarafı ikinci tür tayini söz bileşimi + yardımcı fiil yapısında:
Varmı bir an ki, Füzuli unuda dërdi, ģëmi,
Eşģ sultanı olub, ordusudur ģüssë, këdër. (2, 178)
Birinci tarafı üçüncü tür tayini söz bileşimi + yardımcı fiil yapısında:
Füzuli hüsnünün vësfi olub mëzmuni-göftarım
Odur ki, hüsni-göftarı mënim tëk heç kësin yoĥdur. (2, 220)
Fuzuli eserlerinde kullanılan fiil kompozisyonların çağdaş dilimizden farklı yönleri
leksik özelliklerinde ve sıralanmasındadır. Bu yüzden Fuzuli eserlerinde kullanılan fiil
kompozisyonları çağdaş dile benzer ve farklı yönlerine göre aşağıdakı şekilde
gruplandırılabilir.
1. Çağdaş dilde aynı şekilde kullanılan fiil kompozisyonlar:
Rëhm etmëk, şërh etmëk, yaĥşı etmëk, dërk eylëmëk, inkar etmëk, rica elëmëk, bëyan
etmëk, ģërģ olmaģ, sëdaģëtli olmaģ, ĥoşbëĥt olmaģ, përişan olmaģ, sakit olmaģ, ĥilas olmaģ,
naz etmëk, fëĥr eylëmëk vb.
2. Çağdaş dilde kullanılmayan fiil kompozisyonlar. Ayrıca, çağdaş dilde kullanılmayan
derken birinci tarafın Azerbaycan dilinde kullanılmamasını kastediyoruz. Çünkü ikinci taraf Tam Metin Kitabı
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yardımcı fiil hiçbir değişikliğe uğramamıştır: sëdparë (yüz yerë paralanmış) etmëk, pürĥun
(ģanla dolu) olmaģ, ëfzun (çoĥ, artıģ) olmaģ, ictinab (sığınma) eylëmëk, müstëcab (ĥahişi
yerinë yetirmë) eylë, aşüftë(hëyëcanlı) olmuş, tëhëmmül (dözülmëz) eylëmëk, tërëhhüm (gözël,
yavaş sëslë oĥuma) ģılmaģ, sërnigun (başıaşağı) elëmëk, tërh (çëkmë, rësm) ģılmaģ vb. Bu
tür fiil kompozisyonların birinci komponenti Arap-Fars kökenli kelimelerden oluşuyor.
3. Çağdaş Azerbaycan dilinde öyle kelimeler var ki, somut fiil kompozisyonlarla
kullanılıyor. Ancak, Fuzuli'nin eserlerinde yazılmış olan bu kelimeler tamamen farklı
yardımcı fiillerle kullanılıyor. Örneğin: ëfv ģılmaģ, lütf ģılmaģ, ëta ģılmaģ, rüsvay ģılmaģ,
tërk ģılmaģ, izhar ģılmaģ, tarümar ģılmaģ, rëhm ģılmaģ, şikayët ģılmaģ, sëfër ģılmaģ, meyil
ģılmaģ, zülm ģilmaģ, mëst ģılmaģ, bëhs ģılmaģ, hëlak ģılmaģ, zahir ģılmaģ vb. Çağdaş
Azerbaycan dilinde, ëfv, lütf, ëta, rüsvay, tërk, izhar, tarümar, rëhm, şikayët, sëfër, meyil,
zülm, mëst, bëhs, hëlak, zahir - gibi kelimeler ģılmaģ yardımcı fiili ile değil, etmëk vë olmaģ
yardımcı fiilleri ile kullanılıyor.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Muhammed Fuzuli'nin gazelerinde zengin yapıya sahip fiil
kompozisyonlar kullanılmıştır. Bu feiller orta devirin dil özelliklerini kendine yansıtmakla
Azerbaycan dilinin geçtiği gelişim yolu hakkında geniş bir fikir oluşturuyor.
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BİR ÇOK TÜRK ETNOSLARI VE DİLLERİNİN TARİHSEL OLARAK
ARAŞTIRILMASI ZARURETI

Doç. Dr. Yegane KAHRAMANOVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Özet
Şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğunda Türk dilli halkların, ayrıca Azebaycan
Türklerinin tarihi doğru olarak araştırılmamış, birçok gerçekler ya amaçlı ya da
bilinmeden karıştırılmış, hatta sahteleştirilmiştir. Bu araştırmaların en büyük
dezavantajlarından biri de bu ki, Türklerin anavatanı yalnızca Altay'la bağlanmış
olması, aşlında ise ilkin yurtları olan Azerbaycan'da yerel bir etnos olduğu gerçeğine
değinilmemiş, aksine Türkler Azerbaycan'da gelme, türkleşmiş halk gibi düşünülerek
Türklerin tarihi yalnız Hun döneminden başlanmış ve buna kadar Türklerin Ural-Altay
topluluğuna dahil edildikleri gösterilmiştir. Bununla birlikte, eski Altay aşaması ile
Hun aşaması arasında bin yıllara dayanan çok büyük bir dönem duruyor. Ön Asiyada
doğulup buradan dünyanın en çeşitli ülkelerine, o sıradan, Avrasyaya yayılan
Türklerin bu döneme ait ilkin tarihini araştırmak için yeterince Antropolojik,
Arkeolojik, Mitolojik ve Dilbilgisi faktörleri faktörleri mevcüt olduğu halde, Altay
teorisinin guya Türklerin anavatanının Orta Asya olması baresinde öne atdığı uydurma
ilkelerinin açıklanması ve kanıtlanması için gereken belirli arkeolojik kültürlere
dayanan herhangi bir ocağın bulunması imkansızdır.
Anahtar Kelimeler: Türk etnosları, Türk dilleri, Hunlar. arkeolojik
Abstract
The history of Turkish-speaking peoples, including the Turks, has not been properly
investigated, and most of the investigations have been falsified, even falsified, either
purposeful or unknowingly. One of the main drawbacks of these studies that is, the
Turks' homeland is connected only with Altay, the fact that they are native ethnos is
not touched upon, in fact the first shelter in Azerbaijan, on the contrary, Turks come to
Azerbaijan, being a Turkic nation the history of the Turks began only from the Hun
period and Turks have been shown to join the Ural-Altai Unity. In the millennium,
there is a very long period of time, though between the ancient Altay stage and the
Hun phase. Born in Asia from here to the most diverse countries in the world,
including the Anthropology, the Anthropology, the Anthropology, archaeological,
mythological and linguistic facts, it was impossible to find any quarry based on
specific archeological cultures needed to explain and prove the allegorical provisions
of the Altai theory about the origin of the homeland of Turks in Central Asia.
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Giriş
Şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğunda türkdilli halkların aynı zamanda
da. Azerbaycan türklerinin tarihi doğru araştırılmamış, bir çok kanıtlar ya amaclı, ya
da bilinmeden karıştırılmış, tahrif edilmiştir. "Genellikle Aran olarak adlandırılan
Azerbaycan, dünyaya Zerdüştü ve “Avesta” kitabını bahşetmiştir. Bu kitap, Doğu'nun
manevi dünyasının temellerinin korumasında önemli bir rol oynamıştır ”(5, s. 51).
Ancak, “Azərbaycanda Zerdüşte kadarki dönemde de büyük kültür, felsefe, yaşam,
dünyagörüşü, ahlak vb. mevcut olmuştur. Zerdüştlükten önce var olanların artasında
tekraren Türk tezahürünün dominant rolü, yüksek derecesi ile seçilmiştir. Ancak,
Azerbaycan ile ilgili tarihsel malzemelerin çeşitli nedenler yüzünden yok olunması,
ülkemizle ilgili geniş, objektif bilgileri ve informasiyaları ortadan kaldırmıştır "(5, s
52).
Tartışmalar
Bu araştırmaların en büyük dezavantajlarından biri de bu ki, Türklerin anavatanı
yalnızca Altay'a bağlanmışdır. Onların aslında ilk yaşam yeri olan Azerbaycanda yerel
etnos olması gerçeğine dokunulmamış, aksine Türkler Azerbaycan’a gelme, türkleşmiş
halk olarak böyle gösterilmiştir ki, “Güya Türklerin tarihi yalnızca Hun döneminden
başlıyor ve buna kadar onlar soyut bir birliğe – “Ural-Altay” birliğine dahil olmuşlar.
Ancak, eski Altay evresi ile Hun evresi arasında binyıllara beraber çok uzun bir dönem
var ki, aniden bu dönemin üzerinden atlayıp geçmek imkansızdır” (2, s. 4). G.
Kazimov konuya duygusal yanaşarak yazıyor ki, "Tarihçilerin soruşturma ve
araştırmaları gösteriyor ki, tarihin sahteleştirilme süreci yalnızca Azerbaycan
Türklerine ait değildir; Başkır, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen ve diğer Türk
halklarının da kökeni karıştırılmıştır. Türk halklarının tarihini en çok M.Ö. 3.
yüzyıldan itibaren - Orta Asya'daki Doğu Hun Enternasyonalinin tarihinden başlamağı
gerekli saymışlar. ”(7, s. 260) Konuyu Rus şovenizminin özel bir politikası olarak
gören G.Keybullayev doğru olarak gösteriyor ki, “Genel fikir böyledir ki, Kazakistan
ve Orta Asya’da, VI-VII yüzyıllara kadar Türkdilli ahali yaşamıştır. Türk halklarının
antik tarihi hakkındaki yanlış düşünceler Rus araştırmacılarının kontrolu altında
Başkır, Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen vb. halkların tarih kitaplarına da bir yol
bulmuştur" (10, s. 35). Oysa ki, "milattan önceki binyıllıklarda Sümerler, Kutiler,
Lullubiler, Kaslar, Mannalar, Madaylar, Hazarlar, Kaspiler, Arnavutlar, Kemerler,
İşkuzlar, Saklar, Massagetler, Sarmatlar, Qugarlar vb. türkkökenli etnoslar idiler.
Skifleri sakları, sarmatları, massagetleri, kuşanları ve eftalitleri (ağ hunları)
irankökenli saymakla Orta Asya ve Kazakistan'ın şu andaki Türk halklarını türkleşmiş
iranlılar olarak düşünmekle Rus araştırmacıları tarafından tarih ilmi acayip hale
salınmış, türklerin beşer tarihindeki rolü hiçe düşürülmüştür ”(10, s. 35-36). F.
Ağasioğlu, yazıyor ki, "Türk etniklerinin oluştuğu Orta Çağ tarihinin, buraya gelen
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halkların tarihine esasen yazıldığı için proto-azer ve azeri tarihine karanlık bir perde
dikilmiş, bu bölgenin ortasındaki Azerbaycan'ın etnik tarihi öğrenilmemiştir. Bunun
nedenlerinden biri türklerin atayurdunu Orta Asiyadan Batı'da değil, Doğu'da arayan
sözde "Altay" teorisi olmuştur. Başka bir neden ise Ön Asiyanın eski etnik tarihine
batılı yazarların önyargılı Baküş açısı ve türkolokların bu konuya görmezden
yanaşmalarıdır. Bu nedenle, Doğu kültürünün her iki tarafında doğu ve batı kollarını
şekillendiren etnoslardan farklı olarak, orta kolu oluşturan etnoslar sırasında Türklerin
antik dünya medeniyetine verdiği kültürel değerler, hala objektiv olarak
değerlendirilmemiştir” (1, s. 6). Azerbaycan'ın arkeolojik kültürünün Avrupa, Mısır ve
Moğolistan kültüründen eski olduğu kadar, Türkçenin tarihinin de Asur, Moğol
dillerinden eski olduğunu söyleyen. Yazar gösteriyor ki, “Başka dil ayilelerinden farklı
olarak türk dil ailesinde protodil çağı gelişme ve bütünleşme devirini tam başa
vurandan dilin yapısında oluşan mükemmel mekanizma tam sisteme oturandan sonra
ilk büyük migrasiyalarla ayrı, ayrı bölgelere dağılmıştır. Glottogenez yöntemi ile elde
edilen bilgiler jeoloji bilimi ile de doğrulanmaktadır. Sümer'de daha önce insan
yaşamadığı için Letonya arkeolojisi da ilk insan izinin tarihi, 10.000 yıldan o tarafa
geçmiyor. Azerbaycan'ın arkeolojik kültürü çiçeklenende Avrupa hala buz dönemini
yaşıyordu (1, s. 19).
Bu konuda sürekli endişe duyan G.Geybullayev 1994'de yazıyordu
"Azerbaycan'ın güney kesiminde taş devrinden MÖ 3. binyıllığa kadar yaşamış
insanların kimler olması belli değil... Çünkü binyılın sonuna kadar alfabe (yazı) yoktu,
bu yüzden yazılı edebiyat olamazdı. Halkın etnik tarihi ise sadece yazılı kaynaklar
üzerinde araştırılabilir. Neyse MÖ 3. binyıldan itibaren Azerbaycan'ın güney
kesiminin sakinleri hakkında eski doğu dillerinde yazılı kaynaklarda bilgiler
bulunmaktadır. Bu amaçla, biz dolayısıyla tarihşinaslıkta “İkiçayarası” denilen Dicle
ve Fırat nehirlerinin arasındaki alanda - Irak topraklarında yaşamış Sümer adlı halka
minnettarız. İnsanlık tarihinde ilk kez Sümerler (Şumerliler) yazı – çivi alfabe
yaratmış, onlardan bu yazı şekli baska eski Doğu halklarına – Akkadlara, Elamlara,
Hurrilere, Urartulara ve eski Farslara da geçmiştir. Bu halkların... kayalarda, taşlarda
ve kil plakalarda yazdığı yazılarda Güney Azerbaycan arazisinde M.Ö. 3. - 1.
Binyıllarda yaşamış büyük atalarımız hakkında da bilgiler vardır” (9, s. 11) Sümer ve
Akkad kaynaklarında, Güney Azerbaycan’da M.Ö. 3. binyıllarda İkiçayarası ile
komşuluktakı Urmya Gölü çevresinde ve Zaqros Dağları’nda yaşadığı gösterilen kuti,
lulubi, subi, turukki, kaşşu (Kas – Y.G.) gibi aşiretlerin Hindistan’ın Dravid ya da
Kafkasya dil ailesine ait olması baresinde düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını
söğleyen yazar yazıyor ki, “Aslında bahsedilen aşiretler Altay-Türk kökenli idiler” (9,
s. 11). Sümerlerle komşu bölgelerinde yaşayan Akkadların Sami, İran'ın Güneyinde
yaşayan Elamların Dravid dil ailesine ait olduğunu gösteren G.Geybullayev
Sümerlerin dilinin bu dil ailelerinden hiç birine ait olmadığını ve aslında Sümerlerin
Altay dil ailesine (Türklerin de ait olunduğu – Y.G) ait olduğunu belirterek böyle bir
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kanıtı esasa alıyor ki, “Sümerlerin Türk kökenli olması fikri henuz geçen yüzyılda
(XIX yüzyılda – Y,G) söylense de, Rus, Ermeni, Gürcü ve onların ardınca Azerbaycan
tarihçileri bu düşünceye kesinlikle karşı olmuşlar” (9, s. 12). Doğrusu, bu konulara
Sovyet politik ve ideolojik fikirleriyle yaklaşan Azerbaycan tarihçilerinden
konuşuluyor. Son yılların araştırmalarında konuya yönelik tutumun değişmesi buna
kanıttır. Sümerlerin Türkdilli olmasını kanıtlamak için 100'den fazla Sümerce-Türkçe
sözcük paralelliğini sunan yazar yazıyor ki, “Sümer dilinin Türk dillerinden savayı
mevcüt dillerin hiç biriyle bu kadar sözel paralellikleri Yoktur. Okur ilk baştan anlıyor
ki, bu kadar rastgele benzerlik olamazdı "(9, s. 17).
Rus-Ermeni şovenizmini iyi bilen yazar yürek ağrısıyla yazıyor ki, “Allah
göstermesin Sümer dili ile Rus, Ermeni, Gürcü ve diğer bir halkın dili arasındaki, beş
altı böyle leksik paralel bulanaydı, gör elmde nasıl sensasiyan olay yaranardı. Lakin
Sümer-Türk paralellerini rastgele benzerlik olduğunu düşünüyorlar ve Sümer-Türk
etnik akrabalığı barede yazanları Azerbaycan'da da bilimde diletant olarak düşünür ve
ala ediyorlar. Bu nedenle, Azerbaycan halkının kökeni hakkında kavramımızda,
Sümerler Orta Doğu'da IV. Binyıllıktan yaşayan ilk Altay-Türk kökenli etnos olarak
düşünülüyor. Aşağıda görecez ki, Mnnada ve Midiyada şahıs adlarının çoğunluğu da
Sümer diline ait kelimelerden ibarettir. (9, s. 17). Yazar şu ana kadar söylediği
düşünceleri bütünleştirerek şöyle bir sonuca varıyor ki, "MÖ. III-II binyıllarda
Azerbaycan arazisinde ve ona bitişik bölgelerde yaşamıştır., Altay-Türk kökenli Kuti,
lullubi ve kas etnosları yaşıyordu. Bu gerçekler G.İ.Ramstedt'in Altay dil ailesinin
M.Ö. I. Binilliye kadar mevcut olması baresindeki düşüncesinin gerçek olmadığını
gösteriyor. Altay dil ailesinin parçalanasını. M.Ö. IV. binyıldan önceki zamanlara ait
etmek gerekir. M.Ö. I. binyılın başlarında Güney Azerbaycan'da Manna ve Maday
etnosları bu etnik temel esasında tarih sahnesine çıkmıştır. (9, s. 28).
Son araştırmalar kanıtlıyor ki, "Arkeolojik, mitolojik, etnografik, onomastik,
yazılı kaynaklara göre son beş bin yılda, Azerbaycan'a ve sınır bölgelerine, komşu
ülkelere gelip yerleşen ve ya gelip buradan geçen... sami, het, hay, hurri-urartu, iran
Kafkas ve Moğol dilli halkların bölgeye gelme tarihi bellidir. “Yalnız komşu
bölgelerde, elam, hat ve Kafkas dilli boylar, Doğu Anadolu ve Azerbaycan'da ise
prototürkler yerel insanlar olduğundan onların buraya varışlarının tarihleri yoktur.
Genel Türk ve Azerbaycan tarihine bu acıdan yaklaşarken şimdiye kadar bölgenin
etnik tarihine ait yazılmış eserlerdeki yanlış izahların, söylenmiş fikirlerdeki zıtlıkların
nedeni açık görünüyor, şimdiye kadar ortaya çıkan gerçek cevapların verilememesi de,
soruna yanlış yaklaşımın sonucudur” (1, s.5). Zamanında akademik Z.Bünyadov
sorunun ciddiyetini anlamak yazıyordu ki, "Azerbaycan nüfusunun türkleşmesi konusu
uzun yıllardır devam etmiş ve bu sürecin açıklanması çok karmaşıktır ve bu konu
şimdiye kadar çözülmemiştir. Bazı araştırmacıların yaptığı gibi, Türkleşmenin XI-XII
yüzyıllarda gerçekleştiğini kabul etmek yanlış olardı. Türkleri Azerbaycan
topraklarına kenardan gelmiş bir ünsür olarak düşünmek de yanlıştır ”(3, s. 171).
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Doğrusu, Azerbaycan'ın etnik tarihinin doğru araştırılmaması genellikle Türk
etniklerinin eski tarih ve dilinin incelenmesi konusunda da derin sorunların kök
atmasına neden olmuştur. Ön Asiyada doğulup, buradan dünyanın en çeşitli
ülkelerine, o sıradan da Avrasyaya yayılan Türklerin bu döneme ait ilkin tarihini
araştırmak için yeterince Antropolojik, Arkeolojik, Mitolojik ve Dilbilimi gerçekleri
mevcüt olduğu halde Altay teorisinin guya Türklerin Anavatanının Orta Asya olması
baresinde öne atdığı uydurma ilkelerinin açıklanması ve kanıtlanması için gerekli
somut arkeolojik kültüre dayanan herhangi bir ocağın bulanması imkansız olmuştur.
Sadece Gobustan ve Gamigaya anıtlarının araştırılması kanıtlıyor ki, Azerbaycan
yalnızca Türklerin anavatanları değil, hem de dünyanın en eski yerleşim yerlerinden
biri, hatta birincisidir. Azerbaycan topraklarında keşfedilen arkeolojik, antropolojik ve
dilsel gerçekler bir kez daha kanıtlıyor ki, bu topraklarının etnojen terkibi Türkdilli
etnos temelinde ortaya çıkmış, Doğu'ya Türk kültürünü buradan götüren Türk boyları
zaman zaman geriye dönerek
Azerbaycandaki Türk devletlerinin, kültür ve
etojenezinin oluşumunda inkar edilemez bir rola sahip olmuştur. Azerbaycan dilinin
geniş bir alanda ahalinin iletişim araçına dönüştürülmesi sonucunda bazı yerel ve
yabancı dillerin asimile edildiğini, lakin tamamen yok olmadığını, kalarak dilde kendi
izlerini sakladığını söyleyen E.Azizov doğru olarak yazıyor ki, "Eğer, gerçektet,
Azerbaycanlılar (Azerbaycan Türkleri) kökence gayri türk olsa idi, Azerbaycan dili
yalnız gelme türk aşiretlerinin dili sayesinde şekillense idi, o zaman bu dilde
asimilyasyona uğramış yerel dillerin izleri kendini göstermeli idi. Belli olduğu gibi,
Çağdaş Azerbaycan dilinin ne fonetik sisteminde ne de gramer yapısında şimdiye
kadar yabançı isine rastlanmamış," ancak dilimizin tük devirlerinde güçlü bir baskıcı
etkiye sahip olmuştur. (4, s. 15) Kendisinin "Azeri" adlı çalışmasında dilimizin eski
tarihini inceleyen M.F.Köprülü'nun böyle bir sonuca varması tesadüfi değil ki, bu
kelime (Azeri – Y.G) sadece bugünkü İran Azerbaycanı ve Güney Kafkasiya
Türklerinin konuştukları Türk dili departmanına veya departmanlarına değil, daha
geniş olarak, genellikle, İran, Kafkas, hatta Doğu Anadolu ve Irak Türkleri arasında
uzun yıllardan bu yana zengin edebiyat vücuda getiren “Edebi lehçeye” ait edilmelidir.
(8, s. 115).
Sonuç
Doğrusu, bu kadar geniş bir etkiye sahip olan güçlü dil, aniden oluşturulamazdı.
Bu dilin, tarihin en eski dönemlerinden, en ağır sınavlarından geçerek günümüze kadar
gelen, her turlu yabançı baskılara maruz kalan ve dözümlülük sergileyen en eski dil
olması fikri bir zamanlar sadece önerme olarak kabul edilirdise, artık kanıtlanmış
bilimsel faktördür. Zaten “Dünya biliminin dayandığı arkeolojik materyaller, gösterdi
ki, Türklerin ilkin vatanı Sayan-altay arazileri değil, Ön Asiya olmuş, ilkin göçler
yalnız buradan başlamış, Türkler buradan Merkesi Asiyaya göç etmiş, bin yıllardır ki,
o yerlerde artıb çoğalarak yeni uyğun yaşayış alanları aramaları ile tekraren geriye –
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kendi ilkin yerlerine dönmüşlerdir. Ulu dil Ön Asiya ve Aralık denizi çevresinde
yaranmış ve burada protodillere parçalanmıştır. (7, s. 296).
Pratürk'ün Ön Asya'da oluşum bulduğunu,
diyalekt parçalanmaları ile
Mesolittten başlayarak bizim net bilmediğimiz zamanlarda Döğuya, Batıya ve Kuzeye
buradan hareket ettiğini belirten G.Kazimov yazıyor ki, “... yerel kabilelerin büyük bir
kısımı ve ya boy bölümleri kendi asıl vatanını, doğma yurtlarını - Azerbaycan, İran,
Irak arazilerini terk etmemişler. Bu bölgeler Türk kabilelerinin daimi ikametgahı
olmuş, onlar bu arazilere sonradan gelen irandilliler, Kafkasdilliler ve Samilerle
komşulukta yaşamışlar” (7, s. 296). Muhafazakar tarihçilerin guya hangi dilde
konuşduğu bilinmeğen eski Aborijin Azerbaycan etnik kökenlerinin iki kez - önce
Mada İmparatorluğu döneminde, daha sonra XI-XII yüzyıllarda kendi etnik yüzünü
değiştirmesi, birinci devirde iranlılaşması, ikinci devirde ise Türkleşmesi baresinde
saçma ve tamamen uydurma fikirlerini inkâr ederek yazıyor ki, “...tarihe yeni gözle
bakan bilginlerin araştırma ve incelemeleri, aynı zamanda toplu halde dil faktörleri
gösteriyor ki, eski Azerbaycan'ın Aborjin etnosları Türklerden ölüşmüş ve hiçbir
zaman kendi etnik kimliklerini değişmemiş, hiç bir zaman iranlılaşmaya maruz
kalmamışlardır. Aksine, yeni gelen Türk kabileleri her zaman onlara güç vermiş ve
onları güçlendirmiştir”(7, s. 297). Bu nedenle, Azerbaycan tarihinde Türklerin
Azerbaycan'a gelme olması baresinde son devirlere kadar kök salmış kavram çoktan
ezilmiş, neredeyse tamamen Türkçe konuşan halklara ait edilmiş "Türkleşmiş halk"
kavramının yanlış olduğu ispatlanmıştır. “İlk defa bu kavrama karşı devlet düzeyinde
akademisyen-sekreter M.Cafarov'un başkanlığı altında Azerbaycan Bilimler
Akademisi'nde dilbilimci-tarihci bilim adamlarının birge geçirdiği bilimsel-teorik
toplantıda (1984) sert münasebet bildirilerek, mevcut kusurlu kavramın düzeltilmesi
önerilmiş, Azerbaycan'da yerel ve tekrar dönen türk boylarının kavuşmasıyla M.Ö. I.
Binyılın ortalarında azer-türk dilinin şekillenmesi kavramı öne sürülmüştür. Bu
barede bilgilerin devlet medyasında yayınlanması Azer Türklerini Aborijen sayan, bu
alanda değerli eserler yazan bilim adamlarında daha derin axtarışlara baş vurma
isteğini artırmış, farklı bilim ve eğitim kurumlarında etnogenez konusunda bilimsel
seminerler yapılmıştır "(1, s. 7-8). O andan itibaren, sorunun çözme konusunda ciddi
biçimde araştırmalara başlanmış dilbilimcilerin ve tarihçilerin ortak çabaları
sonucunda kanıtlanmıştır ki, " Azerbaycan dili ne gelme, ne de kendi kökenleri
itibarile yabancı kökeni olmamış, yarandığı zamandan günümüze kadar Türk sistemli
dil gibi bize miras kalmıştır”. , (4, s. 14). “Azerbaycan toprakları en eski yaratıcı
insanların yeri, yurdu olmuştur” (6, s. 98).
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TAP PROJESİ VE ONUN AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİGİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Doç. Dr. Namiq KERIMOV
Aytan MUHARRAMAVA
Özet
Güney Gaz Koridoru'nun üçüncü bölümü olan TANAP'ın devamı olacak olan gaz boru hattı
güzergahının belirlenmesi, akut ekonomik, politik ve jeostratejik çıkarların çarpışması
fonunda gerçekleşmekdedir. Güney Gaz Koridoru'nun bir sonraki bölümünün-TAP-ın
belirlenmesi, siyasi ve ticari çıkarlarını etkileyen faktörlerle belirlenecektir. Siyasi açıdan
Nabucco West, Büyük Nabucco'nun devamı olarak görülüyordu ve bu da Moskova'nın
itirazlarına neden oluyordu. Doğru, Rusya diğer batı rotalarımıza şiddetle karşı çıktı.
Alternatif rotalarda, kuzeydeki komşularımızı tahriş etmeye gerek yoktu. Öte yandan,
yaklaşık 1300 kilometre uzunluğundaki TAP Nabucco, Batı'dan 442 kilometre daha kısadır ve
bu da inşaat maliyetlerinin düşmesine ve nispeten ucuz nakliye maliyetlerine neden olaca
Aynı zamanda, ABD ve AB, TAP projesini destekledi. Son olarak, uzun tartışmalardan
sonra, 28 Haziran 2013'te Şah Deniz-2 projesi çerçivesinde hasil olunan doğal qazın Trans
Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Avrupa'ya taşınmasına karar verildi. TAP üzerinden
Yunanistan ve İtalya gaz piyasaları, Nabucco West’in Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin gaz
piyasalarına kıyasla yüksek fiyatlar açısından cazip göründü ve ticari olarak uygulanabilir. Ev
sahibi ülkeler İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk 13 Şubat 2013 tarihinde Hükümetlerarası
Üçlü Anlaşma imzaladı ve TAP projesine bağlı olduklarını resmen açıkladılar. Arnavutluk
parlamentosu anlaşmayı Nisan 2013'te onayladı ve İtalyan ve Yunan parlamentoları aynı yılın
Aralık ayında onayladı. 18 Haziran 2016'da Trans-Adriyatik Boru Hattı'nın kuruluşu, Selanik,
Yunanistan'da Azerbaycan, Arnavutluk, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan ve İtalya'dan üst
düzey Çinli hükümet yetkililerinin katılımıyla atıldı. TAP projesinin uygulanmasıyla, Avrupa
ülkeleri, özellikle Balkan ülkeleri, Rus gazından yoksun bırakılacak ve Moskova'nın
bölgedeki siyasi baskısı azalacakdır.
İtalya'nın TAP Trans Avusturya Gaz Boru Hattı (TPP) ve Trans Transit Boru Hattı
arasındaki bağlantı ile Azerbaycan gazını Batı Avrupa ülkelerine vermek mümkün. Başka bir
varyasyonda, Azerbaycan gazı, Arnavutluk toprakları üzerinden Adriyatik Boru Hattı yoluyla
Hırvatistan, Garadagh, Bosna Hersek, Hırvatistan gibi ülkeler tarafından mavi yakıt talebinin
bir kısmının ödenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Diğer bir bağlantı ise bu mavi yakıtın
Bulgaristan-Yunanistan boru hattı üzerinden Balkanlara taşınması. Arnavutluk-Sırbistan ve
Arnavutluk-Makedonya bile TAP'ın devamı için fikirleri analiz ediyor.

Anahtar kelimeler: Hazar, Avrupa, TAP, enerji güvenliği, doğal gaz boru hattı
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TAP PROJECT AND ITS IMPORTANCE FROM THE VIEWPOINT OF THE
ENERGY SECURITY OF EUROPE
Abstract
The identification of the itinerary of gaz pipeline, which will be the continuation of the
rd
3 segment of the South Gas Corridor, i.e., TANAP, was happening on the background of the
collision of severe economic-political and geostrategic interests. The identification of the
next segment of the South Gas Pipeline has been identified under the influence of the factors,
beginning from political ones till the factors of guaranteeing technical and commercial
interests. We should note that initially Nabucco-West project for the transportation of natural
gas to Europe, which will be extracted within the framework of the Shahdeniz-2 project,
was discussed. From political point of view, Nabucco-West was estimated as the continuation
of the Great Nabucco and it caused the objections of the official Moscow. It is true that Russia
has objected more severely to the other pipelines directed to the West. Anyway, there being
alternative itineraries, there was no need to irritate our northern neighbours. On the other
hand, TAP is approximately 442 km shorter than Nabucco-West, having the length of 1300
km. and this resulted in the reduction of the construction expenses and along with the cheaper
cost of the transportations. Together with this the USA and the EU supported the very TAP
project. Finally, after the long discussions on June 28, 2013, it was decided that the natural
gas to Europe, which will be extracted within the framework of the Shahdeniz-2 project,
should be transported through the Trans Adriatic Pipeline (TAP).
In comparison with the gas markets of Eastern and Central European countries, through
which Nabucco-West passes, the gas markets of Greeece and Italy, through which TAP
passes, seemed more attractive with the high prices from the commercial point of view.
Host countries – Italy, Greece and Albania signed Interstates Triple Agreement on
February13, 2013 and declared officially their joning TAP project. The Albanian Parliament
ratified the agreement on the April of 2013, but the Parliaments of Italy and Greece ratified it
on the December of that year.
On May 18, 2016 in Saloniki city of Greece the Trans-Adriatic Pipeline was originated
with the participation of the high ranked representatives of Azerbaijan, Albania, Turkey,
Bulgaria, Georgia and Italy. With the realisation of TAP project, the European countries,
especially the Balkan countries will be escaped from the monopolist position of Russian gas
and Moscow’s chances of using natural gas as a means of political influence will decrease. It
is possible to transport Azerbaijan Gas to Western European countries through interim
agreement between TAP Trans Austria Gas Pipeline (Baumgarten Hub’ı) and Transitgas
Pipeline. In another variant, the Azerbaijan Gas can play an important role in meeting a
part of the demands of the countries such as Garadagh, Bosnia-Hertsegovina, Croatia for
blue fuel through İonia Adriatic Pipeline, which will be established on the shore of the
Caspian Sea and pass through the territory of Albania.
The transportation of the blue fuel to the Balkans is possible through another connection
– Bulgaria-Greece Pipeline. Even the ideas of developing TAP with the Albania-Serbia and
Albania-Macedonia connection Pipelines are analysed.
Key words: Caspian, Europe, TAP, energy security, gas pipeline
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TAP projesinin oluşumu ve avantajları
Güney Gaz Koridoru'nun üçüncü kısmı olan TANAP'ın devamı olacak doğal gaz boru hattı
güzergahının belirlenmesi, ekonomik, politik ve jeostratejik çıkarların keskin tokuşması
fonunda gerçekleşecekdir. Hatırlatalım ki, Nabucco West Projesi'nin en büyük destekçileri
olan Romanya ve Bulgaristan'ın, Azerbaycan ile yakın siyasi, ekonomik ve kültürel bağları
mevcuttur. Bununla birlikte, Güney Gaz Koridoru'nun bir sonraki bölümünün belirlenmesi,
siyasal faktörlerden teknik ve ticari çıkarlara kadar değişen faktörlerin etkisi altında
reallaşacaktır. Nabucco-Vest projesinin başlangıçta Shah Deniz-2 projesi ile doğal gazın
Avrupa'ya taşınması için ele alındığı unatmayalım. Siyasi açıdan Nabucco West, Büyük
Nabucco'nun bir devamı olarak görülüyordu ve bu da resmi Moskovanın protestolarına yol
açmakta idi. Bundan önce de bizim Batıya istikamat almış digger projelerimize de Rusya
bundan daha çok şiddetle tepki göstermişdir. Her halde alternatif yollar olduku taktirde kuzey
komşumuzu tahriş etmeye gerek yoktu. Öte yandan, TAP Nabucco-West’ten daha kısadır5 ki,
bu da inşaat maliyetlerinin düşmesine ve buna paralel olarak nispeten ucuz nakliye
sonuçlarına neden olacaktır. Aynı zamanda, ABD ve AB, TAP projesini destekledi. Şah
Deniz sahasından Avrupa'ya gaz nakli için güzergahın tercih edileceği siyasi ve iş
çevrelerinde tartışıldığı bir zamanda TAP-a dünyanın en ünlü şirketleri olan Alman EON
Ruhrgas, Axpo ve Norveç'in Statoil şirketlerinin hissedar olmaya istekli olduklarını
duyurması, yalnızca bu projenin konumunu yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda en
yüksek standartlara göre inşa edilmesini sağlayacaktır. Bu şirketlerin projeye katılma isteği,
projenin küresel ekonomik kriz altında devlet yardımı olmadan gerçekleştirilmesini mümkün
kılmıştır.
Son olarak, uzun tartışmaların ardından 28 Haziran 2013'te Şah Deniz-2 projesi
çerçivesinde hasil edilecek doğal gazın Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Avrupa'ya
taşınmasına karar verildi. 6 TAP'ın keçdiyi Yunan ve İtalya doğal gaz piyasaları, Nabucco
West’in keçdiyi Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin gaz piyasalarına kıyasla ticari olarak
yüksek fiyatlar açısından daha cazip görünüyordu.
Güney Gaz Koridoru'nun oluşturulması kesin ve net siyasi çerçeveler gerektirdiğinden,
2011 yılında AB'den Azerbaycan'a Avrupa'ya doğrudan gaz taşımacılığı için güzergahların
oluşturulmasını destekleyen Ortak Bildirge'nin imzalanması çok önemlidir. 13 Ocak 2011
tarihinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose
Manuel Barroso, Bakü'de Güney Gaz Koridoru Ortak Bildirisini imzaladı. 7 Genel olarak
Güney Gaz Koridoru'nun 45 milyar dolarlık yatırım yapılması bekleniyor. Yerleşimin
büyüklüğünü açıklamak için, bu projenin BP'nin bir yüzyıldan fazla bir süredir
gerçekleştirdiği en pahalı proje olduğunu belirtmek isterim.
Ev sahibi ülkeler-İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk 13 Şubat 2013 tarihinde
Hükümetlerarası Üçlü Anlaşma imzaladı ve TAP projesine katıldığını resmen açıkladılar.

Mehdiyev A. Enerji kaynaklarının naklinde Azerbaycan-Türkiye işbirliği: "NABUKKO" dan
"Güney Gaz Koridoru" ne. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi: AAM Derg., 2018; 34 (1):.
s.249
6
Respublika gazetesi 29 Haziran 2013
7
Azerbaycan gazetesi 14 Ocak 2011
5
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Anlaşma Nisan 2013'te Arnavutluk parlamentosu, aynı yılın Aralık ayında ise İtalyan ve
Yunan parlamentoları tarafından onaylandı.8
Bununla birlikte, TAP'ın ilk planlamasının biraz önceki tarihe dayanmaktadır. İlk olarak,
Norveçin Statoil, İsviçrenin EGL ve Almanyanın E.On Ruhrgas şiketleri tarafından bu proje
aday gösterildi. Projenin fizibilite çalışması 2003 yılında başlamıştır. 13 Mart 2007'de TAP
AG adını aldı. Daha sonra, SOCAR, BP, Fluxys, Enagas ve Axpo TAP hisse sahipleri oldu.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından 2005 yılında Enerji Altyapısı çerçevesinde genel bir ilgi
projesi olarak değerlendirildi.9
TAP boru hattıyla yaklaşık aynı anda Türkiye erazisinden keçmekle Avrupaya gaz naklini
sağlayacak Türk Akını projesi de meydana gelmiş oldu. Tarafların belirttiği kadarıyla, bu
boru hatları birbirine rakip değil, ancak kendi içinde bir rekabet yaratacaktır. Türk Akım
projesi, Rusya'nın 2013'te Ukrayna ile yaşadığı krizden sonra ortaya çıktığı görüküyor. Rusiya
Avrupada enerji hegemoniyasını sürdüre bilmesi için ve söz konusu krizle bağlantılı olarak
AB ve ABD’nin Bulgarıstana karşı baskısı fonunda resmi Sofyanın Güney Akını projesine
yok demesi adıkeçen boru hattının daha hızlı gerçekleşmesi için yeşil ışık yaktığını söyleye
biliriz. Türk Akını projesi Rusya doğal gazının Ukraynanı by-pass etmekle Karadeniz'in dibi
ile Türkiye'ye naklini amaçlamaktadır.
TAP-ın Avrupa enerji tehcizatı bakımından önemi: En dikkat çekici anlardan biri Türk
Akını boru hattının TAP ile bağlana bilmek imkanının ola bilmesidir. Avrupa Komisyonu
Enerji İşleri Direktörü Brendan Devlin Türk Akın'ın TAP-a qoşulmasının önünde bir siyasi
ve hukuki engeli görmüyorum 10 söylemesi bu yönde daha ciddi düşünmeye esas verir.
Bununla birlikte, yukarıda belirtilen görüş üzerinde somut bir anlaşma hala yoktur. TAP boru
hattının özelliklerinden biri de fiziksel ters axım imkanlarına sahip olmasıdır. Bu, doğal gazın
İtalya'dan Güneydoğu Avrupa'ya taşınmasına olanak sağlayacaktır. 11 . İtalya topraklarında
TAP Trans Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Baumgarten Hub'ı) ve Tranzitqaz Boru Hattı
arasında ara bağlantı yoluyla Batı Avrupa ülkelerine Azerbaycan gazını ulaştırmak
mümkündür. Başka bir seçenekte Adriyatik Denizi kıyısında kurulacak ve Arnavutluk
üzerinden geçmekle Ionia Adriyatik Boru Hattı aracılığıyla Karadağ, Bosna-Herseqovaniya,
Hırvatistan gibi ülkelerin mavi yakıta olan təlabatının bir bölümünü ödenilmesinde
Azerbaycan gazı önemli bir rol oynayabilir. Diğer bir bağlantı-Bulgaristan-Yunanistan boru
hattı ile Balkanlara bu mavi yakıtın nakli mümkündür. Hatta Arnavutluk-Sırbistan ve
Arnavutluk-Makedonya bağlantı hatları ile TAP-ın devamını geliştirmek fikirleri analiz edilir.
Gösterilen projelerle ilgili bazı devletler ile müqavə bağlanmıştır. 2013 yılının Temmuz ayında
TAP sorumluları ile Yunanistan'ın gaz nakli üzere operatörü DEFSA arasında arasında 12.
2014 yılında TAP AG resmi şirketi ICGB AD ile Yunanistan-Bulgaristan Doğal Gaz Ara
Göknil Erbaş Doğan Kara deniz bölgesinde boru hatları jeopolitliği Karadeniz Araştırmaları
XV/57 - Bahar 2018 - s.26
9
Göknil Erbaş Doğan. gosterilen eseri. s. 25
10
Gotev D ”AB:Rusya Trans-Adriyatik Boru Hattını Kullanabilir”
http://www.euractiv.com.tr/enerji/article/ab-rusya-trans-adriyatik-boru-hattini-kullanabilir031182, 01.04.2015
11
Kakışım C, Kodaman T. Trans Adriyatik boru hattı projesinin stratejik beklentileri. İzmir,
2015, s.440
12
İndependent Balkan News Agency 2013
8
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Bağlantısı resmi şirketi arasında bir bağlantı kurulması hakkında anlaşma imzalanmıştır.
Sözleşmeye göre yıllık taşıma kapasitesi 170 kilometre uzunluğunda bir ara bağlantı işlevini
gerçekleştirecek kemerin çekilmesi hayata keçirlməlidir. .Sözügedən kemerin inşa kullanıma
verilmesi ile Azerbaycan gazı Balkanlar'da bulunan birkaç ülkeye nakil edilebilir.13. Bunların
yanı sıra belirtmek gerekir ki, TAP boru hattıyla ihraç edilecek gazın esas alıcısı kısmında
İtalya görünüyor. Bunu belirtilen devletler içerisinde İtalya'nın daha fazla doğal gaz tüketmesi
de demeye esas verir. İtalya hem de bu dövlətlər içerisinde daha çok sanayileşmesi ile seçilir.
Rusya, İtalya'nın doğal gaz ihtiyacını karşılamada büyük rol oynuyor. 2013 yılında İtalya
Rusya'dan 24,9 miıyard metreküp doğalgaz almıştır. Geri kalan ihtiyacını ise resmi Roma
Cezayir, Libya, Katar ve Hollanda'dan karşılamıştır. 14
İtalya'dan farklı olarak Güneydoğu
Avrupa devletlerinin doğalgaz istelakı düşük düzeydedir ve bunun ödenilmesinde ana kaynak
rolünü yine Rusya oynamaktadır. Bu bölgede bulunan ülkelerin yıllık doğalgaz tüketimini
somut rakamlarla gösterdiğinde söylediğimiz fikir onayını buluyor. Yunanistan'ın 2013 yılı
için yıllık doğal gaz tüketimi 3, 84 milyar metreküp, uyğun olarak Bulgaristan'da 2, 59,
Sırbistan'dan 2, 52, Bosna Herseqoviniyada 0,19, Makedonya'da ise 0,16 milyar metreküp
olmuştur. İtalya'nın gaz ithalatı çeşitli kaynaklardan olsa da, son yıllarda Libya'da yaşanan
Sadece bir
15
malum olaylar nedeniyle buradan gaz idxalında ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır.
kaynaktan bağımlılık ciddi sorunlar yarattığından söz konusu
devletlerin ithal kaynaklarını çeşitləndirməsi oldukça önemli kabul ediliyor. Burada bir
meseleyi de dikkatle ele almak gerekir ki, Güneydoğu Avrupa devletleri zamanında SSCB'nin
yörüngesinde olduğundan onun siyasi varisi olan Rusya da bu ülkeleri kendi etkisinde tutmak
için enerjiden periyodik siyasi baskı aracı olarak kullanıyor. Diğer yandan Hollanda'dan
Tranzitqaz hattıyla idxalda da texnogen ve doğal olaylarla ilgili oluşan kesintiler de TAP-a
olan ilgiyi daha da artırmış oldu.16 TAP enerji güvenliği yanı sıra ekonomik açıdan da İtalya
için önemlidir. Hattın inşası ile ilgili İtalya'ya belli kadar yatırımlar konulmuş olacak, yeni iş
yerleri açılmış olacaktır ki, bu da son yıllarda ekonomik krizden kurtulamayan resmi Roma
için ek olanaklar yaratmış olacaktır. TAP-ın işe düşmesi ile doğalgazın ithalatı kaynakları
çeşidlənməklə ile birlikte İtalya pazarında rekabet de güçlenmiş olcaq ki, bu da şübhəsiz ki,
gazın alım fiyatında kendini göstermiş olacak. Başka bir deyişle, İtalya daha ucuz bir fiyata
doğal gaz satın alabilecek. İtalya'nın kazançları bununla da bitmiyor. TAP-ın faaliyete
13

Euractiv, (2014) Grand Coalition Acord Draws Near in EU Parliament-EURACTIV.com.
Available at htpps: / / www/ euractiv.com/ section / eu – priorities – 2020/ news / grand –
coalition- accord-draws – near- in – eu – parliament /.
14
British Petroleum (2014), BP Statistical Review of World Energy June 2014,
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statisticalreview-of-world-energy-2014-full-report.pdf , 01.04.2015

Dickel, R., E. Hassanzadeh, J. Henderson, A. Honoré, L. El-Katiri, S. Pirani, H. Rogers, J.
Stern & K. Yafimava (2014), “Reducing European Dependence on Russian Gas:
distinguishing natural gas security from geopolitics”, The Oxford Institute for Energy Studies,
October. p. 10.
16
ileo A. (2014) “The İmportance of Tap İtaly Some Scenarios. Caspian Report. Spring 2014.
p 85-86
15

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

423

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
başlaması ile resmi Roma'nın enerjide bir ticaret merkezi olması imkanları artmış olacaktır.
İtalya üzerinden TAP ile Trans Avusturya Gaz ve Tranzitqaz boru hatları arasında bir ara
bağlantı oluşturarak aslında Batı Avrupa ile Güneydoğu Avrupa arasında bir bağ işlevi yerine
getirmiş olur.
İtalya şimdi doğal gazının% 45'ini Rusya'dan ithal ediyor. Kış aylarında ise bu % 65'e
ulaşmıştır. Cezayir'den ise 35 milyar metreküplük gaz ithal edilmektedir. Kayıt edelim ki,
İtalya'nın Cezayir ile yılda 35 milyar metreküp gaz ithalatı hakkında bağladığı uzun vadeli
tedarik sözleşmesinin süresi 2020 yılında bitecektir ki, beklenen telebata bakımından
potansiyel açığı yaklaşık 14 milyar metreküp hacminde değerlendirilir ki, bunun için de TAP
önemli projedir.
İtalya ile birlikte Yunanistan da TAP projesinden hayli menfaat elde etmiş olacaktır.
Önce belirtelim ki, Avrupa'nın en eski kültür ve devlet geleneklerine sahip olan tarihi Ellada
günümüzde derin ekonomik-sosyal sıkıntılar içerisindedir. Resmi Atina’nın Avrupa Birliği’ne
olan büyük miktarda borcu karşılığında Almanya’nın Ege denizindeki Yunan adalarından bir
neçesinin evez olarak verilmesi talebi, bizim görüşümüzce Yunanistan’daki ekonomik
durumu anlatmak bakımından yeter. TAP-ın inşası ile ilgili Yunanistan'a yaklaşık 2 milyar
euro tutarında yatırım yapılması planlanıyordu ki, bu da yeni iş yerlerinin açılmasına ve
ekonomik inkişfa belli impluslar vermiş olacaktır. İnşaat çalışmaları sırasında Yunanistan'ın
320 milyon euro kazanç elde edeceği ve somut rakamla ifade edersek 2700 kişiye iş yerinin
açıldığı bildirildi. Yunanistan'ın 50 yılda bu projeden elde edeceği gelir 35 milyar euro
hacminde ölçülür.17
TAP Arnavutluk için de önem taşıyor. Bu devletin gaz tüketimi o kadar yüksek olmasa da,
TAP depolama tanklarının bu ölkenin topraklarında inşası resmi Tiran’aya ilave faydalar
sağlayacak. Bu depolama tesisleri, Avrupa'nın enerji güvenliği için özel bir öneme sahiptir.
Depolama tesisleri, mevsimsel değişikliklere bağlı olarak fiyat konularında bir barometre
olarak rol oynamaktadır. Arnavutluk'un bir diğer önemi transit olanakları ile ilgilidir.
Arnavutluk Balkan ülkeleri ile Güneydoğu Avrupa devletleri arasında TAP boru hattı
aracılığıyla bir bağlantı yaratmış olur. 18 Aslında, Avrupa'daki doğal gaz pazarı, yasal
düzenleme ve piyasa mekanizmaları açısından iki bölüme ayrılabilir. Birinci bölüme yerleşik
hem hukuki düzenleme, hem de piyasa mekanizmalarının olduğu Avrupa Birliği mekanı
dahildir. İkinci bölümü ise Avrupa Birliğinin dışında kalan Güneydoğu Avrupa devletleri
oluşturmaktadır ki, bu dövletler ise farklı tüketim pazarlarına sahiptir. Güneydoğu Avrupa
ülkelerinin giderek büyümekte olan doğal gaz tüketimi bu mekanda gaz piyasasının
oluşmasını yakın zamanda mümkün olacaktır ki, bu da söz konusu mekanda söz sahibi
olmaktan ötürü önemli petrol-gaz ülkeleri ve büyük şirketler arasında güçlü rekabet yaratmış
olacaktır. Balkan ülkelerinin çoğunluğunun doğal gaza olan ihtiyacının ödenilmesinde Rusya
esas tedarikçi ülke rolünde görüküyor. Bu devletler içerisinde Batı Balkan devleti olan
Hırvatistan Rusya gazından daha az bağımlı durumdadır ve tükettiği gazın% 60 'i ülke
Kömürcüler, G.(2013)“Italy, Greece Welcome Selection of TAP Gas Route ”,Hurriyet
Daily News,28 June,http://www.hurriyetdailynews.com/italy-greece-welcome-selection-oftap-gas-%20route.aspx?pageID.06.04.2015
18
Belet N. (2014).“The Basic Parameters of European Security of Energy Supply: The Trans
AdriaticPipeline Project-TAP- European Journal of Research on Education
17
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genelinde çıkarılır.19. Hırvatistan Adriyatik Denizi kıyısındaki Krk kentinde sıkıştırılmış gazLNC terminali inşa etmekle Cezayir'den sıvı şeklinde gaz ithal etmekle kaynak çeşidliyinə
nail olabilmiştir.
TAP İtalya topraklarında "Snam Rete Gas" şirketinin işlettiği İtalya'nın gaz taşımacılığı
ağına birleşecek. Bu proje Azerbaycan gazının İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve
Avusturya gibi büyük Avrupa pazarlarına ulaştırılması için önemli fırsatlar yaratıyor. 2020
yılına kadar projede Azerbaycan şirketlerinin maliyetinin 1,2 milyar dolar olması bekleniyor.
"Güney Gaz Koridoru" (Kapalı Anonim Şirket) (GQD) Azerbaycan Cumhurbaşkanının
"Şahdeniz" gaz-kondensat yatağının istismarının ikinci aşaması ve Güney Gaz Koridorunun
oluşturulmasına ilişkin diğer projelerle ilgili bazı önlemler "2014 25 Şubat tarihli, 287
numaralı serencamı ile kurulmuş ve hisselerinin % 51'i Ekonomi Bakanlığı'na % 49'u ise
SOCAR'a ait kapalı bir anonim şirkettir.
TAP'ın hissedarları şunlardır: BP (% 20), SOCAR (% 20), Snam S.p.A (% 20), Fluxys (%
19), Enagás (% 16) ve Axpo (% 5).
Avrupa Birliği siyasi ve mali dairelerinde bu projeye ilgi oldukça büyüktü. İşte bunun
sonucudur ki, TAP-ın enerji güvenliğinde rolünü dikkate alıp Avrupa Komisyonu ortak
çıkarlara hizmet eden 33 öncelik enerji güvenliği projesine dahil etmiştir.20
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) TAP boru hattı için 1,5 milyar avro tutarında kredi
ayırmıştı.
TAP-ın inşası ve teknik özellikleri. TAP projesi Yunanistan-Türkiye sınırında TANAP-la
birleşme istasyonundan başlayarak, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nin dibinden
geçerek İtalya'da sona eren ve "Snam Rete Gas" (SRG) ağına birleşen doğal gaz boru hattının
layihələndirilməsindən, tikintisinden ve istismarından oluşmaktadır. TAP boru hattının
Yunanistan topraklarında bulunan bölümü Türkiye-Yunanistan sınırının yakınında Kipoi
istasyonundan başlayarak Leropigidən güneybatıda Yunanistan Arnavutluk ile sınırında biter.
Yunanistan topraklarında kemerin uzunluğu yaklaşık 550 km oluşturuyor.
TAP projesinin Yunanistan ve Arnavutluk topraklarında inşaat montaj işlerini
gerçekleştirmek için ilan edilen ihaleyi kazanan 2016 martında müəyyənləşdi. Qeyd edek ki, 5
lot (bölüm) üzere yapılan ihalenin 3 bölümü Yunanistan'ın, iki bölümü ise Arnavutluk'un
arazisini kapsamaktadır. İtalya'nın "Bonatti S.p.A." şirketi ile Yunanistan'ın "J&P AVAX
S.A." şirketinin ortak kuruluşu iki lot (bölüm) üzere galip ilan edildi. Bu şirket Yunanistan'ın
kuzey hissəsində- Kavala ile Arnavutluk sınırında bulunan Yeropiqi (Leropigi) arasındaki
alanlarda faaliyet göstermeli id. Daha net söylersek "Spiecapag" şirketi Yunanistan
topraklarında Kipoy ve Kavala, Arnavutluk topraklarında ise Bilişt ve Topoe arasında inşaat
montaj işleri ile meşgul olmalıydı. Boru hattının Adriyatik Denizi'nin alt kısmındaki
bölümünün inşaatı İtalyan şirketi "Saipem S.p.A" tarafından gerçekleştirildi.
Yunanistan ve Arnavutluk topraklarında kemerin geçtiği koridor 38 metre, İtalya'da ise 18
metre eninde kurulmuştur. Koridor müeyyenleşdirilerken mümkün olduğunca çok sayıda
insanların yaşadıkları yerleşim birimlerinden kenar geçilmesi dikkatte bulundurulmuştur. Bu
hem güvenlik hem de insanların normal yaşayışına müdahale etmemek hem de finans
CSİS- EKEM Policy Report (2010). Re-linking the Western Balkans: The Energy
Dimension. www. csis. org. 05.09.2014.
20
Halk gazetesi 15 Ağustos 2015, Azer TAC 02.03.2017
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açısından özel önem taşıyor. Hattın geçtiği araziler sahibinden yüklenici şirketlerin
aracılığıyla piyasa fiyatlarına uygun şekilde satın alınır bazı durumlarda ise inşaat
meydançalarının düşürülmesi için iki yıl imüddətinə-yani inşaat götürüldüğü süreliğine kiraya
edilirdi. İnşaat işleri bittikten sonra kiraya alınan arazi eski haline getirilerek sahibine geri
iade edilir. TANAP projesinde olduğu gibi burada da kəmr boyunca yaşayan topluluklar için
sosyal projeler hayata geçirilmiştir.
Adı geçen kemerin Arnavutluk topraklarına düşen bölümü Korça bölgesinde
Yunanistan sınırda Bilisht Qender den başlayarak, 215 km mesafede uzanır. TAP boru hattı
Arnavutlukta Fier den 17 km kuzeybatısında, kıyı çizgisinden 400 metre kadar karaya doğru
çıkıyor. Arnavutluk'un arazi sularında denizde bulunan bölümün uzunluğu yaklaşık 60 km dir.
TAP boru hattının Adriyatik denizinde bulunan bölümü Arnavutluk sahilinden İtalya kıyısına
doğru denizin dibi ile yaklaşık 105 km mesafede uzanır. TAP boru hattı İtalya'nın güneyinde,
San Foca yakınlarındaki Melendugno belediye arazisinin Lecce istasyonundan kıyıya çıkıyor.
İtalya arazi sularında boru hattının denizde bulunan bölümü 45 km, karadaki kısmı ise 8 km
oluşturmaktadır. Bu arazi sırayla 11 alternatif kemer rota qiymetlendirildikden sonra
çevresel, güvenlik ve sosyal açıdan en uygun yer olarak seçilmiştir.
TAP boru genelde 878 kilometredir ki, bunun da 550 kilometreyi Yunanistan, 215
kilometresi Arnavutluk, 105 kilometresi Adriyatik Denizi, 8 kilometresi ise İtalya üzerinden
geçmektedir.
Kəmərin Yunanistan ve Arnavutluk topraklarında kuru alanda çapı 48 inç, 105
kilometrelik Adriyatik denizinden geçen bölümü ve İtalya erazinde ise 36 inç düzenliyor.
TAP-ın Yunanistan topraklarından geçen bölümünden iki gol, Yunanistan-Arnavutluk
sınırında ise bir gol ayrılır. Kemer boyu gaz basıncını ayarlamak için 4 kompresör istasyonuikisi Yunananıstan, ikisi de Arnavutluk ərzisində inşa edilmiştir. Ayrıca marşurut boyu 5 adet
temizleme tertibatına bırakılma kamerası (2 adet Yunanistan'da, 2 adet Arnavutluk'ta, 1 adet
İtalya'da olmak üzere), 5 adet temizleme tertibatına kabulü kamerası (2 adet Yunanistan'da, 2
adet Arnavutluk'ta, 1 adet İtalya'da olmak üzere), 33 bağlayıcı istasyon (23 -ü Yunanistan, 9'u
Arnavutluk, 1'i İtalya topraklarında olmak üzere), 4 gaz tüketimini ölçüm istasyonu (1 adedi
Yunanistan-Türkiye sınırında, 1 adedi Yunanistan-Arnavutluk sınırında, 1'i Adriyatik Denizi
kıyısı Fier Kompresör istasyonu, 1 adedi de İtalya Boru Kabul Terminali) inşa edilmiştir.
Kayıt edelim ki, kemerin maxsimum taşıma kapasitesi 20 milyar metreküp hacminde
belirlenmiştir.
2016 yıl maayın 18'de Yunanistan'ın Selanik kentinde Azerbaycan, Arnavutluk, Türkiye,
Bulgaristan, Gürcistan ve İtalya'nın üst düzey hükümet temsilcilerinin katılımı ile TransAdriyatik boru hattının temeli atılmıştır.21
TAP-ın inşasında genel olarak kullanılan 55 bin borunun yaklaşık il yarıma inşaat
alanlarına taşınması mümkün olmuştur. İlk borular 2016 yılının Nisan ayında Arnavutluk'un
Durres şehrine, bir ay sonra ise Yunanistan'a getirilmiştir. TAP-ın Yunanistan bölümünde 32
bin, Arnavutluk'ta 13 bin, deniz bölümünde 9 bin 150 ve İtalya'da ise 670 boru kullanılmıştır.
Bir 18 metrelik borunun ağırlığı 9,3 ton ile 16,3 ton aralıkında değişir. Borular inşaat
sahalarında farklı boyutlarda 79 gemi ve Yunanistan topraklarına ise 158 blok trenle
getirilmiştir. Borular Yunanistan "Corinth Pipeworks" şirketi ve Almanya'nın "Salzgitter
21
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Mannesmann" şirketi tarafından üretildi. Boruların toplam ağırlığı 526 bin tondur. Bunun da
Arnavutluk bölümünde 126 bin tonu, Yunanistan'da 323 bin tonu, deniz bölümünde 72 bin
tonu, İtalya'da ise 5 bin tonu kullanılmıştır. Kullanılan çelik borular dört farklı türde olmak
üzere onların duvarının kalınlığı 17,5-31 mm arasında değişir
TAP İtalya'nın Puqlia bölgesinde Adriyatik denizinden sahile çıkıyor. Boru hattı burada
"Snam Rete Gas" şirketinin işlettiği İtalya'nın gaz taşımacılığı ağına birleşir. Yeri gelmişken
belirtelim ki, TAP-ın tasarımı öyle tasarlanmıştır ki, ekstra büyük yatırımlar yapmadan,
sadece kompressorların yenilenmesi ile onun ötürücülük yeteneğini artırmak mümkün
olacaktır. Hatırlarsak ki, genel olarak Güney Gaz Koridoru Hazar doğal gazının Türkiye ve
Avrupa'ya nakli için tasarlanmış tutulmşdur ve bu hususta Türkmenistan gazının da bu hatla
nakli öngörülüyor. Ayrıca Azerbaycan'ın özünde "Abşeron", "Umut", gaz yataklarından ve
"Azeri-Çırak-Güneşli" yatağından ise elde edilen semt gazı gelecekte yukarıda bahsettiğimiz
genişlemeden ihtiyaç yaratır ve TAP-ın istismarının ikinci aşamasında ötürücülük yeteneğinin
20 milyar metreküpe ulaştırılması tasarlanmıştır.
Tikinti sırasında çevreye herhangi bir olumsuz etkisi en aza indirmek için özel dikkat
gösterilmiştir. Hem güvenli hem de ekonomik ve diğer çalışmalara engel törətməmək için
boru hattı yer altında en az bir metre derinlikte gömülmüştür. Boru hattının geçeceği en
yüksek nokta Arnavutluk topraklarında-Potomdadır. Burada Dokuz dağlık zirvesinde boru
hattı 500 metrdəndən artık bir mesafede geçer. TAP Adriyatik denizinin dibini en kısa geçitteArnavutluk'un Fier ve İtalya'nın güney Puglia bölgesi arasında, sadece 105 km mesafede
geçiyor. Bu güzergah seçimi müeyyenleşdirilerken de çevre üzerinde ciddi talepleri ve
Adriyatik Denizi özel doğası dikkate alınmıştır. Su alanında çelik boruların çapı 36 inç,
onların kalınlıkları ise 20 ile 34 mm arasında değişir. Adriyatik Denizi'nde 300 metreden az
derinlikten geçen boru hattının potansiyel zarardan korunmak için betonla
örtülmüşdür.Kəmərin en düşük mesafede geçen bölümü Adriyatik denizinde Ontranto
boğazında 820 metre derinlikten geçen alanıdır. Adriyatik denizinden geçen bölümde kəmətin
çekimi için bile amaçlı tikintilerde kullanılan en modern teknoloji olarak kabul edilen S tipi
barjların uygulaması gerçekleştirilmiştir. Boru hattının ötürücülük yeteneği yılda 10 milyar
metreküp olan ilkin proje üzerinde biri Yunanistan'ın doğusunda - Kipoidə, diğeri ise
Arnavutluk'un batısında - Fierdə olmak üzere toplam iki kompresör istasyonunun inşaatı
grafiğe uygun gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra ise ilk kullanıma hazırlık ve tam istismara
verilme üzere denetimler yapılacak. TAP gaz boru hattı için gereken turbo kompresör
"Siemens" şirketi tarafından üretildi. Boru hattının deniz bölümü ise 2018-2019 yılları
arasında inşa edilmiştir. TAP projesinin finansal kapasitesinin 4,5 milyar avro olduğu tahmin
ediliyor.
TAP projesi hazırlanırken çevresindeki mühütə etkileri ve bunun önlenmesi için alınacak
tedbirler geniş müzaakirə edilmiştir. Hattın geçtiği Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya
hökümetleri terifinden projenin Çevre Mühüt ve Sosyal Sahaya Etkilerin Değerlendirme
proqramı hem kendi mevzuatlarına hem de AB mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Onunla birlikte Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans
Kurumu kriterleri de dikkate alınmıştır. Yeri gelmişken belirtelim ki, Çevre Mühüt ve Sosyal
Sahaya Etkilerin Değerlendirme programının amacı boru hattı projesinin çevresel, kültürel
mirasa ve sosyo-ekonomik kalkınmaya potansiyel etkilerini değerlendirmek ve olumsuz
etkileri azaltmak veya kabaklamak, azaltmak için önlemler teklif etmektir.
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Dikkate alırsak, kemerin geçtiği Yunanistan ve İtalya gelişmiş turizm endüstrisine sahiptir
ve adı geçen devletler her yıl büyük miktarda bu sektörden gelirler elde ediyorlar, o zaman
onların bu konuda həsasslığını anlayışla kavramak gerekir. Ama yine de bazen bu devletlerde
çeşitli siyasi güçler bundan kendi amaçları için yaralanmaya çalışıyorlardı ki, bu da genel
olarak inşaat işlemleri sırasında belli olumsuz etkisini göstermiş olurdu.22
Güney Gaz Koridorunun son kesimini oluşturan TAP-ın gerçekleşmesinde 2015 yılından
her yılın Şubat ayında Bakü'de yapılan Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu toplantısının23
böyük önemi olmuştur. Burada yapılan işler, karşılaşılan problemler, perespektivlər karşılıklı
anlayış muhutinde müzakere ediliyordu. TAP-ın AB için önemini anlamak için Danışma
Konseyinin 2016 yılının Şubat ayının 29-da Bakü'de yapılan toplantısında Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı F.Moqerinin ve Avrupa Komisyonu Enerji Konularında Başkan
Yardımçısı Maros Şevçoviçin "projenin Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği stratejisinin
vazgeçilmez unsuru olduğunu ve enerji diplomasisinin bizim dışişleri ve güvenlik
politikamızın en önemli ayağını teşkil ettiğini bildirmek için buradayız "demelerini hatırlamak
fikrimizce yeterlidir.
Günümüzde Rusya'nın toplam gaz ixracaatının 62% -i AB ithal etmektedir ki, bu da Avrupa
Birliği ülkelerinin mavi yakıt tüketiminin % 20'si teşkil etmektedir. Bu tendensuya yükselen
hatla gitmektedir. Artan ekonomik gelişme temposuna uygun olarak doğal gaza olan talep de
her geçen yıl artmaktadır. Böylece, eğer AB’nin 2002’deki doğal gaz tüketimi 471 milyar
metreküp ise, bu rakamın 2020’de 684 milyar metreküp, 2030’da 786 milyar metreküp
seviyesine yükseleceği öngörülmektedir.24
TAP projesi kapsamında yapılan çalışmalar yekunlaşmaq üzeredir. 2020 yılında kemer tam
olarak kullanıma verilecektir. Burada Azerbaycan hem tedarikçi taraf olarak, hem de kemerin
hisselerinin 20% -inə sahip olan taraf olarak kazanç elde edecektir. Kemerin kullanıma
verilmesi ile Azerbaycan'ın enerji tarihinde yeni bir aşama başlamış olcaq. Azerbaycan
eskiden petrol ülkesi olarak tanınsa da doğal gaz ihracatçısı olarak yeni bir simada enerji
bazrının önemli aktörlerin birine dönüşmektedir. Yukarıda gösterdiğimiz gibi bu Avrupa
Birliği'nin de izlediği enerji politikasının-Rusya'dan bağımlılığın en aza indirilmesi ve
diverfikasiya edilmiş boru kemer sistemine sahip olmakla çeşitli kaynaklardan petrol-gaz ithal
etme planları ile örtüşüyor.
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Azerbaycan gazetesi 1 Mart 2016
24
World Energy Outlook, International Energy Agency. İnternational Energy Agency, 2018.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RİSK ALMA DAVRANIŞLARININ AKŞAM
YEMEĞİNİ BİRLİKTE YEMEYLE İLİŞKİSİ

Yücenur EV
Fatma Gül KIRLANGIÇ
Duygu DEMİRBAĞ
Buket ÖZYILDIRIM
Ganime KAYA
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Özet
Genç yetişkinlerin riskli davranışlarda bulunmaları tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de ciddi boyutlarda kendini göstermektedir. Toplumumuzu olumsuz etkileyen
böyle bir sorunun çözüme kavuşması için genç yetişkinlerdeki risk alma davranışını ele alan
sınırlı sayıda araştırma olduğu görülmüştür. Diğer yandan akşamları aileyle birlikte yemek
yeme davranışının ergenleri risk alma davranışlarından koruduğu bilinmektedir. Bu
çalışmanın amacı öğrencilerin risk alma davranışını farklı demografik özellikler açısından
incelemektir. Bu amaçla araştırmaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde
ve sınıf düzeylerinde öğrenim gören 344 kişi katılmıştır. Katılımcıların 165’i (%48) kadın,
179'u (% 52) erkektir. Katılımcıların yaş ortalamaları 21.17’tir (S = 1.77, Ranj = 17 – 30).
Katılımcılara, demografik bilgilerini öğrenme amaçlı bir anket formu ile Risk Alma Davranışı
Ölçeği (Bayar ve Sayıl, 2005) uygulanmıştır. Yapılan bir dizi karşılaştırma sonucunda
erkeklerin kadınlara göre daha fazla risk alma eğiliminde olduğu; yaşamının çoğunu
metropolde geçiren öğrencilerin köy, kasaba ve şehirde geçirenlere göre daha fazla risk alma
davranışında bulundukları görülmüştür. Ayrıca ailesiyle bazen birlikte yemek yediğini
bildiren gençlerin, sık sık ve her zaman birlikte yemek yediğini bildirenlere göre ve ailesiyle
0-2 saat arası vakit geçiren gençlerin, 3-5 saat, 6-8 saat ve 9 saat ve üzeri vakit geçirenlere
göre daha fazla risk alma davranışında bulundukları belirlenmiştir. Anne eğitim düzeyiyle ve
ailenin aylık geliriyle risk alma davranışının pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Tüm
bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde üniversite öğrencileri üzerinde ailenin koruyucu
rolünün devam ettiği, birlikte yemek yemenin ve birlikte zaman geçirmenin gençleri risk alma
davranışından koruduğu görülmektedir. Buna karşı erkeklerin, anne eğitim seviyesi ve aile
geliri yüksek olan gençlerin ve yaşamının çoğunu metropolde geçirmiş gençlerin risk alma
davranışı açısından risk grubunda olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Genç Yetişkinlik, Risk Alma Davranışı, Aileyle Birlikte Yemek Yeme
Literatürde 'risk alma davranışına' yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 'Riskli'
olarak tanımlanan davranış çeşitlerinde bir fikir ortaklığına varılmamıştır (Gonzalez ve ark.,
1994). Potansiyel tehlike taşıyan, yaşamı tehdit eden, varlığa zararlı faaliyetler olarak kabul
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edilmektedir. Aynı zamanda bunlara heyecan arayıcı, fiziksel cesaret gerektiren ya da
kuralların ihlalini de beraberinde getiren eylemler de dahildir (Alexander ve ark., 1990; Arnett
1992; Moore ve Rosenthal, 1993; Gonzalez ve Tiffany, 1994). Riskli davranışlarda bulunma
bütün toplumlarda ergenlik döneminde olduğu gibi ergenlik döneminden yetişkinlik dönemine
geçiş süreci olan beliren yetişkinlikte de karşılaşılan sorunlardan biridir.
Risk alma davranışı cinsiyet farklılıkları, ekonomik durum, eğitim durumu, akran
çevresi, ebeveyn tutumu vb. gibi birçok değişken tarafından etkilenmektedir. Ergenlik dönemi
literatürüne bakıldığında, risk alma davranışına ilişkin araştırmalarda erkeklerde kızlara göre
daha çok riskli davranışlarda bulunma eğilimi görülmüştür (Bayar ve Sayıl, 2005; Greene,
Krcmar, Walters, Rubin ve Hale, 2000; Gullone ve ark., 2000; Kazel, 2001; Pesa, Cowdery,
Westerfi eld ve Wang, 1997; Richardson, Radziszewska, Dent ve Flay, 1993; Yılmaz, 2000).
Risk alma davranışı artan özerklik sebebiyle genelde orta ergenlik dönemine göre ileri
ergenlik döneminde daha yüksek oranda görülmektedir (Arnett ve Bale-Jensen, 1993; Byrnes
ve ark., 1999; Shucksmith, Glendinning ve Hendry, 1997). Yapılan bir çalışmada 7., 9., 11.
sınıf ve üniversite öğrencileri riskli davranışlar açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmada risk
alma davranışının yaşla birlikte arttığı gösterilmiştir (Bayar ve Sayıl, 2005). Zor bir dönemin
beraberinde gelen üniversite yılları yeni bir sosyal çevreye uyum sağlama, farklı kültürlerle iç
içe olma, aile ortamından uzaklaşma, gelecek kaygısı, ekonomik sıkıntılar gibi çeşitli
sorunların olduğu yıllardır. Üniversite ve lise örnekleminde yapılan bir araştırmaya göre
cinsiyet farklılıklarının ve sınıf düzeylerinin risk alma davranışı üzerinde temel etkisi
bulunmuştur. Lise birinci sınıfta risk alma davranışının sıklığında artış görülmektedir. Risk
alma davranışındaki artış tekrar kendini üniversiteye geçişte göstermekte üniversitenin son
yıllarında ise tekrar bir düşüş olduğu tespit edilmiştir (Pekel-Uludağlı ve Sayıl, 2009). Aynı
araştırmanın sonuçlarına göre üniversite örnekleminde en çok rastlanan davranışlar sırayla
‘yaya geçidini kullanmamak, gerektiğinden fazla para harcamak, alkollü içecek kullanmak’ en
az rastlanan davranışlar ise ‘uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanmak, riskli cinsel
ilişkiye girmek, bali ya da uhu koklamak’ olarak saptanmıştır.
Gençlerin davranışlarını şekillendirmede en önemli faktörlerden biri de aile ile birlikte
geçirilen zamandır. Aile üyeleri arasındaki güçlü iletişim ve birlikte vakit geçirme ile ergenin
ricdavranışları arasında pozitif bir ilişki vardır (Ferguson, 2006). Aktif ebeveyn ilişkisinin ve
takibinin ergenlerde riskli davranışları azalttığı bulunmuştur (Abar ve Turrisi, 2008; Sayıl ve
ark., 2012). Aile içerisinde şiddet yaşanması, ailede sık sık alkol kullanan ve sabıkalı
bireylerin bulunması ergenin riskli davranışlarda bulunması ile ilişkilidir (Özçevikel, 2003;
Yılmaz, 2000). Tek ebeveyne sahip olma ya da her iki ebeveyne de sahip olma gibi aile yapısı
ile ilgili faktörlerin problem davranışların gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip olduğu
belirtilmektedir (Patterson ve ark., 1992).
Aile ile birlikte yemek yeme, tüm aile üyelerinin herhangi bir paylaşımda
bulunmasalar bile bir araya gelerek yaptıkları aktivitedir. Aile ortamlarında yemek yeme, aile
üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirme açısından önemlidir. Çocuklar aile ile birlikte yemek
yerken davranışları hakkında geribildirim alma şansına sahip olabilmektedir. Yapılan
araştırmalar sonucunda yemek yeme sıklığı ve olumsuz davranışlar arasında negatif bir ilişki
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olduğu bulunmuştur (Fulkerson ve ark., 2005; Sen, 2010). Birlikte yemek yeme sıklığı
arttıkça alkol-madde-sigara kullanımı, intihar eğilimleri, antisosyal davranışlar gibi olumsuz
davranışlar azalmıştır. Diğer bir sonuç ise kız ergenlerin ailesiyle birlikte yemek yeme sıklığı
erkek ergenlerden daha fazla bulunmuştur. Bununla birlikte yaş arttıkça aileyle beraber yeme
sıklığı azalmaktadır (Fulkerson ve ark., 2005; Sen, 2010).
Bu çalışmanın temel amacı; aile ile birlikte akşam yemeği yemenin gençlerin risk alma
davranışı ile arasındaki ilişkiyi incelemektir. Buraya kadar özetlenen bilgilerden hareketle bu
araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.
•
Genç yetişkinlikte riskli davranışlarda bulunma ve aile ile birlikte yemek yeme sıklığı
arasında bir ilişki var mıdır?
•
Genç yetişkinlik dönemindeki riskli davranışlarda bulunma ile ailenin sosyo-ekonomik
düzeyi arasında bir ilişki var mıdır?
•
Genç yetişkinlerin riskli davranışlarda bulunması yaşa, cinsiyete ve aile eğitim
düzeyine göre farklılık göstermekte midir?

Yöntem
Örneklem
Araştırmaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan toplam
344 gönüllü kişi katılmıştır. Katılımcıların 165’i (%48) kadın, 179'u (% 52) erkektir.
Katılımcıların yaş ortalamaları 21.17’tir (S = 1.77, Ranj = 17 – 30). Katılımcıların dağılımı;
hazırlık sınıfından 5 (% 1.5), 1.sınıftan 61 (% 17.7), 2.sınıftan 85 (% 24.7), 3.sınıftan 82 (%
23.8), 4.sınıftan 110 (%32) ve 5.sınıftan 1 (% 0.3) öğrenci olarak tespit edilmiştir.
Katılımcıların anne ve baba eğitim düzeyi 5 dereceli (1 okuma yazma bilmiyor – 5 üniversite
mezunu) bir ölçek üzerinden değerlendirilmiş; anne eğitim düzeyinin ortalaması 2.59 (S =
1.06), baba eğitim düzeyinin ortalaması 3.15 (S = 1.13) olarak belirlenmiştir. Bu durumda
annelerin genel olarak ilkokul ve babaların genel olarak ortaokul mezunu olduğu söylenebilir.
Katılımcıların yaşamlarını geçirdikleri yer sorulmuştur ve 41(%12) kişi köy, 27(%7.9) kişi
kasaba, 230(%67.1) kişi şehir ve 45(% 13.1) kişi de metropolde yaşamaktadır.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu. Kişisel bilgi formu bu araştırma için düzenlenmiştir. Form genç
yetişkinlik dönemindeki bireylerin demografik özellikleri ile ilgili bilgileri elde etmek
amacıyla geliştirilmiş olup bireylere ait demografik özelliklerin sorulduğu toplam 14 sorudan
oluşmaktadır. Çalışmada yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik gelir, anne-baba eğitim
durumu, aile yapısı, aileyle birlikte geçirilen zaman ile ilgili sorular yer almaktadır.
Risk Alma Davranışı Ölçeği. Bayar ve Sayıl (2005) tarafından geliştirilmiş olan Risk
Alma Ölçeği 25 maddeden oluşan ölçekle ergenlerin risk alma davranışlarını
değerlendirmektedir. Hiçbir zaman (1) her zaman (5) cevapları olmak üzere 5 dereceli
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puanlanmıştır. Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı Bayar ve Sayıl (2005)
tarafından .61 olarak bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında ölçeğin faktör analizi sonuçları
incelendiğinde Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .89 bulunmuştur. Ölçeğin yaş grubuna
daha uygun bir hale getirilmesi için gelişimsel olarak değerlendirilen 5 madde araştırmacılar
tarafından çıkarılmıştır. Risk alma davranışının daha sık olduğunu ölçekten alınan yüksek
puan gösterir.
İşlem
Çalışma için Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu’ndan etik onay
alınmıştır. Araştırma Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin farklı fakülte ve bölümlerde okuyan
tesadüfi olarak seçilen öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır. Katılımcılara araştırmayla ilgili
bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmanın tam gönüllülük esasına göre yapıldığı, kimsenin
anketi doldurmak zorunda olmadığı ve başlayanların da istedikleri an anketi bırakabilecekleri
hem yazılı hem de sözlü olarak katılımcılara sunulmuştur. Uygulamalar yaklaşık 20 dakika
sürmüştür.
Bulgular
Risk alma davranışının demografik özellikler açısından karşılaştırılması
Risk alma davranışının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek için tek yönlü ANOVA yapılmıştır. Analiz sonucunda cinsiyet temel etkisinin
anlamlı olduğu belirlenmiştir (F(1, 336) = 99.58, p < .001). Sonuçta erkeklerin kadınlara göre
daha fazla risk alma eğiliminde olduğu bulunmuştur.
Tablo 1. Risk alma davranışının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapma
değerleri
Cinsiyetiniz

Kadın

Erkek

Toplam

Sınıf Düzeyi

Ortalama

S

N

1. Sınıf

1.37

0.37

27

2. Sınıf

1.54

0.33

35

3. Sınıf

1.44

0.46

49

4. Sınıf

1.46

0.39

54

Toplam

1.46

0.40

165

1. Sınıf

1.99

0.56

39

2. Sınıf

2.29

0.83

50

3. Sınıf

1.99

0.61

33

4. Sınıf

2.11

0.73

57

Toplam

2.11

0.71

179

1. Sınıf

1.74

0.57

66

2. Sınıf

1.98

0.76

85

3. Sınıf

1.66

0.59

82

4. Sınıf

1.79

0.67

111

Toplam

1.80

0.67

344
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Araştırmada katılımcılara yaşamın çoğunun geçirildiği yer (1- köy, 2- kasaba, 3- şehir
ve 4- metropol) sorulmuştur. Risk alma davranışını katılımcıların yaşamın çoğunun geçirildiği
bölgeye karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA yapılmıştır. Analiz sonucunda yaşanılan yer
temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir (F(1, 339) = 2.75, p < .05). Buna göre yaşamının
çoğunu metropolde (Ort = 2.03, S = .66) geçiren öğrencilerin köy (Ort = 1.69, S = .63), kasaba
(Ort = 1.63, S = .52) ve şehirde (Ort = 1.78, S = .66) geçirenlere göre daha fazla risk almada
davranış sergiledikleri bulunmuştur.
Katılımcıların "Akşam yemeklerini ne kadar sıklıkla birlikte yersiniz (şu an ailenizle
yaşamıyorsanız ailenizle birlikte olduğunuz zamanları düşünerek yanıtlayınız)" sorusuna
verdikleri cevaplar (1- bazen, 2- sık sık, 3-her zaman) üzerinden risk alma davranışlarını
karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA yapılmıştır. Analiz sonucunda birlikte yemek yeme
etkinliğinin temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir (F(1, 339) = 4.09, p < .001). Sonuçta
ailesiyle bazen birlikte yemek yediğini bildiren gençlerin (Ort = 2.15, S = .79), sık sık (Ort =
1.77, S = .51) ve her zaman (Ort = 1.70, S = .68) birlikte yemek yediğini bildirenlere göre
daha fazla risk alma davranışında bulundukları görülmüştür.
Katılımcıların "Ailenizle birlikte günde ortalama kaç saat geçiriyorsunuz?" sorusuna
verdikleri cevapları (1- 0-2 saat, 2- 3-5 saat, 4- 6-8 saat, 5- 9 ve üstü saat) üzerinden risk
alma davranışlarını karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA yapılmıştır. Analiz sonucunda
birlikte vakit geçirme temel etkisinin anlamlı olduğu belirlenmiştir (F(3, 334) = 7.50, p < .001).
Sonuçta ailesiyle 0-2 saat arası vakit geçiren gençlerin (Ort = 2.22, S = .75), 3-5 saat (Ort =
1.83, S = .61), 6-8 saat (Ort = 1.72, S = .56) ve 9 saat ve üzeri (Ort = 1.62, S = .75) vakit
geçirenlere göre daha fazla risk alma davranışında bulundukları belirleniştir.
Risk alma davranışı, anne eğitimi ve aile gelir düzeyi arasındaki ilişkiler Pearson
korelasyon katsayısıyla hesaplanmıştır. Sonuçta anne eğitim düzeyi (r = .22, p < .001) ve
ailenin aylık gelirinin (r = .18, p < .001) risk alma davranışıyla pozitif yönde ilişkili olduğu
görülmüştür.
Tartışma
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin aile ile yemek yeme sıklığı, birlikte vakit
geçirme, yaşamın çoğunun geçirildiği yer, anne eğitim düzeyi ve aile gelir düzeyi gibi
değişkenlerle risk alma davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bölümde bulgular
sırasıyla tartışılmıştır, ilgili alan yazınıyla tutarlı olarak bu araştırmada da erkeklerin
kadınlardan daha fazla risk alma davranışında bulundukları görülmüştür (Bayar ve Sayıl,
2005; Greene, Krcmar, Walters, Rubin ve Hale, 2000; Gullone vd., 2000; Kazel, 2001; Pesa,
Cowdery, Westerfield ve Wang, 1997; Richardson, Radziszewska, Dent ve Flay, 1993;
Yılmaz, 2000).
Araştırmada yaşamının çoğunu geçirdiği yerin risk alma davranışında önemli bir
belirleyici olduğu görülmüştür. Yaşamının çoğunu metropolde geçiren gençler köy, kasaba ve
şehirde yaşayan gençlere göre daha fazla risk alma davranışında bulunduklarını
bildirmişlerdir. Bu durum metropolde yaşayan gençlerin riskli davranışlara ulaşma imkanının
daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. Araştırmanın bir diğer değişkeni olan aile ile birlikte
yemek yemenin risk alma davranışı üzerinde etkili olduğu; ailesi ile bazen birlikte yemek
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yediğini bildiren gençlerin, sık sık ve her zaman birlikte yemek yediğini bildirenlere göre
daha fazla risk alma davranışında bulundukları görülmüştür. Bu sonuç akşamları birlikte
yemek yemenin risk alma davranışı açısından koruyucu bir faktör olduğuna işaret etmektedir.
Aile ile birlikte geçirilen vakte bakıldığında ise 0-2 saat arası vakit geçiren öğrencilerin 3-5
saat, 6-8 saat ve 9 saat ve üzeri vakit geçirenlere göre daha fazla risk alma davranışında
bulundukları görülmüştür.
Ergenlik dönemi ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında aile gelir düzeyi ve eğitimi
ile ergenlerde risk alma davranışı arasında pozitif bir korelasyon vardır. Ergene maddi açıdan
daha çok imkan sunulması ergenin riskli davranışlarda bulunma olasılığı ile ilişkilidir.
Örneğin Arnett (1992), kendi arabası olan ergenlerin, diğer ergenlere göre alkollü araba
kullanmalarının ya da hız sınırını aşarak araba kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu
belirtmiştir. Ebeveyn eğitim düzeyinin problemli davranış üzerindeki etkisine bakılan
çalışmalarda farklı yönde bulgular olduğu görülmektedir. Klein ve arkadaşları (1993),
ebeveynin eğitim düzeyi ile ergenlerin riskli davranışları arasında bir ilişki bulunmadığını
belirtirlerken, Yılmaz (2000) ebeveyn eğitim düzeyinin ergenin risk alma davranışı ile pozitif
yönde ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmaya göre sosyo-ekonomik düzey, anne baba
eğitimi, kardeş sayısı ve annenin çalışması değişkeni ile risk alma davranışları arasında ilişki
bulunmuştur. Sosyo-ekonomik düzey ve anne baba eğitimi arttıkça risk alma davranışı
artmaktadır. Sosyo-ekonomik düzeyin risk alma davranışları ile ilişkisini inceleyen
araştırmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bazı araştırmacılara göre sosyo-ekonomik
düzey arttıkça risk alma davranışları azalmakta (Jessor, Donovan ve Costa, 1994); bazı
araştırmacılara göre ise sosyoekonomik düzey arttıkça risk alma davranışları artmaktadır
(Aras, Günay, Özan ve Orçin, 2007; Hawkins, Catalano ve Miller, 1992; Ögel vd. , 2004;
Yılmaz, 2000). Çalışan anneye ve az kardeşe sahip olan ergenler de daha çok risk alma
davranışı gerçekleştirmektedirler. Anne baba eğitimi yükseldikçe sosyo-ekonomik düzey
yükselir, çocuk sayısı azalır ve kadınların çalışma oranı artar. Anne baba eğitiminin bu
özellikleri etkilediği ve tüm bu özelliklerin de anne babalarının çocuğu toplumsallaştırma
tarzlarının ve çocuğu izleme ve denetleme biçimlerini farklılaştıracağı düşünülmüştür.
Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan biri araştırmaya sadece Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrenciler dahil edilmiştir.
Araştırmanın farklı şehirlerde okuyan üniversite öğrencileriyle de tekrarlanabilir. Ayrıca
beliren yetişkinlik dönemindeki gençlerin risk alma davranışını etkilediği düşünülen
değişkenlerden bazıları bu araştırmada ele alınmıştır. İleriki araştırmalarda bu değişkenlerin
çeşitlendirilmesinin bu alanda geliştirilecek önleme programlarına katkı sunacağı
düşünülmektedir.
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Özet
Toplumsal cinsiyet ayrımı tarihsel süreç içerisinde hemen hemen her toplumda var olan ve
günümüzde de devam eden bir olgudur. Geleneksel toplumlarda, cinsiyet rollerinin toplumsal
bakış açısına bakıldığında kadınlara pek çok yönden cinsiyet eşitsizliği söz konusudur. İlgili
alan yazını incelendiğinde toplumsal cinsiyet rolleri tutumunu üniversite öğrencileri üzerinde
inceleyen çalışmalar bulunduğu görülmektedir. Ancak değişen toplumsal yapı, kadının
çalışma hayatına girmesiyle birlikte gözlenen toplumsal cinsiyet rollerindeki farklılaşmanın
kuşak bağlamında incelenmediği dikkat çekmiştir. Bu nedenle araştırma, kadınların toplumsal
cinsiyet rolleriyle ilgili tutumlarının kuşak bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda Sivas/Merkez, Gaziantep/Merkez, Şanlıurfa/Siverek ve Hakkari/Yüksekova’da
yaşayan 128 aileye (kız evlat, anne, anneanne) toplam 384 kişiye kar topu yöntemi ile
ulaşılmıştır. Katılımcılara, demografik bilgilerini öğrenme amaçlı bir anket formu ile
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2011) uygulanmıştır. Kız
evlatların yaş ranjı 30 (16 - 46) olup ortalaması 22.71’dir (S = 5.51); annelerin yaş ranjı 39
(30- 69) olup ortalaması 46.02’dir (S = 7.63); anneannelerin yaş ranjı 47(51-98) olup
ortalaması 71.49’dur (S = 10.68). Toplumsal cinsiyet rolleri tutumunda kız evlatların anne ve
anneanneden; annenin de anneanneden daha eşitlikçi tutum gösterdiği bulunmuştur. Bu sonuç
değişen toplumsal durumla birlikte toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumunun değişim
gösterdiği ve kuşakların birbirine olan ilişkisine göre de değişimin büyüklüğünün değiştiği
görülmektedir. Bununla beraber toplumsal cinsiyet rolündeki eşitlikçi tutuma özellikle ikinci
ve üçüncü kuşakta eğitimin ve gelir durumunun önemli bir katkısı olması; kadınların
eğitimine ve çalışma hayatındaki yerine önem verilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya
koymuştur.
Anahtar kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumu, Kuşak, Kadın

Giriş
Toplumsal cinsiyet ayrımı tarihsel süreç içerisinde hemen hemen her toplumda var
olan ve günümüzde de devam eden bir olgudur. Bu ayrım, yaratılış ve biyolojik farklılıkların
zaman içinde toplumsal farklılığa dönüşmesinden ve kadın-erkek için ayrı roller
tanımlanmasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel bakış açısı ile toplumsal cinsiyet ayrımı,
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kadını başarı, güç ve bağımsızlıktan uzaklaştırmaya yöneltirken, erkeği duygularını açığa
çıkarmaktan ve ev işlerinde sorumluluk almaktan kaçınmaya yöneltmiştir (Turan, Öztürk,
Kaya ve Aştı, 2011). Toplumsal cinsiyet rolleri kavramına ilk kez 1972’de Sex, Gender and
Society kitabında değinen Ann Oakley'dir. Geçmişten günümüze toplumsal cinsiyet rolleriyle
ilgili çok fazla sayıda araştırma yapılmıştır. Geleneksel toplumlarda, cinsiyet rollerinin
toplumsal bakış açısına bakıldığında kadınlara pek çok yönden cinsiyet eşitsizliği söz
konusudur. Bu eşitsizliklerde geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin benimsenerek aile
içinde gerek çocuk sorumluluğu gerekse ev işi, yaşlı hasta bakımı ve ev temizliği gibi birçok
sorumluluğun kadına yüklenmesi, erkeğe ise iş ve sosyal alanlarda daha aktif roller verilmesi
ve evdeyken fazla söz sahibi olması eşitsizliklerin en başında gelmektedir. Türkiye Aile
Yapısı Araştırması (2011) verilerine göre hane içinde; yemek yapma, ütü, çamaşır, temizlik,
alışveriş vb. tüm işler çoğunlukla kadınlar tarafından yerine getirilmektedir. Erkekler ise
bakım-onarım, aylık faturaların ödenmesi gibi işlerle ilgilenmektedirler. Aynı araştırmada
çocuk bakımının da yüzde doksan oranında kadın (anne) tarafından yapıldığı belirtilmektedir.
Benzer bulgular Türkiye Aile Yapısı Araştırması (2016) verilerinde de elde edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, ailelerin % 86’sında 0-5 yaş aralığındaki çocukların gündüz
bakımının annelerin üstlendiği görülmüştür.
İlgili alan yazını incelendiğinde toplumsal cinsiyet rolleri tutumunu üniversite
öğrencileri üzerinde inceleyen çalışmalar vardır (Çavdar, 2013; Öcal Yüceol, 2016; Öngen ve
Aytaç, 2013; Yımaz, 2017; Yunusoğulları 2018; Zeyneloğlu, 2008). Örneğin Özmete ve
Yanardağ (2016) erkekler üzerinde yaptıkları araştırmada erkeklerin genel olarak eşitlikçi
cinsiyet rolü alt ölçeğinden daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Erkekler 25 yaş altı 25
yaş üstüne göre, bekar olan olmayana göre, üniversite ve daha üstü eğitim almış lise ve daha
altı eğitim almışa göre ve çocuk sahibi olmayan olana göre eşitlikçi cinsiyet rolleri alt
ölçeğinden daha yüksek puanlar almıştır. Yapılan literatür taramaları sonucunda ülkemizde
toplumsal cinsiyet üzerine yapılan araştırmaların sadece erkekler ya da karma şekilde
yapıldığı, kadınlara yeterince vurgu yapılmadığı görülmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerini
kuşak bağlamında ele alan araştırmalar incelendiğinde sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmıştır
(Çakır, 2016; Kadılar, 2011, 2012; Paçacıoğlu, 2018). Kadılar (2012) akrabalık bağı olmayan
90 kişi ile yaptığı çalışmasında kuşakların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin farklı tutum
içinde olduklarını bulmuştur. Kadılar’ın çalışmasında toplumsal cinsiyet rolleri tutumu
konusunda kız ile anne ve anne ile anneanne arasında belirgin bir fark elde edememişken kız
ve anneanne arasında belirgin bir fark elde etmiştir. Çakır’ın (2016) çalışmasında toplumsal
cinsiyet yerine kalıp yargılar ve cinsiyet rol standartları incelenmiştir. Araştırma sonucunda
kalıp yargılar ve cinsiyet rol standartları açısından kuşaklar arasında fark bulunmamıştır.
Toplumsal cinsiyeti kuşak bağlamında inceleyen bir diğer araştırmada kuşaklar Y, X ve bebek
patlaması şeklinde düzenlenmiş; kişilerin Y kuşağa (genç kuşak) gidildikçe daha eşitlikçi
tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca kadınların erkeklere göre daha eşitlikçi tutuma
sahip olduğu gösterilmiştir (Paçacıoğlu, 2018).
Toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun devamlılığı aile içerisinde sağlandığı
varsayımından hareketle, her bir kuşağın bu aktarım sürecine katkıda bulunduğu
düşünülmektedir. İlgili alan yazınında kuşaklar arasındaki bu aktarımı ya da
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kuşaklararasındaki farkı ele alan araştırmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle bu araştırmada
toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun kuşaklara ve eğitim seviyesine göre farklılaşıp
farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmış ve üç farklı kuşağı temsil eden kız evlat, anne ve
anneanneler incelenmiştir.
Yöntem
Örneklem
Bu
araştırmaya
Sivas/Merkez’den
297,
Gaziantep/Merkez’den
45,
Şanlıurfa/Siverek’den 33 ve Hakkari/Yüksekova’dan 9 kişi olmak üzere toplam 384 kişi 128
aile (kız evlat, anne, anneanne) katılmıştır. Kız evlat katılımcıların yaş ranjı 30 (16 - 46) olup
yaş ortalaması 22.71’dir (S= 5.51); anne katılımcıların yaş ranjı 39 (30- 69) olup yaş
ortalaması 46.02’dir (S= 7.63); anneanne katılımcıların yaş ranjı 47(51-98) olup yaş
ortalaması 71.49’dur (S = 10.68). Katılımcıların eğitim düzeyi 6 dereceli (1=okur-yazar değil
- 6=lisansüstü) bir ölçek üzerinde değerlendirilmiş; kız evlat katılımcıların % 9.4’ünün (12)
ilkokul/ortaokul; % 33.9’unun (43) lise; % 54.3’ünün (69) üniversite mezunu ve % 2.4’ünün
(3) lisansüstü dereceye sahip olduğu; anne katılımcıların %7.9’unun (10) okur-yazar
olmadığı; % 49.6’sının (63) ilkokul; % 17.3’ünün (22) ortaokul; % 18.9’unun (24) lise; %
6.3’ünün (8) lisans/lisansüstü dereceye sahip olduğu; anneanne katılımcıların ise %29.8’inin
(37) okur-yazar olmadığı; % 66.1’inin (82) ilkokul; % 4’ünün (5) ortaokul/lise mezunu
olduğu görülmüştür. Katılımcıların çocukluğunu geçirdiği yer sorulduğunda kız evlat
katılımcıların % 75’inin (96) ilde; % 18’inin (23) ilçede; % 7’sinin (9) ise köyde geçirdiği;
anne katılımcıların % 50’sinin (60) ilde; %12.5’inin (16) ilçede; % 37.5’inin (48) ise köyde
geçirdiği; anneanne katılımcıların ise % 13.3’ünün (17) ilde; % 8.6’sının (11) ilçede; %
78.1’inin (100) ise çocukluğunu köyde geçirdiği görülmüştür.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu. Katılımcılara eğitim durumu, yaş, sosyo-ekonomik düzey,
yerleşim yeri vb. demografik bilgilerini belirlemek amacıyla oluşturulmuş Kişisel Bilgi formu
uygulanmıştır.
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum
Ölçeği, üniversite öğrenimi gören öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını
belirlemek amacıyla Zeyneloğlu (2008) tarafından geliştirilmiştir. Toplam 38 maddeden
oluşan Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği 5’li Likert tipi bir ölçektir (1-“tamamen
katılıyorum”, 5-“kesinlikle katılmıyorum”). Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 190; en
düşük puan ise 38 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte toplumsal cinsiyet rolleri; eşitlikçi cinsiyet
rolü (8 madde), kadın cinsiyet rolü (8 madde), evlilikte cinsiyet rolü (8 madde), geleneksel
cinsiyet rolü (8 madde), erkek cinsiyet rolü (6 madde) olmak üzere beş boyutta
incelenmektedir. Eşitlikçi cinsiyet rolüne örnek olarak “Çalışma yaşamında kadınlara ve
erkeklere eşit ücret ödenmelidir.” maddesi verilebilir. Evlilikte cinsiyet rolüne örnek olarak
“Evlilikte çocuk sahibi olma kararını eşler birlikte vermelidir.” maddesi verilebilir. Erkekçi
cinsiyet rolüne örnek olarak “Erkeğin evde her dediği yapılmalıdır.” maddesi verilebilir.
Geleneksel cinsiyet rolüne örnek olarak “Kadının yapacağı meslekler ile erkeğin yapacağı
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meslekler ayrı olmalıdır.” maddesi verilebilir. Kadın cinsiyet rolüne örnek olarak “Kadının
temel görevi anneliktir.” maddesi verilebilir. Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) yaptıkları
araştırmada ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesapladıkları Cronbach Alpha değerini
.92olarak bulmuşlardır. Bizim çalışmamamızda kız evlatlarda Cronbach Alpha değeri .89,
annelerde .91 ve anneannelerde .92 olarak bulunmuştur. Kız evlatlarda eşitlikçi cinsiyet alt
boyut Cronbach Alpha değeri .76, kadın cinsiyet alt boyutu .69, evlilikte cinsiyet alt boyutu
.58, geleneksel cinsiyet alt boyutu .76, erkek cinsiyet alt boyutu .65 bulunmuştur. Annelerde
eşitlikçi cinsiyet alt boyut Cronbach Alpha değeri .76, kadın cinsiyet alt boyutu .69, evlilikte
cinsiyet alt boyutu .62, geleneksel cinsiyet alt boyutu .76, erkek cinsiyet alt boyutu .72
bulunmuştur. Anneannelerde eşitlikçi cinsiyet alt boyut Cronbach Alpha değeri .82, kadın
cinsiyet alt boyutu .79, evlilikte cinsiyet alt boyutu .67, geleneksel cinsiyet alt boyutu .76,
erkek cinsiyet alt boyutu .71 bulunmuştur.
Bulgular
Kuşak Farklılıklarıyla İlgili Analiz Sonuçları
Araştırmada kuşak farklılıklarını belirleyebilmek için toplumsal cinsiyet tutumu
(eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü ve
erkek cinsiyet rolü) puanlarını karşılaştırmak amacıyla MANOVA yapılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda alt ölçekleri üzerinde kuşak temel etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur [Wilks’λ
= .61; F(10, 754) = 20.87, p < .001, ɳ2 = .22]. Yapılan ileri analiz sonuçları; eşitlikçi cinsiyet
rolü ortalamaları arasında kızlar ile anneler arasında fark olmadığı, kızların eşitlikçi cinsiyet
ortalamalarının anneannelerinden ve annelerin de anneannelerden yüksek olduğu
görülmüştür(F2, 381 = 23.94, p < .001). Kadın cinsiyet rolü ortalamaları incelendiğinde kızların
annelerinden ve anneannelerinden; annelerin de anneannelerden kadın cinsiyet rolü
puanlarının yüksek olduğu görülmüştür (F2, 381 = 63.15, p < .001). Evlilikte cinsiyet rolü
ortalamaları karşılaştırıldığında kızların evlilik cinsiyet rolü puanlarının annelerinden ve
anneannelerinden; annelerin ise anneannelerden yüksek olduğu belirlenmiştir (F2, 381 = 80.54,
p < .001). Geleneksel cinsiyet rolü puan ortalamaları incelendiğinde kızların geleneksel
cinsiyet rolü puanlarının annelerinden ve anneannelerden, annelerin ise anneannelerden
yüksek olduğu görülmüştür(F2, 381 = 86.66, p < .001). Erkek cinsiyet rolü ortalamalarına göre
kızların erkek cinsiyet rolü puanlarının annelerinden ve anneannelerinden; annelerin ise
anneannelerinkinden daha yüksek olduğu bulunmuştur (F2, 381 = 49.31, p < .001).
Değişkenlerin kuşaklara göre ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1.
Değişkenlerin kuşaklara göre ortalama ve standart sapma değerleri

Eşitlikçi Cinsiyet Rolleri
Kız Kadın Cinsiyet Rolleri

Tam Metin Kitabı

Kuşak
Kız
Anne
Anneanne
Toplam
Kız

Ortalama
4.39
4.26
3.76
4.14
3.12

S
.59
.68
.97
.81
.81
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Evlilikte Cinsiyet Rolü

Geleneksel Cinsiyet Rolü

Erkek Cinsiyet Rolü

Anne
Anneanne
Toplam
Kız
Anne
Anneanne
Toplam
Kız
Anne
Anneanne
Toplam
Kız
Anne
Anneanne
Toplam

2.40
2.01
2.51
4.40
3.97
3.30
3.89
3.39
2.55
2.08
2.67
3.96
3.39
2.95
3.43

.72
.88
.93
.46
.66
.91
.83
.75
.82
.85
.97
.73
.89
.83
.92

128
128
384
128
128
128
384
128
128
128
384
128
128
128
384

Eğitim Farklılıklarıyla İlgili Analiz Sonuçları
Araştırmada bireylerin toplumsal cinsiyet tutumu (eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet
rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü) puanlarını eğitim
düzeyine göre karşılaştırmak amacıyla MANOVA yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda alt
ölçekleri üzerinde eğitim temel etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur [Wilks’λ = .54; F(20,
2
1224) = 12.58, p < .001, ɳ = .14]. Eğitim düzeyleri içim yapılan ileri analizlerin sonuçları,
eşitlikçi cinsiyet rolü puan ortalamaları arasında eğitim düzeyi üniversite olanların ortaokul
mezunlarından, ilkokul mezunlarından ve okuma-yazması olmayanlardan, eğitim düzeyleri
lise olanların ise ilkokul mezunlarından puan ortalamaları açısından yüksek olduğu ve yüksek
puan alanların daha eşitlikçi tutum gösterdiği (F4,373 = 7.47, p < .001); kadın cinsiyet rolü
puan ortalamaları arasında eğitim düzeyi üniversite olanların ilkokul mezunlarından ve okuma
yazması olmayanlardan, eğitim düzeyleri lise olanların ilkokul mezunlarından ve okuma
yazması olmayanlardan, eğitim düzeyi ortaokul olanların ise ilkokul mezunlarından ve okuma
yazması olmayanlardan puan ortalamaları açısından yüksek olduğu ve yüksek puan alanların
daha eşitlikçi tutum gösterdiği (F4, 373 = 33.65, p < .001); evlilikte cinsiyet rolü puan
ortalamaları arasında eğitim düzeyi üniversite olanların ortaokul mezunlarından, ilkokul
mezunlarından ve okuma yazması olmayanlardan, eğitim düzeyleri lise olanların ilkokul
mezunlarından ve okuma yazması olmayanlardan, eğitim düzeyi ortaokul olanların ise ilkokul
mezunlarından ve okuma yazması olmayanlardan puan ortalamaları açısından yüksek olduğu
ve yüksek puan alanların daha eşitlikçi tutum gösterdiği (F4, 373 = 38.34, p < .001); geleneksel
cinsiyet rolü puan ortalamaları arasında eğitim düzeyi üniversite olanların ilkokul
mezunlarından ve okuma yazması olmayanlardan, eğitim düzeyleri lise olanların ilkokul
mezunlarından ve okuma yazması olmayanlardan, eğitim düzeyi ortaokul olanların ise ilkokul
mezunlarından ve okuma yazması olmayanlardan puan ortalamaları açısından yüksek olduğu
ve yüksek puan alanların daha eşitlikçi tutum gösterdiği (F4, 373 = 52.63, p < .001); erkek
cinsiyet rolü puan ortalamaları arasında eğitim düzeyi üniversite olanların ortaokul
mezunlarından, ilkokul mezunlarından ve okuma yazması olmayanlardan, eğitim düzeyleri
lise olanların ortaokul mezunlarından, ilkokul mezunlarından ve okuma yazması
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olmayanlardan, eğitim düzeyi ortaokul olanların okuma yazması olmayanlardan; eğitim
düzeyi ilkokul olanların ise okuma yazması olmayanlardan puan ortalamaları açısından
yüksek olduğu ve yüksek puan alanların daha eşitlikçi tutum gösterdiği bulunmuştur (F4, 373 =
34.88, p < .001). Değişkenlerin eğitim durumuna göre ortalama ve standart sapma değerleri
Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

444

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Tablo 2.
Değişkenlerin eğitim durumuna göre ortalama ve standart sapma değerleri

Eşitlikçi Cinsiyet Rolleri

Kadın Cinsiyet Rolleri

Evlilikte Cinsiyet Rolü

Geleneksel Cinsiyet Rolü

Erkek Cinsiyet Rolü

Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuma/yazması yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuma/yazması yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
okuma/yazması yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuma/yazması yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuma/yazması yok

Ortalama
3.95
4.04
4.27
4.51
4.04
2.11
2.72
3.02
3.11
1.96
3.52
4.04
4.34
4.47
3.33
2.19
2.99
3.18
3.46
1.99
3.21
3.38
3.88
4.03
2.55

S
.98
.76
.69
.46
.63
.82
.66
.81
.81
.78
.95
.49
.53
.39
.58
.82
.75
.76
.71
.81
.83
.90
.69
.74
.76

N
150
32
69
80
47
150
32
69
80
47
150
32
69
80
47
150
32
69
80
47
150
32
69
80
47

Tartışma
Bu bölümde, araştırmada yanıt aranan sorular alan yazında yer alan araştırma bulgular
çerçevesinde tartışılmıştır. Araştırmanın betimsel analiz sonuçları incelendiğinde, kadınların
kuşaklara göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin farklı tutum içinde oldukları, kızların
annelere ve anneannelere; annelerin ise anneannelere göre daha eşitlikçi tutum gösterdikleri
bulunmuştur. Bu bulgu ülkemizde konuyla ilgili yapılan diğer araştırma bulgusuyla tutarlık
göstermektedir (Kadılar, 2012). Örneğin, akrabalık bağı olmayan 90 kişi ile yapılan bir
çalışmada kuşakların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin farklı tutum içinde oldukları
bulunmuştur. Ayrıca anılan çalışmada kız ile anne ve anne ile anneanne arasında belirgin bir
fark elde edememişken kız ve anneanne arasında belirgin bir fark elde edilmiştir (Kadılar,
2012). Alan yazındaki benzer diğer bir araştırma olan Çakır’ın (2016) çalışmasında toplumsal
cinsiyet yerine kalıp yargılar ve cinsiyet rol standartları üzerinde çalışılmış ve kuşaklar
arasında fark bulanamamıştır. Kuşak bağlamında çalışılan diğer bir araştırma olan Paçacıoğlu
(2018) kuşakları Y, X ve bebek patlaması şeklinde düzenlemiş Y kuşağa (genç kuşak)
gidildikçe daha eşitlikçi tutuma sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca Y kuşağa doğru
gidildikçe eğitim düzeyinin arttığı ve her üç kuşakta da eğitim düzeylerinin toplumsal cinsiyet
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rolleri tutumunu farklılaştırdığı bulunmuştur. Paçacıoğlu’nun (2018) bulgusuna göre eğitim
düzeyi arttıkça 3 kuşakta da eşitlikçi bir tutum artışı görülmektedirler bu artış tüm düzeylerde
anlamlıdır. Tüm bu sonuçlar yaş arttıkça eşitlikçi tutumun azaldığını ve bu durumun kuşaklar
arasında belirgin bir şekilde gerçekleştiğini; kız evlattan anneanneye gidildikçe eşitlikçi
tutumun azaldığını göstermektedir. Kızların üniversite mezunu olduğu, annelerin ve
anneannelerin ise ilkokul mezunu olduğu düşünüldüğünde kızların diğer iki kuşağa göre daha
eşitlikçi bir tutum içerisinde olmaları şaşırtıcı değildir. Bir diğer açıklama ise yaşamın
çoğunun geçirildiği bölgeyle ilgili olabilir. Nitekim kırsalda yaşayan kişilerin daha geleneksel
bir düşünce sistemine sahip oldukları ve toplumsal cinsiyet rolleri konusunda daha geleneksel
baktıkları bilinmektedir (Çakır, 2016). Araştırma örneklemini oluşturan kız ve anne
kuşaklarının yaşamlarının çoğunu şehirde geçirdikleri; anneannelerin yaşamlarının çoğunun
ise köyde geçirdikleri görülmüştür. Tüm bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde kuşak,
eğitimin ve yaşanılan bölgenin toplumsal cinsiyet rollerini şekillendirmede önemli faktörler
olduğu düşünülmüştür.
Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırma betimsel niteliktedir.
İleriki araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkilerdeki değişimi görebilmek için boylamsal
araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. İkinci olarak araştıramaya katılan aileler 4 farklı ilden
seçilmiştir. İleriki araştırmalarda büyük metropolde yaşayan ailelerin de dahil edilmesi
sağlıklı karşılaştırmalar yapabilmek için önemlidir.
Sonuç olarak toplumsal cinsiyet rolündeki eşitlikçi tutuma özellikle ikinci ve üçüncü
kuşakta eğitimin ve gelir durumunun önemli bir katkısı olduğu düşünüldüğünde kadınların
eğitimine ve çalışma hayatındaki yerine önem verilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya
koymuştur.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIĞIN PROBLEM ÇÖZME
BECERİSİ VE PSİKOLOJİK KONTROL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Ayşen YILDIZ
Şüheda BALTEPE
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE
Cumhuriyet Üniversitesi
Özet
Günümüzde yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojileri yararlarıyla birlikte bazı
zararları da beraberinde getirmiştir. Bilişim teknolojilerinin kötü amaçlı kullanımıyla ortaya
çıkan siber zorbalık, bireylere başta psikolojik olmak üzere çeşitli yönlerden ciddi zararlar
verebilmektedir. Ele aldığımız siber zorbalık kavramı hem zorbalık uygulayan kişileri hem de
zorbalığa maruz kalan kişileri olumsuz şekilde etkilemektedir. Teknolojiyle iç içe yaşamanın
doğal sonucu olarak ergenler ve genç yetişkinler siber zorbalık tehlikesiyle karşı karşıya
bulunmaktadır. Literatürde siber zorbalık çalışmalarının genellikle ergenlere yönelik olduğu,
genç yetişkinlere yönelik siber zorbalık araştırmalarının nispeten az sayıda olduğu
görülmüştür. Yapacağımız çalışmada ele alacağımız örneklem olan üniversite örneklemi
büyük çoğunlukla beliren yetişkinlik dönemini kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı
üniversite öğrencilerinde siber zorbalığın problem çözme becerisi, psikolojik kontrol ve
demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmaya Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim görmekte olan 377 kişi gönüllü olarak katılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin 211’i (%56) kadın, 166’sı (%44) erkektir. Öğrencilerin yaş
ortalaması 21.25’tir (S = 1.60, Ranj = 18-25). Katılımcılara demografik bilgi formu,
Kişilerarası Problem Çözme Envanteri (Heppner ve Peterson, 1982), Yenilenmiş Siber
Zorbalık Envanteri-II (Erdur-Baker ve Topçu, 2018) ve Psikolojik Kontrol Ölçeği (Barber ve
ark., 2007) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda erkeklerin siber zorbalığının, kendine
güvensizliğinin ve anne babadan algıladığı psikolojik kontrolün kadınlardan yüksek olduğu
görülmüştür. Kadınlar ve erkeklerin siber zorbalığını belirlemek için ayrı ayrı yapılan
Hiyerarşik Regresyon analizi sonucunda kadınların siber zorbalığını anne baba psikolojik
kontrolünün ve kendine güvensizliğinin pozitif yönde yordadığı görülmüştür. Erkeklerin siber
zorbalığını ise internet kullanım süresinin, anne baba psikolojik kontrolünün ve sorumluluk
almamanın pozitif yönde yordadığı bulunmuştur. Tüm bu bulgular ilgili literatür bağlamında
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, problem çözme, psikolojik kontrol, cinsiyet
Giriş
Günümüzde teknoloji kullanımı gittikçe yaygınlaşmış ve özellikle internet, cep
telefonu, bilgisayar gibi bilgi ve iletişim teknolojileri gençlerin yaşamının önemli bir parçası
haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kötü amaçlı kullanımları sanal ortamda
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“siber zorbalık” denilen kavramı meydana getirmiştir. Hinduja ve Patchin’e (2014) göre siber
zorbalık bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer bireylere zarar vermek amacıyla tekrarlar
halinde kullanılmasıdır.
Ülkemizde yapılan çalışmalarda gençlerin siber zorbalığa
eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu gözlemlenmiştir (Arıcak, Siyahhan, Uzunhasanoğlu,
Sarıbeyoğlu, Çıplak, Yılmaz ve Memmedov, 2008; Dilmaç, 2009). Siber zorbalıkla ilgili
yapılan çalışmalar genellikle ergenler üzerinde yoğunlaşmakta olup beliren yetişkinlik
döneminde yapılan araştırmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencileri
ekonomik sorunlar, gelecek endişesi, akranlarıyla iletişim sorunu, akademik başarı kaygısı,
aile ortamından uzaklaşma gibi problemlerle karşı karşıya kalmaktadır (Erkan, Özbay,
Çankaya ve Terzi, 2012). Öğrencilerin bu gibi problemlerle baş edebilmesi açısından bu
problemleri nasıl karşıladıkları ve problem çözme becerileri önem taşımaktadır. Problem
çözme, insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları aşmak için önlerine çıkan
birçok seçenek arasından birisini seçerek uyguladığı bir süreçtir (Korkut, 2002). Literatürde
problem çözme becerisinin gençlerdeki saldırganlıkla negatif yönde ilişkili olduğu (Slaby ve
Guerra, 1988), saldırgan davranışlar ile siber zorbalık arasında pozitif yönde ilişki olduğu
görülmüştür (Peker, 2015). Bu nedenle problem çözme becerisinin siber zorbalıkla ilişkili
olacağı düşünülmüş ve siber zorbalığın görece az incelendiği belirlen yetişkinlik dönemindeki
gençlerde incelenmesinin alan önemli katkılar sunacağı düşünülmüştür.
Siber zorbalıkla ilgili ele alınabilecek kavramlardan bir diğeri psikolojik kontroldür.
Psikolojik kontrol, çocuğun psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarına karşı bağımsızlığını ve
sosyalleşmesini etkileyecek şekilde meydana gelen (aşırı müdahale, suçluluk yaratma gibi)
duyarsız ebeveyn davranışlarıdır (Barber, 1996; Barber, 2002; Pettit, Laird, Dodge, Bates ve
Criss, 2001; Schaefer 1965). Yapılan çalışmalarda psikolojik kontrolün ergenin saldırganlığı,
yalnızlık düzeyi ve sapkın arkadaşlara sahip olmasıyla pozitif yönde ilişkili olduğu;
çocuklarda ise ilişkisel anlamda saldırgan davranışların sıklığıyla ilişkili olduğu bulunmuştur
(Kındap, Sayıl ve Kumru, 2008; Kındap ve Sayıl, 2010; Soenens ve ark., 2008). İlgili alan
yazınında siber zorbalığın ana babadan algılanan psikolojik kontrolle ilişkisini inceleyen bir
araştırmaya rastlanamamıştır.
Siber zorbalığın cinsiyete yönelik dağılımına bakıldığında birbirinden farklı sonuçlar
görülmektedir. Bazı araştırmalar kızların daha fazla siber zorbalık yaptığını (Campfield,
2008) gösterirken siber zorbalığın cinsiyete göre farklılık göstermediği sonucunu bulan
araştırmalar da mevcuttur (Beran ve Li, 2005; Kowalski ve Limber, 2012; Patchin ve Hinduja
2006; Slonje ve Smith, 2008). Li (2006) ise erkeklerin daha fazla siber zorbalık yaptığını
tespit etmiştir.
Problem çözme becerisindeki eksikliğin saldırganlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyan
araştırmalar mevcuttur (Dodge ve Feldman, 1990). Peker’in (2015) yaptığı araştırmaya göre
saldırgan davranışlar ile siber zorbalık arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin olduğu
bulunmuştur. Bu nedenle problem çözme becerisinin siber zorbalıkla ilişkili olacağı
düşünülmektedir. Bunların yanında ebeveynleri tarafından psikolojik kontrole maruz kalan
bireylerin öfke ve saldırganlık gibi davranışlara eğilimlerinin olabileceği ilgili literatürde de
görülmektedir (Barber ve Harmon, 2002; Kındap, Sayıl ve Kumru, 2008). Psikolojik kontrole
maruz kalan bireylerin siber zorbalığa daha çok eğilimleri olabileceği dikkate alınarak
psikolojik kontrol ile siber zorbalık arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
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1. Üniversite öğrencilerinin siber zorbalığa karışma düzeyleri cinsiyete göre
farklılaşmakta mıdır?
2. Üniversite öğrencilerinde problem çözme becerisi ile siber zorbalık eğilimleri
arasında bir ilişki var mıdır?
3. Üniversite öğrencilerinin siber zorbalığa karışma düzeyleri ile ebeveynden algılanan
psikolojik kontrol arasında bir ilişki var mıdır?
Yöntem
Örneklem
Araştırmaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde eğitim gören 421 öğrenci seçkisiz
olarak alınmış, eksik ve yanlış doldurulmuş formlar analiz dışında bırakılmıştır. Veri kontrolü
sonucunda araştırmaya 211'i kadın, 166'sı erkek olmak üzere toplam 377 katılımcı katılmıştır.
Katılımcıların yaş ranjı 18-25 yaş arası olup, yaş ortalaması 21.25’dir (S = 1.60). Eğitim
seviyeleri incelendiğinde anneler için genel olarak ilkokul seviyesinde, babalar için ise genel
olarak lise seviyesinde olduğu söylenebilir. Katılımcıların internette günlük geçirdikleri
zamanın 2-3 saat arasında olduğu görülmüştür.
Veri Toplama Araçları
Kişilerarası Problem Çözme Envanteri. Bireylerin günlük yaşantılarında
karşılaştıkları problemlere nasıl tepki verdiklerini ölçmeyi amaçlayan bu ölçek Heppner ve
Peterson (1982) tarafından geliştirilmiş ve Türk kültürüne uyarlama çalışmaları Taylan (1990)
ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılmıştır. Çam ve Tümkaya (2007) ölçeği
üniversite öğrencileri için uyarlamışlardır. Ölçek 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu beş boyut
Probleme Olumsuz Yaklaşma, Yapıcı Problem Çözme, Kendine Güvensizlik, Sorumluluk
Almama, Israrcı-Sebatkar Yaklaşım olarak adlandırılmıştır. Alt ölçek puanlarından YPÇ
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .88, POY Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .91, KG
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .67, SA Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .74, I-SY
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .70’tir. Bu araştırma kapsamında ölçeğin Cronbach alfa iç
tutarlılık katsayıları YPÇ alt boyutu için .91, POY alt boyutu için .89, KG alt boyutu için .78,
SA alt boyutu için .68 ve I-SY alt boyutu için .75 olarak bulunmuştur.
Yenilenmiş Siber Zorbalık Envanteri- II. Siber zorbalık envanteri ilk olarak ErdurBaker tarafından geliştirilmiş ve ilk kez Erdur-Baker ve Kavşut (2007) çalışmalarında
kullanmıştır, Erdur-Baker ve Topçu (2010) yeniden gözden geçirilmiştir. Son olarak ErdurBaker ve Topçu (2018) tarafından revize edildi. Ölçeğin “Bana yapıldı” ve “Ben yaptım”
şeklinde iki kısmı vardır. Bu araştırmada “Ben yaptım” kısmı kullanılmıştır. Ölçeğin
Cronbach alfa katsayısı siber zorbalık kısmı için .69’ dur. Bu araştırma kapsamında ölçeğin
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .74 olarak bulunmuştur.
Psikolojik Kontrol Ölçeği (Psychological Control Scale-PCS, Youth Self Report):
Üniversite öğrencilerinin gelişimsel dönemine özel geliştirilmiş psikolojik kontrol ölçeği
bulunmadığından araştırmada örneklemin gelişimsel dönemine en yakın olan ergenler için
geliştirilmiş olan Psikolojik Kontrol Ölçeği kullanılacaktır. Bu ölçek Barber ve arkadaşları
(2007) tarafından Schaefer’ın (1965) maddeleri de kullanılarak ebeveynlerin ergen üzerinde
uyguladığı psikolojik kontrolü ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması
Kındap ve Sayıl (2010) tarafından yapılmıştır. Ebeveyn Saymazlığı (8 madde) ve Anne
Babadan Algılanan Psikolojik Kontrol (8 madde) olmak üzere iki alt boyutu vardır. Psikolojik
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kontrol ölçeğinin ergenin annesi için rapor ettiği Cronbach Alfa katsayıları ES boyutu için
.85, PK boyutu için .77; baba formunda ise sırasıyla .89 ve .79 olarak belirtilmiştir. Bu
araştırma kapsamında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları anne formunda PK alt
boyutu için .72, ES alt boyutu için .82; baba formunda PK alt boyutu için .78, ES alt boyutu
için .82 olarak bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında ölçeğin psikolojik kontrol boyutu
kullanılmıştır.
İşlem
Araştırma Cumhuriyet Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerin
gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler araştırmayla ilgili, onam formuyla
bilgilendirilmiştir. Katılımcılara toplam 74 maddeden oluşan üç ölçek ve 12 maddeden oluşan
demografik bilgi formu uygulanmıştır. Uygulamalar ortalama 15-20 dakika sürmüştür.
Bulgular
Araştırmada ele alınan değişkenlerde gözlenen cinsiyet farklılıklarını belirlemek için
tek yönlü MANOVA yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda cinsiyet temel etkisinin anlamlı
olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucunda erkeklerin siber zorbalığının F(1, 366) = 10.18, p <
.001, kendine güvensizliğinin F(1, 366) = 13.79, p < .001 ve anne babadan algıladığı
psikolojik kontrolün F(1, 366) = 4.19, p < .001 kadınlardan yüksek olduğu görülmüştür.
Tablo 1.
Araştırmada Ele Alınan Değişkenlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Cinsiyet
Siber Zorbalık Puanı

Probleme Olumsuz Yaklaşma

Yapıcı Problem Çözme

Kendine Güvensizlik

Sorumluluk Almama

Israrcı-Sebatkâr Yaklaşım
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Ortalama

S

N

Kadın

1.24

.30

205

Erkek

1.37

.49

163

Toplam

1.30

.40

368

Kadın

2.51

.79

205

Erkek

2.38

.77

163

Toplam

2.45

.78

368

Kadın

3.27

.71

205

Erkek

3.18

.83

163

Toplam

3.23

.77

368

Kadın

1.80

.66

205

Erkek

2.09

.80

163

Toplam

1.93

.74

368

Kadın

2.40

.83

205

Erkek

2.40

.83

163

Toplam

2.40

.83

368

Kadın

3.40

.82

205

Erkek

3.35

.84

163

Toplam

3.38

.83

368

17-19 Mayıs 19

452

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Ebeveyn Psikolojik Kontrolü

Kadın

1.38

.44

205

Erkek

1.48

.47

163

Toplam

1.42

.45

368

Araştırmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile
hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 2'de gösterilmiştir.
Tablo 2.
Bütün Değişkenlerin Pearson Korelasyon Katsayıları
Değişkenler
1.Siber Zorbalık Puanı
2.Ebeveyn Psikolojik Kontrolü
3.Probleme Olumsuz Yaklaşma
4.Yapıcı Problem Çözme
5.Kendine Güvensizlik
6.Sorumluluk Almama
7.Israrcı yaklaşım
8.Yaş
9.Anne Eğitim Seviyesi
10. İGOHZ

1
1
.26***
.14*
-.11
.25***
.20**
-.07
-.09
.11
.07

2
.31***
1
.23***
-.09
.20***
.23***
-.11
.11
-.02
-.14*

3
12
.25***
1
-.01
.41***
.48***
.09
-.05
-.05
.07

4
-.10
-.13
.13
1
-.10
-.02
.69***
-.03
.01
-.07

5
.12
.31***
.66***
.02
1
.44***
-.08
-.08
.12
-.10

6
.23***
.14
.39***
-.06
.48***
1
.02
-.08
.12
.07

7
.12
-.23***
.22***
.62***
.01
-.05
1
.01
.11
-.03

8
.01
.08
-.11
.04
-.13
-.09
.03
1
-.12
-.10

9
.04
.02
.04
.01
.07
.08
.11
-.05
1
-.07

10
.21***
-.03
.07
.06
-.12
-.02
.13
-.14
.10
1

Not. Tablonun üst yarısı erkeklere alt yarısı kadınlara aittir. İGOHZ: İnternette Günlük Ortalama Harcanan
Zaman *p <.05,** p < .01, *** p < .001.

Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Karışma Eğilimlerinin Yordanmasına İlişkin
Analiz Sonuçları
Katılımcıların siber zorbalığının yordanmasına ilişkin kadınlar ve erkekler için
Hiyerarşik Regresyon analizi yapılmıştır. Analizlerde regresyon eşitliğine ilk adımda yaş,
anne eğitim durumu ve internet kullanım süresi; ikinci adımda anne babadan algılanan
psikolojik kontrol ve son adımda ise problem çözme becerilerinin alt boyutları girilmiştir.
Tablo 3'de de görülebileceği gibi kadınların siber zorbalığını, anne baba psikolojik
kontrolünün ve kendine güvensizliğinin pozitif yönde yordadığı görülmüştür ve oluşturulan
bu modelin siber zorbalığın birinci basamakta %2’sini, ikinci basamakta ise %8’ini ve üçüncü
basamakta % 4' ünü açıkladığı belirlenmiştir. Erkeklerin siber zorbalığını ise internet kullanım
süresinin, anne baba psikolojik kontrolünün ve sorumluluk almamanın pozitif yönde
yordadığı bulunmuştur. Erkekler için oluşturulan bu modelin siber zorbalığın birinci
basamakta % 4’ünü, ikinci basamakta ise % 9’unu ve üçüncü basamakta % 5'ini açıkladığı
belirlenmiştir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

453

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Tablo 3.
Siber Zorbalığın Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
Aşama

Yordayıcı Değişkenler

R

R2

∆R2

∆F

β

t

1

Yaş

15

.02

.02

1.58

-.06

-.85

.12

1.68

.07

.94

-.09
.12
.11
.28
-.07
.09
.11
.24
-.03
-.06
.16
.05
-.01
.03
.01
.20
.01
-.01
.22
.30
.03
-.01
.23
.27
-.03
-.05
-.05
.23
-.02

-1.26
1.88
1.55
4.14***
-1.05
1.41
1.57
3.33***
-.37
-.67
2.02*
.62
-.01
.37
.04
2.47**
.10
-.97
2.76***
3.91***
.38
-.17
2.87***
3.13***
-.03
-.48
-.42
2.59**
-.19

Eğitim Durumu
İnternet Kullanım Süresi

Kadın

2

3

1

Erkek

2

3

Yaş
Eğitim Durumu
İnternet Kullanım Süresi
Anne Baba Psikolojik Kontrol
Yaş
Eğitim Durumu
İnternet Kullanım Süresi
Anne Baba Psikolojik Kontrol
Probleme olumsuz yaklaşma
Yapıcı problem çözme
Kendine güvensizlik
Sorumluluk almama
Israrcı yaklaşım
Yaş
Eğitim Durumu
İnternet Kullanım Süresi
Yaş
Eğitim Durumu
İnternet Kullanım Süresi
Anne Baba Psikolojik Kontrol
Yaş
Eğitim Durumu
İnternet Kullanım Süresi
Anne Baba Psikolojik Kontrol
Probleme olumsuz yaklaşma
Yapıcı problem çözme
Kendine güvensizlik
Sorumluluk almama
Israrcı yaklaşım

***

.32

.10

.08

17.19

.37

.14

.04

1.58

.20

.04

.04

2.07

.36

.13

.09

15.31***

.42

.18

.05

1.66

Not. *p <.05,** p < .01, *** p < .001.

Tartışma
Siber zorbalık puanlarını cinsiyete göre karşılaştırmak için yapılan analiz sonucunda,
cinsiyetin anlamlı etkisi bulunmuştur. Erkeklerin siber zorbalığının, kendine güvensizliğinin
ve anne babadan aldığı psikolojik kontrolün kadınlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu
bulgu, erkeklerin kadınlardan daha fazla siber zorbalık yaptığını gösteren diğer araştırma
bulgularıyla tutarlılık gösterirken (Türkoğlu, 2013; Polat ve Bayraktar, 2016; Yaman ve
Sönmez, 2015; Korkmaz, 2016; İğdeli, 2018; Akçan ve Öztürk, 2017; Taştekin ve Bayhan,
2018) siber zorbalığın cinsiyete göre farklılaşmadığını gösteren araştırma bulguları da söz
konusudur (Özdemir ve Akar, 2011; Yaman, Karakülah ve Dilmaç, 2013; Kamali, 2015;
Gönenç, 2018).
İlgili literatür incelendiğinde ebeveyn psikolojik kontrolünün içselleştirme (kaygı,
depresyon gibi) ve dışsalsallaştırma (saldırganlaşma) sorunlarıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir
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(Kındap ve Sayıl, 2012; Kındap, Sayıl ve Kumru, 2008). Ergenler üzerinde yapılan bir
araştırmada ergenin zorbalık düzeyi ve ebeveynin uyguladığı psikolojik kontrolün pozitif
yönde ilişkili olduğu bulunmuştur (Kındap ve Sayıl, 2010). Bu araştırmada da anılan bu
bulgularla tutarlı olarak ebeveyn psikolojik kontrolünün siber zorbalıkla pozitif yönde ilişkili
olduğu görülmüştür.
Kadınlar ve erkeklerin siber zorbalığını belirlemek için ayrı ayrı yapılan Hiyerarşik
Regresyon analizi sonucunda kadınların siber zorbalığını, problem çözme becerisinin alt
maddesi olan kendine güvensizliğinin yordadığı bulunmuştur. Erkeklerin siber zorbalığını ise
problem çözme becerisinin alt maddesi olan sorumluluk almamanın pozitif yönde yordadığı
bulunmuştur. Dodge ve Feldman’ın (1990) yaptığı araştırma problem çözme becerisindeki
eksikliğin saldırganlıkla ilişkili olduğunu ortaya koymuş; Peker’in (2015) yaptığı araştırmada
ise saldırgan davranışlar ile siber zorbalık arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin olduğu
bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları literatürdeki bu araştırma sonuçları kapsamında ele
alındığında problem çözme becerisi ve siber zorbalık arasında ilişki olacağı yönündeki
araştırma hipotezinin desteklendiği görülmektedir.
Araştırmada yer alan internet kullanım süresi ile siber zorbalık ilişkisi incelendiğinde;
erkeklerde siber zorbalığı yordayan bir diğer faktörün internet kullanım süresi olduğu tespit
edilmiştir. Bu bulgu internet kullanım süresi ile siber zorbalık eğilimlerinin pozitif yönde
yordandığı diğer araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir (Türkoğlu, 2013; Özdemir ve
Akar, 2011; Polat ve Bayraktar, 2016; Akçan ve Öztürk, 2017; Taştekin ve Bayhan, 2018).
Kontrolsüz internet kullanımının siber zorbalığa yol açtığını gösteren çalışmalar da mevcuttur
(Çimen, 2018). Literatürdeki geçmiş çalışma sonuçlarına ve yaptığımız bu çalışmanın
sonuçlarına bakıldığında internet kullanım süresi ve kontrolsüz internet kullanımının siber
zorbalıkla ilişkili olduğu görülmektedir.
Tüm bu bulgular kadınların siber zorbalığı açısından anne baba psikolojik kontrolünün
ve kendine güvensizliğin risk faktörü olduğunu; erkeklerin siber zorbalığı açısından ise
internet kullanım süresinin, anne baba psikolojik kontrolünün ve sorumluluk almamanın risk
faktörü olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Araştırma
örnekleminin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileriyle sınırlı olması bu araştırmayı
sınırlamaktadır. Verilerin tek kaynaktan (öğrencinin kendisi) elde edilmesi bu araştırmanın bir
diğer sınırlılığıdır.
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İLKÖĞRETİMİN İKİNCİ KADEMESİNDE SATRANÇ EĞİTİMİ ALAN VE
ALMAYAN ÖĞRENCİLERİNİN ANA-BABADAN ALGILADIĞI PSİKOLOJİK
KONTROLÜN, KENDİNİ BELİRLEME DÜZEYİ VE SOSYAL GİRİŞKENLİKLE
İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE
Betül DELİSER
Rabia İSLAMOĞLU
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Özet
Kendini belirleme bireyin eylemlerini başlatması, sürdürmesi, sonlandırması ve
davranışlarını kendi iradesiyle düzenleyebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bireyin
akranlarıyla, ev dışındaki yetişkinlerle ve grup içindeki sosyal etkileşimleri sosyal girişkenlik
olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik kontrol çocuğun duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına
duyarlı olmayan, özerklik geliştirmesini ve bağımsızlığını engelleyen sosyalleştirme olarak
tanımlanmaktadır. Satranç, okullarda genellikle farklı yaşlardan, ırklardan ve cinsiyetlerden
çocukları zevk alabilecekleri bir etkinlikte bir araya getiren bir köprü görevi görmektedir.
Aynı zamanda kişiyi çeşitli açılardan kontrol altına alan eksiklerini geliştiren ve tamamlayan,
fazlalıklarını da olumlu bir şekilde harcamasına ortam oluşturan, kişiliğin gelişmesine önemli
katkılar sağlayan bir araçtır. Bu araştırmanın amacı, satranç oynayan ve oynamayan
öğrencilerin ebeveyn saymazlığı, kendini belirleme ve sosyal girişkenlik düzeyleri arasındaki
ilişkiyi incelemektir. Araştırma örneklemini Sivas ilinde bulunan 3 özel okulda ve 1 devlet
okulunda ikinci kademede öğrenim gören 126 (%47.9) kadın ve 137 (%52.1) erkek olmak
üzere toplamda 263 öğrenci oluşturmaktadır. Yaş aralığı 9-13 olan ilköğretim ikinci kademe
öğrencilerinin yaş ortalaması 11.25’tir (S = 10.81). Veri toplama araçları olarak, Psikolojik
Kontrol Ölçeği-Saymazlık boyutu, Kendini Belirleme Ölçeği ve Ergenin Sosyal Girişkenliği
Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan MANOVA analizi sonucunda ergen cinsiyetinin ve aktif
satranç oynayıp oynamamasının temel etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Sonuçta
erkeklerin baba psikolojik kontrolünü kadınlara göre yüksek algıladıkları kadınların sosyal
girişkenliklerinin erkeklerden yüksek olduğu görülmüştür. Aktif satranç oynayan kadınların
girişkenlik düzeylerinin erkeklerden yüksek olduğu; aktif satranç oynayanların hem anne hem
de babanın psikolojik kontrolünü oynamayanlara göre daha yüksek algıladığı, aktif satranç
oynayan katılımcıların kendini belirleme düzeyinde oynamayanlara göre daha düşük olduğu
bulunmuştur. Tüm bu bulgular Kendini Belirleme Kuramı bağlamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Satranç, Psikolojik Kontrol, Kendini Belirleme, Sosyal Girişkenlik
Giriş
Satranç, iki oyuncu arasında oynanan bir zeka oyunudur. Bu oyun satranç tahtası
denilen 8 x 8'lik kare bir alan üzerinde satranç taşları ile oynanır. Toplam 64 karenin yarısı
siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve siyah renkli taşları alırlar, her
oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Oyunun başında beyaz ve siyahların
16 taşı bulunur. Bunlar bir Şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyondan oluşur.
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Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir (https://chesspromotional.wordpress.com/).
Satrancın hangi tarihte ortaya çıktığına dair kesin kanıtlar bulunamadığından miladı tam
olarak bilinememektedir. Yaygın olarak satrancın ortaya çıkış yerinin Hindistan ya da Mısır
olduğu söylenmektedir (Dalkıran, 1998). Satranç yaklaşık elli yıldır Rus okullarında ders
olarak okutulan ve programın önemli bir parçası olan bir branş olmuştur. Ülkemizde de Milli
Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı arasında 2 Haziran 2005 tarihinde
yapılan protokolle okullarda satranç eğitimi verilmesi ve böylece daha fazla öğrencinin
satrançla buluşması için okullarda satranç seçmeli ders olarak konularak önemli bir adım
atılmıştır. Belli bir dönemden sonra Batı Dünyası da satranca hak ettiği itibarı göstermiş,
Avrupa’dan sonra ABD ve Kanada da en kapsamlı araştırmaları yaparak satranca eğitim
sürecinde saygın bir yer ayırmışlardır.
Yapılan bir başka araştırmada satranç öğrenmenin psikolojik etkileri deneysel olarak
incelenmiştir (Levy, 1986). Bu çalışmada, algısal bozukluğu olan öğrenme güçlüğü çeken
öğrencilerde öz-saygıyı artırmak için, akademik öğrenme problemleri ve okul başarısızlığı
yaşamış olan öğrenciler olumlu ve başarılı bir bilişsel deneyime maruz bırakılmıştır. Programda
satrancın kurallarını öğretme, satranç ile ilgili çeşitli sorular bulunan satranç paketlerini
uygulama ve grup etkinliklerinden oluşan üç aşamalı bir program kullanmıştır. Uygulama
sonucunda satrançta ve yoğun konsantrasyon, problem çözme ve zihinsel strateji dahil olmak
üzere soyut düşünmede ilerleme gösteren öğrenciler, zihinlerini kullanabildiklerini kendilerine
ve çevrelerine göstermişlerdir. Programa bir yıl katıldıktan sonra öğrencilerin özsaygıları
önemli bir gelişim gözlenmiştir. Bir eleştirel düşünme etkinliğinde başarılı olabildiklerini
sınıfta gösterme imkânı kendilerine tanındığında, birçok öğrencinin benlik imajı önemli ölçüde
artmıştır (Levy, 1986). Dauvergne (2000), satranç öğrenmenin ve oynamanın çocuklar için
faydalarını belirlemek için eğitimsel ve psikolojik araştırmaları incelediği çalışmasında,
satrancın nasıl zor ve soyut kararların bağımsız bir şekilde alınabileceğini öğreterek problem
çözme becerilerini güçlendirdiği sonucuna varmıştır. Ayrıca satrancın, zaman baskısı altında
hatasız ve hızlı kararlar verme pratiği sağladığını belirtmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
satranç, birçok seçenek arasından en iyisini seçmeyi öğreterek, nasıl mantıklı ve etkili
düşünüleceğini de öğretmektedir. Sonuç olarak, esnek plan yapmanın, konsantrasyonun ve
kararların sonuçlarının önemini bireye göstermektedir. Tüm bu araştırmalar birlikte ele
alındığında satranç oynamanın özellikle zihinsel faaliyetler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu
düşünülmektedir. Ancak satranç oynamanın sosyal konularla ilişkisini inceleyen araştırmalara
rastlanamamıştır. Bu nedenle bu araştırmada satranç oynayan ve oynamayan öğrencilerin
sosyal gelişimlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Sosyal gelişimi ve onu etkileyen faktörleri özerklik bağlamında ele alan en önemli
kuramlardan biri Kendini Belirleme Kuramıdır (KBK). Kurama göre özerklik bireyin
eylemlerini başlatması, sürdürmesi, sonlandırması, davranışlarını kendi iradesiyle
düzenleyebilmesi; bir başka deyişle, kendi kendini belirleyebilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Kuramda yaşamın ilk yıllarından itibaren birey için üç temel psikolojik ihtiyaçtan söz
edilmektedir. Bunlar; özerklik (autonomy), ilişkisellik (relatedness) ve yeterlik (competence)
ihtiyaçlarıdır (Deci ve Ryan, 2000; Ryan ve Deci, 2000; Ryan, Deci ve Grolnic, 1995).
Özerklik, kişinin benlik tarafından onaylanan ve benlikle bütünlük içinde olan davranışlarını
sergileme ihtiyacıdır ve kişinin davranışları başlatma, sürdürme ve son vermeyle ilgili tercih,
onay ve irade hissini deneyimlemesi olarak kavramsallaştırılmaktadır (Deci ve Ryan, 2000).
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Kuramda ele alınan ikinci temel psikolojik ihtiyaç ilişkiselliktir. İlişkisellik ihtiyacı,
diğerlerinden algılanan sıcaklık ve bakımın (ilginin) bir sonucu olarak ortaya çıkan genel bir
ait olma duygusu olarak tanımlanmaktadır (Baumeister ve Leary, 1995; Deci ve Ryan, 1991).
Son ihtiyaç olan yeterlik ise sosyal ve fiziksel dünyayla etkileşiminde bireyin etkili olduğu
duygusunu hissetmesi olarak tanımlanmaktadır (Deci, 1975). Anılan üç temel psikolojik
ihtiyacın çevre tarafından desteklenmesinin sosyal gelişim, akademik gelişim ve bireyin
psikolojik iyi olma haline katkıda bulunduğu öne sürülmektedir (Ryan, 1995; Ryan, Deci ve
Grolnic, 1995, sayfa 624). KBK’ya göre sosyal çevre, özellikle de ebeveynler, davranışların
kontrollü değil de özerk olarak düzenlenmesini engelleyici ya da iyileştirici bir rol
oynayabilmektedir (Deci, Eghrari, Patrick ve Leone, 1994; Grolnick, Deci ve Ryan, 1997). Bu
noktada kuram özerkliği destekleyici ve kontrol edici çevre (sosyalizasyon) kavramlarını
temel almaktadır. Bu araştırmada özerkliği kontrol edici çevre özelliklerinden biri olarak
tanımlanan psikolojik kontrole odaklanılmış, psikolojik kontrolün kendini belirlemeyle ve
ergenlik dönemindeki sosyal yeterliğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilen
girişkenlik düzeyiyle ilişkisinin satranç oynayan ve oynamayan çocuklardaki sürecinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Özerkliği destekleyici çevrenin aksine, kontrol edici çevre bireylerin düşünce,
davranış ya da özellikle hislerinin baskı yoluyla kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır.
KBK’yla ilgili yazında ebeveynin psikolojik kontrol, özerkliği kontrol edici çevrenin önemli
bir göstergesi olarak ele alınmaktadır (Assorr, Roth ve Deci, 2004; Soenens ve Vansteenkiste,
2005). Psikolojik kontrol “çocuğun duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına duyarlı olmayan,
özerklik geliştirmesini ve bağımsızlığını engelleyen sosyalleştirme” olarak tanımlanmaktadır
(Barber, 1996, sayfa, 3299). Psikolojik kontrol, ebeveynin kendi amaç ve isteklerinin baskın
olduğu, çocuğun kendini ifade etmesini engelleyen, psikolojik ihtiyaçlarına duyarlı olmayan,
özerklik geliştirmesine ve bağımsızlığına müdahale eden davranış ve uygulamalar olarak
tanımlanmaktadır (Barber ve Harmon, 2002; Pettit, Laird, Dodge, Bates ve Criss, 2001).
Çocuğuna psikolojik kontrol uygulayan ebeveynler çocuğun davranışlarını kendi isteklerine
göre değiştirmekte, kontrol altında tutmakta ve çocuğun düşüncelerine müdahale ederek
kısıtlamaktadır. Bu durum ebeveyn-çocuk ilişkisine zamanla zarar verebilmektedir. Psikolojik
kontrol uygulayan ebeveynler çocuğu suçlu hissettirme, mahcup etme ya da sevgiyi esirgeme
gibi uygulamalarla çocukta içsel baskı yaratarak onun benliğini ve davranışlarını bu baskının
bir sonucu olarak düzenlemesine yol açmaktadır (Assor, Roth ve Deci, 2004; Barber ve ark.,
2005b). Psikolojik kontrolün girişkenlikle ilişkisini ele alan araştırmaların sınırlı sayıda
olduğu ve bu araştırmalar incelendiğinde ana babadan algılanan psikolojik kontrolün
ergenlerin girişkenliğini engellediği gösterilmiştir (Barber ve Erickson, 2001; Kındap, 2011).
Sosyal yeterlilik, uyarlanabilir, sağlıklı ve üretken sosyal işlevselliğin göstergesi
olarak düşünülen toplumsal davranışların sayısız biçimini kapsayan geniş bir terimdir. Sosyal
olarak yetkin ergenler, diğer yandan, sosyal dünyalarıyla ilgilenen, sosyal sorumluluk
bilincine sahip, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal davranan, dost canlısı, başkalarının işini
kolaylaştıran, kendini belirleyen ve kişisel hedeflerini başkalarının hedefleriyle dengelemeyi
öğrenenler kişilerdir (Baumrind, 1978; Crocenkenberg, Jackson ve Langrock, 1996; Garmezy,
1971; McGhee ve Williams, 1991; Pandina, Labouvie, Johnson ve Raskin White, 1990).
Araştırmalarda ergenlikteki sosyal yeterliliğin iki özel boyutuna odaklanmaktadır; bu iki
boyut da ergenlerin sosyal etkileşimi başlatma yani girişkenlik düzeyinin derecesini
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belirtmektedir. İlk olarak, çalışmalarda ev dışındaki akranlar ve yetişkinlerle olan kişilerarası
ilişkilerdeki girişkenlik ele alınmaktadır. Diğer bir deyişle, ergenlerin diğer bireylerle ne
ölçüde sosyal etkileşimde bulundukları ve bu etkileşimleri ne ölçüde sürdürdükleri
incelenmektedir. Dolayısıyla kişilerarası ilişkilerdeki bu tür girişkenlikler ergenlerin sosyal
yeterliliğinin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (bkz., Bartle-Haring ve Sabatelli,
1997; Levenson ve Gottman,1978; Scheier ve Botvin, 1998; Schneider ve Younger, 1996).
İkinci olarak araştırmalarda grup içi etkileşimlerdeki girişkenlik düzeyi, özellikle okul temelli
grup faaliyetlerine katılım derecesi incelenmektedir. Resmi sosyal organizasyonlara katılım
da ergen sosyal yeterliliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir (bkz., Chung ve
Elias, 1996; Crockenberg ve ark., 1996).
Sosyal girişkenlikle ilgili bir diğer konu ise çocuğun girişkenliğinin ebeveynlik
uygulamalarıyla ilişkisidir. Yapılan araştırmalarda sosyal girişkenliği yüksek olan ergenlerin
ve çocukların ebeveynlerinin güvenli bağlanma özellikleri sergiledikleri (Weinfield, Ogawa
ve Sroufe, 1997) ilişkisel oldukları (Lapsley, Rice ve FitzGerald,1990; Youniss, 1983); düşük
duygusal tepkisellik (Bartle-Haring ve Sabatelli, 1997); daha az düşmanlık (O’Connor,
Hetherington ve Clingempeel, 1997) tepkilerinde bulundukları; destekleyici, yakın ve daha
düşük ceza ve kontrol uyguladıkları görülmüştür (Amato, 1989; Maccoby ve Martin, 1983;
Rollins ve Thomas, 1979).
Buraya kadar özetlenen bulgulardan hareketle bu araştırmada, ilköğretimin ikinci
kademesinde okuyan öğrencilerin ana-babadan algıladığı psikolojik kontrolün, kendini
belirleme ve sosyal girişkenliklerinin satranç oynayıp oynamamaya göre farklılaşıp
farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Satranç oynayan çocukların kendini belirleme
ve sosyal girişkenliklerinin satranç oynamayanlara göre daha yüksek olacağı beklenmektedir.
Ayrıca satranç oynayan çocukların ana babadan algıladıkları psikolojik kontrolün satranç
oynamayanlara göre daha yüksek olacağı düşünülmektedir.
Yöntem
Örneklem
Araştırmanın örneklemini Sivas ilinde bulunan 3 özel okulda ve 1 devlet okulunda
ikinci kademede öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 126 (%47.9) kadın ve
137 (%52.1) erkek olmak üzere toplamda 263 öğrenci oluşturmaktadır. Yaş aralığı 9-13 olan
ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yaş ortalaması 11.25’tir (S = 10.81). Öğrencilerin
anne eğitim düzeyi incelendiğinde 28’i (%10.9) ilkokul, 31’i (%12.1) ortaokul, 56’sı (% 21.9)
lise, 109’u (%42.6) üniversite, 32’si (%12.5) lisansüstü olduğu bulunmuştur. Baba eğitim
düzeyi incelendiğinde ise 8’i (%3.1) ilkokul, 26’sı (%10.2) ortaokul, 45’i (%17.7) lise, 133’ü
(%52.4) üniversite, 42’si (%16.5) lisansüstü olduğu bulunmuştur. Aktif olarak satranç
oynayan öğrencilerin çoğu (%53.8) satrancı oynama sıklığının haftada birkaç kez olduğunu
belirtmişlerdir.
Veri Toplama Araçları
Psikolojik Kontrol Ölçeği (Psychological Control Questionnaire). Ebeveynlerin ergen
üzerinde uyguladığı psikolojik kontrolü ölçmek amacıyla Barber, Xia, Olsen, Mcneely ve
Bose (2012) tarafından gençlerden alınan bilgilerle kültürlerarası olarak geliştirilen 8
maddeden oluşan (örn., “Annem / babam bir birey olarak bana saygı duymaz – konuşmama
izin vermez, diğerlerini bana tercih eder”) Psikolojik Kontrol - Saymazlık Ölçeği
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kullanılmıştır. Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları .83 ile .90 arasında
değişmektedir (Barber ve ark., 2012). Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Sayıl ve Kındap
(2010) tarafından yapılmış, Barber ve arkadaşlarının elde ettiği faktör yapısına benzer ve
ağırlıklı olarak kültürlerarası maddelerden oluşan yeni bir boyut elde edilmiştir. Ölçek dört
dereceli olarak (1 = annemin/babamın özelliklerine hiç benzemiyor, 4 = annemin/babamın
özelliklerine çok benziyor) değerlendirilmektedir. Ölçekten elde edilen yüksek puan anne ya
da babanın psikolojik kontrol uygulamalarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ergen bildirimine göre anne formu için .85, baba formu
için .89 olarak bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında ölçeğin Cranbach Alfa iç tutarlık
katsayısı anne formu saymazlık alt boyutu için .78, baba formu saymazlık alt boyutu için .76
olarak bulunmuştur.
Kendini Belirleme Ölçeği (The Self-Determination Scale: SDS). Araştırmada
ilköğretim birinci kademedeki çocukların kendini belirleme düzeylerini ölçmek amacıyla
Sheldon ve Deci (1996) tarafından kendini belirleme hususundaki bireysel farklılıkları
belirlemek amacıyla geliştirilen Kendini Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek çocukların
kendilik hissini belirleyen “benlik farkındalığı’’ ve seçimlerini kendi iradeleriyle mi yoksa
iradeleri dışında mı yapmış oldukları algısını değerlendiren “algılanan seçim” alt
boyutlarından oluşmaktadır. Ölçekte maddeler iki seçenekli olarak yer almakta ve beş derece
üzerinden değerlendirilmektedir. Ölçekti “Ne yapmak istediğime kendim karar veririm” gibi
olumlu, “Yaptığım şeyler, çoğu kez benim seçimim olmayan şeylerdir.” Gibi olumsuz
maddeler yer almaktadır. Ölçekten alınan puanla kendini belirleme düzeyi doğru orantı
gösterir. Farklı örneklemlerde yapılan araştırmalarda ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık
katsayısının .85 ile .93 arasında değiştiği gösterilmiştir (Sheldon ve ark., 1996). Ölçeğin
uyarlama çalışması Kart Ersoy ve Güldü (2008) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde
yapılmış olup, ölçeğin her iki alt boyutunun Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .70 olarak
bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında ölçeğin Cranbach Alfa iç tutarlık katsayısı .72 olarak
bulunmuştur.
Ergenin Sosyal Girişkenliği Ölçeği (Adolescent Social Initiative). Araştırmada
katılımcıların sosyal girişkenlikleri, Barber ve Erickson (2001) tarafından geliştirilen ölçekle
incelenmiştir. Ergenin akranlarıyla, ev dışındaki yetişkinlerle ve grup içindeki sosyal
etkileşimlerini belirleyebilmek için kullanılan ölçek, on üç maddeden oluşmakta ve ölçek 5
derece üzerinden değerlendirilmektedir (örnek madde: “Öğretmenlerim ve okulda bulunan
diğer yetişkinlerle ders dışı konularda sohbet ederim”; 1- hiç doğru değil, 5- her zaman
doğru). Türkçeye uyarlaması Kındap (2011) tarafından yapılan ölçeğin Cronbach Alfa iç
tutarlık katsayısı .83 olarak bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında Ergenin Sosyal
Girişkenliği Ölçeği’nin boyutlarının Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için.77’dir.
Demografik Sorular: Katılımcılardan anne eğitim düzeyi, satranç oynama sıklığı,
satrancı sevme düzeyi bilgileri alınmıştır.
İşlem
Araştırmanın uygulamaları, okul idaresince uygun bulunan ders saatlerinde
öğrencilerle toplu olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere araştırmanın kapsamıyla ve
uygulamayla ilgili yönergeler verildikten sonra kimliklerinin gizli kalacağı ve gönüllülüğün
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esas alındığı belirtilmiştir. Öğrencilerden kişisel bilgi formuna isim ve öğrenci numaralarını
belirtmeleri istenmiştir. Uygulama tek oturumda (toplam olarak 30 dakika) tamamlanmıştır.
Bulgular
Cinsiyet Farklılıklarıyla İlgili Analiz Sonuçları
Araştırmada ele alınan değişkenlerde gözlenen cinsiyet farklılıklarını belirleyebilmek
için yaşın kontrol edildiği MANOVA yapılmıştır. Araştırmada ele alınan değişkenleri (Sosyal
girişkenlik, anne psikolojik kontrol, baba psikolojik kontrol ve kendini belirleme) için yapılan
analiz sonucunda ergen cinsiyetinin temel etkisinin anlamlı olduğu [Wilks’ = .93; F( 4, 247) =
4.744, p < .001] ve ergenin aktif satranç oynayıp oynamamasının temel etkisinin anlamlı
olduğu bulunmuştur [Wilks’ = .85; F(4, 247) = 11.22, p < .001]. Aynı zamanda cinsiyetin ve
aktif satranç oynamanın birlikte etkileşim etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur (Wilks’ =
.98; F(4, 247) = 1.12, p > .05). Cinsiyetin baba psikolojik kontrolü ve sosyal girişkenlikte
anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Aktif satranç oynama durumunun anne psikolojik
kontrolü, baba psikolojik kontrolü, kendini belirleme düzeyinde ve sosyal girişkenlikte
etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Sonuçta erkeklerin baba psikolojik kontrolünü
kadınlara göre yüksek algıladıkları; kadınların sosyal girişkenliklerinin erkeklerden yüksek
olduğu görülmüştür. Aktif satranç oynayan kadınların girişkenlik düzeylerinin erkeklerden
yüksek olduğu; aktif satranç oynayanların hem anne hem de babanın psikolojik kontrolünü
oynamayanlara göre daha yüksek algıladığı, aktif satranç oynayan katılımcıların kendini
belirleme düzeyinde oynamayanlara göre daha düşük olduğu bulunmuştur.
Tablo 1.
Sosyal Girişkenlik, Anne-Baba Psikolojik Kontrolü ve Kendini Belirleme Düzeyiyle İlgili
MANOVA Sonuçları, Değişkenlerin Aktif Satranç Oynama ve Cinsiyete Göre Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Değişkenler

Grup

Sosyal Girişkenlik

Cinsiyet

Aktif Satranç Oynama

Anne PK

Cinsiyet
Aktif Satranç Oynama

Baba PK

Cinsiyet
Aktif Satranç Oynama

Kendini Belirleme

Cinsiyet
Aktif Satranç Oynama

X

S

N

Kadın

3.37

.65

123

Erkek

3.28

.64

131

Oynuyor

3.47

.62

139

Oynamıyor

3.14

.63

115

Kadın
Erkek
Oynuyor
Oynamıyor
Kadın
Erkek
Oynuyor
Oynamıyor
Kadın
Erkek
Oynuyor
Oynamıyor

2.19
2.40
2.44
2.12
1.98
2.30
2.26
2.00
3.57
3.64
3.51
3.72

.63
.75
.69
.67
.59
.71
.66
.67
.84
.85
.82
.86

123
131
139
115
123
131
139
115
123
131
139
115

F
4.33*

20.77***

2.69
11.06**
10.47**
5.85*
1.42
4.84*

* p < .05, **p < .01, *** p < .001.
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Tartışma
Bu araştırmada satranç oynayan ve oynamayan ikinci kademe öğrencilerinin anne
babadan algılanan psikolojik kontrolün, sosyal girişkenliklerinin ve kendini belirleme
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda elde edilen bulgular aşağıda
tartışılmıştır. Araştırma sonucunda erkeklerin babadan algıladıkları psikolojik kontrolü
kadınlardan yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu ülkemizde daha önce yapılan ve erkeklerin
daha fazla baba psikolojik kontrolünü algıladığını gösteren araştırma bulgularıyla tutarlıdır
(Sayıl ve Kındap, 2010). Ebeveynlerin kız çocuklarını daha çok davranışsal, erkek çocuklarını
ise daha çok psikolojik olarak kontrol ettikleri bilinmektedir (Sayıl ve Kındap, 2010). Aynı
zamanda aktif satranç oynayanların hem anne hem de babanın psikolojik kontrolünü
oynamayanlara göre daha yüksek algıladığı bulunmuştur. Bu durum rekabete dayalı oyunlarda
başarıya odaklı ebeveynlerin her iki cinsiyet üzerindeki psikolojik kontrolü arttırdığına işaret
etmektedir. Yapılan bir araştırmada psikolojik kontrolün bağımlı ve başarı odaklı şekilde ele
alınabileceği ileri sürülmüştür (Soenens, Vansteenkiste ve Luyten, 2010). Başarı odaklı
psikolojik kontrol olarak tanımlanan alt boyutun psikolojik kontrolün önemli bir bileşeni
olduğu ve ebeveynin yaratmış olduğu mükemmeliyetçi aile iklimiyle yakından ilişkili olduğu
gösterilmiştir. Bu araştırma kapsamında satranç oynayan çocukların daha fazla psikolojik
kontrol algılaması ebeveynin yaratmış olduğu mükemmeliyetçi eğilimlerle ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Ancak bu düşüncenin ileriki araştırmalarda sınanması gerekmektedir.
Araştırmanın bir diğer bulgusu aktif satranç oynayan kadınların sosyal
girişkenliklerinin erkeklerden yüksek olduğudur. Bu araştırma bulgusundan farklı olarak Arı
(1989) yaptığı çalışmasında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha az atılgan
davranışlar gösterdiğini ortaya koymuştur. Kız çocuklarının sportif etkinliklerde, fiziksel
özellikleri ve geleneksel cinsiyet rolleri gereği ikinci planda kaldıkları düşünülmektedir
(Öztürk, 2002). Ancak kadının toplumdaki yerinin farklılaşması ve kadınların okuma oranının
artması nedeniyle kadınların toplum içerisindeki girişkenlik düzeylerinin arttığı
düşünülmektedir. Nitekim örneklemi oluşturan grubun anne ve baba eğitim seviyesinin
çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu düşünüldüğünde kız çocuklarının girişkenlikleri
anne babaları tarafından daha fazla destekleniyor olabilir. Ancak kadınların girişkenlik
düzeyini ayrıntılı inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. İleriki araştırmalarda kadının
toplum içindeki girişkenlik düzeyini belirleyen faktörlerin incelenmesinde fayda vardır.
Ayrıca aktif satranç oynama durumu rakiplerle iletişim, sınıf içi oyun karşılaşmaları, satranç
turnuvaları ve antrenmanlardan ile özellikle kız çocuklarının daha fazla kişilerarası ilişki
geliştirmesine olanak sağlamış olabilir.
Araştırmada aktif satranç oynayan katılımcıların kendini belirleme düzeyinin
oynamayanlara göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu bulgu KBK'da öne sürülen kendini
özerk olarak düzenleyen, kendilik farkındalığı olan; seçeneklerin farkında olan kişilerin farklı
alanlarda daha başarılı; iyi olma hallerinin daha yüksek olduğu yönündeki düşünceyle çelişir
niteliktedir. Bu bulgu satranç oynayan grubun daha fazla ana baba psikolojik kontrolü
algıladığı bulgusuyla birlikte değerlendirildiğinde kontrolcü bir aile ikliminde yetişen satranç
oynayan çocuğun kendini belirleme düzeyinin olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Bir diğer
açıklama ise çocukların satranç oynamayı kendi istekleriyle oynayıp oynamadıklarıyla ilgili
olabilir. Nitekim araştırmada yapılan ileri analizlerde satranç oynayan çocukların kendi
istekleriyle oynayıp oynamama düzeyleri karşılaştırılmıştır. Sonuçta satrancı kendi isteğiyle
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oynayan çocukların kendini belirleme düzeyinin (Ort. = 3.61, S = .77) satrancı kendi isteğiyle
oynamayanlarınkinden (Ort.= 3.05, S = .86) yüksek olduğu görülmüştür. Tüm bu sonuçlar
kendi isteğiyle satranç oynamayan çocukların kendini belirleme düzeylerinin düşük olduğunu
göstermiştir. Bu durum satranç gibi performans gerektiren oyunlar sırasında anne babanın
günlük yaşamındaki kontrol uygulamalarının ya da satrancı kendi isteğiyle oynayıp
oynamama durumunu çocuğun performansını dolaylı yollardan etkileyebildiğini göstermiştir.
Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak satranç oynayan öğrencilerin
özel okuldan, oynamayanlar ise devlet okulundan seçilmiştir. Özel okullarda ve devlet
okullarında eğitim gören çocukların sahip oldukları imkânlar karşılaştırıldığında, gerek
okulun ve sınıfın sahip olduğu fiziksel şartlardan gerek teknolojik imkânlardan, gerekse sınıf
mevcudunun daha nitelikli ders işlemeye elverişli olmasından kaynaklanan birçok avantaj
sağladığı rahatlıkla söylenebilir. Bu durum göz önünde bulundurularak gelecek araştırmalarda
örneklemin çeşitlendirilmesinde yarar vardır. İkinci olarak örneklemde yer alan çocukların
anne ve baba eğitim seviyelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. İleriki araştırmalarda farklı
eğitim seviyesinden anne babaların temsil edildiği örneklemlerde elde edilen sonuçların
karşılaştırılmasında yarar vardır.
Yukarıda gösterildiği gibi satrancın hem bilişsel hem sosyal faydalarından dolayı
ebeveyn ve çocuklara bu faydalar hakkında bilgi verilebilir, çocuklar daha fazla teşvik
edilebilir. Okullardaki rehberlik servisi aracılığıyla ebeveynlere hangi tutumun kontrolcü
hangi tutumun destekleyici olduğu konusunda geniş çaplı bilgilendirmeler yapılabilir.
Ebeveynlere kontrolcü tutumlarının, çocuklara ise rekabetçi yaklaşımlarının olumsuz
çıktılarından bahsedilmelidir. Okullarda satrancın gerek çevrimiçi gerek gerçek boyutta
oynanması öğrencilere ilgi çekici şekilde teşvik edilebilir. Dünya literatüründe satrancın
kazanımları ve farklı değişkenlerle ilişkisi çok boyutta incelenmiştir. Ulusal literatürde ise
satranç eğitimi konusunda çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Bu alandaki araştırmaların
artırılmasına ihtiyaç vardır.
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AĞIR METALLER ve DOKULAR ÜZERİNE HİSTOLOJİK ETKİLERİ

Ayşe TAŞKIN
Banu EREN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Ağır metal terimi; fiziksel özellik bakımından yoğunluğu 5g/cm3’ten daha yüksek değere
sahip olan metaller için kullanılmaktadır. Kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır,
nikel, cıva, çinko ve alüminyum olmak üzere 60 tan fazla metal bu gruba dahil olmaktadır.
Su, toprak ve havada değişik oranlarda bulunabilen ağır metaller belirli konsantrasyonlar
üzerinde kirliliğe neden olmaktadırlar. Endüstriyel kirlenmede özellikle toksik ağır metallerin
önemli bir yeri vardır. Çevresel etmenlere dayanıklı olmaları, çözünürlük özellikleri sayesinde
birçok organizma yapısına ulaşabilmeleri, toprak ve suda biriken ağır metaller önce su veya
topraktaki organizmalara buradan da besinlerle birlikte hayvanlara geçerek besin zincirinden
kolaylıkla insana ulaşmaları, belirli organ ve dokularda birikmeleri nedeniyle çevre
kirliliğinde özgün bir öneme sahiptirler. Ağır metallerin organizmaya alınması ağız, solunum
ve deri yolu ile gerçekleşmektedir. Organizmaya alınma şekilleri, birikim gösterecekleri
dokunun türünü ve zararlı etkilerinin neden olduğu fizyolojik etkileri de yönlendirmektedir.
Ağır metallerin zehirleyici etkileri ise, alınan doza, akut veya kronik olarak maruz
kalınmasına, kişinin yaşına veya elementlerin kimyasal formlarına bağlı olarak değişmektedir.
Ağır metal içeren endüstriyel atıkların dağılımında özen gösterilmemesi, atık suların
arıtılmadan deniz, akarsu, göl ve toprak gibi alıcı ortama verilmesi kirlenmenin
yaygınlaşmasına, zararlı ve kalıcı çevresel etkilere yol açmaktadır. Son yıllarda yaşanan hızlı
endüstrileşme ve buna bağlı bilinçsiz, kontrolsüz kentleşme doğal kaynakları, çevreyi ve insan
sağlığını da ciddi düzeyde tehdit altına almıştır. Yeraltı ve yüzey suları, ormanlar, tarımsal
topraklar sonuç olarak yaşam alanları büyük tehdit altındadır. Endüstriyel çevre kirliliği canlı
yaşamını, ekosistemi tehdit etmekte, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa neden
olmakta, sağlıklı yaşama hakkımızı da elimizden almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Toksik, Besin zinciri

Ağır metal terimi son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Genellikle kontaminasyon
ve potansiyel toksisite ya da eko-toksisite ile ilişkilendirilen metaller ya da yarı-metaller
(metalloidler) olarak bilinmektedir. Günümüzde ise ağır metal, yoğunluğuna, atomik
ağırlığına, kimyasal özelliklerine ya da toksisitesine bağlı olarak birçok tanımlama
yapılmıştır. Gerçekte ağır metal tanımı, yoğunluğu 5g/m3’den daha büyük olan metaller
olarak ifade edilir. Tıpta ise ağır metal tanımı, elementlerin atomik ağırlıklarına bakılmaksızın
tüm toksik özelliği taşıyan metaller olarak tanımlanır. Altmıştan fazla element ağır metallere
örnek olarak verilebilse de en sık rastlanan ve en çok tanınan Civa (Hg), Mangan (Mn), Demir
(Fe), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Krom
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(Sn), Kurşun (Pb), Gümüş (Ag) ve Selenyum (Se)’u ağır metal olarak söyleyebiliriz (Özbolat
& Tuli, 2016).
Ağır metaller ve bileşikleri doğada yok olmaz, sulu ortamda yüksek oranda
çözünürlüğe sahiptir, bitki ve tarımsal ürünlerin dokusuna girer ve sonuçta ağır metallerle
kirlenmiş toprakta yetişen tarımsal ürünler insan sağlığını da ciddi düzeyde etkiler.
Organizmada birikirler ise; maruz kalınan doza, kişisel bağışıklığa, genel sağlık durumuna,
genetik yapıya ve yaşa bağlı olmak üzere birçok hastalığa ve kansere neden olmaktadırlar
(Çağlarırmak & Hepçimen, 2010).
Ağır metaller biyolojik süreçlere katılma derecelerine göre yaşamsal ve yaşamsal
olmayan olarak sınıflandırılırlar. Yaşamsal olarak tanımlananlar organizma yapısında belirli
bir yoğunlukta bulunmaları gereklidir ve bu metaller biyolojik reaksiyonlara katıldıklarından
dolayı düzenli olarak besinler yoluyla alınmaları zorunludur (Bigersson vd,1988; Kahvecioğlu
vd, 2003). Çoğunlukla enzimatik bir tepkimede kofaktör olarak rol oynayan, organizma
yapısında belirli bir derişimde bulunması gerekli olan vitamin ve hormonların bileşenlerinde
bulunanlar yaşamsal olarak sınıflandırılırlar (Jarup, 2003; Özbolat & Tuli, 2016). Örneğin
bakır hayvanlarda ve insanlarda kırmızı kan hücrelerinin ve birçok oksidasyon ve redüksiyon
reaksiyonlarının vazgeçilmez parçasıdır (Bigersson vd,1988; Kahvecioğlu vd, 2003). Ayrıca
belirli bir derişimden (1-10 ppm: partpermillion/ milyonda bir) sonra toksik olarak etki
gösterirler. Yaşamsal olmayan ağır metaller ise, başlangıç derişimlerinden itibaren toksik etki
göstermekte ve çok düşük derişimlerde bile psikolojik yapıyı etkileyerek sağlık problemlerine
yol açabilmektedirler. Özellikle civa (Hg) ve kadmiyum (Cd) 0,001-0,1 ppm gibi çok düşük
derişimlerde bile toksik olabilmektedirler (Jarup, 2003; Özbolat & Tuli, 2016).
Bazı sistemlerde ağır metallerin etki mekanizması konsantrasyona bağlı olarak değişir.
Bu tür organizmalarda metallerin konsantrasyonu dikkate alınmalıdır. Şekil 1’de ağır
metallerin vücut sıvısındaki konsantrasyona bağlı olarak etkileri şematik olarak verilmiştir.
Şekilde görüldüğü gibi ağır metaller konsantrasyon sınırını aştıkları zaman toksik etki
gösterirler. Bu genel gösterimin aksine ağır metaller canlı bünyelerde sadece
konsantrasyonlarına bağlı olarak etki göstermezler, etki canlı türüne ve metal iyonunun
yapısına bağlıdır (çözünürlük değeri, kimyasal yapısı, redoks ve kompleks oluşturma
yeteneği, vücuda alınış şekline, çevrede bulunma sıklığına, lokal pH değeri vb.). Bu nedenle
özellikle düzenli olarak tüketildiğinden dolayı içme sularının ve yiyeceklerin içerebileceği
maksimum konsantrasyon sınır değerleri sınırlandırılmıştır ve yasal kuruluşlar tarafından
düzenli olarak kontrol edilmesi zorunludur (Kahvecioğlu vd, 2003).
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Şekil 1. Vücut sıvısındaki konsantrasyona bağlı olarak ağır metallerin etkileri (Kahvecioğlu
vd, 2003)
Çevre kirliliği ilk defa kentsel yaşamın başlaması sonucu ortaya çıkmış ve endüstrinin
gelişimine paralel olarak artmıştır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında hızlı nüfus
artışına bağlı olarak artan çevre kirliliği, yaşam kaynaklarının daha fazla kirlenmesine neden
olmuş ve sonuçta ekosistemin bozulması giderek çok daha ciddi bir durum almıştır.
Biyosferin bir bölümünü oluşturan su ortamı, kullanılmış sular ve diğer atıklar için bir alıcı ve
taşıyıcı ortam olarak kullanıldığından ekosistemde hava ve toprağa oranla kirlenmeye en fazla
maruz kalan kısmı olmuştur (Yarsan vd, 2000; Aytekin Yüzereroğlu, 2011).
Su, toprak ve havada değişik oranlarda bulunabilen ağır metaller belirli
konsantrasyonun üzerinde kirliliğe yol açarlar (Kırbağ Zengin & Munzuroğlu, 2003).
Çözünmüş metaller akuatik ortamda doğal olarak çok az bulunurlar. Bununla birlikte
endüstride yoğun bir şekilde kullanımı nedeniyle ortama girmekte, yoğunlaşmakta ve diğer
formlara dönüşerek akuatik sistemde kontaminant olarak kalmaktadırlar. Bu kontamine
alanlarda bulunan su organizmaları, yüksek metal derişimlerinin veya çevrede normal olarak
bulunandan farklı formlardaki kirleticilerin etkisinde kalmaktadırlar. (Woo vd, 1993; Aytekin
Yüzereroğlu, 2011).
Günümüzde toprak kirliliğinin küresel bir sorun haline geldiği bir gerçektir. Başlıca
toprak kirleticileri, ağır metaller, pestisitler, hormonlar, organik bileşikler ve radyoaktif
hidrokarbon yanma ürünleri olmak üzere bir döngü içerisinde olduğu, giderek büyük bir sorun
haline geldiği bildirilmektedir. Başlıca toprak kirletici ağır metaller Cd, Cr, Hg, Pb, Cu ve
Zn’dur (Çağlarırmak & Hepçimen, 2010).
Ağır metallerin insan metabolizmasında oluşturdukları etki ve etkin oldukları
aşamaları ana sistemler açısından kısaca ele alırsak bunları; kimyasal reaksiyonlara etki
edenler, fizyolojik ve taşınım sistemlerine etki edenler, kanserojen ve mutojen olarak yapı
taşlarına etki edenler, alerjen olarak etki edenler ve spesifik etki edenler olarak sıralamak
mümkündür (Kahvecioğlu vd, 2003). Bazı ağır metaller belirli miktarlarda alındığında vücut
için yararlı olsalar da çoğunlukla insanlar için gerekli değildirler ve fazla miktarda
alındıklarında başta santral ve periferik sinir sistemi, gastrointestinal ve hematopoetik sistem
olmak üzere birçok sistemi olumsuz etkileyebilirler. Ağır metallerin doğaya yayınımları
dikkate alındığında çok çeşitli sektörlerden farklı işlem kademelerinden biyosfere ağır metal
atılımı gerçekleştiği bilinmektedir. Şekil 2’de farklı sektörlerden biyosfere ağır metal
yayınımı şematik olarak verilmiştir. Ağır metaller, su kaynaklarına, endüstriyel atıklar veya
asit yağmurlarının toprağı ve dolayısı ile bileşimde bulunan ağır metalleri çözmesi ve çözünen
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ağır metallerin ırmak, göl ve yeraltı sularına ulaşmasıyla geçerler. Sulara taşınan ağır metaller
aşırı derecede seyrelirler ve kısmen karbonat, sülfat, sülfür olarak katı bileşik oluşturarak su
tabanına çöker ve bu bölgede zenginleşirler. Sediment tabakasının adsorpsiyon kapasitesi
sınırlı olduğundan dolayı da suların ağır metal konsantrasyonu sürekli olarak yükselir.
Ülkemizde de başta tuz ihtiyacımızı karşıladığımız tuz gölü olmak üzere kapalı göllerimizde
yeterli çevresel önlem almadığımız ve su havzalarında kontrolsüz sanayileşmeye izin
verdiğimizden dolayı ağır metal konsantrasyonu sürekli yükselmektedir (Kahvecioğlu vd,
2003; Güngör, 2009).
Buralardan ağır metaller tekrar mobilize olarak içme sularına ve besin zincirine
ulaşabilirler. Besin zincirine ulaşan ağır metaller kimyasal veya biyolojik olarak bünyeden
atılamazlar ve akümle olurlar. Buna rağmen canlı organizmalarda her ne kadar taban, hava
veya sularda rastlanılan konsantrasyonlardan çok daha yüksek oranda ağır metal
konsantrasyon değerlerine ulaşılsa dahi, çok nadir olarak hayvan ve insanlarda sağlık riski
doğuracak ağır metal akümülasyon sınırına ulaşılır (Kahvecioğlu vd, 2003).

Şekil 2. Şematik olarak ağır metallerin doğaya yayınımları (Alexander, 2002; John &
Howard, c1996; Kahvecioğlu vd, 2003)
Ağır metallerin ekolojik sistemde yayınımları dikkate alındığında doğal çevrimlerden
daha çok insanın neden olduğu etkiler nedeniyle çevreye yayınımı söz konusu olduğu
görülmektedir. Sürekli ve kullanıma bağlı kirlenmenin yanı sıra kazalar sonucu da ağır
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metallerin çevreye yayınımı önemli miktarlara ulaşabilmektedir. Yıllık olarak doğal çevrimler
sonucu 7600 ton kadmiyum, 18800 ton arsenik, 3600 ton cıva, 332000 ton kurşun atmosfere
atılmakta iken insan faaliyetleri sonucu deşarj edilen miktarlar dikkate alındığında ise
selenyum (19 kat), kadmiyum (8 kat), cıva, kurşun, kalay (6 kat), arsenik, nikel ve krom (3
kat) daha fazladır (Kahvecioğlu vd, 2003).
Hızlı sanayileşmenin neden olduğu ağır metal kirliliği en önemli çevresel sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Fosil yakıtların kullanımı, madencilik, çeşitli ağır sanayi kuruluşları,
tarım ve sağlık ile ilgili ilaç sektörü ve kozmetik sanayi ağır metallerin başlıca kaynakları
arasındadır (Kayış & Emre, 2012; Yılmaz, 2013). Akuatik ortamlara giren veya bu ortamlarda
bulunan ağır metaller, doğal kaynaklı veya insan kaynaklı olabilir (Bat vd, 2014).
Doğal kökenli kirlenme, nehirlerden, erozyondan, deniz dibindeki volkanik
hareketlerden ve atmosferik taşınımlardan kaynaklanır (Bat vd, 2014). Ağır metaller A sınıfı,
sınır hattı (geçiş elementleri) ve B sınıfı olarak 3 gruba ayrılmış ve bu sınıflama birçok
araştırıcı tarafından kabul edilmiştir (Phillips & Rainbow, 1994; Bat vd, 2014). A sınıfı metal
iyonları (Ca, Mg, K, Na gibi makro besleyici metaller) özellikle oksijene başlanırken, B sınıfı
metal iyonları (Cu+, Hg, Ag, Au, Pt gibi) nitrojen veya sülfür atomlarına bağlanırlar. Sınır
hattı metal iyonları ise (Cu++, Zn, Cd, Fe, Co, Ni, Mn, As, Pb gibi mikro besleyici elementler)
ikisi arasında davranış gösterirler (Bat & Raffaelli, 1998; Bat vd, 1998a; Bat vd, 2014).
İnsan kökenli metaller, tarımsal alanlardan, kentsel alanlardan direk olarak suculdan,
kentsel alanlardan direk olarak sucul girişler, toprak erozyonu, nehir yatağı erozyonu, atık
yığınları, endirekt olarak atmosferden topraklardan bırakılma şeklinde olur. Kentsel
alanlardan girişler, kanalizasyondan ve inşaat alanlarından, endüstrilerden ve gemilerden vb.
kaynaklanır. Genel kirletici kaynakları ikiye ayrılır; noktasal kaynaklar ve yayılı (dağınık)
kaynaklar. Noktasal kaynaklar Kirlenmenin miktarı, meteorolojik faktörler tarafından
etkilenen, bir yıl boyunca debisi ve özelliği tanımlanabilen kaynaklardır. Örneğin; kentsel ve
endüstriyel atık sular (Bat vd, 2014).
Yayılı (dağınık) kaynaklar ise yağış gibi
meteorolojik etkenlerle değişen, dinamik ve yayılmış durumda olan kaynaklardır. En önemli
yayılı kaynaklar; yüzeysel akış (atmosferik yağıştan kaynaklanan), yüzey suları, erozyon
(metallerin aşınımından kaynaklanan), kentsel alanlardan geçiş (atmosferik bırakılma, trafik,
korozyon) ve birleşik sistem kanalizasyonların taşmasıdır (Bat vd, 2014).
Ağır metaller organizmaya; ağız, solunum ve deri yolu ile alınabilmektedir.
Organizmaya eser miktarlarda girmeleri bile metabolizmadan dışarı çok yavaş atılmaları
olduğu için zamanla organizmada birikerek tehlikeli doza ulaşırlar. Alındıkları yol, birikim
yaptıkları dokunun türünü etkilemekle beraber toksik etkilerinin yarattığı etkileri de
yönlendirmektedir (Özbolat & Tuli, 2016). Ağır metal toksisitesi mental konfüzyon, kas ve
eklem ağrıları, baş ağrısı, kısa süreli hafıza kaybı, mide barsak problemleri, görme
problemleri, kronik yorgunluk gibi nonspesifik semptomlara yol açtığından tanı koymak
çoğunlukla zordur. Tanıda kan ve idrar testleri ile saç ve doku analizleri kullanılabilir. Ağır
metallerin en sık biriktiği organlar karaciğer ve böbrekler olduğundan literatürdeki
çalışmalarda çoğunlukla bu organlardaki ağır metal miktarları belirlenmiştir (Özdemir vd,
2012).
Dokularda biriken ağır metallerden biride Arseniktir. 'As' simgesi ile gösterilen azot
ailesinden metalloid özellik gösteren bir element olup, yeryüzünde yaygın olarak bulunan bir
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kimyasaldır. Arsenik; çevrede bitki ve hayvanlarda, toprakta ve atmosferde doğal olarak
bulunur (Pradosh & Anupama, 2002).

Şekil 3. A: Kontrol grubuna ait testis kesiti, B: Arsenik grubuna ait testis kesiti, Hematoksilen
ve Eozin (H&E) x200 (Dursun, 2010)
Arseniğin testis dokusu üzerinde oluşturduğu histolojik etkilerini gösteren bir
çalışmada kontrol grubu ile karşılaştırıldığında seminifer tübül lümeninde genişlemeler ve
interstisyel aralıktaki Leydig hücrelerinin bozulması sonucunda bağ dokusunda artış
görülmüştür (Şekil 3).
Kurşunlu otomobil yakıtları, kurşun içeren boyalar, bu boyaların kullanıldığı oyuncak
ve diğer malzemeler, kurşun lehimli ambalajlardaki konserve ağır metallerden olan kurşunun
başlıca kaynakları olarak Şekil 4’te gösterilmiştir (Denizli & Yavuz, 2001; Sonal, 1999;
Dündar & Aslan, 2005).
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Şekil 4. Kurşunun Vücuda Alınma Yolları (Tatar, 2014)
Organizmada kurşun homojen olarak dağılmamaktadır. Kana geçen kurşunun %90’ı
eritrositlerle moleküler bağ kurmakta; çok az miktarda kurşun ise, plazma proteinlerine
bağlanmakta veya serbest halde kan sıvısında dolaşmaktadır. Dolaşım sırasında kurşun,
hücreler arası sıvı, dalak, kemik iliği ve böbreklere dağılmakta; daha sonra kemikler, iskelet
ve kalp kası, merkezi sinir sistemi, saç ve kıllar ile tırnaklara geçmektedir (Dündar & Aslan,
2005).

Şekil 5. A) Kontrol grubu böbrek dokusu, B1, B2) Kurşuna maruz bırakılmış böbrek dokusu,
C) C vitamini ile muamele edilmiş böbrek dokusu. H&E x250 (El- Neweshy & El-Sayed,
2011)
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Kurşunun böbrek dokusu üzerindeki etkisine bakıldığında glomerullerde hasar ve
hücrelerin çekirdek boyutlarında artış, yangısal hücreler ve tübular nekroz görülmüştür.
Vitamin C’nin koruyucu etkisiyle böbrek tubül epitellerinde daha az oranda bozulmalar
gözlenmiştir. (Şekil 5) (El- Neweshy & El-Sayed, 2011).
Ağır metallerden alüminyum (Al) atmosferde genellikle çözünmez alüminyum silikat
ve alüminyum oksit olarak bulunur (Wang 2002; Çabuş, 2012). Periyodik tabloda 13. sırada
yer alır ve elektronik konfigürasyonu Ne3s23p1. Yarı ömrü 7.2x105olan yapay radyoaktif Al26
olmasına rağmen Al27 doğal olarak oluşan izotoptur (Çabuş, 2012).
Alüminyum klorhidrat içeren ter önleyiciler alüminyumun bir başka kaynağıdır.
Aşılar, antiasidler, fosfat bağlayıcılar ve parenteral beslenme solüsyonları da alüminyum
içerirler. Teneke kutularda saklanmış içecekler alüminyumun küçük miktarlarını absorbe
etmektedir. Birçok deodorant ve bazı pudralar alüminyum klorhidrat ve çok sayıda kepek
şampuanı magnezyum alüminyum silikat içermektedir. Perdah ve zımpara gibi parlatıcı
maddeler, seramik, patlayıcılar, mürekkep, çimento bileşiminde bulunur (Becaria vd, 2002;
Çabuş, 2012). Alüminyum kap ve alüminyum folyo ile pişirilen yiyeceklerde alüminyum
oranı yükselmektedir. Alüminyumun vücuda alımı oral, intranazal, transdermal ve parenteral
yollarla olmaktadır. Oral olarak alınan alüminyumun diyetteki asiditesi ve bileşimi
bilinmediğinden alınan alüminyumun oranı tam olarak bilinmemektedir. Alüminyum çeşitli
mekanizmalar ile hem merkezi sinir sistemi (MSS) hem de diğer sistemler üzerinde olumsuz etkilere
neden olabilmektedir. Hafıza kaybı, titreme, irkilme, bozulmuş koordinasyon, yavaş motor hareketler,
merak kaybı gibi görülen çeşitli nörolojik belirtiler alüminyum zararı ile ilişkilendirilmiştir (Çabuş,
2012).

Şekil 6. A) Kontrol grubu beyin (serebrum) histolojisi x100, B) Al ile muamele edilmiş
sıçanların beyin histolojisi x200, C) Li uygulanan sıçanlardan alınan beyin dokusunun
histolojisi x100. H&E (Bhalla & Dhawan, 2009)
Alüminyumun zararlı etkilerine karşı lityumun koruyucu olarak kullanıldığı bir
çalışmada kontrol grubunda Piamater (beynin dış tarafını saran tabaka) tabaka, moleküler
tabaka, piramidal tabaka gösterilmiştir. Alüminyum hücrelerde tabaka boyunca dağınıklığa ve
hücrelerin çevresinde vakuollerin oluşmasına neden olmuştur. Lityumun koruyucu etkisi ile
tabakalarda hasarın düzelmeye başladığı gözlenmiştir. Alüminyum beyin ve beyinciğin hem
yağların yükseltgenmesi sonucu bozulmasına hem de reaktif oksijen stresinin artmasına neden
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olmuştur. Lityum eklendikten sonra ise stresin azaldığı gözlenmiştir (Şekil 6) (Bhalla ve
Dhawan, 2009).
Kadmiyum (Cd) yerkabuğunun nispeten nadir ağır metallerinden biridir. Herhangi bir
organizma için esansiyel olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Doğal veya antropojenik
kaynaklardan çevreye bulaşır. Antropojenik kaynaklı olarak metal eritme işlemleri, akü
üretimi, gübre üretimi, boya, kaplama ve plastik sanayi gibi kaynaklardan çevreye
verilmektedir. Doğal kaynaklı olarak salınımları ise; volkanlar, orman yangınları ve karasal
bitki örtüsünden metal bakımından zenginleştirilmiş partiküllerin doğaya salınması şeklinde
olmaktadır (Burger, 2008; Bürçün Karakaş, 2010). Günümüzde kadmiyum endüstriyel olarak
nikel/kadmiyum pillerde, korozyona karşı özellikle denizsel koşullara dayanıklılığı nedeniyle
gemi sanayisinde, çeliklerin kaplanmasında, boya sanayisinde, PVC stabilizatörü olarak,
alaşımlarda ve elektronik sanayinde kullanılır. Cd fosfatlı gübrelerde, deterjanlarda ve rafine
petrol türevlerinde bulunmakta ve bunların çok yaygın kullanımı sonucunda da önemli
miktarda Cd kirliliği ortaya çıkmaktadır (Kahvecioğlu vd, 2003; Bürçün Karakaş, 2010).
Cd, ağır metaller arasında toksik bakımdan civadan sonra ikinci, suda çözünme
özelliği bakımından da birinci sırada gelmektedir. Bu nedenle doğada yayılım hızı yüksektir
ve insan yaşamı için gerekli elementlerden değildir. Suda çözünebilir özelliğinden dolayı Cd+2
halinde sucul organizmalar tarafından biyolojik sistemlere alınmaktadır ve birikme özelliğine
sahiptir. Canlı vücudunda genellikle metallothionein ile birleşmiştir (Friberg vd, 1974;
Bürçün Karakaş, 2010). Metallothionein sisteinden zengin, düşük molekül ağırlığına sahip
olan metal bağlayıcı bir proteindir. Kadmiyum kanda proteinlere ve alyuvarlara bağlanarak
taşınmaktadır. Taşınan Cd’un %50-70’i karaciğer ve böbreklerde birikmektedir (Benson vd,
1990; Bürçün Karakaş, 2010).

Şekil 7. A) Kontrol grubuna ait kurbağa larvalarını solungaç lamelleri, B) Kadmiyuma maruz
kalan kurbağa larvalarının solungaç lamelleri (Çetin, 2012).
Kurbağalarda kadmiyum etkisi; Embriyonik evrelerinde dönemsel olarak daha hızlı büyüme
ve gelişim göstermelerine neden olmuştur. Histolojik olarak ise solungaç lamellerinde
birleşmeye yol açtığı belirlenmiştir (Şekil 7) (Çetin, 2012).
Görüldüğü gibi günümüzde hızlı endüstrileşme ve kontrolsüz kentleşme doğal
kaynakları ve çevreyi koruyamama insan sağlığını tehdit etmektedir. Sular, ormanlar, tarımsal
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topraklar sonuç olarak yaşam alanları zarar görmektedir. Endüstriyel çevre kirliliği canlı
yaşamını, sağlığını, ekosistemi tehdit etmekte, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa
neden olmakta, sağlıklı yaşama hakkımızı da elimizden almaktadır.
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ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR İÇİN FİLAMENT EKSTRUDER ÜRETİMİ
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Mustafa Enes YAZICI
Fevzi ŞAHİN
Cengiz Görkem DENGİZ
Kemal YILDIZLI
Lütfü NAMLI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Bu çalışmanın amacı gelişen teknolojiyle beraber kullanımı yaygınlaşan 3B yazıcıların
filament ihtiyacını karşılamaktır. Bilgisayar ortamında tasarlanan ekstruder makinesinin
yapılan çalışmalar sonucu üretimi gerçekleştirilmiştir. Ekstruder sisteminde adım motor
tarafından üretilen dönme hareketi kaplin yardımıyla helezon vidaya aktarılması sonucu
kovan içinde eriyik halde bulunan granül tapaya iletilir. İletilen bu eriyik haldeki granül
tapanın ucundan su havuzuna aktarılır burada soğuyarak filament özelliği kazanır. Çekme
mekanizması ile filament sabit hızda sürekli olarak çekilerek sağ sol mekanizmasına aktarılır.
Sağ sol mekanizması hareket ederek filamentin makaraya düzgün bir biçimde sarılması
sağlanmış olur. Tasarlanan ekstruder ile üretilen ABS filament ve piyasadan temin edilen
filament kullanılarak çekme testi deneyi numuneleri basılmış ve çekme testi deneyleri
gerçekleştirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Plastik Ekstruder, Filament, 3B Yazıcı, Granül, Çekme Testi Deneyi

FILAMENT EXTRUDER PRODUCTION FOR 3D PRINTERS

Abstract
The aim of this study is to meet the need for filament for 3D printers. The production of the
extruder machine designed in the computer environment has been realized as a result of the
studies. In the extruder system, the rotation movement produced by the step motor is
transferred to the screw by means of coupling. As a result of this process, the molten granule
in the sleeve is conveyed to the plug. This molten granule is transferred from the end of the
plug to the water pool, in here it gets cooling and becomes a filament. By way of pull
mechanism, the filament is taken continuously at constant speed and transferred to left and
right mechanism. The left and right mechanism moves to ensure that the filament is wound
properly. Tensile test specimens were drawn by using ABS filament which we produced and
commercially avaliable filament. Tensile test experiments were carried out using these
filaments.
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1.GİRİŞ
Üç boyutlu yazıcıların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Önde gelen pazar araştırma
şirketlerinin çoğu, 3B baskı pazarının önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca şaşırtıcı bir oranda
büyüyeceği öngörüsünde bulunmaktadır. Tahminler değişkenlik gösterse de çoğu pazar araştırma
şirketi, 2025 yılına kadar büyüme oranının devam edeceği ve milyarlarca dolara yükseleceği
konusunda hemfikir. [1] Yakın gelecekte evlerin olmazsa olmazı bir elektronik eşyası halini
alacaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte 3 boyutlu yazıcılardan daha kısa sürede baskı alınması,
yüksek kalitede ürünler elde edilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu üç boyutlu
yazıcılarında bir nesneyi oluşturabilmesi için bir maddeye ihtiyacı vardır. Bu madde filament
olarak adlandırılmaktadır. Genellikle 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan filamentler PLA (polilaktik
asit), ABS (akrilonitril bütadien stiren), Flex’dir. Bu filamentlerin birçok çeşidi daha
bulunmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte daha farklı yapıda ve özelliklerde filamentler
üretilmektedir. 3 boyutlu yazıcılarda 1,75 mm ve 3 mm çapında filamentler kullanılmaktadır [2].
Plastik ürünlerin aynı kesitte, hassas ölçülerde ve istenilen uzunlukta, devamlı (kesiksiz)
olarak elde edilmesini sağlayan makinelere ekstrüzyon makineleri denir. Üç boyutlu yazıcı
filament malzemesi plastik ekstrüzyon makineleri ile üretilmektedir. Filamentin üretimi
aşamasında çap değerinin belli bir tolerans aralığında olması, kesitinin boşluklu yapıya sahip
olmamasına, yüzey pürüzlülük değerinin iyi olması gibi önemli unsurlara dikkat edilmelidir
[3].
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2. TASARIM VE PROTOTİP
Filament üretim hattının ekstruder kısmında sırasıyla gerçekleşen işlemler; motor tarafından
oluşturulan dönme hareketi kaplin vasıtasıyla helezon vidaya aktarılır. Kovanın içindeki
helezon vida, haznede bulunan granülleri nozula taşır. Granüller baskı ucuna gelmeden ısıtıcı
bant ile ısıtılarak macun kıvamına getirilir. Vida içinde oluşan basınçla tel şeklinde sürekli
olarak çıkarılır. Şekil 1’de ekstrüzyon sistemi elemanları, Şekil 2’de ekstrüzyon sisteminin
sıcaklık kontrolü için kullanılan elemanları görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

(e)

(d)

Şekil 1 Ekstrüzyon sistemi elemanları (a) Helezon vida (b) Kovan (c) Adım motoru (d) Motor sürücü (e) Kaplin

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2 (a) PID sıcaklık kontrol ünitesi (b) Termokupl (c) Isıtıcı bant (d) Sıcaklık kontrol ünitesi
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Tasarımda kullanılan dijital termostat 220 V alternatif akımla çalışmaktadır. 1 nolu sokete
nötr kablosu, 2 nolu sokete faz kablosu, 9 ve 10 nolu soketlere termokupl kabloları bağlandı.
4 ve 5 nolu soketleri rölenin sırasıyla 3 ve 4 soketlerine kablo ile bağlandı. Rölenin 1 nolu
soketi faz kablosu ile birleştirildi. Rölenin 2 nolu soketi mika ısıtıcı banda, mika ısıtıcı bandın
diğer kablosuda nötr kablosuna bağlandı. (Şekil 2a) ’da PID sıcaklık kontrol ünitesi, Şekil 3
’de sıcaklık kontrol şeması görülmektedir.

Şekil 3 Filament ekstruder sıcaklık kontrol devre şeması
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Ekstruder kısmından tel şeklinde sürekli çıkarılan filament su havuzundan geçirilerek
soğutulur. Soğutulan filament tasarlanan çekme mekanizması ile sürekli olarak sabit hızda
çekilir. Filament bu aşamadan sonra tasarlanan sağ sol mekanizması ile hareket ettirilerek
makaraya sarılır ve böylece üç boyutlu yazılarda kullanılmaya uygun hale gelmiş olur. Şekil
4’ de filament üretim sistemi model tasarımı ve prototipi görülmektedir.

Şekil 4 Filament üretim sistemi model tasarımı ve prototipi
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2.1 TASARIMDA YAPILAN HESAPLAMALAR
2.1.1 Filamentin çıkış hızı hesabı
Helezon vidanın taşıdığı granüllerin nozuldan eriyik halde çıkarken ki hız hesabı aşağıda
gösterilmiştir. Yapılan hesap neticesinde çıkış hızı 20 mm/s çıkmıştır. İletim ve doldurma
faktörü (k) deneyler sonucu elde edilmiş bir sabittir.
𝐴1 : Kovan boş kesit alanı

𝐴2 :Nozul çıkış kesit alanı

𝐴1′ = ( 𝜋*𝐷12 ) / 4 ( 𝑚𝑚2 )

𝐴2 = ( 𝜋*𝐷22 ) / 4

( 𝑚𝑚2 )

𝐴1 = 𝐴1′ /2
D1 =14 mm

D2 =1.5 mm

𝐴1′ = ( 𝜋*142 ) /4 ≅ 154 𝑚𝑚2

𝐴2 = ( 𝜋*1.52 ) / 4 ≅ 1.8 𝑚𝑚2

𝐴1 = 𝐴1′ /2=154/2 = 77 𝑚𝑚2
V1 = (S*𝑛̇ ) / 60 mm/s

k * 𝐴1 * 𝑉1= 𝐴2 * 𝑉2

S: Vida adımı (25 mm)

k: iletim ve doldurma faktörü (0.056)

𝑛̇ : Helezon vida deviri (20 d/dk)

𝑉2=(k*𝐴1 * 𝑉1) / 𝐴2

V1 = (25*20) / 60 ≅ 8.3 mm/s

𝑉2= (0.056*77* 8.3) / 1.8
𝑉2= 20 mm/s

2.2.2 Sağ sol mekanizması hesabı ve çalışma prensibi
Mekanizmada kullanılan T8 (Trapez Ø8 mm) vidanın hatvesi 2 mm’dir. Yani iki diş
arasındaki mesafe 2 mm’dir. Trapez vida 360° döndüğünde trapez vidaya bağlı filament tutma
mekanizması sağ veya sola 2 mm hareket etmiş olacaktır. Filament tutma mekanizmasından
geçen filament çapı 1.75 mm ‘dir. Filamentin makaraya düzgün sarılabilmesi için makara her
bir turunda sağ sol mekanizması 1.75 mm sağa veya sola hareket etmelidir. Mekanizma, optik
sensör her tetiklendiğinde 1.75 mm yana kayması için aşağıdaki hesaplar yapılmıştır.
Nema 17 step motor 1 turu 200 adımda atıyor. Mikro adımlar (1/16) sayesinde 1 turu 3200
adımda atması sağlanmıştır.
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1 tur = 360 ° = 3200 adım
X: Sağ sol mekanizmasının 1.75 mm hareket etmesi için motorun atması gereken adım sayısı
X= [(Step motorun 1 tur atması için adım sayısı) x (Mekanizmanın sağa veya sola hareket
etmesi istenilen mesafe)] / (Trapez vidanın hatvesi)
X = (3200*1.75)/2=2800 adım
Step motorun her optik sensör tetiklendiğinde 2800 adım atacak şekilde Arduino’ya kodlar
yüklenmiştir. Makaranın miline ince ve kısa bir metal parçası monte edilmiştir. Optik sensör
metal parça arasından geçecek şekilde üst şasiye monte edilmiştir. Makara dönmesiyle birlikte
metal parça optik sensörü tetikleyerek Arduino’ ya sinyal gönderir. Bu sinyal sayesinde sağ
sol mekanizmasında bulunan adım motor çalışır konuma getirilmiş olur. Motor milinin
dönmesiyle birlikte trapez vidaya monte edilmiş yatak hareket eder. Makaranın sabit bir
genişliği olduğu için belli bir müddet sonra motor milinin ters istikamette dönmesi gerekir
bunun için filamenti taşıyan yatağın sağ ve soluna sınır anahtarları yerleştirilmiştir. Böylelikle
yatak sınır anahtarına çarptığında Arduino’ ya sinyal gönderilerek motor ters istikamette
çalıştırılmış olur. Bu süreç sürekli bu şekilde devam ederek sağ sol mekanizması çalışmış
olur.
2.2.3 Makara devir hesabı
Makarayı döndürecek redüktörlü motorun en uygun Rpm (dakikadaki devir sayısı)’e göre
seçilmesi için gösterilen Tablo 1 oluşturulmuştur. Tabloda ilk sütundaki n filamentin
makaraya sarıldığı katmanı ifade etmektedir. İkinci sütundaki s formüldeki sabit değişkendir.
Tablonun oluşturulması için aşağıdaki formüller çıkartılarak hesaplar yapılmıştır. Şekil 5’ de
makara kesiti, Tablo 1’ de hesap tablosu görülmektedir.
D =𝐷′ +2*𝑠𝑖 *d (mm)

N= (Makara genişliği / Filament çapı)

𝐷′ : Makaranın ilk çapı 80 mm

Makara genişliği = 50 mm

𝑠𝑖 : Sabit değişken i [0,40]

Filament çapı = 1.75mm

d: Filamentin çapı 1.75mm

N = (50/1.75) ≅ 29 (yan sıra sayısı)

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

488

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

𝐿𝑗 =П*D*N (m)

𝐿𝑗 : j. Katman filament uzunluğu j [1,41]

a=20 mm/s (deneyler sonucu elde edilmiş bir sayıdır)
a : Filamentin ekstruderden çıkış hızı
𝑉ç= w*r =(D*П*𝑛̇ )/60 𝑉ç: Makara çevresel hızı (20 mm/s)
𝑛̇ = (60*𝑉ç) /

(D*П)

Makaranın

devri (d/dk)

𝑛̇ :

Şekil 5 Makara kesiti
Her bir katmana filament sarılma süresini bulmak için aşağıdaki hesap yapılır.
t j = Lj / a

t j : Her bir katmanın sarılma süresi (sn)

t ′j = t j / 60

t ′j : Her bir katmanın sarılma süresi (dk)

Filamentin yan sıraya geçme zamanı aşağıdaki gibi hesaplanır.
t y = (t j * filament çapı) / makara genişliği
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Tablo 1. Hesap tablosu

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

490

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Tablo 1’ de hesaplanan çap ve devir verilerinin değişimi Şekil 6’ çap devir grafiği olarak
gösterilmiştir.

Şekil 6 Çap devir grafiği
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Çekme Deneyi Testleri
Üretilen filamentin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için üç boyutlu yazıcı ile çekme testi
numuneleri çıkartılmıştır. Kullanılan filament türü ABS olduğu için üç boyutlu yazıcının tabla
sıcaklığı 100 °C ’ye ayarlandı. Yazıcı nozul sıcaklığıda 230 °C ´ye ayarlanmıştır. 1 numaralı
numuneler kendi ürettiğimiz ABS filamentten basılan çekme test numuneleridir. 2 numaralı
numuneler piyasadan temin edilen ABS filamentten basılan çekme test numuneleridir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 7 (a) Çekme testi için üretilen numuneler (1 ile ifade edilen üretilen Abs filament, 2 ile
ifade edilen piyasada bulunan Abs filamentten üretilmiştir.)
(b) Çekme testi sonucu numunelerin son hali
(c) Çekme testi başlangıç numune görünümü
(d) Çekme testi bitiş numune görünümü
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Çekme testi deneyi sonucu alınan veriler aşağıda şekil 6’daki grafikle ifade edilmiştir. Kopma
mukavemeti 1.numune için 32,42 Mpa, 2.numune için 26,15 Mpa’ dır. Abs filamentin kopma
mukavemetinin yüksek olması belirleyici bir özellik olduğundan üretilen filament piyasadaki
filamente kıyasla daha kaliteli olduğu gözlemlenmiştir.

Çekme Grafiği
35
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30

25
20
ABS 1 Üretilen
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ABS 2 Tedarik Edilen

10
5

0
-0,002

-5

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

Birim Uzama (mm/mm)
Şekil 8 Çekme testi deneyi sonucu elde edilen grafik
3.2. ABS Filament Üretim Malzeme Sıcaklık Değerleri
Filament üretimi için çalışmada ABS granül malzeme kullanılmıştır. Sıcaklık değerleri için
standart erime sıcaklığı değerleri baz alınmıştır. Filament üretimi için gerekli olan sıcaklıkları
sağlamak içi sistemde iki adet ısıtıcı bant kullanılmıştır. Bu ısıtıcı bantlardan bir tanesi granül
malzemenin erimesi için gerekli olan sıcaklığı sağlamak için kovanı ısıtmaktadır. Diğeri ise
nozul elemanı ısıtmakla görevlidir ve çıkış sıcaklığını ayarlamaktadır. Filament üretim sistemi
ABS üretim aşamasında kullanılan sıcaklık değerleri Tablo 1’ te görülmektedir.
ABS standart erime sıcaklığı (°C)
250-260 °C

Sistemde ABS filament üretim sıcaklığı
190-200 °C

Tablo 2 Filament üretim sistemi ABS üretim aşamasında kullanılan sıcaklık değerleri
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA
Projede kullanılan helozon vida ahşap delme vidası olduğu için istenilen hassasiyette filament
üretimini olanak sağlamadı. Üretilen filament 1.75±0.2 mm olarak ölçüldü. Bunun nedeni ise;
ahşap delme vidasında diş yüksekliğinin sabit olmasından kaynaklandığı gözlemlendi.
Filament çapının 1.75±0.05 mm hassasiyette olması için vida diş yüksekliğinin giderek belli
bir oranda azalması gerekmektedir. Vida diş yüksekliğinin giderek azalmasının bir diğer etkisi
de sıkıştırma etkisiyle kovan içine hapsolan havanın geriye doğru itilmesine neden olur ve
çıkan filamentin içinde hava kabarcığının olmamasını sağlar. Şekil 7’de iki vidanın farkı
görülmektedir.

Şekil 9Ahşap delme ve ekstrüzyon vidası
Baskı ucundan çıkan filamentin hızıyla merdanenin çevresel hızı eşit olduğu ve merdanenin
hızı baskı ucundan çıkan filamentin hızından fazla olduğu durumda filamentin arada biriktiği,
merdanenin hızının baskı ucundan çıkan filamentin hızından küçük olduğu durumda ise
filamentin kopma eşiğine geldiği yapılan deneyler sonucu gözlemlendi.
Nozulda bulunan 1.5 mm deliğe filamentin daha kaliteli çıkabilmesi için havşa atılmalıdır.
Havşa atılmadan önce filament yüzeyinin pürüzlü çıktığı, termostat yardımıyla ayarlanan
sıcaklık değeri ABS granül için 200˚C üzerinde iken filamentin çok eriyik halde kovandan
çıkması , motorun hızı ile sistemin sıcaklığı arasında doğru orantılı bir değişim olduğu, çekme
mekanizmasında bulunan merdane ilk yapımda tam yuvarlak olmadığından merdanenin
çevresindeki hızda farklıklar olması ve bunun neticesinde filament yüzeyinde belli aralıkta
boğumlar oluştuğu yapılan deneyler sonucu gözlemlendi.
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5.SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada filament ekstruder tasarımı, ABS granülden filament üretimi ve üretilen
filamentten üç boyutlu yazıcıyla çıktı alınmıştır. Yazıcıdan çıkarılan numunelerle çekme testi
yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlar ve öneriler elde edilmiştir.
•

Filament çapının daha hassas tolerans aralığında imal etmek için ahşap vidası yerine
diş adımı giderek azalan helezon vida kullanılması gerekmektedir.

•

Filamentin çapını sürekli ve daha hassas olarak dokunmadan ölçmek için lazerli ölçüm
cihazı kullanılması gerekmektedir.

•

ABS granülle üretim yapılırken nozul ucu 1.5 mm olması gerekir. Çünkü filament
nozuldan çıkarken havanın etkisiyle genleşmektedir.

•

Makara değiştirilirken üretilen filamentin israf olmaması için filament iki kasnak
arasında gerdirilebilir. Makara takıldıktan sonra iki kasnak arasında biriktirilen
filament makaraya sardırılır.

•

Daha fazla üretim yapmak için nozula çift delik açılarak aynı anda iki makara sarılarak
üretim kapasitesi arttırılmış olur.

•

Üretilen filament hassas yüzey kalitesine sahip olması için nozul ucuna havşa atılması
gerekir.

•

Üretilen filamentin çapının ±0.2 mm tolerans aralığında olması helezon vida
yapısından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

•

1.55 mm ile 1.75 mm arasında değişen filamentte üç boyutlu yazıcıdan % 100
dolulukta basılan parçanın içinde boşluklar olduğu gözlemlenmiştir.

•

1.75 mm ile 1.95 mm arasında üretilen filament üç boyutlu yazıcının bowden
tüpünden geçmediği için baskı kalitesi üzerindeki etkisi gözlemlenememiştir.
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SÖZLÜKBILIMININ STATÜSÜ BARESINDE BAZI KAYITLAR
SOME NOTES ABOUT THE STATUS OF THE DICTIONARY
Leyla HÜSEYNOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Özet
Sözlüklerin hazırlanması, onların incelenmesi konusuyla ilgilenen bir dilbilim bölümü gibi ve
kelimenin anlamsal yapısını, özelliklerini ve anlamlarının açıklanmasını öğrenen bilim olarak
Kabul edilmiş Yunan kökenli “leksikografiya” Azerbaycan dilinde “sözlükçülük” terimine
uygun oluyor. Zamanında dilimizde aynı anlamda “sözlükbilimi” adı da
kullanılmıştır.Sözlükbilimi terimi daha sonra İngiliz ve Amerikan ansiklopedilerinde yaygın
olarak kullanılmıştır. Şu anda, Azerbaycan dilbiliminde sözlüklerin oluşturulması ve
incelenmesi, genellikle sözlükbilimi çalışmasıyla bağlı bu terim kabul edilmiş, sözlükbilimi
terimiyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.Dilbilim tarihinde leksikografiyanı leksikologiyadan ayıran araştırmacılar da olmuştur.Örneğin, ünlü İspanyol sözlükbilimcisi Julio
Casares rus diline çevrilmiş, “Modern Sözlükbilimine Giriş” adlı eserinde söylüyor ki,
eksikografiya – sözlüklerin oluşturulması teknikleri ve sanatıdır. Hem sözlüklerin yaratılması
deneyimi, yani sözlük işi olarak hem de dilbilimin bil bölmesi olarak sözlükbilimi dilin sözlük
bönyesine dayanmakla sözlüklerin yaratılması teorisini hazırlayır, sözlüklerin çeşitlerini ve
onların yaratılma prosedürlerini hazırlıyor.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan dili, sözlükbilimi, leksikografiya

Abstract
The Greek "lexicography", which is regarded as a linguistic aspect of vocabulary preparation,
the study of the vocabulary, and the semantic structure of the word, its characteristics and its
meaning, corresponds to the term "vocabulary" in Azerbaijani. The name of the lexicography
has been used in our language in the same sense. The name of the lexicography was then
widely used in the English and American encyclopaedias. At present, the creation and
investigation of dictionaries in Azerbaijani linguistics is generally regarded as a term for
lexicography, and is used as a synonym for lexicology. In the history of linguistics, there were
researchers distinguishing lexicography from lexicology. For example, Julio Casares, a
renowned Spanish lecturer, translated into Russian, says in his introduction to Modern
Linguistics that lexicography is the art of creating dictionaries. As well as vocabulary,
lexicology as a part of linguistics, the lexicology prepares the theory of dictionary creation,
types of dictionaries and their creation procedures, based on the vocabulary of the language.
Key words: Azerbaijan language, lexicology, lexicography
Giriş
Sözlüklerin hazırlanması, onların incelenmesi konusuyla ilgilenen bir dilbilim bölümü
gibi ve kelimenin anlamsal yapısını, özelliklerini ve anlamlarının açıklanmasını öğrenen bilim
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olarak Kabul edilmiş Yunan kökenli “leksikografiya” Azerbaycan dilinde “sözlükçülük”
terimine uygun oluyor. Zamanında dilimizde aynı anlamda “sözlükbilimi” adı da
kullanılmıştır.
1896'da
Brokhuez
ve
Yefron'unbirgebastıkları
ansiklopedide
“sözlükbilim”(“leksikografiya”) kelimesine ait ayrıca makale olmamış, o, “leksikologiya”
makalesinin içinde açıklanmıştır. [1, s. 5]. Ancak, Aleksandr ve Ignati Granatkardeşlerinin
1916'da yayınladığıansiklopedide artık “leksikografiya” adlı makale yer almıştır. [1, s. 5]
Leksikografiya terimi daha sonra İngiliz ve Amerikan ansiklopedilerinde yaygın olarak
kullanılmıştır. Şu anda, Azerbaycan dilbiliminde sözlüklerin oluşturulması ve incelenmesi,
genellikle sözlükbilimi çalışmasıyla bağlı bu terim kabul edilmiş, sözlükbilimi terimiyle
eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.
Leksikografiya sözlükbilimiyle yakından bağlantılıdır, çünkü leksikologiya ile ilgilenen
herkes kesinlikle sözlüğe atıfta bulunur. Leksikografiya sözlükde tüm özellikleriyle birlikte
kelimeni sunuyor, o yüzden de sözlük yalnız herhabgi bir dil üzere vazgeçilmez bir kaynak
değil, aynı zamanda bilimsel araştırmaların yapılması için önemli bir araçtır.
Tartışmalar
Dilbilim tarihindeleksikografiyanı leksikologiyadan ayıran araştırmacılar da
olmuştur.Örneğin, ünlü İspanyol sözlükbilimcisi Julio Casares rus diline çevrilmiş, “Modern
Sözlükbilimine Giriş” adlı eserinde söylüyor ki,eksikografiya – sözlüklerin oluşturulması
teknikleri ve sanatıdır.[2, s. 26-27]
Azerbaycan'ın ünlü sözlükbilimcisi Aliheydar Orucov sözlükbilimin nesnesini, hacmini
ve görevlerini tanımlarken, onu leksikologiya ve semasiologiya ile karşılaştırır ve
H.Kasares'in yukarıda belirtilen eserine dayanarak leksikografiyanı sözlük oluşturmak sanatı
(pratik leksikologiya), leksikologiya ve semasiyologiyanı ise bilim adlandırır. [3, s.
16].Aliheydar Orucov, eski Sovyet dilbilimcilerinin H.Kasares’in düşüncesini Kabul
etmediyini de sğyleyerek L.P.Stupin’in 1961’deki N.Vebster’insözlüğünün 3. Yayınının baş
editörünün F. Gouv’un sözlüğe yazdığı, yazarı ve L. Tupin'in “Dilbilimin başarıları ve
Leksikografiya” (“Linguistic advances and lexicography”) adlı makalesinden Alıntı
getirdiğini söylüyor.F. Gouv yazır ki leksikografiya henuz bilim değildir. Muhtemelen o hiç
bir zaman bilim olamayacakır ... [1, s. 6].
Sözlükbilimiyle ilgili Akad. L.V. Şerba'nın ilginç düşünceleri vardır. Onun "RusçaFransızca Sözlüğe Önsöz"ünde A. Orucov'a göre, “Akademisyen L.V.Şerba sözlükbilimine
sade bir iş olarak görenlere karşı gelerek söylüyor ki, bu çalışma hatta sözlük “yaratma” gibi
anlamsız bir ad almıştır. Aslında, dilbilimcilerimiz, özellikle sözlük "yaratıcıları" dikkate
almamışlar ki, bu çalışma her hansı bir hazır elementlerin mekanik şekilde
karşılaştırılmasından ibaret olmayarak bilimsel nitelik kazanmalıdır.[3, s. 16].A.Orucov,
herhangi bir bilimde olduğu gibi sözlükbiliminde de iki - bilimsel - teorik ve pratik uygulama
yönünün olduğunu göstermektedir. [3, s. 16].
Bulgular
Farklı dönemlerde, Rus dilbilimcilerinden V.Vinokradov [6], L.V.Şerba [4],
A.P.Yevgenyeva [8], O.S.Akmanova [7], F.P.Filin [17; 18], B.A.Larin [19], İngiliz
dilcilerinden Y.Malkiel [9], U.Marsden [10], M.M.Metyuz [11], R.U.Burchlled [15],
J.A.H.Murrey [12], A.U.Rid [13], M.Benson [14], E.M. Burkett [16] ve diğerleri, kelime
bilgisi konusunda geniş kapsamlı araştırmalar yapmış, doktora tezi, monografi ve makaleler
yazmış ve sözlükbilimin önemli bir alan olduğunu belirtmişler.
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Böylece Aliheydar Orucov'a göre, "bilimsel-teorik ve pratik uygulama özelliklerini" [3,
s.16] içeren leksikografiya dilin eğitimini, görüntüsünu ve normalleştirilmesini, dille rarası
iletişimi ve dilin bilimsel bakış açısından öğretilmesini, tanımlanmasıylasosyal olarak önemli
bir işlevler sağlıyor.
İngiliz ve Azerbaycan sözlüğünün gelişme tarihi
Hem sözlüklerin yaratılması deneyimi, yani sözlük işi olarak hem de dilbilimin bil
bölmesi olarak sözlükbilimi dilin sözlük bönyesine dayanmakla sözlüklerin yaratılması
teorisini hazırlayır, sözlüklerinçeşitlerini ve bunların hazırlanma ilkelerini bilimsel açıdan
çalışarak ortaya koyuyor. [4].
Sözlük çalışması bir çok halklarda yazının henuz gelişme aşamalarında zor kelimelerin,
özellikle alıntı kelimelerin açıklanmasına, izahına vey aydınlaşmasına ihtiyaç yüzünden
ortaya çıkmıştır. Dilde mevcüt olan herhangi bir sözlüye insanların büyük bir ihtiyaçları
vardır. Sözlüyün esas hem de önemli bir sorgu menbeyi olduğunu herkes bugüniyi anlıyor.
Sözlüklerin ortaya çıkması tarihi çok eski zamanlara dayanıyor.
Örneğin, Türk dillerinin ilk sözlüğü - Mahmud Kaşğari'nin "Divani-lugat-it-turk" eserii
XI. Yüzyılda yaratılmıştır [5].
Araştırmacılar söylüyorlar ki, Batı Avrupa’da ilk kelimelerin ortaya çıkması
17.yüzyıladenk gelse de, sözlükçülük işinin tarihi daha eskilere dayanıyor. [1, s. 52]. Bu
bölümde konumuzla ilgili olarak İngiliz, Amerika ve Azerbaycan dilbiliminin gelişim tarihine
bakacağız.
İngiliz sözlüğünün gelişim aşamaları ve araştırma konuları
İngiliz dilbiliminin yaranması İngilterede Hristiyanlığın benimsenmesinden sonraki
döneme(597-ci il) denk gelmiştir. Bu VI-VII yüzyıllarda Latin dilinin öğrenilmesiyle ilgili
olmuşdur.Bu dönemde, Latince, dini ayinlerin yayılmasında önemli bir arac olduğu için
tümBatı Avrupa’da, o sıradan İngilterede geniş yayılmış ve kiliselerde esas yere sahip idi.
Latin dilinin lider pozisyonu XVII. Yüzyıla kadar, bazı kaynaklara dayanarak, hatta XVIII
yüzyıla kadar devam etmiştir. Latin dilinin bu kadar geniş yayılması nedeniyle birçok yaratıcı
aydınlar eserlerini o dile çeviriyorlardı. Örneğin, L. P.Stupin'in söylediğine göre, 17.
yüzyılınünlü İngiliz filozofu Fransis Bakon kendi eserlerini İngilizce'den Latince'ye
çevirmiştir [1, s. 52].
7. yüzyıldan itibaren Latin dili Manastır okullarında da öğrenilmeye başlandı,
çünküBibliya kitabları Latin elyazmalarında idi; anlaşılmayan zor kelimeler sözlükler
aracılığıyla açıklanıyordu. Bu yazılar daha sonra herhangi bir hükümdar tarafından
okunurdusa, anlaşılmayan kelimeler ve ifadeler hakkında böyle açıklamalar yapılırdı ve bu
kelimeler nihayet Anglo-saksoncaya çevrilirdi. Böylece ilk sözlükler (glossariler) ortaya
çıkmaya başladı.Bu sözlükler genişledikce alfabesırasında sıralanıyordu.Sonuçta birkaç böyle
sözlük oluşturuldu ki, bunların da en eskisi, L.P.Stupin’in söylediği gibi, VIII-IX. Yüzyıllara
ait olanlar idi.Onlar aşağıdakilerdir.Corpus Glossary, Leiden Glossary, Epina Glossary ve
Erfurt Glossary.L.P.Stupin gösteriyor ki, Corpus Glossary bu sözlüklerin birincisidir ve
Büyük Britaniyanın Kembric Üniversitesine bağlı olan bir kolej kütüphanesinde saklandığını
gösteriyor.Hemin sözlükte toplam 2 bin kelime var ve onlar alfabe sırasıyla verilmiştir [1,
s.53].
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O dönemin keşiş ve alimlerinden biri olan Elfrikin 10. yüzyılın sonlarında bu tipde
Latince-İngilizce bir sözlüğü olmuştur. Bu sözlükde insan vücudunun, hastalıkların ve
tarımda kullanılan çeşitli enstrümanların adları verilmişdir [1, s. 53].
Orta Çağlarda, öğretme yerlerinde artık Latinceyle birlikte Fransızca da öğretilirdi.
Bununla bağlı yeni tipli sözlüklerin ortaya çıkışını gözlemlemek mümkün idi. Örneğin,
1200'de Aleksander Nekham, mutfak eşyalarının adlarını, yemek pişirme adlarını, ev aletleri
adlarını, tarım makineleri adlarını ve benzerlerini içeren üç dilli (Latince-Fransızca-İngilizce)
bir sözlük hazırladı. Bu sözlük “De Nominibus Utensilium” olarak adlandırıldı.
Ortaçağ Avrupa medeniyetinde İngilizce daha da gelişmeye başladı ve bununla ilgili
sözlükbilimi de gelişti.SonuçtaVIII-XIV yüzyıllarda İngilizsözlükbilimi tarihinde Latinceyi
öğrenenler için Latince-İngilizce, İngilizce-Latince iki dilli sözlükler el yazısı şeklinde
derlenmiştir [1, s. 54].
Bütün bunlar İngiliz sözlüğü tarihinin ilk aşamasıdır. Bu dönem sözlüklerinin önemi
şundaydı ki, o dönemde hem ingilizceyi hem de Latinceyi öğrenenler için önemli bir materyal
olmuştur.
İngiliz sözlükbiliminin ikinci aşaması iki dilli sözlüklerin geliştirilmesi ve
oluşturulmasıyla karakterize ediyor.Böyle sözlüklerden biri, 1440'da yazılmış olan "Eğitimli
Gençler için Hazine" adlı sözlüktür. Sözlük yaklaşık 12.000 kelimeyi içeriyor. Orada bazı
Latince kelimelerin açıklanması verilmiş, alıntılar gösterilmiş, ve yazartarafından bazı
açıklamalar, ifadeler,sabit söz kombinasyonları, obrazlı - figüratif ifadeler vb. verilmiştir.
1483'de ikinci bir sözlük, İngilizce-Latince "Catholicum Anglicum" ("Genel İngilizce")
derlendi.Burada 8000 kelime yer almıştır.Bu sözlükde ana kelimeler alfabetik sırayla verilmiş,
önünde Latince ekvivalentleri - eşdeğerleri gösterilmiştir. 1460'da basıldığı tahmin edilen
Latince-İngilizce "Medulla grammatical" ("Gramatikanın rolü") adlı sözlükde
Latin
kelimelerinin önünde İngilizekvivalentleri - eşdeğerleri verilmişti.
İngiliz sözlükbiliminin ikinci aşamasında artık sözlüklerin yayımlanması dönemi
başlıyor.İngiltere'de ilk kez basılan sözlük“Ortus Vocabulorum” (“Söz bağı”) adlanır.Sözlük
1500'de yayınlandı.Hemin Latince-İngilizce sözlüğünmateriyeli 1460'dabasılmış aynı adlı
sözlükden götürülmüş ve yaklaşık 27.000 kelimeden oluşmuştur.Sözlükde kelimeler İngiliz
veya Latinekvivalentleri - eşdeğerleri kullanılarak açıklanmıştır.
15. yüzyılda İngiltere'de yayınlanmış diğer sözlükler C.Stenbrick'in 1496'da oluşturduğu
"Vocabula" ("Kelimeler") ve 1508'de yayınlanmış "Vulgaria" ("Günlüğü") adlı sözlükbilimsel
eserleridir. Bu eserler kendi dönemleri için önemli araçlardan biri olmuştur.
Böylece İngilizce kelime bilgisinin ikinci aşaması sona ermekte ve 16. yüzyılın üçüncü
aşaması başlanmaktadır. O zaman, artık, o sıradan İngiltere'de, İtaliya'da ve Fransa'da
Rönesans dönemi başlanmış ve yüksek bir düzeye ulaştı. Bu artık İngiltere'de bilim ve
kültürün hızla geliştiği zamandı. O zamanlar, birçok bilim alanıyla yanaşı sözlükbilimi de
gelişiyordu.
Bu alanda Thomas Eliot'un “The Dictionary” ("Sözlük") kitabının adını söyleğebiliriz
Bu Latince-İngilizce sözlük yapısına gore sorgu niteliği taşıyordu. Burada Latin kelimeleri,
İngilizce açıklanmış ve bazen ekvivalenti de verilmiştir.Sorgu sözlüğünde klasik Latin
edebiyatından örnekler, Latin atasözleri, özdeyişler vb yansımıştır.Sözlük kendi dönemi için
çok ün kazanmış ve yazarına popülerlik kazandırmıştır. Sözlükhem T.Eliot, hem de
öğrencileri tarafından defalarca tekrar basılmıştır. [1, s. 57].
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İngiltere’de 16.yüzyılda Latinca-İngilizce sözlüklerin popülaritesi devam ediyordu. Bu
sözlüklerin tekrarı ve yenilerinin ortaya çıkması bu gerçeği doğrular. T. Kouper’in (Cooper
Th. Thesaurus Linguae Romanae et Britanicae, 1565), G.Moreliusun (Morelius G. Verborum
Latinorium cum Graecis Anglicisgue, 1583), T.Tomasın (Thomas Th. Dictionarium Linguae
Latinae et Anglicanae, 1587) sözlükleri onlara örnek gösterilebilir.
Aynı dönemde (on altıncı yüzyılda), Latince-İngilizce sözlüklerle beraber, İngilizceLatince sözlükler de basılarak yaygın olarak yayılmağa başlamıştır. Bu sözlüklerden
aşağıdakileri gösterebiliriz: Huloet R. Abcedarium Anglico Latinum (1552); Withals J. Shorte
Dictonarie for Yange Begynners (1553); Baret J.Alvearie, or Triple Dictionarie in English,
Latin and French (1573); Rider J. Bibliotheca Scholastica. «A Double Dictionarie (1589).
Sonuç
Yukarıda anlatılanlardan böyle bir sonuca varabiliriz ki, İngiliz sözlükbiliminin üçüncü
aşamasında sadece iki dilli - Latince-İngilizce, İngilizce-Latince sözlükler daha geniş
yayılmıştır. İngiltere’de sözlükbiliminin gelişiminini dördüncü aşaması onunla karakterize
ediliyor ki, bu zaman sözlükler artık diller üzere kapsamını genişletmeye başlamıştır.
Gerçeğiyle karakterizedir. Örneğin, Fransızca, İspanyolca ve İtalyancayla da ikidilli ve
çokdilli çeviri sözlükleri oluşturuluyordu.
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NANOPATİKÜL KATKILANDIRILMIŞ MADENİ YAĞLARIN DERİN ÇEKME
İŞLEMİNDEKİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ
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Özet
Çeşitli nanopartiküller, potansiyel olarak sürtünme ve aşınma özelliklerine sahip yağlayıcı
katkı maddeleri olarak kullanılır. Nanopartiküller, yağ kullanılan derin çekme işlemlerinde
sacın yüzeyindeki boşlukları doldurarak daha rahat akmasını sağlar. Bu çalışmada derin
çekme işlemi için kullanılan yağlara nanopartikül katkılandırarak derin çekme performansına
olan etkileri incelenmiştir. Nanopartikül katkılı yağ üretiminde yağın içine koyulacak
nanopartikülün cinsi, miktarı ve boyutları yüksek önem arz etmektedir. Yapılan çalışmada yağ
içerisine katkılandırılacak olan nanopartikül miktarı ve bunun derin çekmeye olan etkisi
incelenmiştir. Bu yağların hazırlanışı sırasında ilk olarak belirli oranlarda yağ ve partikül
beher kabında karıştırılmıştır. Ardından manyetik karıştırıcıda 10 dakika ve ısıtılmadan
karıştırılan numune daha sonra da ultrasonik karıştırıcıda 5 dakika karıştırılmıştır. Sac
numuneler önce yağsız, sonra katkısız yağ ile sonrasında ise sırasıyla %1 ve %5
nanopartiküllü yağ ile Erichsen testine tabi tutularak performansları karşılaştırılmıştır.
Çalışmada kullanılan sac numuneler 0.5 mm kalınlığında, 60x60 mm2 boyutlarındaki Al5754
malzemeden seçilmiştir.
Anahtar kelimeler: Derin Çekme, Nanopartikül, Yağlama, Sac Metal, Erichsen Testi

INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF NANOPARTICAL ADDITIVE
MINERAL OILS IN DEEP DRAWING PROCESS

Abstract
Various nanoparticles are used as lubricant additives with potential friction and wear
properties. Nanoparticles allow the oil to flow more easily by filling the gaps on the surface of
the sheet in deep drawing operations. In this study, the effects of nanoparticle additives on the
oils used for deep drawing are investigated. The type, amount and size of nanoparticle that
will be put into the oil in the production of nanoparticle added oil is of high importance. In
this study, the amount of nanoparticle that will be added to the oil and its effect on the deep
draw was investigated. During the preparation of these oils, the oil and particulate were first
mixed in each container at certain rates. The sample was then mixed for 10 minutes in the
magnetic stirrer and 5 minutes in the ultrasonic stirrer without heating. Metal samples were

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

503

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
first compared with non-fat, then with unadjusted oil and then followed by 1% and 5%
nanoparticle oil and Erichsen test, respectively. The sheet samples used in the study were
selected from Al5754 material of 0.5 mm thickness, 60x60 mm2 size.
Keywords: Deep Drawing, Nanoparticle, Lubrication, Sheet Metal, Erichsen Test

1. GİRİŞ
Derin çekme işlemi, yassı bir sacdan üç boyutlu derin bir parça elde etme işlemi olarak
tanımlanabilir. Derin çekme işleminde genellikle elde edilen parçanın tabanı düzdür. Küresel
veya karmaşık şekilli parçalarda derin çekme işlemi ile birlikte gererek şekillendirme işlemi
de kullanılır.

Şekil 1 Derin çekme kalıbına ait örnek [1]
Derin çekme kabiliyetini malzeme özellikleri, kalıp geometrisi, yağlama durumu gibi
faktörler etkiler. Malzemenin biçimlendirilebilme kabiliyeti iyi ise iyi olmayan kalıp
geometrisi ve yağlama durumu ile sağlam parça elde edilebilir [2].
Yağlama işlemi bakımından derin çekmede yağlama ıstampa kuvvetini küçültmesi, derin
çekme oranı yükseltmesi, takım aşınmasını azaltarak ömrünü uzatması ve üretim kusurlarını
önlemesi bakımından önem taşır. Yağlama işlemi, dış sürtünmeleri kontrol altına alarak sarf
edilen işi azalttığından çok yararlıdır. Yağlayıcı olarak genel uygulamalarda madeni yağlar,
sabun çözeltileri, emülsiyonlar, zor koşullarda ise kaplamalar, mum ve katı yağlayıcılar
kullanılır [3].
Yağlara nanopartikül gibi katkı maddeleri eklenerek performansında artma veya azalma gibi
farklılıklar izlenebilir. Sacların yüzeyinde çok küçük boşluklar bulunmaktadır. Yağlara
eklenen nanopartiküller bu boşlukları doldurarak sacın yüzeyini tam anlamıyla pürüzsüz hale
getirmektedir. Böylelikle çekme işleminde daha fazla verim elde edilmektedir.
Nanopartikülün oranı fazla olduğunda topaklanma meydana gelmektedir ve yüzeyde pürüz
olarak görev yaparak sürtünmeyi arttırmaktadır.
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Şekil 2 Nanopartiküllerin sacın yüzeyindeki pürüzleri doldurma şekli [4]
Nanopartiküllerin küçük boyutu, sürtünme yüzeylerine ve yüzey-hacim oranına bağlı olarak
çevre ile reaksiyonlarına nüfuz etmelerine yardımcı olur. Nanopartiküllerin boyutu, malzeme
yüzeyindeki boşluğa kıyasla çok büyükse, temas bölgesine kötü yağlanmaya neden olurlar.
Nanopartiküllerin sertlik gibi mekanik özellikleri, boyutlarına göre belirlenir ve bu da
tribolojik davranışı etkiler. Nanopartiküllerin şekli de önemli bir rol oynamaktadır.
Nanopartikülün şekli, yükleme sırasında nanopartiküllerin yaşadığı basınca karşılık gelir.
Nano yağlayıcıların kullanımı ile ilgili çalışmaların çoğunda küresel şekilli nanopartiküller
kullanılmaktadır [5].
Daha önce Mosleh ve arkadaşları şekillendirme yağı içerisine MoS2, WS2, hBN gibi farklı
oranlarda nanopartikül katarak tribolojik özelliklerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 50100 nm boyutlarındaki partiküllerin aşınmaya karşı önemli ölçüde direnç gösterdiklerini
belirlemişlerdir [6]. Zareh-Desari ve Davoodi çalışmalarında soya ve kanola yağılarına CuO
ve SiO2 nanopartikülleri ekleyerek, bu yağların şekillendirme işlemlerine olan etkisini
standart halka sıkıştırma testi yaparak incelemişlerdir. SiO2 ile katkılanrılmış sebze yağının
sürtünmeyi düşürdüğünü gözlemlemişlerdir [7]. Abdullah ve arkadaşları ise nanoparcacık
katkılı yağların yüksek basınç altındaki özelliklerini four-ball method ile belirlemişlerdir [8].
Bu çalışmada küresel şekilli SiO2 nanopartiküllerin derin çekme işleminde kullanılan yağlara
katkılandırılarak verim elde etme amaçlanmıştır. Katkılandırılmış yağ ve normal yağ
arasındaki farkların incelenmesi aynı boyut ve türde sac numuneler ile farklı yağ koşullarında
Erichsen testi ile gerçekleştirilmiştir. Tablolar halinde elde edilen sonuçlar değerlendirilerek
hangi koşulun daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Bu verimin çalışma için yeterli olup
olmadığı değerlendirilmiştir.
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2. MALZEME VE METOT
2.1.MALZEME
2.1.1. SiO2 Nanopartikül
Nanomalzemeler ile gerçekleştirilen çalışmalar günümüzde tek başına önemli ölçüde büyük
bir gelişme göstermektedir. Nanomalzeme olarak tanımlanan yapılar; nanokristaller,
nanopartiküller, nanotüpler, nanoteller, nanoçubuklar veya nano ince filmler gibi farklı
sınıflara ayrılmaktadır. Bu konuya ilginin yoğunlaşmasının önemli sebeplerinden biri de
maddelerin belli boyut aralığında hacimsel yapılarından farklı olarak olağandışı özellikler ve
işlevsellik sergilemeleridir. Boyutları 100 nm ve altında kalan nanopartiküller de nanoboyutlu
malzemelerin dolayısıyla nanoteknolojinin temelini oluşturmaktadır. Bu partiküller diğer
malzemelerden farklı ve üstün kabul edilen özellikler göstermektedir. Günümüzde
nanopartikül özelliklerinin çekiciliğinin nedenleri ise; kuantum boyut etkileri, elektronik
yapısının boyut bağımlılığı, yüzey atomlarının benzersiz karakterleri ve yüksek yüzey/hacim
oranı olarak ön plana çıkmaktadır [9].
Bu çalışmada kullanılan SiO2 nanopartikülün özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Saflık
Yoğunluk
Isı Transfer Katsayısı
Özgül Isı
Yüzey Alanı
Çap
Şekil

% 99,5
2220 kg/m3
1,4 W/mK
745 J/kgK @27 °C
160 m2/g
15 nm
Küresel

Tablo 1 SiO2 nonopartikülün fiziksel özellikleri

Şekil 3 𝑆𝑖𝑂2 nanopartikülün TEM görüntüsü [10]
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2.1.2. EN AW 5754 Alüminyum
Alüminyum sacın korozyon dayanımı yüksek, kaynak kabiliyeti çok iyidir. Özellikle
endüstriyel atmosfere ve deniz suyuna karşı dayanımı yüksektir. Soğuk şekillendirme ve
kaplama için uygun, yorulma dayanımı yüksektir.
Element
Ağırlıkça %

Fe
0,4

Si
0,4

Cu
0,1

Mn
0,5

Mg
2,6 - 3,6

Zn
0,2

Cr
0,3

Ti Diğer
0,15 0,15

Al
95,2 - 94,2

Tablo 2 EN AW 5754 Alüminyumun kimyasal bileşimi [11]
Çalışmada kullanılan sac numuneler, 0.8 mm kalınlığındaki sac levhadan 60x60 mm 2
boyutlarında kesilerek hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin test cihazına uygun olması için
bu boyutlar seçilmiştir.

Şekil 4 Deneyde kullanılan sac numune boyutları
2.2. METOT
2.2.1. Nanopartikül Katkılı Yağın Hazırlanması
Hassas terazide ölçümü yapılan 180 gr ağırlığında makine yağı ve ağırlıkça %1 oranında 1.8
gr SiO2 nanopartikül beher kabında mekanik olarak karıştırılmıştır. Yağ ve nanopartikülün
homojen karışması için manyetik karıştırıcıda 10 dakika ve ısıtılmadan karıştırılmıştır. Daha
sonra numune ultrasonik karıştırıcıda 5 dakika karıştırılarak hazır hale getirilmiştir. %5
oranında numune hazırlamak için 180 gr yağ ve 9 gr SiO2 nanopartikül ile karıştırılmıştır.
Ardından manyetik karıştırıcıda 20 dakika ve 40°C’ye ısıtılarak karıştırılan numune daha
sonra ultrasonik karıştırıcıda 15 dakika karıştırılmaya bırakılmıştır. Numune soğuduktan
sonra kullanıma hazır hale gelmiştir.
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(a)

(b)

(c)

Şekil 5 Nanopartiküllü yağ üretim aşamaları; (a) Beher kabında karıştırma, (b) Manyetik
karıştırma [12], (c) Ultrasonik karıştırma [13]
2.2.2. Erichsen Testi
Erichsen testi sac metal malzemelerin şekillendirilebilirliğini belirlemek için kullanılır. Hızlı
ve kolay uygulanabilirdir. Bu testte çevresel olarak tamamen sabitlenmiş sac, iki eksenli
olarak gerdirilir. Burada kalıp ile baskı plakası arasına sıkıştırılan sacın kalıp içerisine
hareketi tamamen engellenmelidir. Dolayısı ile baskı plakası kuvveti bu hareketi engelleyecek
kadar yüksek olmalıdır. Sac metal numune bu şartlar altında sabit hızda gerdirilir, sac
üzerinde yırtılma, boyun verme veya kuvvette ani bir düşme olduğunda test bitirilir. Test
sonucu olarak küresel zımbanın hareketi ve uygulanan kuvvet bir grafik halinde deney
düzeneğinin yazılımından elde edilir. Bu grafiğe göre deformasyon derinliği yüksek olan
malzeme daha iyi şekil alabilirliğe sahiptir denebilir.
Bu deney düzeneği 2 mm ve daha ince sacların şekil alma kabiliyetlerini belirlemek için
tasarlanmıştır. Gerdirme işlemi, alt tablası (1) ile üst tablası (3) arasında bulunan sıkıştırma
bölgesinde (2) gerçekleşir. Deney sırasındaki yükleme, kuvvet kolu (4) ile uygulanarak,
basınç algılayıcı (5) vasıtasıyla veri toplayıcıya aktarılmaktadır. Yükleme değeri analog
kadrandan (6) okunabilmekte ve kuvvet ve deformasyon derinliği değerleri bilgisayar
ortamına (7) veri toplayıcı vasıtasıyla aktarılmaktadır. Deformasyon derinliği (çökme miktarı)
ise lineer cetvel (8) vasıtasıyla veri toplayıcıya aktarılmaktadır. Deney düzeneğinin genel
görüntüsü Şekil 6'da verilmiştir [14].
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Şekil 6 Erichsen deney düzeneği [14]
2.2.3. Deneyin Yapılışı
Deneyin yapılışında Şekil 4’deki 60x60 mm2 boyutlarındaki alüminyum saclardan 40 adet
kesilmiştir. Bu 40 adet sac numuneler 4 farklı deney için 10 lu şekilde ayrılmıştır.
Deney sırasında ilk olarak saclar yağsız şekilde çekilmiştir. Daha sonra sade yağlı, %1
nanopartiküllü yağlı ve %5 nanopartiküllü yağlı olarak çekilmiştir. Bu işlem her koşul için
10’ar kez tekrarlanmıştır. Deneyde çekilen sacların uzama miktarları ve uygulanan kuvvet
değerleri ölçülerek bilgisayara aktarılmıştır. Bilgisayardaki program ile kaydedilir. Şekil
verilen sacların maksimum kuvvetteki değerine karşılık gelen uzama değeri alınmıştır. Bu
değer sacın kopma anındaki uzamasıdır. Elde edilen değerler bilgisayarda ölçme
programından excele aktarılmıştır. Excelde her koşul için değerlerin ortalaması alınarak
karşılaştırılmıştır ve hangi koşulda daha çok çekme miktarı elde edildiği gözlemlenmiştir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 7 Deney sonrası numuneler, (a) Yağsız, (b) sade yağlı, (c) %1 nanopartiküllü ve (d) %5
nanopartiküllü yağlı çekilmiş sac numuneler
3. DENEYSEL BULGULAR
Farklı deney koşullarındaki ortalama uzama miktarlarını karşılaştırıldığında; yağsız koşulda
normal yağlıya göre %8,3 daha az şekil aldığı, %1 nanopartiküllü koşulda normal yağlıya
göre %3,9 daha fazla şekil aldığı, %5 nanopartiküllü koşulda normal yağlıya göre %6,9 daha
az şekil aldığı gözlemlenmiştir.
Deneyin amacında verim elde etmek olduğundan uzamada artış görülen normal yağ ve %1
nanopartiküllü yağ koşulları göz önüne alınmıştır. Normal yağa göre uzama miktarını %3.9
arttırdığı gözlemlenmiştir. %5 nanopartiküllü koşulda ise nanopartiküller oran olarak fazla
olduğundan topaklanma meydana gelmektedir ve yüzeyde pürüz olarak görev yaparak
sürtünmeyi arttırmaktadır.
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Ortamala Deformasyon Derinliği
(mm)

7
5,5812

6

5,9791

6,0523

5,7325

Normal Yağ

%1 Nanopartiküllü
Yağ

%5 Nanopartiküllü
Yağ

5
4
3
2
1
0
Yağsız

Şekil 8 Numunelerin deney koşuluna göre ortalama deformasyon derinliği (mm)
Deney koşullarını normal yağlı ile karşılaştırıldığında; yağsız koşulda normal yağlıya göre
%8.7 daha fazla kuvvet, %1 nanopartiküllü koşulda normal yağlıya göre %0,8 daha az kuvvet,
%5 nanopartiküllü koşulda normal yağlıya göre %6 daha az kuvvet uygulandığı
gözlemlenmiştir.
Deneyin amacında verim elde etmek olduğundan uzamada artış görülen normal yağ ve %1
nanopartiküllü yağ koşulları göz önüne alınmıştır. Bu koşullara karşılaştırıldığında %1
nanopartiküllü yağın kuvvet yönünden normal yağa göre %0,8 daha karlı ve kullanışlı olduğu
gözlemlenmiştir.

Maks. Etkiyen Kuvvet (kN)

5,1

5,0296

5

4,9893

4,9

4,8
4,7

4,7303
4,6288

4,6
4,5
4,4
Yağsız

Normal Yağ

%1 Nanopartiküllü
Yağ

%5 Nanopartiküllü
Yağ

Şekil 9 Numunelere deney koşullarına göre etkiyen ortalama kuvvet (kN)
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
•

Yapılan çalışmada metal-metal temasından dolayı oluşan hasarların önlenmesi için
yağlayıcı kullanılması sonucu numuneler arasındaki farklar incelenmiştir.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Kullanılan yağların performansının nanopartikül katkısı ile arttırılması deneysel olarak
test edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
Derin çekme işleminde yağlama işleminin etkileri ve nanopartikül (SiO2) katkılı
yağların, normal makine yağına göre farkları incelenmiştir.
Optimum ve en yüksek verim kütlece %1 SiO2 nanopartikül eklenmiş makine yağı ile
alınmıştır. %3.9’luk deformasyon derinliği artışı ve uygulanan kuvvetteki %0.8’lik
kazanç, şu anda piyasada kullanılan iyileştirilmiş madeni yağlar üzerinde yapılan
deneyler sonucunda elde edilen değerler oluşu ele alındığında iyi bir sonuç sayılabilir.
Deney daha net sonuç almak için %1’e yakın olan alt ve üst değerlerde nanopartikül
eklenmiş yağ kullanılarak tekrar yapılabilir.
Aynı yağ ile farklı boyut ve çeşitlerde nanopartiküller kullanılarak derin çekme
işlemleri yapılıp karşılaştırma yapılabilir.
Nano yağ yapılırken nanopartikülün yağın içinde daha iyi karışması ve homojenliği
arttırılması ile daha iyi performans elde edilebilir.
Farklı alanlarda kullanılan yağlara nanopartikül eklenerek deney tekrarlanabilir.
Üretilen yağlayıcıların farklı sac tipleri üzerindeki etkisi de araştırılabilir.
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[14] KOÇ E., YILDIZLI K., DENGİZ G., Ericsen Deney Föyü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Aralık/2017, Samsun
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AFİŞ TASARIMINDAKİ GÖRSEL RETORİK İMGELER
Dr. Öğr. Üyesi Seda LİMAN TURAN
Trabzon Üniversitesi
Özet
Bu araştırmada amaçlanan; bir iletişim ürünü olarak adlandırılabilecek olan görsel
retoriğin; grafik tasarım ürünü olan afiş tasarımlarındaki yerini irdelemektir.
Görsel metaforlara odaklanan görsel retorik, insanların sembolleri stratejik bir biçimde
kullanımı yoluyla, başkalarının düşünce ve davranışlarını etkileme biçimleri olarak ifade
edilmektedir. Görsel bir objenin görsel retorik amacı taşıyabilmesi için bu objenin; sembolik
olması, insan müdahalesi içermesi ve bir kitleye sunulmuş olması gerekmektedir. Bir kitleye
sunulan sembollerin stratejik olarak kullanımı, izleyenin duygu ve düşüncelerini
etkilemektedir. Bu bağlamda bir iletiyi belirli bir kitleye grafik unsurlar çerçevesinde, stratejik
semboller kullanarak sunan afiş tasarımlarını görsel retorik olarak incelemek olasıdır.
Tanıtım, reklâm ya da propaganda yapmak, bir kitleye siyasal, sosyal, ekonomik,
sanatsal ve kültürel açıdan, bir duyuruyu iletmek amacıyla tasarlanmış, yazı ve görsellerle
desteklenmiş bir grafik sanat ürünü olan afiş; sunulduğu kitlenin psikolojik algısını
etkilemektedir. İletişim ürünü olarak fikirleştirilmiş görsel retorik, afiş tasarımlarında; mesajı
ileten ve alan arasında görsel sembollerden oluşan bir iletişim köprüsü görevini
üstlenmektedir. Afişte izleyici kitlesine iletilmek istenen mesaj; tasarımda kullanılan yazı
karakterlerinden, renk, sembol ve metaforlara kadar pek çok öğenin birleşimiyle sunulmakta
ve izleyici kitle; kullanılan unsurlarla, mesajı ileten tarafından etkilenerek sunulan içeriğe
inandırılmaktadır.
Uzamsal kaynaklı, doğrusal olmayan, çok boyutlu ve dinamik insan deneyimleriyle
ancak görsel imgeler ya da diğer söylemsel olmayan semboller iletişim kurabilir. Bu iletişim
sayesinde afişler aracılığıyla iletilmek istenen mesaj; tasarımda kullanılan yazı karakteri, renk,
sembol, metafor ve estetik değerler aracılığıyla doğru iletildiği takdirde amacına ulaşılmış
olur.
Bu bağlamda araştırmada amaçlanan; bir iletişim ürünü olarak adlandırılabilecek olan
görsel retoriğin; hangi tür olursa olsun grafik tasarım ürünü olan afiş tasarımlarındaki yerini
irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Afiş, görsel retorik, imge, metafor

THE VISUAL RHETORICAL IMAGES IN POSTER DESIGN
Abstract
The aim of this research, it is a fact that visual rhetoric which can be called as a
communication product, takes its place in poster designs as graphic design products no matter
the type.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

514

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Visual rhetoric, which is based on visual metaphors, is defined as methods of
influencing the thoughts and actions of others through strategically use of symbols. For a
visual object to acquire a visual rhetorical purpose, it has to be symbolic, embody human
intervention, and it has to be presented to an audience. Strategic use of symbols presented to
an audience, influence their feelings and thoughts. Poster designs present a message to an
audience by using strategic symbols in the form of graphical elements. Therefore, in this
context, it is possible to analyze poster designs as visual rhetoric.
A poster is a graphic art work, designed for demonstration, advertisement, or
propaganda purposes or communication of political, social, economic, artistic and cultural
information to a group and it impacts the group’s psycohological perception. In poster
designs, visual rhetoric conceptualized as a communication product, plays the role of a bridge
made up of visual symbols between the sender and receiver of the message. The poster’s
message that is intended for the spectators, is presented through a combination of several
elements ranging from fonts and colours used in the design to symbols and metaphors and the
spectators are persuaded by the presented content beacause they are influenced by using the
above elements.
The spatially originated, non-linear, multidimensional and dynamic human experience
can only be communicated via visual images or other nonverbal symbols. Due to this
communication, the message which is intended to be conveyed by posters reaches its purpose
if it is conveyed properly by use of fonts, colour, symbol, metaphor and aesthetic values.
Keywords: Image, metaphor, poster, visual rhetoric

AFİŞ TASARIMINDAKİ GÖRSEL RETORİK İMGELER
Bilginin bir dalı olarak klasik yunana tarihlenen retorik, iletişimde sembollerin
kullanımıyla ilgilidir; en temel anlamıyla retorik, günümüzdeki iletişimin eski bir terimidir
(Foss, 2005). İlk kez Platon’un Gorgias adlı eserinde geçen retorik; Platon tarafından
sofistlerin kandırmaca ve manipülasyonu olarak tanımlanmıştır. Platon’un öğrencisi olan
Aristoteles (2006: 19) ise retoriği; belli bir durumda var olan inandırma yollarını kullanma
yetisi olarak tanımlamıştır. Aristoteles’e göre; bütün insanların retorikte payı vardır, çünkü
hepsi birbirlerini çeşitli fikir ve inançlar konusunda ikna etmeye çalışmaktadır.
Retorik için dil; basit bir ifade formu değil, istenen sonuca ulaşmak için yönlendirilmiş
fonksiyonel bir araçtır. Retorik, insan ilişkilerini kolaylaştırmak için hayal gücü, form verme
ve ifadenin uygun kullanımı ile ilgilidir. Rönesans hümanistleri retoriği, sözlü ve yazılı
söylemlerin yanı sıra mimari, resim ve müzik alanına da uyarlamışlardır. 15. yy ortalarında
Fransız araştırmacı Peter Ramus, retorik sanatını retorik ve mantık olarak iki farklı disipline
ayırmıştır. Ramus’ a göre; mantık akılla belirlenirken retorik imgelemle belirlenmektedir.
Mantık bilimsel ve kesin; retorik ise çevresel ve dekoratiftir. Yaklaşık olarak aynı zamanlarda
Fransız filozof Francis Bacon, hayal gücü ve aklın iki ayrı yetenek olduğunu iddia ederek bu
fikrini desteklemiş ve neyin nasıl ifade edildiğinin önemini vurgulamıştır (Ehses, 1987). Bu
düşüncelerden çok daha önce Aristoteles, Retorik isimli kitabında tarzın öneminden
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bahsetmiştir. Ona göre; ne söyleyeceğimizi bilmek yeterli değil; bunu gerektiği gibi söylemek
önemlidir (Aristotles, 2008).
Konuşmanın etkili, ikna edici kullanımını tanımlayan retorik; teorik ve pratiktir,
mevcut ifadeleri tanımlamak ve yenilerini tasarlamak için bir araçtır. Semiyotik iletişim
modellerini de tanımlayan retorik; moda, mimari ve görsel imgeleri tarif etmek için
kullanılan, görsel ve sözel söylemler arasında bir tür arayüz haline gelmiştir (Ehses, 1987).
Retorik disipline felsefe, edebiyat, siyaset, hukuk gibi pek çok alanda rastlanmak
mümkündür. Retorik disiplin içinde yeni bir çalışma alanı olan görsel retorik ise; görsel
imgeleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bir başka deyişle, işaret ve göstergeler
aracılığıyla retoriği görsel unsurlar ile ifade etmektir (Durgee, 2003).
Retorik çalışmalarda görsel imgeler için, 1970’lere kadar özellikle formal bir
isimlendirme yapılmamıştır. 1970’te retorik üzerine yapılan National Conference’da retorik
perspektife; sözel ve söylemsel olan konuların yanında sözel ve söylemsel olmayanlar
konular da dâhil edilmiştir. Ayrıca katılımcılar retorik perspektifin her insan davranışı, süreç,
ürün ya da esere uygulanabileceğini, dikkat, algı, tavır ya da davranışı ifade edebileceğini,
sürdürebilir ya da değiştirebilir olabileceğini ifade etmişlerdir (Sloan, 1971. akt: Foss, 2005).
Bulmer ve Oliver'a (2006) göre; “Görsel retorik, anlam yaratmak veya bir kanıt
oluşturmak için görüntüleri kullanan bir iletişim biçimi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle,
görsel retoriğin analizinde; görüntülerin tek başına etkisi ve belirli bir hedef kitleyi etkilemek
için tasarlanmış bir kanıt oluşturmak için diğer unsurlarla nasıl işbirliği yaptığı ele
alınmaktadır.
Görsel metaforlara odaklanan görsel retorik, Ehninger (1968) tarafından “insanların
sembolleri stratejik bir biçimde kullanımı yoluyla, başkalarının düşünce ve davranışlarını
etkileme biçimleri” olarak ifade edilmektedir. Berger’e göre; (2003) bu etkileme, görsellerin
üzerimizde bıraktığı etkidir.
Retorik teorisyeni Kenneth Burke için, semboller sadece konuşma ile ilgili değildir;
matematik, müzik, heykel, resim, dans, mimari gibi diğer formların tamamındaki sembollerin
analiz edilmesi gerekmektedir. Retorik çalışmalar; görsel imgenin yaygınlaşması ve çağdaş
kültür üzerine etkisi gibi pek çok faktörle gelişmiştir. Özellikle Reklam, televizyon, film,
mimari, tasarım gibi formların görüntüleri ve retorik perspektifin büyük bir parçası
oluşturması çağdaş kültür için önemlidir. Retoriksel bir perspektiften görsel imge çalışmaları
her zaman ulaşılamayan bir dizi insan deneyimine ulaşmayı sağlayan görsel imgeler sayesinde
gelişim göstermiştir. Çünkü retorik çalışmalar sembol çalışmalarından beslenmekte ve onlar
üzerine odaklanmaktadır (Foss, 2005).
Uzamsal kaynaklı, doğrusal olmayan, çok boyutlu ve dinamik insan deneyimlerini
anlamak ve ifade etmek sembollere dikkat etmeyi gerektirir. İnsanın bilincine duyumlar
yoluyla gelen nesnelerin yansımasıyla oluşan imge ve duygunun bütünlüğü, somut ya da
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soyut olarak ifade edildiğinde, görsel nesne kendi başına imge durumuna gelmektedir. Bu
sembolik ifade şekli, çeşitli görüntü ya da sembollerle, izleyeni içeriğe yönlendiren bir
anlatım biçimi oluşturmaktadır.
Berger’e göre (2003); “yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünüm olan” yani
bir nesne ya da bir kavramı adlandıran imge, dolaysız bir anlatımla bilgi aktarırken, bir duygu
ya da bir düşüncenin yerine geçebilen sembol, bu kavramın yerini tutup, izleyenlerin düşünce
ve davranışlarını değiştirebilmekte ve böylece görsel retorik tanımı içindeki yerini almaktadır.
Arnheim’e göre (2009); bir imge, bir içeriğin ayırt edici özelliklerini görsel olarak
yansıtmaksızın onun yerine geçiyorsa sadece bir gösterge olarak hizmet eder. İmgeler
soyutluk düzeyi bakımından kendilerinden daha aşağıda bulunan şeyleri betimliyorlarsa
resim, sembolün kendisinden daha yüksek bir soyutluk düzeyindeki şeyleri betimliyorlarsa bir
semboldür.
Freud (2007) sembolü, “dolaylı bir şekilde mecazlı ve çözülmesi çok kolay olmayan
arzu ve çalışmanın ifadesi”, Jung ise (1998); “semboller arasındaki bağı çözmek kavramsal
mantığın işi değildir. Sembollerin mantığı herhangi bir bilimsel sınıflandırmaya girmeyen, iki
terim ya da iki dizinin arasındaki ilişkinin algılanmasında yer alır” şeklinde tanımlamıştır.
Görsel retoriğin retorik disiplinde iki anlamı vardır: bunlardan ilki görsel nesne ya da
ürün, ikincisi ise görsel veri çalışması üzerine bir perspektiftir. İlkinde görsel retorik,
bireylerin yarattığı bir üründür. Çünkü onlar iletişim için görsel sembolleri kullanmaktadırlar.
İkincisinde ise sembolik süreçlere odaklanan bir perspektiftir ki; bu sayede imgeler iletişimi
yerine getirmektedir (Foss, 2005).
Grafik tasarımda retoriğin amacı; tasarım hakkında yeni bir düşünce önermektir, bu
durum; formalist estetik/stilistik zorunluluktan, fonksiyonel estetik/etik zorunluluğa doğru bir
değişimdir. Birincisi sadece taklit edilmesi ve teknik olarak rafine edilmesi için mükemmel
modeller sunma eğilimindedir: buluş yerine taklit. Diğeri sosyal, ahlaki ve politik tüm
tasarımları ve kavramsal, görsel ve işlevsel olarak uygun ortamlarda tasarımlar yapma
zorluğunu kabul etmektedir. Bu sebeple tasarımcıların estetik doktrinlerden çok görsel
sembollere önem vermeleri gerekmektedir.
İletişim ürünü olarak fikirleştirilmiş görsel retorik; iletişim amacıyla kullanılan görsel
sembollerle oluşturulan gerçek görüntülerdir. Somut bir kanıt ya da, bir resim, bir reklam ya
da bir yapı ve görsel sembollerle ilgilenen yaratıcı bir hareketin ürünüdür (Foss, 2005). Bir
ürün olarak görsel retorik; resim, heykel, mobilya, mimari iç tasarım ve grafik gibi iki ve üç
boyutlu imgeleri içeren geniş bir fikirdir.
Afisler gerek bireyi gerekse bir kurumu veya kurulusu temsil etseler de hepsinin ortak
bir hedefi vardır ki; o da hedef kitleyi, taşıdıkları mesajı almaya ikna etme gerekliliklerinin
bulunmasıdır. (Becer 1999).
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Her görsel nesne görsel retorik değildir. Foss, görsel retoriğin iki anlama sahip
olduğunu savunmaktadır. İlk anlamı, bireylerin iletişim kurmak amacıyla görsel semboller
kullanarak oluşturdukları ürün, ikincisi ise imgelerin iletişim kurduğu sembolik süreçlere
odaklanan bakış açısıdır. Foss’a göre; görsel bir objenin görsel retorik amacı taşıyabilmesi
için bu objenin; sembolik olması, insan müdahalesi içermesi ve bir kitleye sunulmuş olması
gerekmektedir. Bir kitleye sunulan sembollerin stratejik olarak kullanımı, izleyenin duygu ve
düşüncelerini etkilemektedir (Foss, 2005). Bu bağlamda bir iletiyi belirli bir kitleye grafik
unsurlar çerçevesinde, stratejik semboller kullanarak sunan afiş tasarımlarındaki imgeleri
görsel retorik olarak incelemek mümkündür.
Sembolik hareket: Görsel retorik tüm iletişim araçları gibi bir işaretler sistemidir. En
basit şekilde bir işaret diğer bir nesne ile bağlantılı olduğunda iletişim kurmaktadır. Bir
imgenin görsel retorik olarak nitelenebilmesi için bir işarete hizmet etmenin ötesinde
sembolik olması gerekmektedir (Foss, 2005). Afişlerde kullanılan imgeler sunulmak istenen
mesaj kapsamında retorik olarak değerlendirilebilir. Çünkü afiş çalışmaları iletişim için,
sembollerin kullanımını gerektirmektedir.
İnsan müdahalesi: Görsel retorik müdahale içermektedir. Örneğin; insanlar suluboya
resim yapmak ya da fotoğraf çekmek istediklerinde imge yaratım sürecini kullanmakta ve
böylece görsel retorik üretimine dahil olmaktadırlar. Bu süreç renk, form, media ve boyut gibi
alanlarda kullanmak için; bilinçli stratejik seçimler ve etkili iletişimde bilinçli karar vermeyi
gerektirmektedir (Foss, 2005). Etkili iletişim için tasarlanan afiş çalışmaları da hedefe
uygunluk açısından bilinçli karar vermeyi ve sunulduğu kitleyi etkilemek için stratejik
seçimler yapmayı hedefleyen insan müdahalesi gerektirmektedir.
Seyircinin varlığı: Görsel retorik seyirci gerektirmektedir. Görsel elementler
ayarlanabilir veya değiştirilebilir. Bu değişim sadece tasarımcının ifadesi için değil, seyirci ile
iletişim kurmak içinde önemlidir (Foss, 2005). Afişler de yalnızca tasarımcının kendisini ifade
etmesi için değil, aynı zamanda seyirci ile iletişim kurmak amacıyla tasarlanmaktadır.
Kasıtlı bir üretim olan görsel retorik, renk, form ve seyirci ile iletişim için diğer
elementlerin aranjmanıdır. Sembolik bir harekettir ve tasarımcının isteğine bağlıdır (Foss,
2005). Görsel iletişim sürecinde önemli bir yer tutan afiş imgeleri sembol içermelerinin yanı
sıra insan müdahalesi gerektirdiği ve sunulduğu kitleyi ele alması açısından görsel retorik
iletişiminin bir ürünü olarak kabul edilebilir. Somut bir artistik üretim olarak görsel ürün
izleyiciler tarafından alınabilir ve bir iletişim mesajı olarak tasarımcı tarafından afiş
çalışmalarında kullanılabilir.
İkna edici iletişim sürecinde görüntülerin sosyal, kültürel ve psikolojik etkileri birlikte
analiz edilmelidir. İlk olarak, görsel imgelerin psikolojik yönüne ve retorik gücüne göre,
görsel metinler izleyicilerin zihninde duygusal tepkiler yaratır ve bu nedenle, tasarımcılar
mesajlarını iletmek için görsel imgelerin ikna edici gücünü kullanmayı tercih etmektedir. Hill,
“Retorik Görüntüler Psikolojisi” (2004) adlı araştırmasında; canlı bilgilerin duygusal tepkilere
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yol açabileceğini ve insanların tutum ve düşünceleri üzerinde istenen değişiklikleri
yaratabileceğini vurgulamıştır.
Görsel bir görüntü, aynı anda birden fazla görüntüyü çağrıştırmakta ve geniş bir işaret
oluşturmaktadır. İlgili olarak, izleyicinin zihninde ortaya çıkacak olan belirsizlik süreci,
sosyal ve kültürel yapısına göre değişmektedir. Retorik gücüne ve imgelerine ayrılmış bir
imgenin etkisi, insanları ilham gücünü etkileyerek değerleri yaratmakta veya yok etmektedir
(Meyer, 2009).
Son yıllarda kelime ve imgeler arasında gücün dengesi değişmiştir. Görsel ve
elektronik medya çoğaldıkça ve dünyamızı renklendirdikçe, görsel okur-yazarlığın önemi
artmıştır. Ağ ve kablolu televizyon, video, yüksek kaliteli baskı, bilgisayar grafikleri ve
animasyon, görsel imge manipülasyonu gibi görsel uyaranların iletişim ortamlarında
yaygınlaşması, görsellerin nasıl ikna ettiğini gösteren ve açıklayan teoriler ve eleştirel
çalışmalar gerektirmeye başlamıştır (Peterson, 2001).
Tanıtım, reklâm ya da propaganda yapmak, bir kitleye siyasal, sosyal, ekonomik,
sanatsal ve kültürel açıdan, bir duyuruyu iletmek amacıyla tasarlanmış, yazı ve görsellerle
desteklenmiş bir grafik sanat ürünü olan afiş; sunulduğu kitlenin psikolojik algısını
etkilemekte, onları bilgilendirme, yönlendirme ve ikna etmeye yönelik iletken bir görev
üstlenmektedir. İletişim ürünü olarak fikirleştirilmiş görsel retorik, afiş tasarımlarında; mesajı
ileten ve alan arasında görsel sembollerden oluşan bir iletişim köprüsü görevini
üstlenmektedir. Afişte izleyici kitlesine iletilmek istenen mesaj; tasarımda kullanılan yazı
karakterlerinden, renk, sembol ve metaforlara kadar pek çok öğenin birleşimiyle sunulmakta
ve izleyici kitle; kullanılan unsurlarla, mesajı ileten tarafından etkilenerek, sunulan içeriğe
inandırılmaktadır.
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SİGARA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ KONFİGÜRAL FREKANS ANALİZİ
YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
Mert BARIŞ
Prof. Dr. Yüksel TERZİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet

Konfigüral frekans analizi (Configural Frequency Analysis –CFA), çok boyutlu çapraz tablo
analizlerinde kullanılan parametrik olmayan bir istatistiksel yöntemdir. CFA çok yönlü çapraz
tablonun oluşturulmasında kullanılan değişkenler yerine çok yönlü çapraz tabloların bireysel
hücrelerine odaklanmaya imkan vermektedir[1]. CFA kişi ya da durumları çapraz tablolarda
yer alan kişi ya da durumların karakteristik özelliklerine göre gruplandırır. Genellikle
değişkenler arasındaki ilişkileri ifade eden log-lineer modellerin aksine, bir tabloda hücre
gruplarında ya da bireysel hücre düzeylerinde etkilerinin araştırılmasına ve yorumlanmasına
katkıda bulunur. Bir hücreyi tanımlayan kategorilerin yapısı konfigürasyonlar olarak
adlandırılır[2]. Konfigürasyonlar olarak adlandırılan kategorik değişkenlerin kategorik
yapıları bazen beklenenden az, bazen beklenenden daha çok ya da beklendiği gibi gözlemlenir
[3]. Belirtilen bir modelde beklenen değerin gözlenen değerden daha fazla ortaya çıkma
durumuna type, daha az ortaya çıkma durumuna ise antitype adı verilmektedir. Beklenen
değerler sıfırıncı dereceden CFA ve birinci dereceden CFA modeller gibi birçok çeşitli
şekilde hesaplanabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı Konfigüral Frekans analizini ve bu analizde kullanılan log-lineer
yöntemlerini tanıtmaktır. Uygulama olarak sigara tüketim alışkanlıkları üzerine gerçek bir
veri yeniden örnekleme yöntemi olan boostrap ile türetildi ve bu veriye Genel Konfigüral
Frekans Analizi uygulanarak sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konfigüral Frekans Analizi, Çapraz Tablo, Hücre, Model

1. GİRİŞ
Konfigüral frekans analizi (Configural Frequency Analysis - CFA) çok boyutlu tablo
analizleri için kullanılan parametrik olmayan bir yöntemdir. CFA analizinde olağanlık
tablolarındaki hücrelerin kategori bileşenlerinin her biri konfigürasyon olarak isimlendirilir.
Üç veya daha fazla kategorik değişkenin, değişken boyutunda değil de hücresel boyutta ki
yerel ilişkilerinin değerlendirmesi amacıyla yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
gerekmektedir. Çok amaçlı uygulanabilecek bu konfigüral frekans analiz modellerini
irdeleyerek hem CFA’yı tanıtmak hemde konfigüral frekans analiz modellerinin fayda ve
sakıncalarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır.Bu çalışmada kullanılan veriler, sigara
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tüketim alışkanlıklarında risk faktörü olarak gösterilen faktörlerin gerçek bir veri setinden
yeniden örnekleme yöntemi olan boostrap ile türetilmiş ve elde edilmiştir. Elde edilen bu
veriler farklı CFA modelleri ile analiz edilerek sonuçlar karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.

2. KONFİGÜRAL FREKANS ANALİZİ
Konfigüral frekans analizi (CFA) ilk olarak psikoloji profesörü olan Avusturalyalı Gustav A.
Lienert tarafından bulunmuştur. CFA çok yönlü çapraz tablonun oluşturulmasında kullanılan
değişkenler yerine çok yönlü çapraz tabloların bireysel hücrelerine odaklanmaya imkan
vermektedir (M Stemmler – 2014). İkiden fazla kategorik değişken arasındaki ilişki loglineer
modeller yardımı ile incelenebilmektedir. Ancak belirli özellikleri taşıyan bireylerin
belirlenmesi yani tablodaki yerel ilişkilerin saptanması işlemi, çoklu tabloyu meydana getiren
her bir hücresini ayrı ayrı incelemeye olanak sunan bir yöntemin kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır ve CFA kullanımı ile bu tip sorunlar çözülebilmektedir (Bergman ve Magnusson,
1997; Bergman ve ark., 2006).
Konfigüral Frekans Analizinde önemli bulunmuş bir hücresel Ki-Kare değeri için ön şart
genel Ki-Kare değerinin önemli bulunmasıdır. Konfigrasyonlar olarak adlandırılan kategorik
değişkenlerin kategorik yapıları bazen beklenenden az,bazen beklenenden daha çok yada
beklendiği gibi gözlemlenir.(A Von Eye - Psychology Science, 2004 ; S Loeffert ve Ark.
,2010) Hücresel Ki-Kare değerleri incelenirken CFA yönteminde ‘’type’’ ve ‘’antitype’’
hücre tanımı kullanılmaktadır(von EYE, 1990). Çok boyutlu tabloların analizi için kullanılan
bir diğer yöntem ise Log Lineer Modeller olduğu bilinmektedir. Fakat log lineer model ve
CFA’nın amacı temelde farklıdır. Log Lineer model değişkenler arasındaki ilişkiyi bulurken
CFA yerel ilişkileri bulmaktadır.
Konfigüral frekans analizinin hem açıklayıcı(exploratory) hemde teyit edici (confirmatory)
yönü olduğu belirtilmiştir(Linert , 1971b). Son 10 yılda değişken odaklı yaklaşımdan ziyade
kişi odaklı yaklaşımlar tercih edilmeye başlamıştır (A Mäkikangas, U Kinnunen - Burnout
Research, 2016).
2.1. Konfigüral Frekans Analizi Uygulama Alanlari
Konfigüral frekans analizi birçok bilim dalında yapılan araştırmalarda ,özel üretim
sektörlerinde ve eğitim öğretim kurumlarında yapılan araştırmalarda kullanılabilen bir analiz
yöntemidir. Konfigüral frekans analizi uygulama alanları; tıbbi araştırmalar, mikrobiyolji,
farmakolojik araştırmalar,pskiyatri vb. şeklinde söylenebilir.

3. LOGLİNEER MODELLERDE İLİŞKİNİN TANIMLANMASI
Loglineer modeller, regresyon modellerine
Çoklu(multinomial) regresyon modellerinde ,

benzer

yapıda

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝜀
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şeklinde bir ilişki modeli tanımlanır.
Halbuki loglineer modellerde çarpımsal bir ilişki söz konusudur.İki kategorik (A ve B
değişkenleri ) için tanımlanan çarpımsal model ,
𝑀𝑖𝑗 = 𝐸𝑥𝑝(𝜆0 + 𝜆𝑖 𝐴𝑖 + 𝜆𝑗 𝐵𝑗 ). 𝜀

(2)

şeklinde olur.
Bu modelde M_ij hücrelerdeki beklenen değeri ifade etmektedir. Beklenen değerin
logaritması (𝐿𝑛) alınırsa, model toplamsal modele dönüşür.
𝐿𝑛(𝑀𝑖𝑗 ) = (𝜆0 + 𝜆𝑖 𝐴𝑖 + 𝜆𝑗 𝐵𝑗 ) + 𝐿𝑛(𝜀)

(3)

Parametre tahminleri yerlerine koyulursa model aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.
𝐿𝑛(𝑚
̂ 𝑖𝑗 ) = (𝜆̂0 + 𝜆̂𝑖 𝐴𝑖 + 𝜆̂𝑗 𝐵𝑗 )

(4)

Bu şekildeki bir gösterim yerine loglineer modellerin diğer modellerden farklı olduğunu
gösterebilmek adına değişken isimleri parametreler üzerine yazılarak elde edilen ifade şekli en
çok kabul gören gösterim şeklidir.
𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑗 (Λ)) = (𝜆0 + 𝜆𝑖𝐴 + 𝜆𝑗𝐵 )

(5)

Son göstermiş olduğumuz modelin eşdeğeri beklenen değerler yanında model parametreleri
eşitliğin sol tarafında gösterilerek ifade edilmektedir.
Λ′ = (𝜆0 , 𝜆𝑖𝐴 , 𝜆𝑗𝐵 )

(6)

Kurmuş olduğumuz modelin ifade şekli son olarak ;
𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑗 (Λ)) = (𝜆0 + 𝜆𝑖𝐴 + 𝜆𝑗𝐵 )

(7)

şeklinde gösterilir.

Kategorik verilerin oluşturduğu çok kategorili çapraz tablolardan beklenen değerin
hesaplanması :

𝑚𝑖𝑗 = 𝑁. 𝑝𝑖𝑗
𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖+ 𝑝+𝑗

(8)

𝑚𝑖𝑗 : Çapraz tablonun her hücresine ait beklenen sayılardır
𝑁: Örneklem büyüklüğü
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𝑝𝑖𝑗 : Tablodaki i’nci sıra ve j’nci sütuna ait (i,j) hücrenin göreceli frekansı;
𝑝𝑖+ : i’nci sıranın göreceli frekansı, 𝑝+𝑗 : j’nci sütunun göreceli frekansıdır.
İki kategorik değişkenin genel bağımsızlığına dair oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir :
𝐻0 : 𝜋𝑖𝑗 = 𝜋𝑖+ 𝜋+𝑗

ve 𝐻1 : 𝜋𝑖𝑗 ≠ 𝜋𝑖+ 𝜋+𝑗

(9)

şeklindedir.
Sıra ve sütunlara ait marjinal olasılıklar 𝑝𝑖+ =

𝑛𝑖+
𝑁

ve 𝑝𝑗+ =

𝑛+𝑗
𝑁

’ dir. Beklenen değerler

bu olasıklarla hesaplanabilir.
Olasılık değerleri yerine koyulursa :
𝑛

𝑛+𝑗

𝑚𝑖𝑗 = 𝑁 ( 𝑁𝑖+) (

𝑁

)=

(𝑛𝑖+ )(𝑛+𝑗 )
𝑁

(10)

şekilde ifade edilebilir.
Çok sayıda kategorik değişkenin ikişerli ilişkilerinin ayrı ayrı incelenmesi, her zaman tüm
değişkenler arasındaki gerçek ilişkiyi yansıtmayabilir. CFA analizinde her hücre tek tek test
edildiğinden hücre sayısına göre test edilecek hipotez sayısı artacağından karşılaştırma başına
hatayı istenen önem düzeyinde tutabilmek için deneme başına hatanın (alfanın) düzeltmesine
ihtiyaç vardır.

3.1.Koşullu Bağımsızlık Modeli
CFA yaklaşımlarında koşullu bağımsızlık modelini açıklamak anlaşılabilirlik açısından
faydalı olacaktır.
𝑋, 𝑌, 𝑍 ve 𝑇 değişkenleri arasındaki ilişkilerde koşullu bağımsızlıklar yönlü veya yönsüz
oklarla tanımlanabilir. Genel CFA yaklaşımında genelde yönsüz oklar (etkileyen ve etkilenen
değişken grupları ayırımı yapılmaksızın), ISA modellerde ise yönlü oklar (etkileyen ve
etkilenen değişken grupları belirli) ile tanımlar yapılabilmektedir.
Bu tanımlardan da görüleceği gibi (𝑇 ⊥ 𝑋|𝑌, 𝑍) ifadesi koşullu bağımsızlığı göstermektedir.
Yani 𝑌, 𝑍 ile ilgili bilgi yoksa 𝑇 ve 𝑋 ‘in bağımsızlığı hakkında bir şey söylenemez.
Her biri 4 kategoriye sahip 2 değişkenin oluşturduğu 4𝑥4 ’lük bir olağanlık tablosu için
loglineer bağımsızlık modeli aşağıdaki şekilde yazılabilir:
𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑗 (Λ)) = (𝜆0 + 𝜆𝑖𝐴 + 𝜆𝑗𝐵 )
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Parametrelerin tek çözümü için ‘’Etkilere ait parametre toplamı sıfırdır’’ kısıtı ∑4𝑖=1 𝜆𝑖𝐴 =
∑4𝑗=1 𝜆𝐵𝑖 = 0 dikkate alınır. 𝜆1𝐴 + 𝜆2𝐴 + 𝜆3𝐴 + 𝜆4𝐴 = 0 𝜆1𝐵 + 𝜆𝐵2 + 𝜆𝐵3 + 𝜆𝐵4 = 0 varsayılır.
Bu durumda üçüncü kategoriye ait parametreler 𝜆4𝐴 ve 𝜆𝐵4 diğer parametreler cinsinden
yazılabilir.
𝜆4𝐴 = −𝜆1𝐴 − 𝜆2𝐴 − 𝜆3𝐴

𝜆𝐵4 = −𝜆1𝐵 − 𝜆𝐵2 − 𝜆𝐵3

(12)

Hiyerarşik loglineer modellerde genel prensip üst dereceden bir interaksiyon modelde yer
alıyorsa bunun kapsadığı değişkenlere ait alt dereceli interaksiyonlar da modelde varmış gibi
düşünülür. Loglineer modellerin uygulanması açısından bakıldığında amaç belirlenen
modellerden hangisinin veriye en uygun olduğunu göstermektir. CFA yaklaşımı bakımından
gözlemlendiğinde ,en uygun temel modeli bularak beklenen değerin kestirimleri için
kullanılacak olan model güçlü ve yerel ilişkiye sahip olan hücreleri ortaya çıkarmaktır.

4. KONFİGÜRAL FREKANS ANALİZİ MODELLERİ
CFA modellerini birkaç grup altında incelemek mümkündür. Bunlardan birkaçı; genel CFA
modelleri, sıfırıncı dereceden genel CFA, birinci dereceden genel CFA ve İkinci veya daha
üst dereceden CFA olarak gösterilebilir.

4.1.Genel Konfigüral Frekans Analizi
Konfigüral frekans analiz (CFA) modelleri uygulamalı psikolojide çapraz sınıflanmış tablo
analizlerinde ilk defa kullanılmıştır (Lienert, 1969;1988; von EYE, 1990). Genel CFA
uygulamalarında 3 temel CFA modeli en çok kullanılan modeller sıfırıncı dereceden
modeller,birinci dereceden ve ikinci dereceden modeller olarak görülmektedir.Değişkenlerde
açıklayıcı,kriter veya bağımlı ,bağımsız diye bir ayrım söz konusu değildir.Konfigüral frekans
analizinde beklenen frekanslar ile gözlenen frekanslar karşılaştırılır.Type ve antitype durumda
olan hücreler değişkenler arası ilişkiyi değil örgüsel boyuttaki hücreleri inceler.

4.1.2.Konfigüral Frekans Analizi Model Seçimi
Konfigüral frekans analizi için temel modeller incelendiğinde uyumlu modellere ait önsel
olasılıkları kullanan ve çapraz tablolara ait çok değişkenli dağılış hipotezlerini temsil eden
temel modellerdir. Temel modeller az terimli ve basit modeller olmalıdır. Temel model
seçerken örneklem şemasını belirlemek, tip ve antitip ‘leri yorumlamak ve daha serbest
çalışılacak olan örneklem şemasına göre model kurmak ön planda olmaktadır.
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4.1.3.CFA’da Tip ve Antitip Hücrelerin Belirlenmesinde Kullanılan Testler
Konfigüral Frekans Analizi hipotezlerini kontrol ederken çok farklı istatistiksel testler
kullanılmaktadır. Bunlardan birkaçı; Ztest, binomial test lehmacher testi ve anscombe Z
yaklaşımı’dır.Bu testlerin hepsi de hücresel düzeyde yapıldığı için hücre sayısı artış
gösterdikçe deneme başına işlenen hatada artış gerçekleşecektir. Bu nedenle deneme başına
hatanın 0.05 düzeyine indirilebilmesi için alfa düzeltmesi uygulanır.

4.1.4.Testin Gücü ve CFA Testinin Seçimi
Type ve antitype örgü belirlenmesi için çok sayıda test istatistiği bulunmakla birlikte
birbirinden daha iyi olan bir test bulunmamaktadır. Kullanılan testin hangisi daha çok type ve
antitype konfigürasyon veriyorsa o testin daha güçlü olduğu söylenebilir. Sırayla lehmacher
testi, Z test, Anscombe ve binom testi sıralaması geçerli olacaktır.

5.BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışmanın bu bölümünde konfigüral frekans analizinin veri setine uygulanması ve
yorumlanması göz önünde bulundurularak ileriye yönelik çalışmalarda kullanıcak olan
yöntemlerden bahsedilmektedir. Bu yöntemler ışığında yorumlamalar yapılıp daha net bir
şekilde karar verebilme ve anlamlılık durumlarını değerlendirebilme imkanı sunulmuştur.

5.1. Konfigüral Frekans Analizi Yönteminin Kişilerin Sigara Tüketim Alışkanlıkları
Veri Setine Uygulanması
Yapılmış olan çalışmada uygulama verisi olarak sigara tüketim alışkanlıkları üzerine gerçek
bir veri seti yeniden örnekleme yöntemi olan boostrap ile türetilmiştir. Kişilerin sigara tüketim
durumları ile ilgili yapılmış olan çalışmalarda belirtilen sigara tüketimi oranları göz önünde
bulundurularak 4 önemli faktör elde edilmiştir.
➢ C: Kişilerin Cinsiyeti
➢ K: Kronik Hastalık Durumu
➢ S: Sigarayı Bırakmak İsteyip İstememe Durumu
➢ B: Bir Gün İçerisinde Tüketilen Sigara Miktarı
Belirlenmiş olan bu kategoriler aşağıda gösterilirse;
Kişilerin Cinsiyeti (C)
•
•

(C=1) Erkek Birey
(C=2) Kadın Birey
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Kronik Hastalık Durumu (K)
• (K=1) Kronik Hastalığı Var
• (K=2) Kronik Hastalığı Yok
Sigara Bırakma İsteği Durumu (S)
• (S=1) Sigarayı Bırakmak İstiyor
• (S=2) Sigarayı Bırakmak İstemiyor
Bir Günde Tüketilen Sigara Miktarı (B)
• (B=1) 10 Adet ve Altı
• (B=2)11-20 Adet
• (B=3)21-40 Adet
• (B=4)41-60 Adet
Kişilerin sigara içme durumları ve farklı örgülere göre frekans dağılımları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
C (Cinsiyet)
K (Kronik Hastalık)

1
1

2
2

1

2

B (Bir Günde Tüketilen
Sigara Miktarı)

S (Sigara Bırakma İsteği
Durumu)

1

1

47

131 100 156

2

54

123

64

103

1

106 207

40

67

2

140 204

62

121

1

52

53

5

20

2

36

71

7

10

1

1

5

0

7

2

1

5

2

0

2

3

4

Genel Toplam

N=2000

➢ C: Kişilerin Cinsiyeti
➢ K: Kronik Hastalık Durumu
➢ S: Sigara Bırakma İsteği Durumu
➢ B: Bir Günde Tüketilen Sigara Miktarı
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Konfigüral Frekans Analizi yaklaşımında 2x2x2x4 ‘lük çapraz tabloya ait veriler örgülerin
hiyerarşik tanımlamaları yapılarak gözlenen değerler yanlarında ifade edileceği bir şekilde
düzenlenmelidir.

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tam Metin Kitabı
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Konfigürasyonlar
K
S
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Toplam

1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
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B
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Gözlenen
Değ.
47
131
100
156
54
123
64
103
106
207
40
67
140
204
62
121
52
53
5
20
36
71
7
10
1
5
0
7
1
5
2
0
N=2000
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5.1.1. En Uygun Loglineer Modelin Seçimi
Temel model tanımlaması için tabloyu oluşturan değişkenlere ait genel ilişkisel yapının
görülmesi amacıyla NCSS paket programı ile loglineer modeller kullanılarak en iyi model
elde edilmiştir.
Adım
Num.
2

En İyi
Adım
2

Ki-Kare
7,20

Olasılık
Düzeyi
0,0651

Atılan
Terim
ABCD

Ki-Kare
7,20

Olasılık
Düzeyi
0,0651

Hiyerarşik
Model
BCD,ACD,ABD,ABC

En iyi olarak seçilmiş olan modelde ;
➢ Kronik hastalık , Sigara Bırakma ve Bir Günde Tüketilen Sigara Miktarı Durumu
➢ Cinsiyet, Sigara Bırakma ve Bir Günde Tüketilen Sigara Miktarı Durumu
➢ Cinsiyet, Kronik Hastalık Durumunu ve Bir Günde Tüketilen Sigara Miktarı Durumu
➢ Cinsiyetin ve Kronik Hastalık Durumunun Sigarayı Bırakma Durumu
bulunmaktadır.

5.1.2. Genel CFA Model Analizi
Yapılmış olan uygulamada d=4 değişken olduğuna göre ilişkilerin derecesi temel modelin
derecesine göre tanımlanır. Seçilebilecek temel modelin derecesi 0’dan d-1’e kadar
değişebilir.Elimizdeki veri seti için maksimum 3’üncü dereceye kadar temel model tanımı
yapılabilir.Birinci dereceden model seçilirse,yalnızca ana etkilerin modelde yer aldığı durumu
ifade eder(C,K,S VE B).İkinci dereceden temel model seçilirse,ana etkilerin yanında ikili
interaksiyonların da kapsadığı bir modeli ifade edicektir.
Pearson Ki-Kare Test
➢ Bonferroni-düzeltilmiş alfa = 0,0015
➢ CFA modeli için Ki-Kare=489,213
➢ Sd=25 ; p=0,000
Bu istatistik sonuçları bağımsızlık modelinin genel uyum testi sonucunda veriye iyi uyum
göstermediğini yani değişkenler arasında bağımlılık vardır. Genel CFA çözümlemesinde
birinci dereceden temel model esas alınarak elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
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Konfigürasyon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1111
1112
1113
1114
1121
1122
1123
1124
1211
1212
1213
1214
1221
1222
1223
1224
2111

Gözlenen
Değer (fo)
47
131
100
156
54
123
64
103
106
207
40
67
140
204
62
121
52

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2112
2113
2114
2121
2122
2123
2124
2211
2212
2213
2214
2221
2222
2223
2224

53
5
20
36
71
7
10
1
5
0
7
1
5
2
0

Beklenen
Değer (fe)
96.952
177.264
62.120
107.379
97.535
178.331
62.494
108.025
90.939
166.271
58.268
100.720
91.486
167.272
58.618
101.326
15.456

İstatistik
(Z Test)
-5.073
-3.475
4.806
4.692
-4.408
-4.143
.191
-.483
1.579
3.159
-2.393
-3.360
5.072
2.840
.442
1.954
9.295

Olasılık
(p)
.00000020
.00025563
.00000077
.00000135
.00000522
.00001712
.42445292
.31437241
.05713019
.00079268
.00835227
.00038989
.00000020
.00225700
.32935789
02532171
.00000000

28.259
9.903
17.118
15.549
28.430
9.963
17.118
15.549
28.430
9.963
17.221
14.498
4.175
1.442
2.581

4.654
-1.558
.696
5.186
7.984
-.939
-1.740
-3.545
-4.177
-3.048
-2.260
-3.557
-4.196
-2.403
-4.019

.00000163
.05960624
.24306654
.00000011
.00000000
.17395088
.04091596
.00019640
.00001476
.00115271
.01190473
.00018749
.00001361
.00813716
.00002922

Sonuç
Antitip
Antitip
Tip
Tip
Antitip
Antitip

Tip
Antitip
Tip

Tip
Tip

Tip
Tip

Antitip
Antitip
Antitip
Antitip
Antitip
Antitip

Birinci dereceden temel model esas alınarak yapılan analizlerde tip ve antitip seçimi için Z
testi kullanılmıştır.Hesaplanan beklenen frekanslar tip ve antitip ‘in belirlenmesi için seçilen
test istatistiği sonucu olasılık düzeyi ve bonfferoni düzeltmeli alfa desteklenmiştir. İlk tip
konfigürasyon 1113 konfigürasyonudur. C=1,K=1,S=1 ve B=3 kategorisine denk düşen
hücreye ait olan konfigürasyondur. Belirlenmiş olan konfigürasyonda koşulların bir araya
gelmesinden dolayı gözlenenden önemli derecede daha yüksek sigara tüketimi olduğu
anlaşılmaktadır. Kronik hastalığı bulununan günde 21-40 adet sigara içen ve sigarayı
bırakmak isteyen erkek bireylerin beklenenin çok daha üzerinde sigara tüketimi olduğu
görülmektedir. İlk antitip konfigürasyon 1111 konfigürasyonudur. C=1,K=1,S=1 ve B=1
kategorisine denk düşen hücreye ait örgüdür. Sigarayı bırakmak isteyen, kronik hastalığı
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bulunan, günlük 10 adet ve altı sigara içen erkek bireylerin beklenenin çok daha altında sigara
içtikleri görülmektedir. Erkeklerin kronik hastalığı bulunan ve sigarayı bırakmak isteyen
kişilerin dahi 10 adet ve altı sigara içen grupda bulunduğu yani beklenenden az sigara
tüketimi olduğu gözlemlenmiştir. Diğer antitip konfigürasyonlar ise 1121 ve 1122 ‘dir. (𝐶 =
1, 𝐾 = 1, 𝑆 = 2 𝑣𝑒 𝐵 = 1 ) ve (𝐶 = 1, 𝐾 = 1, 𝑆 = 2 𝑣𝑒 𝐵 = 2 ) konfigürasyonlarıdır. 10 adet
ve altı sigara içen kişiler(B=1) ile 11-20 adet sigara içen kişilerin(B=2) tüm kronik hastalığı
bulunan(K=1) ve sigarayı bırakmak istemeyen(S=2) erkek bireylerin(C=1) beklenenin altında
sigara tükettikleri istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer tip
konfigürasyonlar ise 2111 ve 2112 ‘dir. (𝐶 = 2, 𝐾 = 1, 𝑆 = 1 𝑣𝑒 𝐵 = 1 ) ve (𝐶 = 2, 𝐾 =
1, 𝑆 = 1 𝑣𝑒 𝐵 = 2 ) konfigürasyonlarıdır. 10 adet ve altı sigara içen kişiler(B=1) ile 11-20
adet sigara içen kişilerin(B=2) tüm kronik hastalığı bulunan(K=1) ve sigarayı bırakmak
isteyen(S=2) kadın bireylerin(C=1) beklenenin üstünde sigara tükettikleri gözlemlenmiş olup
istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.

5.1.3. Konfigüral Frekans Analizi İçin Tanımlayıcı Ölçütler
Bu tanımlayıcı ölçüler göreceli risk (RR) ve Log(p) gibi ölçülerdir. Bunlar yapılmış olan
analizler ve yorumlamalar bakımından önem taşırlar. (RR) Her örgünün gözlenen frekansının
beklenen frekansına oranıdır. RR=1 ise temel model veriye çok iyi uyum sağladığını
söyleyebiliriz.RR>1 tip konfigürasyonlara , RR<1 ise antitip konfigürasyonlara işaret
etmektedir. Bir örgüde bu değerin büyüklüğü o örgüye ait yerel ilişkinin güçlü olduğunu
gösterir. Log(P) ise beklenen değerlerin poisson dağılışı gösterdiği varsayımı ile geliştirilen
bir ölçüdür. Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farklar beklenen değerden büyükse
Ki-Kare istatistiği veya |Z| ve RR değerleri büyüyecektir. Bu iki istatistik değerleri arasındaki
korelasyonda (Spearman Rank Korelasyon) küçük olacaktır.
Uygulama verisinde elde edilen RR(2111)=3,36 değeri yani 10 adet ve altı sigara içen, kronik
hastalığı bulunan ve sigarayı bırakmak isteyen kadın bireylerin yalnızca ana etkilere sahip
olan modele kıyasla 3,36 kat daha fazla sigara tüketimi olduğunu ifade etmektedir.Aynı
şekilde;
➢ RR(1212)=1,24
➢ RR(2112)=1,87
➢ RR(2121)=2,31
➢ RR(2122)=2,49
kat daha fazla sigara tüketimi olduğuna işaret etmektedir.
Genel CFA sonuçlarına ait göreceli risk (RR), Log(p) ve Z Test istatistikleri ve bunlara ait
sıra puanları aşağıda gösterilmiştir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

531

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Konfigürasyon

RR

Sıra
Puanı

LogP

Sıra Puanı

İstatistik
(Z Test)

Sıra
Puanı

Sonuç

1111
1112
1113
1114
1121
1122
1123
1124
1211
1212
1213
1214
1221
1222
1223
1224
2111
2112
2113
2114
2121
2122
2123
2124
2211
2212
2213
2214
2221
2222
2223
2224

.485
.739
1.610
1.453
.554
.690
1.024
.953
1.166
1.245
.686
.665
1.530
1.220
1.058
1.194
3.364
1.875
.505
1.168
2.315
2.497
.703
.581
.069
.189
.000
.436
.069
.188
.214
.000

24
16
5
7
22
18
14
15
12
8
19
20
6
9
13
10
1
4
23
11
3
2
17
21
29
27
31
25
30
28
26
32

6.981
3.531
5.280
5.293
5.260
4.763
.740
.835
1.426
3.098
1.751
3.206
5.903
2.710
.787
1.734
12.640
4.707
.505
.686
5.202
10.853
.342
.787
2.904
4.584
1.762
1.145
2.932
4.634
1.021
4.086

3
14
6
5
7
9
29
26
23
16
21
15
4
19
27
22
1
10
31
30
8
2
32
28
18
12
20
24
17
11
25
13

-5.073
-3.475
4.806
4.692
-4.408
-4.143
.191
-.483
1.579
3.159
-2.393
-3.360
5.072
2.840
.442
1.954
9.295
4.654
-1.558
.696
5.186
7.984
-.939
-1.740
-3.545
-4.177
-3.048
-2.260
-3.557
-4.196
-2.403
-4.019

32
24
5
6
31
28
14
15
11
8
20
23
4
9
13
10
1
7
17
12
3
2
16
18
25
29
22
19
26
30
21
27

Antitip
Antitip
Tip
Tip
Antitip
Antitip

Tip
Antitip
Tip

Tip
Tip

Tip
Tip

Antitip
Antitip
Antitip
Antitip
Antitype
Antitype

Tabloda tanımlanan tanımlayıcı ölçütler sıra puanları arasındaki uyumun incelenmesi
örneklem dağılışının yorumlanmasına katkı sağlamaktadır. RR için tip örgülerin sıra puanları
1-8 arasında değişirken Log(p) sıra puanları 1-16 arasında değişmektedir. Tip örgülerde uyum
iyi görünmektedir. RR için antitip örgülerin sıra puanları 26-35 iken Log(p) de 5-14 arasında
değişmektedir. Antitip örgüler de uyum iyi görünmemektedir. Log(p) istatistiği ile Z test
istatistiğine ait sıra puanları arasındaki ilişki yüksek çıkmalıdır. Yapılmış olan uygulamada
sıra puanları arasındaki korelasyon r=0.914 bulunmuştur. Korelasyonun bu kadar yüksek
çıkmasının anlamı bu iki test istatistiğinin aynı karakteristiği yansıtmasıdır.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Genel CFA yönteminde yerel bağımsızlıkdan ayrılışları kullanan modeller esas alınmıştır.
Değişkenler arası en iyi uyan modelin bulunması için Loglineer model analizlerinden
bahsedilmiştir ve sonuçları yorumlanmıştır. CFA uygulama alanlarından bahsedip kategorik
veri tipleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. Genel CFA yaklaşımında alt tablolara
dayanan ilişkilerden ziyade hücrelere dayalı ilişkilerin ön planda olduğu gösterilmiştir. CFA
çözümlemesi sonuçlarına göre belirlenen TİP ve ANTİTİP örgüler hakkında yorumlamalarda
bulunulmuştur. Tanımlayıcı istatistiklerden Log(p), RR ve |Ztest| sıra puanları arasındaki
ilişkilere bakıldı ve aralarındaki ilişkinin yüksek çıkması çalışmamızda Tip ve Antitip
örgülerin belirlenmesinde farklılık yaratmıştır. Sigarayı bırakmak isteyen, kronik hastalığı
bulunan, günlük 10 adet ve altı sigara içen erkek bireylerin beklenenin çok daha altında sigara
içtikleri görülmektedir. 10 adet ve altı sigara içen, kronik hastalığı bulunan ve sigarayı
bırakmak isteyen kadın bireylerin yalnızca ana etkilere sahip olan modele kıyasla 3,36 kat
daha fazla sigara tüketimi olduğunu ifade etmektedir.
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BLOK – DİSK AŞINMA TEST CİHAZI TASARIMI

Emre ŞİRİN
Fevzi ŞAHİN
Lütfü NAMLI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak kullanılan malzemelerin kapsamı,
fonksiyonları, detay ve aksamları da gelişmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Bu sektördeki artış
dolaylı olarak beraberinde sektör içerisinde kullanılan makine parçaları, yakıtları, yağları gibi
unsurları da beraberinde artırmaktadır. Bundan dolayı farklı malzeme türleri ve farklı
yağlayıcılar üzerine her gün yeni bir çalışma yapılmaktadır. Sistem içerisindeki makine
aksamları sürekli bir temas halindedir ve bir sürtünmeye ve beraberinde bir aşınmaya maruz
kalırlar. Birbirlerine göre izafi harekette bulunan cisimlerin yüzeylerinden istenmeyen bir
şekilde malzeme kopması ile aşınma meydana gelmektedir. Meydana gelen aşınma, malzeme
ve mekanik kayıpların büyük bir unsurudur ve dolayısıyla malzemelerde boyut
hassasiyetlerinin ve toleranslarının bozulmasına ve ömürlerinin kısalmasına neden olmaktadır.
Bu sebeple bir tasarım yapılırken istisnai durumlar hariç dikkat edilmesi en önemli
hususlardan biri sürtünme ve aşınmanın olabildiğince azaltılmasıdır. Sürtünme ve aşınma
özelliklerinin incelenmesi için iki çeşit deney yöntemi kullanılır. Bunlardan birincisi işletme
deney yöntemidir. Malzemelerin aşınmaları büyük ölçüde işletme koşullarına bağlıdır ve
bunun için işletme deney yöntemi yapılır. Bu deney yönteminde gerçek makine kullanılır ve
mevcut işletme koşullarında çalışan elemanın performansı belirli bir süre gözlemlenerek
belirlenir. Ancak işletme şartlarının değişken olması ve kontrol edilmesinin zorluğu, bu
deneylerin tekrar yapılabilirliğini engeller. Bu yöntem ayrıca çok pahalı ve uzun zaman
gerektirir. Bunun için ikinci bir yöntem olan model deney yöntemi geliştirilmiştir. Model
deney yöntemi, gerçek sistemin özellikleri göz önünde bulundurularak yapılır. Model deney
yöntemi ne kadar işletme koşullarına yakın olursa, bulunan sonuçlarda o kadar tutarlı
olmaktadır. Model aşınma deneylerinin düzenlenmesinde, kullanılan malzeme çiftleri ve
temas durumları, yağlayıcı bulunup bulunmaması, hız, yük, zaman, çevre dikkat edilecek
etkenlerin başında gelmektedir. Kullanılan malzeme çiftinin temas durumuna göre birçok
farklı test cihazı geliştirilmiştir. Mevcutta kullanılan bu test cihazlarına baktığımızda radyal
kaymalı yatak test cihazı, git-gel aşınma test cihazı, pin on disk test cihazı, block on disk test
cihazı gibi çeşitli test cihazları kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, çeşitli malzemelerin aşınma dirençlerini belirlemek için blok-disk tipi
aşınma deney cihazı tasarlanmış ve oluşturulmuştur. Oluşturulmuş olan bu aşınma deney
cihazında malzemelerin farklı yük, kayma hızı ve kayma mesafesinde aşınma durumları
incelenebilmektedir. Mevcutta kullanılan aşınma test cihazlarından farklı olarak
değiştirilebilir başlıklar sayesinde değişik geometriler ile çalışma imkânı sunulmaktadır.
Farklı geometrilerle çalışarak ise noktasal ve çizgisel gibi iki farklı temas durumunda çalışma
yapılabilmektedir. Ayrıca kuru ve yarı sıvı sürtünme olmak üzere iki farklı koşulda deneyler
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yapılabilmektedir. Yarı sıvı sürtünme durumunda zamana bağlı olarak thermocouple yardımı
ile kullanılan sıvının sıcaklığı ölçülebilmektedir.

BLOCK - DISC ABRASION TEST DEVICE DESIGN

Abstract
Nowadays, the scope, functions, details and components of the materials used in parallel with
the development of technology are developing and complicated. The increase in this sector
indirectly increases the components such as machinery parts, fuels and oils used in the sector.
Therefore, a new study is carried out every day on different types of materials and different
lubricants. The machine components in the system are in constant contact and are subject to a
friction and associated wear. Unwanted material rupture occurs on the surfaces of sliding
objects. The resulting abrasion is a major component of material and mechanical losses,
which in turn leads to a deterioration in the dimensional accuracy and tolerances of the
materials and to a shorter lifetime. For this reason, one of the most important points to be
taken into consideration when designing a design is to reduce friction and wear as much as
possible. Two types of test methods are used to examine the friction and wear properties. The
first one is the operational test method. The wear of the materials depends to a large extent on
the operating conditions and for this purpose, an operational test method is performed. In this
test method, the actual machine is used and the performance of the working element under
current operating conditions is determined by observing for a certain period of time. However,
the difficulty of changing and controlling the operating conditions prevents the repeatability
of these experiments. This method is also very expensive and requires a long time. For this, a
second method model model method has been developed. Model test method is done by
considering the characteristics of real system. The closer the model test method is to the
operating conditions, the more consistent the results are found. In the regulation of model
wear tests, the pairs of materials and contact conditions used, the presence of lubricant, speed,
load, time, environment is one of the factors to be considered. Many different test devices
have been developed according to the contact state of the material pair used. When we look at
these test devices, various test devices such as radial plain bearing tester, go-come wear tester,
pin on disc tester, block on disc tester are used.
In this study, a block-disc type wear test device was designed and formed to determine
the wear resistance of various materials. In this formed abrasion test device, the different load,
shear rate and shear distance of the materials can be examined wear conditions. Different
from the existing wear testers, it is possible to work with different geometries thanks to the
replaceable caps. By working with different geometries, it is possible to work in two different
contact ways such as point and line. In addition, experiments can be made in two different
conditions: dry and semi-liquid friction. In the case of semi-liquid friction, the temperature of
the liquid used by the thermocouple can be measured depending on the time.
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1. GİRİŞ
Tribotest cihazı (sürtünme ve aşınma test cihazı), triboloji biliminin konuları olan aşınma,
sürtünme ve yağlama üzerine testler ve simülasyonlar yapan bir makineye ya da cihaza
verilen genel isimdir.
Tribotestlerin sınıflandırılmasında en yaygın olarak kullanılan metotlardan birisi Şekil
1’de gösterilmiştir. Bu metotta sınıflandırma saha testi ve beş farklı basitleştirilmiş metottan
oluşur.

Şekil 1. Gerçeklik seviyesine göre tribolojik testlerin sınıflandırılması

Model testlerinde kullanılan parçaların gerçek parça olması ya da olmaması durumuna
göre sürtünme çifti için farklı tanımlar yapılabilmektedir. Sürtünen yüzeylerin ikisinin de
gerçek parçalar olduğu duruma tam sürtünme çifti, sürtünen çiftlerden sadece bir tanesinin
gerçek parça olduğu duruma ise kısmi sürtünme çifti denir. Sürtünen çiftlerin her ikisinin de
aslına benzetildiği yani gerçek parça olmadığı duruma da tam model testi denir [1].
Test şartlarının kontrol derecesini ve verimliliğini artırabilmek için basitleştirilmiş
bileşen testi ya da model testi geliştirilebilir. Basit bir model testi ile daha az maliyetle iyi
kontrol edilen test şartlarında, çok sayıda malzeme hızlı ve kolay olarak test edilebilmektedir.
Aşınma türlerinin sayıca fazla olması ve kuvvet, basınç, yüzey pürüzlülüğü, sürtünme
katsayısı, sıcaklık, kayma hızı, aşınma ortamı (kuru, yağlı, nemli, korozif vb.) ve temas şekli
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gibi aşınmayı karakterize eden çok fazla test değişkeni olmasından dolayı aşınma üzerine
çalışma yapmak için farklı farklı model deney test yöntemleri geliştirilmiştir [2].

Şekil 2. Model deney test örnekleri [3]
Şekil 3’te görülen düzenekler asimetrik ve simetrik olmak üzere iki tipe ayrılırlar.
Simetrik düzende sürtünme çiftleri ya çevreleri boyunca (A) ya da yüzeyleri boyunca (B)
temas halindedir. Simetrik düzen aşınma çalışmalarında pek kullanılmaz. Asimetrik düzende
ise en yaygın kullanılanı bir diske karşı bastırılan pimdir. Bu tip sistemde pim ya diskin düz
yüzeyine (C) ya da kenarına (D) bastırılır. Ayrıca ek olarak silindir üstü blok (E) ve düz bir
yüzeye bastırılan pimde (F) kullanılan diğer yöntemlerdir.

Şekil 3. Kayma aşınması için kullanılan geometrik düzenekler [3]
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Model test cihazlarında temas şekilleri belirli bir alan teması (a) veya bir nokta ya da
çizgi teması (b) şeklindedir. Bu temas şekilleri Şekil 4’de detaylı olarak gösterilmektedir [4].

Şekil 4. Aşınma deney cihazlarının temas biçimleri [4]

2. BLOK-DİSK AŞINMA TEST CİHAZI
2.1. Blok-Disk Aşınma Test Cihazının Tasarımı ve İmalatı
Bu çalışmada, çeşitli malzemelerin aşınma dirençlerini belirlemek ve kullanılacaksa
yağlayıcıların tribolojik davranışlarına bakmak için blok-disk tipi aşınma deney cihazı
tasarlanmıştır. Tasarlanmış olan bu blok-disk aşınma test cihazında malzemelerin farklı yük
ve kayma mesafesinde aşınma durumları incelenebilmektedir. Ayrıca kuru ve yarı sıvı
sürtünme olmak üzere iki farklı durumda aşınma deneyleri yapılabilmektedir.

Şekil 5. Aşınma test cihazı tasarım resmi
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Aşınma test cihazının tasarımında iki adet kol kullanılmıştır. Bunlardan birincisi
diskin üzerinde sürtünme karşı malzemesi olarak kullanılan numunenin sökülüp takılabildiği
koldur. Deney teçhizatında kullanılan diğer kol ise ağırlığın yüklenebildiği koldur. Sistemde
iki kol bulunmasının sebebi düşük yükleme yapılarak büyük yüklerde çalışma yapılmak
istenmesidir. Şekil 6’da oluşturulan sistemin kuvvet kolu hesabı görülmektedir.

Şekil 6. Aşınma test cihazı kuvvet kolu hesabı
Aşınma test cihazı tasarlandıktan sonra kullanılacak makine ekipmanları temin edilip
cihazın imalatı gerçekleştirilmiştir. Ardından imalatı gerçekleştirilen deney aletinde aşınma
deneyleri yapılmaya başlanmış ve tekrarlayan deneylerde bazı eksiklik ve tasarım hatalarının
olduğu saptanmıştır. Bu eksiklik ve hataları özetlemek gerekirse;
* motorun deney şartlarında tek bir devirde (1400 d/dk) çalışması ve bu devrin bir
aşınma deneyi için çok yüksek olması,
* blok olarak kullanılan numunenin tekrarlayan deneylerde konum olarak aynı
konumda bağlanamıyor olması,
* yağlı gerçekleştirilen deneylerde yağlığın hem üstünün açık olmasından hem de
yağlık ile milin arasından yağ sızması nedeniyle deneylerin aynı miktar yağ seviyelerinde
gerçekleştirilemiyor olmasıdır.
Çok sayıda yapılan deney sonrası eksikliklerin ve hataların da düzeltilmesiyle blokdisk aşınma test cihazı kullanıma hazır hale gelmiştir. Aşınma test cihazının üzerinde yapılan
değişikliklerden sonra artık deney aletiyle, farklı yük ve hızlarda, farklı geometri ve temas
durumlarında,
kuru
ve
yarı
sıvı
sürtünme
durumunda
aşınma
testleri
gerçekleştirilebilmektedir.
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Şekil 7. Aşınma test cihazı örnek temas şekli Şekil 8. Aşınma test cihazı örnek temas şekli
(disk üzeri silindir blok)
(disk üzeri kare blok)
Sonuç olarak tasarlanmış ve imalatı yapılmış deney cihazını diğer deney cihazlarından
ayıran yön, değiştirilebilir tutucu başlıkları sayesinde farklı geometriye sahip blok
numunelerin kullanılabilir olması ve bu sayede farklı temas şekilleriyle aşınma testlerinin
gerçekleştirilebilir olmasıdır.

Şekil 9. Blok disk aşınma test cihazı önden görünüşü
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Şekil 10. Blok disk aşınma test cihazı üstten görünüşü

2.2. Blok-Disk Aşınma Test Cihazının Kalibrasyonu
İmalatı gerçekleştirilen test cihazının gerek tasarımı gerekse kullanılan malzeme türleri
açısından birebir karşılığı yoktur. Bu sebep ile hali hazırda bulunan ve kullanılan cihazlarla
kıyaslayarak ve literatürdeki standartlara bakarak cihazı kalibre etme olanağı olmamıştır. Bu
sebeplerden dolayı oluşturulan deney cihazı çok sayıda tekrarlanan ve birbiri ile karşılaştırılan
deneylerin sonuçlarına göre kendi içinde bir kalibrasyon sağlanmaya çalışılmıştır.
Kalibrasyonu sağlamak için gerçekleştirilen tüm deneylerde motorun devri 200 d/dk olarak
ayarlanmıştır. Yük olarak 184N, 230N, 276N ve 322N uygulanmış, süre olaraksa 10 dk deney
süresi belirlenmiştir. Deneyler yağlı ortamda gerçekleştirilmiş ve yağlayıcı olarak 10w40
motor yağı kullanılmıştır. Aşındırıcı disk olarak 35mm çapında ve 12 mm kalınlığında 2379
hava çeliği ve blok olaraksa 10mm çapında ve 20mm boyunda st37 transmisyon mili
kullanılmıştır. Her bir deney, belirlenen koşullar altında 3 defa tekrarlanmış ve sonuçlar
üzerinden karşılaştırma yapılmıştır.
Tüm deneyler tamamlandığında kayıtlı sonuçlara bakılmış ve aynı şartlar altındaki
sonuçların standart sapmaları hesaplanmış ve bulunan değerler bu sapmalarda göz önüne
alınarak kabul edilebilirliği incelenmiştir. Ardından ise sonuçlar grafiksel olarak ifade
edilmiştir. Aşağıda cihazın kalibrasyonu sağlanırken yapılan deneylerin sonuçları ve deney
sonuçlarından ortaya çıkan grafikler ifade edilmiştir.
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Tablo 1. Aşınma sonucu meydana gelen hacim değişimi tablosu

Tablo 2. Yağ Sıcaklık Değerleri
Yük (N)
Y
A
Ğ
S
I
C
A
K
L
I
Ğ
I

Test Süresi (s)
0.sn
150.sn

300.sn

450.sn

600.sn

184 N

24,4 º

42,6 º

48,2 º

51,6 º

53,5 º

184 N

25,2 º

43,6 º

49 º

52,8 º

54,7 º

184 N

23,3 º

42 º

47,9 º

51,7 º

53,2 º

230 N

22,1 º

42,9 º

50,5 º

53,8 º

55,9 º

230 N

22,6 º

44,3 º

52,3 º

56,2 º

58,8 º

230 N

21,9 º

44,2 º

52 º

55 º

57,7 º

276 N

18,3 º

41,7 º

51,5 º

55,5 º

58,8 º

276 N

20 º

45,4 º

53,7 º

57,6 º

60,6 º

276 N

20,8 º

43,8 º

52,3 º

56,5 º

59 º

326 N

20,4 º

50,4 º

58,8 º

62,2 º

67,6 º

326 N

23,3 º

52,4 º

59,3 º

63,1 º

66,7 º

326 N

23,8 º

53 º

61,6 º

65,4 º

69,7 º
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Şekil 11. Yağ sıcaklık grafikleri

3. SONUÇLAR
Günümüzde malzemelerin ya da yağlayıcıların tribolojik davranışları incelemek için aşınma
deney cihazları tasarlanmıştır ve kullanılmaktadır. Bu çalışmada da gerek malzeme türlerinin
tribolojik davranışı gerekse yağlayıcıların tribolojik davranışını incelemek için blok-disk tipi
aşınma test cihazı tasarlanmış ve oluşturulmuştur. Tasarlanmış ve imalatı gerçekleştirilmiş
deney aletinin genel itibari ile özellikleri;
•
•
•

•

Düşük yükleme yapılarak yüksek yüklerde aşınma deneylerinin gerçekleştirilebilmesi
200 ila 650 /d/dk hızlarda aşınma deneylerinin gerçekleştirilebilmesi,
Blok-disk aşınma deney düzeneği kullanılarak seçilen malzeme türüne göre blok
üzerinde, disk üzerinde ya da her iki malzeme üzerinde meydana gelen aşınma
durumunun incelenebilmesi,
Kullanılan tutucu başlıklar sayesinde farklı geometrilerde malzemeler kullanılarak
aşınma deneylerinin farklı temas durumlarında gerçekleştirilebilmesi,
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•
•

Yağlayıcı kullanılıp kullanılmaması durumuna göre kuru ve yarı sıvı sürtünme
durumu altında aşınma testleri yapılabilmesi,
Aşınma deneyleri yağlı ortamda gerçekleştiriliyorsa, yağlık üzerine takılı halde
kullanılan thermocupl sayesinde kullanılan yağda meydana gelen sıcaklık değişiminin
ölçülebilmesidir.
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SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN BİREYLERDE GENERALİZE
EKLEM HİPERMOBİLİTESİNİN OMUZ AĞRISI VE YAŞAM KALİTESİNE
ETKİSİ - PİLOT ÇALIŞMA
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Özet
Giriş ve Amaç; Ağrılı omuz patolojilerinden biri olan Subakromiyal Sıkışma Sendromu
(SSS) genel bir terim olup bu değişikliğe sebep olan farklı faktörler vardır. Literatürde kalıtsal
bir bağ dokusu bozukluğu olarak tanımlanan Generalize Eklem Hipermobilitesi (GEH)’in bu
faktörlerden biri olduğu ve ağrıya sebep olduğu gösterilmiştir. SSS’de ilk tedavi edilmesi
gereken klinik bulgulardan biri ağrıdır. Bu nedenle çalışmada SSS olan bireylerde, GEH’in
omuz ağrısı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem; Çalışmaya, İstanbul Levent Therapy Art Center Kliniği’ne başvuran klinik muayene
ile SSS tanısı konulan 18-55 yaş arası 20 olgu dahil edildi. Olguların GEH varlığı Beighton
skoru ile hareket, istirahat ve gece ağrıları VAS ile, yaşam kalitesi SF-36 ile değerlendirildi.
Bulgular; GEH bakımından incelendiğinde Beighton skorlamasına göre katılımcıların
(38.3±10.3 yıl; kadın/erkek :10/10; n=20), 7(%35)’sinde eklem hipermobilitesi vardı ve
13(%65)’ünde ise yoktu. Katılımcılar GEH olanlar (A: 28.8±6.1 yıl, kadın/erkek: 6/1; n=7) ve
GEH olmayanlar (B: 43.3±8.4 yıl, kadın/erkek: 4/9; n=13) olarak iki gruba ayrılmıştır.
Katılımcıların hareket esnasındaki omuz ağrıları değerlendirildiğinde iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (A: VAS hareket: 6.0±2.8 B: VAS hareket:3.7±2.0;
p≤0.05). İstirahat ve gece omuz ağrıları ve yaşam kalitesi değerlendirildiğinde her iki grup
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (A: VAS istirahat: 2.7±2.7, VAS
gece: 2.1±2.3, SF-36: 49.3±10.3; B: VAS istirahat: 1.0±1.6, VAS gece: 2.5±3.4, SF-36:
45.7±12.5; p>0.05).
Tartışma ve Sonuç; Sonuç olarak bu çalışma SSS olan bireylerde GEH’in omuz ağrısı
üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle SSS’li bireylerin
değerlendirilme protokolünde GEH değerlendirilmesi de eklenebilir. GEH olan bireylerin SSS
sebebiyle yaşadıkları ağrının tedavisi ve yönetiminde bu sonucun göz önünde bulundurulması,
bu yönde koruyucu stratejiler geliştirilmesi önerilir. SSS olan bireylerde GEH’in omuz ağrısı
ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin daha iyi anlaşılması için daha fazla sayıda katılımcı ile
ağrının çok yönlü değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler; Subakromiyal sıkışma sendromu, impingement, generalize eklem
hipermobilitesi, ağrı, yaşam kalitesi
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GİRİŞ VE AMAÇ
Omuz ağrısı, muskuloskeletal sistem ağrılarının sık görülen nedenlerinden biridir ve
popülasyonun %7 ila %34’ünü etkiler (1). Ağrılı omuz patolojilerinden biri olan
Subakromiyal Sıkışma Sendromu (SSS) genel bir terim olup bu değişikliğe sebep olan farklı
faktörler vardır. SSS, özellikle supraspinatus kası, subakromiyal bursa ve biseps tendonu gibi
yumuşak dokuların, humerus ile korakoakromiyal ark arasında sıkışması sonucu oluşur (2).
SSS yapısal ve fonksiyonel etiyolojilere ikincil olarak gelişebilir (3). Literatürde eklem
hipermobilitesinin SSS’nin klinik belirtilerine katkıda bulunabileceği öne sürülmüştür (4).
Eklem hipermobilitesi, bir eklemdeki fizyolojik eklem hareket açıklığının ötesinde bir
hareket aralığı ile karakterize klinik bir durumdur (5). Asemptomatik olduğunda generalize
eklem hipermobilitesi (GEH) olarak adlandırılır (6). GEH kadınlarda erkeklerden daha sık
görülür (7) ve genç popülasyonda daha sık görülür (8). Eklem hipermobilitesi bağların
gevşekliği ile ilişkilidir. Bir birey hem eklem hipermobilitesi hem esneklik gösterebilir. Eklem
hipermobilitesi dansçıların, jimnastikçilerin ve müzisyenlerin optimum performansı için
avantajlı olabilir (9, 10). Ancak eklem hipermobilitesi, bireylerde ciddi ağrı ve sakatlığa sebep
olur ve yaşam kalitesini azaltabilir (11).
GEH’de ağrı bilinen bir bulgudur ve bu grupta ağrı sıklıkla boyun ve omuz
bölgesindedir (12). SSS’de tedavi edilmesi gereken önemli klinik bulgulardan biri ağrıdır ve
GEH varlığı ağrı durumunu etkileyebilir. Bu nedenle çalışmada SSS olan bireylerde, GEH’in
omuz ağrısı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmaya, İstanbul Levent Therapy Art Center Kliniği’ne başvuran klinik muayene
ile SSS tanısı konulan 18-55 yaş arası 20 olgu (ort. yaş 38.3±10.3 yıl; kadın/erkek :10/10;
n=20) dahil edildi.
Çalışmaya alınma kriterleri; muayenede sıkışma bulguları (Neer sıkışma testi,
Hawkins belirtisi) pozitif olan, pasif eklem hareketi değerlendirmesinde karşı tarafa göre
%30’dan daha az eklem hareket kısıtlılığı olan, manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde
rotator manşet yırtığı olmayan olgular çalışmaya dahil edildi.
Çalışmadan dışlanma kriterleri; pasif eklem hareketi değerlendirmesinde karşı tarafa
göre %30’dan daha fazla eklem hareket kısıtlılığı olan, manyetik rezonans (MR)
görüntülemesinde rotator manşet yırtığı olan, son altı ay içinde omuz cerrahisi geçirmiş,
iletişim problemi olan olgular çalışmaya dahil edilmedi.
Olgulara çalışma hakkında bilgi verildi ve imzalı bilgilendirilmiş onamları alındı. Tüm
olguların demografik bilgileri kaydedildi. Omuz ağrısının şiddeti ve ağrının özellikleri
(hareket, istirahat ve gece ağrıları) Vizüal Analog Skala (VAS) ile yaşam kalitesi ise SF-36 ile
değerlendirildi. VAS ile ağrının değerlendirilmesi sırasında 10 puanın çok şiddetli ağrı
olduğu, 0 puanın ise hiç ağrının olmadığı durumu ifade ettiği anlatıldı.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

547

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
GEH’i değerlendirmek için Beighton hipermobilite skorlama sistemi kullanıldı (Tablo
1). Dokuz parametreden oluşan Beighton skorunda; ilk 4 parametre sağve sol ekstremiteler
için ayrı ayrı, 5. Parametre tek olarak değerlendirildi (Şekil 1). Her parametreye 1 puan
verilerek toplam 9 puan üzerinden puanlama yapıldı. Olguların dokuz üzerinden dört ve daha
fazla puan alması GEH’in göstergesi olarak kabul edildi.
TABLO 1. Beighton hipermobillite skorlama sistemi
Ön kolun volar yüzüne başparmağın değmesi
El 5. MKF eklemin pasif olarak >90º hiperekstansiyonu
Dirseğin >10º hiperekstansiyonu
Dizin >10º hiperekstansiyonu
El avuç içinin dizleri kırmadan yere değmesi
Toplam

Sağ
1
1
1
1
1
9

Sol
1
1
1
1

İstatiksel analiz SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, Illinois,
United States) programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle ortalama, yüzdelik
dağılım ve standart sapma değerleri hesaplandı. Karşılaştırılmalarda bağımsız örneklem t testi
ve ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık seviyesi olarak p≤0.05 kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmaya alınan 20 SSS’li olgu GEH varlığı bakımından Beighton skorlaması ile
değerlendirildiğinde 7(%35)’sinde eklem hipermobilitesi vardı ve 13(%65)’ünde ise yoktu.
Olgular GEH olanlar (A: 28.8±6.1 yıl, kadın/erkek: 6/1; n=7) ve GEH olmayanlar (B:
43.3±8.4 yıl, kadın/erkek: 4/9; n=13) olarak iki gruba ayrıldı.
Her iki gruptaki olguların demografik özellikleri karşılaştırıldığında eğitim seviyeleri,
dominant taraf ve SSS olarak etkilenen taraf bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05); yaş, cinsiyet, spor yapma durumları bakımından gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p≤0,05) (Tablo 2).
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Tablo 2. Olguların Demografik Özellikleri
Özellikler

Yaş (yıl)
Cinsiyet
Dominant
taraf
Etkilenen
taraf
Spor
Eğitim

Kadın
Erkek
Sağ
Sol
Sağ
Sol
Evet
Hayır
İlköğretim
Lise
Üniversite

Grup A
(n=7)
Ort.±SS
28,8±6,1
N(%)
6 (85,7)
1 (14,3)
6 (85,7)
1 (14,3)
6 (85,7)
1 (14,3)
7 (100)
0 (0)
0 (0)
2 (28.6)
5 (71.4)

Grup B
(n=13)
Ort.±SS
43,3±8,4
N(%)
4 (30,8)
9 (69,2)
13 (100)
0 (0)
11 (84,6)
2 (15,4)
7 (53,8)
6 (46,2)
1 (7.7)
2 (15.4)
10 (76.9)

p değeri

0,00†
0,01††
0,16††
0,69††
0,03††
0,62††

†: Bağımsız t testi kullanıldı, ††: Ki-kare testi kullanıldı, X ± SS: Ortalama ± Standart Sapma, p≤0,05

Tüm olguların omuz ağrısının şiddeti ve ağrının özellikleri (hareket, istirahat ve gece
ağrıları) Vizüel Analog Skala (VAS) ile yaşam kalitesi ise SF-36 ile değerlendirildi. Hareket
esnasındaki omuz ağrıları değerlendirildiğinde GEH olanlarda ortalama 6.0±2.8 iken, GEH
olmayanlarda 3.7±2.0 idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p≤0.05).
İstirahat sırasındaki omuz ağrıları değerlendirildiğinde GEH olanlarda ortalama 2.7±2.7 iken,
GEH olmayanlarda 1.0±1.6 idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmadı (p>0.05). Gece omuz ağrıları değerlendirildiğinde GEH olanlarda ortalama
2.1±2.3 iken, GEH olmayanlarda 2.5±3.4 idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmadı (p>0.05). Tüm olgular yaşam kalitesi için SF-36 ile değerlendirildiğinde SF36 skoru GEH olanlarda ortalama 49.3±10.3 iken, GEH olmayanlarda 45.7±12.5 idi. İki grup
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 3).
Tablo 3. Gruplar arası ağrı ve yaşam kalitesi değerlendirmesi
Değerlendirme
parametreleri
VAS hareket
VAS istirahat
VAS gece
SF-36 toplam

Grup A
(n=7)
Ort.±SS
6,00±2,82
2,71±2,75
2,14±2,34
49,32±10,34

Grup B
(n=13)
Ort.±SS
3,76±2,00
1,07±1,60
2,53±3,47
45,76±12,50

p değeri

0,05†
0,10†
0,79†
0,52†

†: Bağımsız t testi kullanıldı, X ± SS: Ortalama ± Standart Sapma, p≤0,05
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TARTIŞMA
Çalışmamızdaki olguların demografik özelliklerine bakıldığında GEH’in genç
popülasyonda ve kadınlarda erkeklerden daha sık rastlandığı görülmektedir. Remvig ve ark.
GEH’in kadın cinsiyetinde daha sık görüldüğünü, Sheridan ve ark. GEH’in kadınlarda
erkeklere göre üç kat daha fazla olduğunu belirmişlerdir (7,13). Etnik yapıya göre farklı
gruplarda yapılan çalışmalarda GEH; kadınlarda %5-57, erkeklerde ise %2-35 oranında
görülmektedir (14,15). Wolf ve ark. genç popülasyonda GEH’e daha sık rastlandığını
belirmişlerdir (8). Jansson ve ark. İsveç’te yaptıkları bir çalışmada eklem hipermobilitesinin
yaşla birlikte azaldığını göstermişlerdir (16). Bu yönüyle çalışmamız literatüre uygunluk
göstermektedir.
McCormack ve ark. GEH’in baletlerde çok büyük oranda görüldüğünü, Decoster ve
ark GEH’in genç sporcularda sık görüldüğünü, Thomas ve ark. yüzücülerde GEH’e oldukça
sık rastlandığını belirtmişlerdir (9,17,18). Literatürde sporcularda GEH’in daha sık rastlandığı
belirtilmektedir fakat olgularımızda düzenli spor öyküsünü değerlendirdiğimizde gruplar
arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Literatürle olan bu çelişkiyi çalışmamızın örnekleminin
kapsadığı grup sebebiyle olguların büyük çoğunluğunun düzenli spor aktivitesinde
bulunmasına bağladık.
Literatürde GEH’in kronik ağrı ile birlikte görüldüğü ve yaşam kalitesini etkilediği
bildirilmektedir (12). Morris ve ark. GEH ile kas iskelet sistemi ağrıları arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu göstermişlerdir (19). Omuz kuşağının bazı ağrılı patolojileri de bunların
arasında yer almaktadır. Cooper ve ark. omuz patolojisi olan 38 olgunun 29’unda GEH
saptamışlardır (20). Çalışmamızda her iki grupta da SSS varlığı ağrı bulgusuna neden
olmaktadır. Ancak GEH olan olguların büyük kısmında hareket ile ortaya çıkan ağrı,
olmayanlara göre daha fazladır. İstirahat ve gece ağrısında iki grup arasında anlamlı
sayılabilecek bir fark olmaması ağrının her iki grubun yaşam kalitesini de aynı oranda
etkilediğini göstermektedir.
Çalışmamız, SSS olan bireylerde GEH’in omuz ağrısı üzerinde olumsuz etkisi
olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle SSS’li bireylerin değerlendirme protokolünde GEH
değerlendirmesi de eklenebilir. GEH olan bireylerin SSS sebebiyle yaşadıkları ağrının
tedavisi ve yönetiminde bu sonucun göz önünde bulundurulması ve koruyucu stratejiler
geliştirilmesi önerilir. SSS olan bireylerde GEH’in omuz ağrısı ve yaşam kalitesi üzerine
etkisinin daha iyi anlaşılması için daha fazla sayıda katılımcı ile ağrının çok yönlü
değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
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SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ İLE
İLGİLİ FARKINDALIĞIN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Burcu ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Uzm. Fzt. Derya AZİM REZAEİ
İstanbul Okan Üniversitesi
Uzm. Fzt. Özge TAHRAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Amaç: Çalışmamız sağlıklı genç yetişkinlerde fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili farkındalık
düzeyinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden 18-25 yaş aralığında bulunan 150 (112
kadın 38 erkek) genç yetişkin dahil edildi. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerini
belirlemek amacıyla, adım sayıları akıllı telefonlarına indirilen runtastic pedometer ile
kaydedildi. Bu uygulama ile bireylerin 7 gün boyunca adım sayıları takip edildi.
Katılımcıların fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili farkındalığı, araştırmacılar tarafından
oluşturulan 7 sorudan oluşan bir anket ile değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21,81 ± 1,87 yıl idi. Katılımcıların akıllı telefonlarına
indirilen runtastic pedometer ile hesaplanan haftalık adım sayısı ortalaması 7458,11± 3916,44
idi. Bireylerin %83,8’i ‘Erişkinler en az haftada bir kere 30 dakika egzersiz yapmalıdır’
önermesini doğru buldu. ‘Düzenli egzersiz yapmak ve fiziksel aktivite kanser ve kalp
hastalıkları gibi kronik hastalıkların tedavisine yardımcıdır’ önermesini %97’si doğru olarak
cevap verdi. ‘Egzersiz yapmak kilo vermeye yardımcı olur’ ifadesini ise bireylerin %95 i
doğru buldu. ‘Yaşlılar için fiziksel aktivite risklidir’ önermesine bireylerin %65’i ve ‘ Fiziksel
olarak inaktif olmak ölüm riski taşımaz’ önermesine ise bireylerin%62’ si doğru cevap verdi.
Tartışma: Çalışmamıza katılan genç yetişkinlerin fiziksel aktivite farkındalıklarının yüksek
olduğu dikkat çekmektedir. Ancak katılımcıların ortalama adım sayısı literatürde önerilen
10.000 adım sayısının altındadır. Bu sonuçlar tarafımızca, genç yetişkinlerin fiziksel
aktivitenin önemini bilmesine rağmen yeterli miktarda fiziksel aktivite yapmadığı şeklinde
yorumlanmıştır. Toplum sağlığının korunması için, çocukluk yıllarından itibaren çevresel
koşulların iyileştirilerek daha aktif, hareketli bir yaşam tarzına sahip olunması ve düzenli
fiziksel aktivite alışkanlığı edinilmesi hususunda özendirici olunması önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yetişkin, Fiziksel Aktivite, Farkındalık
GİRİŞ
Günümüzde insanların sağlıklı yaşam koşullarını sağlaması ve sürdürmesi önemli sağlık
politikaları arasındadır. Hayat boyunca yaşam koşulları ile mücadele etmek ve ihtiyaçlarını
karşılamak insanların doğasının bir gereği olmakla birlikte sağlığını korumak da bunun bir
parçasıdır. İnsan sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanması için önemli ölçütlerden
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bir tanesi de fiziksel aktivite durumudur. Fiziksel aktivite; iskelet kasları tarafından üretilen ve
enerji harcaması ile gerçekleşen vücut hareketleri olarak tanımlanır. İş, ulaşım, ev işleri,
kişisel bakım, boş zaman ve spor gibi genellikle aktivitenin gerçekleşeceği ortama göre
sınıflandırılır (Kokkinos ve ark. 2011, Hooker ve ark., 2005).
Fiziksel aktivite, birçok hastalıktan koruyucu ve birçok hastalığın tedavi edilmesinde etkili bir
göreve sahiptir. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite, türü, yoğunluğu ve hacmine bağlı
olarak sağlık yönünden birçok yarar sağlamaktadır (Hynynen ve ark, 2016). Fiziksel aktivite,
fizyolojik, metabolik, psikolojik parametreleri iyileştirir, birçok kronik hastalık ve erken
mortalite riskini azaltır, kemik, kas ve eklem sağlığını sürdürmeye yardımcı olur. Düzenli
fiziksel aktivite kardiyak olayları (enfarktüs, hipertansiyon), tip 2 diyabeti, kolon ve meme
kanserini, obeziteyi, depresyon ve anksiyeteyi, safra kesesi hastalıklarını ve osteoporotik
kırıkları azaltır (Moore ve ark., 2016) .
Amerikan Spor Hekimleri Koleji (ACSM)’in 18-65 yaş arası yetişkinler için geliştirdiği
fiziksel aktivite rehberine göre sağlığı korumak ve geliştirmek için haftada 5 gün 30 dakika
orta şiddetli fiziksel aktivite veya haftada 3 gün, günde 20 dakika şiddetli fiziksel aktivite
önerilmektedir (Hasson ve ark., 2017). Ancak literatür incelendiğinde gençlerde yapılan
fiziksel aktivite müdehalelerinin sınırlı başarısı vurgulanmaktadır ve bununla birlikte, fiziksel
aktivite eksikliğinin nedeni büyük ölçüde bilinmemektedir (Corder ve ark., 2009, Salmon J ve
ark., 2007). Oenema ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarında fiziksel aktivite yetersizliğinin
nedenlerinden birini de gençlerde fiziksel aktivite farkındalığının bulunmaması olarak
açıklamaktadır (Oenema A ve ark., 2003).
Fiziksel aktivitenin öneminin özellikle yaşamın erken dönemlerinde olan bireyler tarafından
anlaşılmasının, ilerleyen yıllarda oluşabilecek sağlık sorunlarının önlenmesinde ve toplumun
yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili olması beklenmektedir. Bu nedenle genç bireylerin
fiziksel aktivite farkındalıklarının ve düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Çalışmamız sağlıklı
genç yetişkinlerde fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili farkındalık düzeyinin belirlenmesi
amacıyla planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Sağlıklı yetişkinlerde fiziksel aktivite farkındalığını ve fiziksel aktivite düzeylerini
değerlendirmek ve aralarındaki istatistiksel ilişkiyi incelemek amacıyla planlanan çalışmamız
İstanbul Bakırköy bölgesinde araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerde gerçekleştirildi.
Çalışmaya akıllı telefon kullanan (İOS, Android), yürümeyi engelleyen bir patolojisi olmayan,
18-25 yaş aralığındaki sağlıklı genç bireyler dahil edildi.
Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla, adım sayıları akıllı
telefonlarına indirilen runtastic pedometer ile kaydedildi. Bu uygulama ile bireylerin 7 gün
boyunca adım sayıları takip edildi. Runtastic Pedometer uygulamasının düzenli kullanımına
uyum sağlayamayan, cihazlardaki sensörlerin algoritma farklılıklarından dolayı adım
sayılarında gerçeklikten uzak veriler elde edilen, şarj problemi yaratarak uygulamayı
sıfırlayan olgular dahil edilmedi.
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Katılımcıların cinsiyet, yaş, boy gibi demografik özellikleri başlangıç değerlendirme formu ile
sorgulandı. Katılımcıların fiziksel aktivite farkındalığı, araştırmacılar tarafından oluşturulan 7
sorudan oluşan bir anket ile değerlendirildi. Oluşturulan forma katılımcıların verdiği cevaplar
kayıt edildi.
Araştırmacılar tarafından oluşturulan fiziksel aktivite farkındalık anketi;
1. Erişkinler en az haftada 1 kere 30 dakika egzersiz yapmalıdır.
2. Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik
hastalıkların tedavisinde yardımcıdır.
3. Egzersiz yapmak kilo vermeye yardımcı olur.
4. Yaşlılar için fiziksel aktivite risklidir.
5. Fiziksel olarak inaktif olmak yüksek ölüm riski taşımaz.
6. Son 5 yıl içerisinde aktivite düzeyinizde nasıl bir değişme oldu?
7. Sizce obezite için en yüksek risk taşıyan yaş grubu hangisidir?
sorularını içermektedir.
İstatistiksel Analiz
Niteliksel değerler için yüzde değeri hesaplanmış sürekli sayısal değerler için aritmetik
ortalamalar ve minimum/maksimum değerler kullanılmıştır. İstatiksel analiz SPSS 22.0
programı kullanarak hesaplanmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya 112 kadın, 38 erkek olmak üzere 150 katılımcı dahiledildi. Katılımcıların yaş
ortalaması 21,81 ± 1,87 yıl idi. Katılımcıların ağırlık ortalaması 61,53±12,62 kilo, boy
ortalaması 1.67±0.08 cm olarak kayıt edildi (Tablo 1).
Tablo 1- Katılımcıların Demografik Bilgileri
n= 150
Minimum
Yaş

18

25

Ortalama±Standart
Sapma
21.81±1.87

Boy

1.51

1.90

1.67±0.08

Kilo

42

110

61,53±12,62

Maximum

Katılımcıların akıllı telefonlarına indirilen runtastic pedometer ile hesaplanan haftalık adım
sayısı ortalaması 7458,11± 3916,44 idi. Katılımcıların runtastic pedometer ile kayıt edilen 7
günlük adım sayıları ortalaması Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2- Runtastic Pedometer İle Kayır Edilen Haftalık Adım Sayısı
n= 150
Minimum
Maximum
Runtastic pedometer 1. Gün
Runtastic pedometer 2. Gün
Runtastic pedometer 3. Gün
Runtastic pedometer 4. Gün
Runtastic pedometer 5.gün
Runtastic pedometer 6.gün
Runtastic pedometer 7.gün
Runtastic pedometer ortalama

531
108
111
540
311
423
169
721

22126
97003
45800
37437
45000
28955
20197
22805

Ortalama±Standart
Sapma
7199,86±3928,65
8815,35±11017,92
7487,52±6036,21
7415,80±5195,38
7255,76±5296,81
7136,67±4479,16
6921,15±3877,53
7458,11±3916,44

Katılımcıların %83,8’i ‘Erişkinler en az haftada bir kere 30 dakika egzersiz yapmalıdır’
önermesini doğru buldu. ‘Düzenli egzersiz yapmak ve fiziksel aktivite kanser ve kalp
hastalıkları gibi kronik hastalıkların tedavisine yardımcıdır’ önermesini %97’si doğru olarak
cevap verdi. ‘Egzersiz yapmak kilo vermeye yardımcı olur’ ifadesini ise bireylerin %95 i
doğru buldu. ‘Yaşlılar için fiziksel aktivite risklidir’ önermesine bireylerin %65’i ve ‘ Fiziksel
olarak inaktif olmak ölüm riski taşımaz’ önermesine ise bireylerin%62’ si doğru cevap verdi.
TARTIŞMA
Araştırmalarda pedometrelerin günlük adım sayısının belirlenmesinde kullanımının oldukça
yaygın olduğu görülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda farklı yaş ve özelliklere
sahip olan gruplarda farklı değerler ortaya çıkmıştır. Adım sayısıyla ilgili önerilerde bulunan
ülkeler incelendiğinde; Avustralya Ulusal Kalp Derneği sağlıklı yetişkinler için 10000
adım/gün, Amerika Birleşik Devletleri fiziksel aktivite ve fitnes programı yetişkinler için
8500 adım/gün, kız ve erkek çocuklar için 11000-13000 adım/gün, Ulusal obez forumu (UK)
7000- 10000 adım/gün, Kuzey İrlanda Halk Sağlığı Kurumu ise 30 dk.da 3000 adım
atılmasını önerirken (Tudor-Locke ve ark., 2011), T.C. Sağlık Bakanlığı “Obezite Mücadele
Hareketi” kampanyası çerçevesinde sağlıklı yetişkinler için 10000 adım/gün önermiştir.
Çalışmamızda katılımcıların 7 gün boyunca ortalama adım sayıları 7458,11±3916,44
adım/gün olarak bulunmuş olup katılımcıların adım sayılarının literatürde önerilen günlük
10000 adımın altında olduğu görülmektedir. Egzersiz alışkanlıkları olmayan Türk
yetişkinlerinin yürüme aktivitelerinin incelendiği 1915 bireyle yapılmış çalışmada sedanter
bireylerde günlük adım sayısının kadınlarda 7854, erkeklerde 8760 olduğu belirtilmiştir
(Arabacı, 2010). Araştırmalar günlük adım sayısının İsviçreli yetişkinlerde 10617 adım/gün,
Finlandiyalılarda 9500 adım/gün, İngiltereli yetişkinlerde 11272 adım/gün olduğunu
belirtmektedir (Arabacı, 2010).
Fiziksel aktivite seviyelerini artıracak programların geliştirilmesi ve fiziksel aktivitenin
sağlığa yararlarına dair kanıtların artmasına rağmen, birçok insan önerilen düzeyde fiziksel
aktivite yapmamaktadır (Dumith ve ark., 2011). Portekizli yetişkinlerde yapılan bir çalışmada,
katılımcıların sadece% 33'ünün boş zamanlarında önerilen fiziksel aktivite seviyelerine
ulaştığı gösterilmiştir (Marques ve ark., 2012). Yapılan birçok çalışmada bireylerin yeteri

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

556

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
kadar fiziksel aktivite yapmama nedenleri araştırılmıştır (Rhodes ve ark., 2013, van Sluijs, ve
ark., 2007). Bennett ve arkadaşları tarafından 2009 yılında 2381 katılımcının değerlendirildiği
çalışmada, Amerika vatandaşlarının fiziksel aktivite önerileri ile ilgili yeterli bilgiye ve
farkındalığa sahip olmadıkları belirtilmiştir. Fiziksel aktivite bilincini arttırmak, fiziksel
aktiviteyi arttırmaya yönelik müdahalelerin önemli bir bileşeni olabilir (van Sluijsve ark.,
2007).
Çalışmamıza katılan genç yetişkinlerin fiziksel aktivite farkındalıklarının yüksek olduğu
dikkat çekmektedir. Ancak katılımcıların ortalama adım sayısı literatürde önerilen 10.000
adım sayısının altındadır. Bu sonuçlar tarafımızca, genç yetişkinlerin fiziksel aktivitenin
önemini bilmesine rağmen yeterli miktarda fiziksel aktivite yapmadığı şeklinde
yorumlanmıştır. Toplum sağlığının korunması için, çocukluk yıllarından itibaren çevresel
koşulların iyileştirilerek daha aktif, hareketli bir yaşam tarzına sahip olunması ve düzenli
fiziksel aktivite alışkanlığı edinilmesi hususunda özendirici olunması önem taşımaktadır.
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ELEKTROSPİN YÖNTEMİ KULLANILARAK POLİETİLEN OKSİT/ KİL/ SİLİKA
POLİMER NANOKOMPOZİT MEMBRANIN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU

Vusal HAMZAYEV
Doç. Dr. Engin BURGAZ
Prof. Dr. Müberra ANDAÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet
Nanoparçacık ihtiva eden malzemeler, sahip oldukları nano boyutlu malzemelerden dolayı
daha hafif, dayanıklı, gerektiğinde iletken veya yarı iletken, belirli ışınları absorbe edebilen
şekilde tasarlanabilmektedirler. Organik-inorganik nanokompozitler, hem polimerlerin hem
de inorganik malzemelerin özelliklerinin bileşimine sahip oldukları için son yıllarda birçok
alanda ilgi uyandırmaktadırlar. Bu çalışmada polimer membranın nanoparçacık kullanılarak
mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda poli(etilen-oksit) (PEO)
içerisinde farklı nanoparçacıklar kullanılarak yarı-kristalin yapıdaki PEO malzemesinin
kristalleşme derecesinin de sistematik olarak azaltılması planlanmıştır. Diğer taraftan bu
kristalleşme derecesinin çok fazla düşürülmesi mekanik özellikleri negatif olarak
etkileyeceğinden dolayı PEO içerisine katılan nanoparçacıkların oranları dikkatli bir şekilde
ayarlanarak membran boyutsal ve mekanik kararlılığı membranın uygulama esnasındaki
değerleri üzerinde tutulmuştur. PEO/ kil / silika nanokompozit polimer malzemeleri,
partiküllerin polimer zincirleri ile bağlanmasına dayanan faz ayrılmasından istifade edilerek,
farklı örnekler hazırlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Poli (etilen oksit) (PEO), Kil, Silika, Elektrospin, Membran

1. GİRİŞ
Elektrospin yöntemi polimer çözeltirerinden nanolif üretmek için geliştirilmiş bir metoddur.
Yüksek voltaj ile oluşturuan elektrik alanı içerisinde polimer çözeltileri kontrollü bir şekilde
nanolifler oluşturulmaktadır. Polimer esaslı nanoliflerin oluşturuması için uygulanmakta olan
en güncel yöntemdir. Bu yöntem ile çeşitli morfolojik özelliklere sahip nanolifler
oluşturulmaktadır.
Son yıllarda, polimer / kil / silika nanokompozitlerine karşı ilgi hem akademik hem de
endüstriyel çalışma alanlarında hızla artmışdır. Çünki nanokompozit ihtiva eden malzemelerin
özellikleri saf polimer veya konvansiyonel polimer kompozitlere kıyasla büyük ölçüde
iyileştirilebilir. Polimer / kil / silika nanokompozitlerinin özelliklerini geliştirmek için farklı
tiplerde polimerler matris malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu polimerler arasında poli (etilenoksit) (PEO) polimerinin kullanım alanının genişliği açısından en çok kullanılan
polimerlerden biridir. Bunun yanı sıra poli (etilen-oksit), şarj edilebilir katı-hal lityum-iyon
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polimer pillerde kullanılabilen potansiyel bir katı polimer elektrolit (SPE) olarak kabul
edilmiştir.
Bu yazıda, PEO / kil / silika nanokompozit membranların üretilmesine odaklanılmıştır. Bu
işlem, iyileştirilmiş termal stabilite ve azaltılmış kristalleşme derecesi için yeni hibrit
materyallerin imal edilmesi için kullanılmıştır. PEO / kil / silika çözeltilerinden elektrospin
yöntemi ile üretilen nanokompozit membranların, kristalleşme derecesi ve ısıl noktası
açısından değerlendirilmiş ve saf PEO ve PEO / kil nanokompozitleri ile karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmanın amacı PEO / kil sistemine hidrofilik nanosilika eklendiğinde meydana gelen
değişiklikleri vurgulamaktır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Numune Hazırlama
PEO (200.000 g / mol) Aldrich-den satın alındı. Silika 200 0C de vakum fırında 48 saat
kurutuldu. Sırası ile PEO ve kil, 50 0C ve 60 0C sıcaklıklarında 24 saat boyunca vakum fırında
kurutuld. Daha sonra örnekler deiyonize su/metanol (3:1) karışımı çözücüde çözündürüldü.
Ultransonik banyoda 15 dakika homojen hale getirildikten sonra,numuneler 70 0C de 24 saat
karıştırıldı.
2.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
SEM deneyleri bir Zeiss Evo LS15 kullanılarak yapıldı. Deney sırasında 15.00 kV hızlanma
voltajı kullanılmış ve 50,500,2000,10000,30000 büyütmelerde numune morfolojisi
incelenmiştir.
2.3. Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC)
Numunelerin ısıl davranışları DSC ile çalışılmıştır (TA araçları Q200 serisi). Yaklaşık 7 mg
örnek bir alüminyum tavaya yerleştirildi ve 10 0C / dakikada 25 0C 'den 120 0C 'ye ısıtıldı,
sonra 10 0C / dk'da tekrar 80 0C 'ye soğutuldu ve 10 0C / dk'da tekrar 80 0C 'den 120 0C 'ye
ısıtıldı. Üçüncü döngünün verileri kullanıldı. Referans boş bir alüminyum tavaydı. Yüksek
saflıkta azot 50 mL / dk'da temizleme gazı olarak kullanılmıştır.
2.4. Termogravimetrik Analiz (TGA)
Malzemelerin ısıl kararlılığının belirlenmesi, bir TA INSTRUMENTS Termogravimetrik
Analiz Cihazı SDT-Q600 üzerinde gerçekleştirildi. Ölçümler, 10 0C / dak bir hızında ve 20
0
C-630 0C sıcaklıkta N2 akışı altında gerçekleştirilmişdir.
2.5. Fourier dönüşümü kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR)
FT-IR analizi, bir Bruker Vertex 80v tipi spektrometre (ABD) kullanılarak, 6 mm2 bir yüzeye
sahip bir elmas kristaliyle yapıldı. Numune yüzeyi, 400-4000 cm-1 aralığında, 450 açıyla
tarandı. FT-IR spektrumları oda sıcaklığında kaydedildi. Arka plan çıkarma ve temel
düzeltme yapıldı.
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3. Deneysel Çalışmalar
3.1. Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC)
Şekil 1'de saf PEO ve PEO nanopkompozit membranların DSC termogramları verilmiştir.
Grafiklerden de görüldüğü üzere PEO nanokolmpozit membranların kristallik dereceleri saf
PEO numunesinin kristallik derecesinden daha düşüktür.
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Şekil 1. Saf PEO ve PEO nanokompozitlerinin DSC termogramları.
Tablodan da görüldüğü üzere hedeflenen nanokompozit malzemeler katılarak PEO
malzemesinin kristallik derecesinin düşürülemesi gerçekleşmiştir.
Tablo 1: Saf PEO ve PEO nanokompozitlerinin DSC verileri.
Silika(wt%)

Kil(wt%)

Tm(0C)

ΔH(J g-1)

Kristallik Derecesi(%)

0

0

68.63

147

74.84

0

15

65.26

121.5

62.49

5

10

66.7

115.6

58.85
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3.2. Termogravimetrik Analiz (TGA)
TGA analizi sonuçlarından da görüldüğü üzere saf PEO numunesinin ısısal direnci daha
yüksek ve kompozit malzemelere oranla daha kararlı ve geç yanmaya başlamıştır.
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Şekil 2. Saf PEO ve PEO nanokompozitlerinin TGA grafikleri.
3.3. Fourier dönüşümü kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR)
Şekil 3'de PEO ve PEO nanokompozit membranlarının FT-IR analizi sonuçları gösterilmiştir.
Yaklaşık 1150 ve 1100 cm-1 bölgelerindeki pikler C-O-C gruplarının simetrik ve asimetrik
bağ titreşimlerinin pikleridir. 1060 cm-1 deki C-O-C vibrasyonu sisteme kil ve silika
eklenmesiyle beraber farkli dalga numaralarına kaymıştır.
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Şekil 3. Saf PEO ve PEO nanokompozitlerinin FT-IR grafikleri.
3.4. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Şekil 4'de saf PEO ve PEO nanokompozit membranlarının taramalı elektron mikroskobu
görüntüleri verilmiştir. Numunelerin 15.00 kV hızlanma voltajı kullanılmış ve 30.000
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büyütmedeki görüntüleri verilmiştir. Nanoliflerin ortalama kalınlıkları 55nm civarında olduğu
belirlenmiştir.

a)

b)

c)

Şekil 4. SEM görüntüleri ( a) saf PEO, b) PEO-CL, c) PEO-CL-S )
4. SONUÇLAR
Numunelerin DSC analizi sonuçlarından da görüldüğü gibi, PEO nanokompozit
membranlarının kristallik derecesi, saf PEO numunesinin kristallik derecesinden daha
düşüktür. Aynı zamada, TGA analizi sonuçları gösteriyor ki, saf PEO numunesi
nanokompozit membran numunelerine kıyasla yanmaya karşı daha dayanıklıdır. Elektrospin
yöntemi ile nanolif üretiminin gerçekleştirildiği ve polimer nanoliflerin ölçüleri SEM analizi
sonuçları ile doğrulanmıştır.
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BİR YENİDEN KULLANIM UYGULAMASINDA DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ: SAMSUN
CERRAHİ ALETLER MÜZESİ

Dr. Öğr. Üyesi Serap FAİZ BÜYÜKÇAM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özet
Tarihi yapılar, toplumsal ihtiyaçlar ve teknolojik yenilikler gibi birçok etken nedeniyle özgün
işlevlerini yitirmektedirler. Belirli bir kullanım sürecinin sonunda yapısal eskimelere de
uğrayan bu yapıların yeni bir işlevde güncel yaşama kazandırılması yok olmalarını önlemek
için önemli bir yoldur. Söz konusu yapıların; bulunduğu konumdan işlevsel kurgusuna,
mekansal oluşumundan hacimsel boyutlarına kadar çeşitli etkenler, uygun işlevinin
belirlenmesinde etkilidir. Yeni işleve uyarlanan yapılarda; mekansal organizasyonlarında,
strüktürel ve teknik sistemlerinde, cephe ve yakın çevrelerinde çeşitli müdahaleler söz konusu
olmaktadır. Uygun işlev seçimi ve yeniden işlevlendirme, yapının mimari bir tasarım
sürecinden geçmesini gerektirir. Bu noktada tarihi yapının yeni işlevin ihtiyaçlarına cevap
vermesi beklenirken sahip olduğu değerlerin korunması esastır. Yeni işlev verilerek
restorasyonu sağlanan yapılar; ekonomik, tarihsel ve kültürel değerlerin korunmasında bir
araçtır. Müzeye dönüştürülen kaleler, saraylar, dini yapılar; üniversite olarak kullanılan
endüstri yapıları; konuta dönüştürülen depolar; otele dönüştürülen hanlar, kervansaraylar,
konutlar vb. tarihsel süreçte toplumun kullanımına yeniden sunulmuştur. Nesilden nesile
aktarılarak varlıklarını sürdüren tarihi yapılar böylece toplumsal belleğin korunmasında ve
sürdürülebilirlik açısından bir araç olurlar. Bu çalışmada, Cumhuriyet’in ilk yıllarında temeli
atılan ve tamamlanan, Samsun TCDD Lokomotif Bakım Onarım Atölyesi’nin Samsun
Cerrahi Aletler Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesi ele alınmıştır. Demiryolu
teknolojisindeki gelişmeler ve kullanıcı ihtyaçlarının değişmesi gibi nedenlerle özgün işlevini
kaybeden yapı, yeni işleve uyarlanmasında etkili olan sosyal, çevresel, mekansal, işlevsel,
yapısal vb. değişiklikler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yapıdaki bu fiziksel ve sosyal
değişikliklerin bellek üzerindeki olası etkisi tartışılmıştır. Yapının form olarak korunduğu,
işlevsel kurgusunda çeşitli değişiklikler yapıldığı tespit edilmiştir. İlk işlevi ile ilgili izlerin
yapının belli noktalarında yer alıyor olması, değerlerin taşınabilirliği açısından önemlidir.
Sonuç olarak, yeniden işlevlendirilen tarihi bir yapının bağlamsal ve yapısal bir takım tarihi
verilerinin korunması ile bellekteki yerinin korunabileceğinin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Restorasyon, Yeniden İşlevlendirme, Bellek, Samsun TCDD Lokomotif
Bakım Onarım Atölyesi, Samsun Cerrahi Aletler Müzesi
GİRİŞ
Yaşamın doğal bir bileşeni olan koruma, ekonomik olduğu kadar sosyo-kültürel bir olgudur.
Özgün işlevini yitiren tarihi yapıların yeni işlev verilerek korunması toplumsal değerlerin
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devamlılığının sağlanmasında ekonomik ve çağdaş bir uygulamadır. Tarihi yapılar mimari
özellikleri, konumu ve işlevi ile toplumsal bellekte yer edinir. Bu yapıların yeni işleve
adaptasyonunda estetik, sembolik, fiziksel vb. değerlerinin korunması toplumsal belleğin
sürekliliğinde etkilidir.
Bu çalışmada, yeni işlev verilerek restore edilen tarihi bir yapıdaki dönüşümün izlerini,
toplumsal belleğin sürdürülebilirliği kapsamında tartışmak amaçlanmıştır. Tarihsel süreçte
çeşitli müdahalelere uğrayarak günümüze ulaşan TCDD Lokomotif Bakım Onarım
Atölyesi’nin Cerrahi Aletler Müzesi’ne dönüşümü, fiziksel, sembolik ve sosyal izlerin
korunabilirliği kapsamında analiz edilmektedir. Bu çalışma Samsun kentinin ekonomik ve
sosyo-kültürel yapısı üzerinde önemli rol oynayan sahil demiryolu ulaşım ağı yapısının, yeni
işlevdeki özgün izlerinin tespiti ile geçmişi günümüze bağlayan değerlerin devamlılığını
tartışmaya açtığı için önemlidir.
Cerrahi Aletler Müzesi olarak yeniden işlevlendirilen Lokomotif Bakım Onarım Atölyesi’nin
formunun korunduğu, işlevsel kurgusunda çeşitli değişiklikler yapıldığı tespit edilmiştir.
Konumu itibariyle özgün işlev ve bağlamından kopamayan yapının, yeni işlevinin tarihsel
süreklilik sağlamadığı görülmüştür. İlk işlevi ile ilgili izlerin yapının belli noktalarında yer
alıyor olması, değerlerin taşınabilirliği açısından önemlidir. Sonuç olarak, yeniden
işlevlendirilen tarihi bir yapının bağlamsal, yapısal ve işlevsel bir takım tarihi verilerinin
korunması ile bellekteki yerinin korunabileceğinin önemi vurgulanmıştır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Koruma olgusu yaşamın doğal bir bileşenidir. Ekonomik, kültürel, simgesel, pragmatik vb. bir
çok boyutu olan korumanın, birey ve toplumun geçmişle kurdukları ilişkilerden kaynaklanan
duygusal boyutu da bulunmaktadır. Bireyin atalarından kalan bir konutta yaşaması ve içindeki
eşyaları kullanması, tapınakların, kalelerin, surların korunması doğal ve ekonomik bir süreçtir
(Kuban, 2000).
Koruma düşüncesi, sahip olunan değerleri kaybetme kaygısı sonucunda ortaya çıkmıştır.
Fiziksel çevrenin özgün nitelikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması üzerine temellenen
koruma; tarihi bir unsurun toplumsal değişim içinde yok olmasını engelleyerek çevresel,
kültürel ve ekonomik süreklilik çerçevesinde yaşatılması amacındadır (Feilden, 1982; Kıran,
1993; Kiper, 2006).
Fiziksel çevreyi oluşturan doğal ve insan yapısı tüm artifaktlar, onları yaratan kültür ortamının
izlerini taşır. Çağdaş gelişmeler, fiziksel çevrenin karakter değiştirmesine neden olurken
tarihsel ve kültürel değerleri de yok etmektedir. Bu değerlerin kentlerde korunması, mevcut
yapı stoğunun değerlendirilmesine imkan tanır. Tarihi bir çevre veya yapı; sosyal, ekonomik,
teknik ve estetik bilgiler içeren bir tarih belgesidir (Kuban, 2000: Asatekin, 2004). Dönemi
anlatan, kişi ve toplum etkinliğini yansıtan veriler taşıyan tarihi yapıların geleceğe taşınması
toplumsal belleğin korunmasına olanak tanır.
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Toplumsal bellek; tarihsel ve kültürel birikim, mekan, anı ve zaman gibi çeşitli unsurların
birlikteliğinden oluşur (Kiper, 2006). Kentler toplumsal belleğin oluşmasına imkan tanıyan
elemanlara sahiptir. Genellikle eski kent merkezleri, kaleler, özgün konut alanları vb. tarihi
dokular, toplumsal bellek için önemli bileşenlerdendir. Bu yerleşmeler, kentlilerin anılarına ev
sahipliği yapmış bir arşiv niteliğindedir (Bilsel, vd., 2000). Ortak yaşanmışlıklara ait izler
taşıyan mekanların yok olması toplumsal belleğin de yitirilmesine yol açmaktadır. Bu durum
yaşadığı mekanla ilişki kurmayan, çevresine sahip çıkmayan bir toplumun oluşmasına neden
olmaktadır. Kişi ve toplumun sağlıklı tarihsel ve kültürel bilinç kazanabilmesi için yaşanılan
çevre geçmişin izlerini taşımalıdır (Tekeli 1989). Toplumsal bellek, mekan, tarih ve sosyal
deneyimlerin geleceğe anlamlı şekilde aktarılabildiği ölçüde var olur(Kiper, 2006). Kentle
güçlü ilişkiler kurmuş mimari yerleşmeler ve yapıları geçmişle olan bağlarını koparmadan,
geleceğe aktarmak ile toplumsal belleğin korunması mümkündür.
Mekan toplumsal belleğin oluşmasında etkin unsurlardan biridir. Mekanın sahip olduğu
göstergeler bireyin mekansal belleğini oluşturur. Tarihi yapılar ise taşıdıkları sosyo-kültürel
ve fiziksel değerler ile mekandaki bellek oluşumunda ön plana çıkar. Mekansal belleğin
yitirilmeden göstergeler üzerinden okunarak sürekliliğinin sağlanması koruma açısından
doğru bir yaklaşımdır. İşlevsel olarak güncelliğini kaybeden ancak fiziki ömrünü sürdüren
tarihi yapıların yeni işlev verilerek kullanılması mekansal belleğin de sürekliliğine imkan tanır
(Çakır ve Yıldırım Gönül, 2015).
Bir döneme tanıklık etmiş, döneminin sosyo-kültürel izlerini taşıyan tarihi yapılar, özgün
işlevleri dışında yeni bir işlevde tekrar kullanıma kazandırılabilir. Çağdaş koruma anlayışında
sıklıkla tercih edilen bir yaklaşım olan yeniden kullanımla topluma; sosyal, ekonomik ve
kültürel yarar sağlanır (Aysoy ve Aydın, 2015). Bu yaklaşım; özgün işlevi dışında yeni bir
işlev kazandırılarak hayatta kalması sağlanan yapının bozulmadan ileriki kuşaklara
aktarılabilmesi için yapılan bakım, koruma, onarımı gibi her türlü çalışmayı kapsamaktadır
(Kuban 2000; Ahunbay, 2004). Toplumların yaşam biçimleri, estetik anlayışları, yapı ve
süsleme sanatında ulaştıkları düzey vb. bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar (Madran
ve Özgönül, 2005).
İşlevi eskiyerek atıl hale gelen bir yapının varlığını sürdürebilmesi için yeni bir işlevde restore
edilmesi zorunluluktur. Yapıların yeniden kullanımı, yeni işlevin gereksinimlerini karşılayan
bir dönüşüm sürecini ifade etmektedir (Eyüce ve Eyüce 2010). Bu süreçte yapı, mekansal
organizasyonundan, strüktürel ve teknik sistemlerine kadar bir çok müdahaleyle karşılaşır.
Çeşitli müdahalelerle, müzeye dönüştürülen kaleler, saraylar, dini yapılar; üniversite olarak
kullanılan endüstri yapıları; konuta dönüştürülen depolar; otele dönüştürülen hanlar,
kervansaraylar, konutlar vb. tarihsel süreçte toplumun kullanımına yeniden sunulmuştur.
Sürdürülebilir bir koruma yaklaşımı olan yeniden kullanımla, özgün işlevlerini kaybeden
yapıların mevcut kentsel çevre ile bütünleşen bir tasarımla kent yaşamına tekrar katılmaları
mümkündür. Simgesel anlam ve değer taşıyan tarihi yapıların yeni işleve adapte edilerek
korunması, çağdaş yaşama sosyo-kültürel ve ekonomik olarak verimli şekilde katılmalarını
sağlar (Eldem, 1988). Geleneklerin, alışkanlıkların, toplum bilincinin ve deneyiminin izlerini
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gelecek nesillere aktaran tarihi yapıların yeni bir işlevle yaşatılması, kültürel sürekliliğe katkı
sağlanmaktadır.
ARAŞTIRMA TASARIMI
Bu çalışma yeni işlev verilerek restore edilen tarihi bir yapıdaki dönüşümün etkilerine
odaklanmıştır. Dönüşümün etkileri, yapısal müdahaleler ve yapının yeni bir kimlikte
varlığının devam ettirilmesi çerçevesinde ele alınmıştır.
Çalışma iki temel adımdan oluşmaktadır. Birinci adımda kuramsal çerçeve oluşturulması için
literatür araştırması, ikinci adımda ise alan çalışması ve arşiv araştırmaları yapılmıştır. Alan
çalışmasında örneklem yerinde tespit edilmiş ve fotoğraflanmıştır. Arşiv araştırmalarında ise
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinden yapının rölöve,
restitüsyon ve restorasyon proje ve proje raporları temin edilmiştir.
Samsun Cerrahi Aletler Müzesi’ne dönüştürülen TCDD Lokomotif Bakım Onarım
Atölyesi’nin süreç içinde uğramış olduğu müdahaleler restitüsyon projesi göz önünde
bulundurularak rölöve ve restorasyon projeleri üzerinden okunmuştur. Bu kapsamda yapının
yeni işleve adaptasyonunda fiziksel, sembolik ve sosyal izler araştırılmıştır.
Fiziksel izler; mekan kurgusu, mimari elemanlar, teknik sistemler, cephe ve yakın çevre
unsurları üzerindeki herhangi bir müdahaleyi kapsarken, sembolik izler yapının özgün
mimarisinden günümüze taşınan ve yine özgün işlevine atıfta bulunan unsurları
kapsamaktadır. Sosyal izler ise yapının, sosyal yaşam içindeki sürdürülebilirliği kapsamında
ele alınmıştır.
ÇALIŞMA ALANI
Samsun’da Cerrahi Alet Üretimi
Samsun kentinde, 1980'li yıllarda, karadeniz kökenli eski silah ustalarının yönlendirilmesiyle
cerrahi alet üretimine başlanmıştır. Günümüzde 40 civarında cerrahi alet üreten firmaya ev
sahipliği yapan kent, Türkiye'nin cerrahi alet merkezi haline gelmiştir. Cerrahi alet üretimi
dünyada Almanya’nın Tutlingen, Pakistan'ın Sialkot ve Türkiye’nin Samsun kentinde olmak
üzere üç merkezde yapılmaktadır. Almanya’nın Tutlingen kentinden sonra ikinci sırada yer
alan Samsun’da imal edilen medikal ve cerrahi ürünler yaklaşık 70'in üzerinde ülkeye ihraç
edilmektedir (URL, 1). Bölgedeki cerrahi alet üretim sektörünü geliştirmek, istihdamı
artırmak için Türkiye’nin ilk Tıbbı Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Samsun’da 2017 yılında inşa edilmiş ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılmıştır (URL, 2).
Ayrıca bu sektöre olan ilgiyi artırmak için cerrahi aletlerin sergilendiği sembolik üretimlerin
ve satışların olacağı bir müzenin yapılması planlanmıştır (URL, 3). Bölgenin cerrahi aletlerle
olan ilişkisi, Samsun kentinin güney sınır komşusu Amasya’daki 703 yıllık tarihi Amasya
Darüşşifası ile de kurulmuştur. Komşu kentteki bu yapı Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi
Müzesi olarak yeniden işlevlendirilerek 2011 yılında hizmete açılmıştır (URL, 4).
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TCDD Lokomotif Bakım Onarım Atölyesi Samsun ili, İlkadım ilçesi, Kılıçdede Mahallesi,
10547 ada, 4 parselde yer almaktadır (Şekil 1). Düz bir arazi üzerinde raylı giriş aksına göre
kuzeydoğu-güneybatı yönünde konumlanmıştır. Düzgün dikdörtgen planlı yapı iki bölümden
oluşmaktadır. Yapı yığma duvar tekniğinde inşa edilmiş olup, çelik konstrüksiyonlu beşik çatı
ile örtülüdür.

Şekil 1. Yapının konumunu gösteren uydu görüntüsü (URL- 5)
TCDD Lokomotif Bakım Onarım Atölyesi, Samsun-Çarşamba Demiryolu hattı
yapılarındandır. 21 Eylül 1924 yılında temeli atılan demiryolu 1 Eylül 1926 yılında kullanıma
açılmıştır. Bakım ve onarım atölyesinin kuzeybatı cephesinde yer alan “TCDD 1926” logosu,
yapının Samsun-Çarşamba demiryolu hattıyla aynı dönemde inşa edilmiş olduğuna işaret
etmektedir.
Yapı, farklı dönemlerde inşa edilen iki bölümden oluşmaktadır. Kuzeydoğu yönündeki bölüm
1926 yılında inşa edilen ilk bölüm olup lokomotif deposu olarak kullanılmıştır. 1944 yılında
güneybatı yönüne inşa edilen ikinci bölüm ile genişletilen yapı, lokomotif bakım onarım
atölyesi olarak kullanıma başlanmıştır. 1968 yılında vagon bakım atölyesi olarak inşa edilen
bir diğer bölüm ise yakın dönemde yıkılmıştır (Tablo 1).
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Tablo 1. Bakım onarım atölyesi inşa süreci
Yıl

Açıklama

Mimari durum

1924

Temel atma töreni

1926

İlk bölüm “lokomotif deposu” inşası

1944

İkinci bölüm “lokomotif bakım
onarım atölyesi” inşası

1968

Üçüncü bölüm “vagon bakım
atölyesi” inşası

19??

Üçüncü bölümün yıkımı

Yapıya giriş, yaya ve araç girişi olmak üzere iki şekilde sağlanmaktadır. Yapının kısa
kenarları üzerinde araç (vagon, lokomotif vb.) servis giriş ve çıkışlarını sağlayabilecek
genişliğe sahip karşılıklı iki geniş kapı bulunur. Bu iki kapı arasında zemine yerleştiren raylar
araçların atölyeye ulaşımını sağlamaktadır. Yaya girişi ise kuzeydoğu cephesindeki araç giriş
açıklığının hemen yanında yer alır. Yapının orta aksında rayların iki yanında teknik ve idari
mekanlara ait birimler yer almaktadır (Şekil 2).

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

569

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Tren tamir aksı ve raylar (URL- 6)

Tren tamir aksına bakan teknik-idari birimler (URL- 7)

Şekil 2. Yapının iç mekanından görünüşler
Plan şemasını gösteren krokiye göre, tren tamir aksının yanlarında kalan hacimler, inşa edilen
ilk bölümde, ofis birimlerine, ikinci bölümde ise ambar, tornahane ve çalışanların soyunma,
duş gibi teknik ve hizmet birimlerine ayrılmıştır. 1926 yılında inşa edilen ilk bölümün
güneybatı cephesindeki özgün kapı açıklıkları, 1944 yılında eklenen bölüm ile yapı içindeki
birimleri birbirine bağlayan açıklıklar haline gelmiştir (Şekil 3).

Tren tamir aksı
İdari-teknik birimler

Tren
tamir
aksı ve idari-teknik
Tren tamir
aksı
ve idari-teknik
birimler birimler

İç mekanda
açıklığı
İç mekanda
kalan kalan
cephecephe
açıklığı
URL-7)URL-7)

Şekil 3. Yapının kesit şeması ve iç mekan görünüşü

Yapının orta aks zemin döşemesi bakımı yapılacak araçların hareket etmesi için döşenen çelik
raylar dışında şap kaplıdır. Bu aksta lokomotif ve vagonlara müdahale edilmesine olanak
sağlayan çeşitli kanallar, tezgahlar ve makinelerin oturtulması için beton kaideler
bulunmaktadır. Orta aks dışında kalan bölümler ise karo mozaik, ahşap ve plastik kaplı
zeminlerdir.
Yapıda doğal aydınlatma kemerli geniş ve yüksek pencereler ile sağlanmıştır. Ayrıca hem
havalandırma hem de aydınlatma için çatıda pencere boşlukları yapılmıştır. Cephelerdeki tüm
kapı ve pencere açıklıkları kemerlidir. Pencereler ahşap profilli, yaya giriş kapısı ahşap, araç
giriş-çıkışının yapıldığı kapılar ise çift kanatlı ve sürgülü olup metaldir (Şekil 4).
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1944 yılı öncesi kuzeydoğu cephesi (URL-8)

Kemerli pencere ve kapı açıklıkları (Samsun Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü Arşiv Dosyası, Restorasyon Raporu)

Şekil 4. Cephe düzeni ve çatıdaki açıklıklar
Yapı parseli, günümüzde tramvay yol güzergahında kalmaktadır. Yol bu noktada viyadüklerle
yükseltilmiştir (Şekil 5).

Tramvay yolu

Yapının kuzey cephesi ve tramvay yolu

Tramvay yolu ve yapının ilişkisi (URL-5)

Şekil 5. Yapının parselinden geçen tramvay yolu
SAMSUN CERRAHİ ALETLER MÜZESİNDE DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ
Fiziksel İzler
Dikdörtgen plan şemasında, tek katlı olarak inşa edilen yapının süreç içinde mekan kurgusuna
çeşitli müdahaleler yapılmıştır. Özgün plan şemasında sekiz ayrı giriş ve birbiriyle ilişkili
sekiz ayrı mekan bulunan yapıda, özgün işlevinin sürdürülebilirliği kapsamında çeşitli girişler
açılmış ve mekanlar oluşturulmuştur. Bu durum yapının plan şemasında değişikliğe neden
olmuştur (Şekil 6).
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Özgün plan şeması (restitüsyon projesi)

Giriş
Giriş
Yeni
Yeni
mekanlar
mekanlar
Mevcut
Mevcut
mekanlar
mekanlar

Süreç içinde değişen plan şeması (rölöve projesi)

Şekil 6. Özgün plan şemasının değişimi
Yapının müze işlevine uyarlanmasında ise özgün yüksekliği, cepheleri ve plan kurgusunu
oluşturan mekanlar korunmuş olup süreç içinde eklenen diğer mekanlar kaldırılmıştır. Yeni
işlevin mekansal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapıya asma kat ilavesi yapılmıştır.
Yapının giriş ve çıkışı ön cephedeki özgün iki kapı açıklığı üzerinden sağlanmıştır. Diğer
kapıların görsel varlığı korunmakla birlikte giriş-çıkışa kapatılmıştır. Zemin katta özgün
boyutları korunan mekanlara ıslak hacimler ve düşey sirkülasyon için bölücüler, asma kattaki
mekanlar için asma tavan uygulamaları yapılmıştır. Asma kat birbiriyle ilişkili olmayan üç
bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle zemin kata üç ayrı noktadan merdiven eklenmiştir (Şekil
7).
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Zemin kat planı

Giriş

Kapatılan giriş

GirişMevcut
Kapatılan giriş

mekanlar
Mevcut
mekanlar
Yeni
YeniMekanlar
Mekanlar

Sirkülasyon
Sirkülasyon
Asma kat planı

Şekil 7. Yeni işlevde plan şeması
Özgün sınırları korunan mekanlara çeşitli açıklıklar eklenmiştir. Bu açıklıkların bazıları sergi
alanları arasındaki sirkülasyonu sağlarken bazıları kafeteryanın ve asma katın diğer
mekanlarla ilişkisini kurmaktadır (Şekil 8).

Giriş
Açılan boşluklar

Zemin kat planı

Şekil 8. Özgün mimari elemanlardaki açıklıklar
Yeni işlevin ihtiyacı olan sergileme, hizmet ve satış birimleri zemin katta, diğer hizmet ve
yönetim birimleri ise asma katta yer almaktadır (Tablo 2).
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Tablo 2. Cerrahi Aletlet Müzesinde yer alan mekanlar ve katlara göre dağılımları

Asma Kat

Zemin Kat

Samsun Cerrahi Aletler Müzesi
Güvenlik -Danışma
Kafeterya
WC
Sergi Alanları (7 ayrı mekan)
Satış Birimi
İdari Yönetim Ofisleri
▪ Ofisler (4 ayrı mekan)
Müze Yönetim Ofisleri
▪ personel odaları (2 ayrı mekan)
▪ mutfak,
▪ depo,
▪ işlik,
▪ ofisler (4 ayrı mekan)
Toplantı Odaları (2 ayrı mekan)
Konferans Salonu
Özgün zemin kaplaması karo mozaik ve şap olan giriş kat döşemesinde granit seramik
kullanılmıştır. Tavanları ise restitüsyon projesine uygun olarak ahşaptır. Asma katında ise
ıslak hacimler hariç tüm mekanlar ahşap döşeme, tavanlar alçı levha kaplamadır. Asma katın
galeri boşluğuna bakan cephelerinde cam bölücüler kullanılmıştır. Eklenen bölücü duvarların
tümü alçı lehvadan ve yapının özgün duvarlarından koparılarak yapılmıştır. Düşey
sirkülasyon hattı ise çelik konstrüksiyonlu olup yine yapının beden duvarlarından
koparılmıştır (Şekil 9).

Restorasyon sonrası iç mekan

Şekil 9. Yeniden işlevde yapının iç mekanından görünüşler
Cephedeki tüm pencereler özgün ölçü ve formlarıyla işlevlerine devam etmektedir. Yapıya
giriş-çıkış sağlayan özgün kapıların tümü korunmuş olup ikisinin kullanımı sürmektedir. Yeni
işlev verilerek kullanıma kazandırılan yapının cephesine mekan veya sirkülasyon
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gereksinimleri ya da yeni kapı, saçak gibi girişi vurgulama amacıyla herhangi bir ek
yapılmamıştır (Şekil 10).

1926 yılında yapılan ilk bölüm, kuzeydoğu
yönünden müzeye bakış

1944 yılında eklenen bölüm, güneydoğu
yönünden müzeye bakış

Müzenin ön cephesi

Müzenin arka cephesi

Şekil 10. Yeniden işlevlendirilen yapının cephelerinden görünüşler
Yeni işlevin havalandırma, aydınlatma ve güvenlik gibi teknik donanımlarına ilişkin
uygulamalar, yapıdaki restorasyon çalışmaları devam ettiği için değerlendirme dışı
bırakılmıştır. Uzun süre atıl kalmış ve çevresinin gelişmesine yetişememiş bu yapının
çevreyle yeniden ilişkisinin kurulması önemlidir. Bu kapsamda yapının işlevsel açıdan iç-dış
mekân bütünlüğünün kurulmasına katkı sağlayan yeşil alan düzenlemeleri, yaya-taşıt yolları,
otoparklar, kent mobilyaları, aydınlatma elemanları gibi çevre unsurlara ilişkin düzenlemeler,
restorasyon çalışmaları devam ettiği için değerlendirilememiştir.
Sembolik İzler
Cerrahi aletler müzesi olarak yeniden işlevlendirilen yapının özgün işlevine ait sembolik bazı
izleri günümüze taşınmıştır. Bu izlerden ilki, yapının 1926 yılında inşa edilen ilk bölümünü
temsil eden “TCDD 1926” yazılı kitabedir. Özgün yeri 1944 yılında eklenen bölüm nedeniyle
kapanan kitabe, günümüzde batı cephesinde bulunmaktadır (Şekil 11).
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Şekil 11. Yapının ilk bölümünün inşa edildiği tarihi gösteren kitabe
Özgün yapının aidiyetini yansıtan bir diğer iz ise yapının bahçesine yerleştirilen TCDD
logosudur. Logonun altında yer alan kitabede ise yapının özgün ve yeni işlevine ait bilgiler
yer almaktadır. Bu logonun bir benzeri ise yapı özgün işlevini sürdürürken güneybatı
cephesinde, ilk ve ikinci olarak inşa edilen bölümlerin arasında bulunmaktaydı (Şekil 12).

Yapının bahçesine eklenen TCDD logosu

TCDD logosunun
özgün işlevdeki yeri
(Samsun KVKBK
Müdürlüğü Arşiv
Dosyası, Rölöve
Raporu)

Şekil 12. Yapıdaki TCDD logosu
Yapının özgün işlevine güçlü bir atıfta bulunan diğer sembol ise iç mekanda korunan
demiryolu raylarıdır. Özgün yapının aidiyetinin yanı sıra işlevini ve mekansal organizasyonu
ve cephe düzenini de tanımlayan bu raylar, üzerine yer yer köprüler eklenerek yapının yeni
işlevinde yerini almıştır (Şekil 13).
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Özgün
Özgünişlevde
işlevdedemriyolu
demriyolurayları
rayları

Restorasyon
Restorasyon sonrası
sonrası sirkülsayonun
sirkülsayonun devamlılığının
devamlılığının
sağlanabilmesi
sağlanabilmesi için
için yer
yer yer
yer kapatılan
kapatılan demiryolu
demiryolu
rayları
rayları

Restorasyon
Restorasyonsüreci,
süreci,korunan
korunanraylar
raylar(URL-9)
(URL-9)

Restorasyon
Restorasyon sonrası,
sonrası, korunan
korunan raylar
raylar

Şekil 13. Yapıdaki raylar
Sosyal İzler
TCDD Lokomotif Bakım Onarım Atölyesi, Türkiye’nin ulusal sermaye ile yapılan ilk
demiryolu olan Samsun-Sivas ve Samsun sahil demiryolu hattı üzerinde yer alan
yapılarındandır. Hattın temel atma töreni Atatürk’ün de katılımıyla 21 Eylül 1924’te
yapılmıştır (Şekil 14). Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen bu demiryolu hattı, iç bölgelerin
Karadeniz’le bağlantısını kurmuştur. Demiryolunun geçtiği bölgelerde üretim ve istihdam
artmış, kentleşme hızlanmıştır. Tarım makine ve ürünlerinin nakliyesi gibi ticari işlerin
düzenli yollarla yapılması ile ekonomik açıdan,
okul çağındaki çocukların çevre
yerleşimlerden demiryolunu kullanarak eğitim için Samsun’a gelmeleri sosyo-kültürel açıdan
gelişmeler sağlamıştır (İpek, 2006; Babaoğlu, 2014). Türkiye’de modernleşme projesinin
önemli bir halkası olarak görülen demiryolları, merkezin çevre ile bütünleşmesini sağlayan bir
adım olmuştur (İpek, 2006; Tekeli ve İlkin, 2010).
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Demiryolu temel atma töreni (URL- 10)

Şekil 14. Samsun-Çarşamba demiryolu hattı temel atma töreninde Atatürk
Yapı karadeniz kıyısında, Atatürk Bulvarı üzerinde, Samsun- Sivas ile Samsun- Çarşamba
demiryolu hattının kesişim noktasında bulunmaktadır. Muhittin Özkefeli Bulvarı’nın sahil
yoluna bağlandığı kavşak üzerinde yer alan yapının kuzeydoğusunda Mert Parkı, batısında ise
hayvanat bahçesi, Samsun Limanı ve Sevgi Gölü gibi hem sosyal hem de ticari açıdan kentin
önemli merkezleri bulunmaktadır. Yapı, ulaşım aksındaki merkezi konumu ile kentlinin
sosyal yaşamında işlevsel olmasa bile görsel açıdan aktif rol oynamıştır (Şekil 15).

Tramvay hattı

Atatürk Bulvarı ve
Sahil yolu bağlantı
kavşağı

Sahil yolu

Mert Parkı

Sahil yolu
Muhittin Özkefeli
Bulvarı
Samsun-Sivas
demiryolu

Yapının ulaşım aksındaki konumu (URL 5)

Tramvay hattından önce,
Atatürk Bulvarından sahil yoluna
bağlantı sağlayan kavşak ve TCDD Lokomotif Bakım ve
Onarım Atölyesi (URL-11)

Şekil 15. Yapının ulaşım aksındaki konumu
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SONUÇLAR
Tarihi yapıların korunmasında tercih edilen bir yaklaşım olan yeniden işlevlendirme, işlevin
belirlenmesinden, mekansal organizasyona strüktürel sistemlerden teknik donanımlara kadar
bir çok unsur üzerinde etkilidir. Yeniden işlevlendirme uygulamaları, özgün yapının sahip
olduğu estetik, mimari ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliği kapsamında anlam kazanır.
Başarılı bir işlevlendirme yapının iç dinamikleri, güncel çevre koşulları, kentin tarihsel
bütünlüğü, kentlinin yapı ile kurduğu anlamsal ilişkiler gibi çok yönlü bileşenler ile
mümkündür. Bağlamından koparılarak yeniden işlevlendirilmiş, mekansal ve fiziksel
özelliklerinden ayrılmış tarihi yapılar kentsel aidiyet ve toplumsal belleği olumsuz yönde
etkilemektedir.
Yeni işleve adapte edilen TCDD Lokomotif Bakım ve Onarım Atölyesi’ndeki dönüşüm
fiziksel, sembolik ve sosyal izler üzerinden okunmuştur. Yapının kütlesel özellikleri, cephe
düzeni ve ana mekansal kurgusu kapsamında fiziksel izlerin ve özgün işlevine atıfta
bulunarak yapının bağlamıyla güçlü ilişkiler kuran sembolik bir takım izlerin korunmuş
olması, geçmiş değerlerin günümüze aktarımı üzerinde etkili olmuştur. Cumhuriyetin ilk
yıllarında inşa edilen demiryolu ulaşım ağı yapısının Cerrahi Aletler Müzesi olarak yeniden
işlevlendirilmesinin, kentin demiryolu ile kurduğu tarihsel ilişkinin koparılmasına neden
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, tarihsel süreçte bölgenin eğitimi, ekonomisi, tarihi
ve kültürü üzerinde etkili olan erken Cumhuriyetin Samsun’daki simgesi demiryolu ulaşım
ağı hattı yapısı TCDD Lokomotif Bakım ve Onarım Atölyesi’nin yıkılmayıp yeni bir işlevde
tekrar kullanıma kazandırılması toplumsal belleğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamıştır.
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Özet
Bu çalışmanın amacı uluslararası standartlarda Türkiye olarak nerede yer aldığımıza yönelik
görüşleri tüm boyutları ile ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ve literatür incelemesi yöntemlerine
başvurulmuştur. Bu bağlamda PİSA ve TİMMS raporlarından ve ulusal bilim standartları adlı
kitap temel alınmıştır. Elde edilen nitelikli bilgiler ışığında fen eğitiminde uluslararası
standartlara ulaşılması amacıyla düzenlemeler yapılmış olsa bile TİMMS ve PİSA
sonuçlarında sonlarda yer aldığımız gerçeğini değiştirmez durumdadır.

Anahtar kelimeler: TİMMS, Fen Eğitimi, Uluslararası

Giriş
Gelişen ve değişen dünyada eğitim, bireylere bilgiler kazandırma amacının yanında,
kazandırdığı bilgileri kullanma, yaşama aktarma ve yeni durumlara uyarlama amaçları
doğrultusunda şekillenmektedir. Bu bağlamda fen eğitim standartları kelimesi karşımıza
çıkmaktadır. Ulusal Bilim Eğitim Standartları bilimsel okuryazar topluma karşı ulusumuzu
rehberlik için tasarlanmıştır. Örnek uygulamalar ve araştırmalarda kurulan standartlar ,
bilimsel okuryazar bir kişinin vizyonunu tanımlar ve bu vizyonun gerçeğe dönüşmesini
sağlayacak fen eğitimi için kriterler sunar. ”Bilim okuryazarlığı neden önemlidir? İlk olarak,
bir bilim anlayışı kişisel tatmin ve heyecan sunar - herkes tarafından paylaşılması gereken
faydalar. İkincisi, Amerikalılar, bilinçli karar vermede bilimsel bilgi ve bilimsel düşünme
biçimlerini gerektiren yaşamları ile ilgili sorularla giderek daha fazla karşılaşıyorlar. Ve
halkımızın ortak kararı, hava, su ve ulusal ormanlar gibi paylaşılan kaynakları nasıl
yöneteceğimizi belirleyecektir. Bilim anlayışı ve yeteneği de, tüm öğrencilerin gelecekte
anlamlı ve üretken işler yapabilmelerini kolaylaştıracaktır” (NSES,1996).
Neden Ulusal Bilim Eğitim Standartları?
'' Standart '' terimi birden çok anlama sahiptir: Fen eğitimi standartları, kaliteyi değerlendirme
kriterleridir: öğrencilerin bildiği ve yapabileceklerinin kalitesi, öğrencilerin fen öğrenmesi
için fırsat sağlayan bilim programlarının kalitesi; fen öğretimi, fen öğretmeni ve programlarını
destekleyen sistemin kalitesi ve değerlendirme pratikleri ve politikalarının kalitesi Bilim
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eğitim standartları, mükemmelliği destekleyen bir sistemde, öğrenmeyi ve öğretimi ulusal bir
vizyona doğru ilerlemeyi değerlendirmek için kriterler sağlar.
Tüm öğrencilerin yüksek düzeyde performans sergiledikleri bir eğitim sistemini anlatırlar.
Öğretmenlerin etkili öğrenim için gerekli kararları almalarını sağlayan öğretmenler ve
öğrencilerin birbirine bağlı öğrenme topluluklarına odaklandığı, hangi destekleyici eğitim
programlarının ve sistemler başarıyı besler. Standartların amacı tek bir ifadeyle ifade
edilebilir:

Okul Bilimi Hedefleri
Ulusal Bilim Eğitim Standartlarının altında yatan okul biliminin hedefleri ;
Doğal dünyayı tanımak ve anlamak için zenginlik ve heyecan yaşayın;
Kişisel kararlar vermede uygun bilimsel süreçleri ve ilkeleri kullanır;
Kamusal söylemde akıllıca çalışın ve bilimsel ve teknolojik kaygılarla ilgili tartışmalar
yapın; ve
Bilimsel okuryazar kişinin bilgilerinin, anlayışının ve becerilerinin kariyerlerinde kullanılması
yoluyla ekonomik üretkenliklerini arttırmak.
Bu hedefler bilimsel olarak okuryazar bir toplumu tanımlar. İçerik standartları, bilimsel
okuryazar olan kişinin 13 yıllık okul biliminden sonra neleri bilmesi, anlaması ve yapabilmesi
gerektiğini tanımlar. Değerlendirme, öğretim, program ve sistem için ayrı standartlar, içerik
standartlarında açıklanan tüm öğrenciler için bilimsel okuryazarlık hedefine ulaşmak için
gerekli koşulları tanımlar(NSES,1996).
Bilim Öğretim Standartları
Fen öğretimi standartları, tüm sınıf düzeyindeki bilim öğretmenlerinin bilmesi ve
yapabilmesi gerekenleri tanımlar. Altı alana ayrılırlar:
Sorgulamaya dayalı bilim programlarının planlanması.
Öğrenci öğrenmeyi yönlendirmek ve kolaylaştırmak için atılan adımlar.
Öğretme ve öğrenci öğreniminden yapılan değerlendirmeler.
Öğrencilerin fen öğrenmesini sağlayan ortamların geliştirilmesi.
Fen öğrenen toplulukların oluşturulması.
Okul bilim programının planlanması ve geliştirilmesi.
Etkili öğretim, fen eğitiminin kalbinde yer alır, bu nedenle ilk olarak fen öğretimi standartları
sunulur. İyi bir fen bilgisi öğretmeni, öğrencilerin ve öğrencilerin aktif öğrenenler olarak
birlikte çalıştıkları ortamlar yaratır. Bilim, öğrenme ve fen öğretimi ile ilgili sürekli olarak
teorik ve pratik bilgi birikimine sahiptirler. Öğrencilerini ve kendi öğretimlerini
değerlendirmek için kendi öğretimlerini planlamak ve yürütmek için kullanırlar. Öğrencilerin
benzerlik ve farklılıkları konusundaki bilgisine dayanan öğrencilerle güçlü ve sürekli ilişkiler
kurmaktadırlar. Ve onlar, fen öğrenen toplulukların üyeleri olarak aktifler(NSES,1996).
Bu alanların her birinde, öğretmenlerin Standartlarda yer alan hedeflere ulaşmak için eğitim
sisteminin geri kalanından destek almaları gerekmektedir . Okullar, mahalleler, yerel
topluluklar ve devletler, öğretmenlere gerekli kaynakları (zaman, öğretmen, materyal ve
program başına uygun öğrenci sayısı dahil) sağlamaları gerekir. Öğretmenlerin fen öğretimi
ve öğrenimi için yeni yollar tasarlamaları ve uygulamaları için, çoğu okulun uygulamaları,
politikaları ve genel kültürü değişmelidir. Bilim öğretim standartlarında eşitlik konuları
önemlidir. Tüm öğrenciler fen derslerine tam katılım ve anlamlı katkılar yapma kabiliyetine
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sahiptir. Öğrencilerin ihtiyaçları, deneyimleri ve geçmişlerinin çeşitliliği, öğretmenlerin ve
okulların, tüm öğrencilerin bilimi öğrenmesi için çeşitli, yüksek kaliteli fırsatları
desteklemesini gerektirir(.NSES,1996)
Mesleki Gelişim Standartları
Mesleki gelişim standartları, öğretmenler arasında mesleki bilgi ve beceri gelişimi için bir
vizyon sunar. Dört alana odaklanıyorlar:
Bilim içeriğinin sorgulama yoluyla öğrenilmesi.
Bilimle ilgili bilginin öğrenme, pedagoji ve öğrencilerle ilgili bilgi ile bütünleştirilmesi.
Hayat boyu öğrenme anlayışının ve yeteneğinin gelişimi.
Mesleki gelişim programlarının tutarlılığı ve entegrasyonu.
Standartlar tarafından öngörüldüğü gibi, öğretmenler profesyonel olarak statülerine uygun
geliştirme deneyimlerine katılırlar. Öğretmenlerin tecrübelerine dayanarak ve öğretmenlerin
mesleki uygulamasının ayrılmaz bir parçası olarak devam eden öğretmenler, usta eğitmenlerle
çalışma ve öğretme pratiği üzerine düşünme fırsatlarına sahiptir. Farklı ilgi alanlarına,
yeteneklere ve deneyimlere sahip öğrencilerin bilimsel fikirleri nasıl algıladıklarını ve bir
öğretmenin tüm öğrencileri desteklemek ve onlara rehberlik etmek için neler yaptığını
öğrenirler. Fen öğretimi ve öğrenimi üzerine araştırma yaparlar ve araştırma yaparlar, düzenli
olarak meslektaşları ile öğrendiklerini paylaşırlar. Onlar öğretim disiplini öğrencisi olurlar.
Reform bilim eğitimi, bilimin nasıl öğretildiği konusunda önemli değişiklikler gerektirir, bu
da her düzeyde mesleki gelişim pratiğinde eşit ölçüde değişime ihtiyaç duyar. Aday
öğretmenler ve uygulamalı öğretmenler, hem kendi büyümelerinin hem de başkalarının
büyümesinin destekleyicilerinin kaynağı haline gelme fırsatlarına ihtiyaç duymaktadır. Sadece
teknik yeterlilikler değil, teorik ve pratik anlayış ve yetenek geliştirme fırsatları
sağlanmalıdır. Mesleki gelişim faaliyetlerinin, öğretmenlerin çalışmalarına okul bağlamında
açık
ve
uygun
bir
şekilde
bağlı
olması
gerekmektedir. Bu
şekilde,
öğretmenler Standartları uygulamak için bilgi, anlayış ve beceri kazanırlar.
Değerlendirme standartları
Değerlendirme standartları, değerlendirme uygulamalarının kalitesini yargılayacak kriterler
sağlar. Beş alanı kaplarlar:
Değerlendirmelerin tutarlılığı, bilgilendirmek için tasarlandıkları kararlarla.
Bilimin öğrenilmesi için hem başarı hem de fırsat değerlendirmesi.
Toplanan verilerin teknik kalitesi ile bu verilere dayanarak yapılan eylemlerin sonuçları
arasındaki eşleşme.
Değerlendirme uygulamalarının adaleti.
Öğrenci başarısı ve öğrenme fırsatı hakkındaki değerlendirmelerden elde edilen çıkarımların
sağlamlığı.
Standartlar tarafından açıklanan vizyonda, değerlendirmeler fen eğitim sisteminde birincil
geri bildirim mekanizmasıdır. Öğrencilere beklentilerini ne kadar iyi karşıladıkları,
öğretmenlerin öğrencilerin ne kadar iyi öğrendikleri hakkında geri bildirimleri, öğretmenlerin
ve programların etkinliği hakkında geri bildirimde bulunan okul bölgeleri ve politika
yapıcıların politikaların nasıl işlediğine ilişkin geri bildirimleri hakkında geri bildirim
sağlar. Bu geri bildirim, politikadaki değişiklikleri teşvik eder, öğretmenlerin mesleki
gelişimlerine rehberlik eder ve öğrencileri bilim anlayışlarını geliştirmeye teşvik eder.
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Öğrencilerin belirli bilgi öğelerini ezberleyip ezberlemediklerini kontrol etmek yerine, yeni
değerlendirmeler, öğrencilerin bu bilgiyi anlama, muhakeme etme ve kullanma konusunu
araştırırlar - sorgulama yoluyla geliştirilen beceriler. Öğretmenlere özel bir meydan okuma,
ebeveynlere ve politika yapıcılara yeni değerlendirme yöntemlerinin avantajlarını iletmektir.
Değerlendirmeler birçok farklı şekilde yapılabilir. Geleneksel kağıt ve kalem testlerinin yanı
sıra, değerlendirmeler performansları, portfolyoları, röportajları, araştırma raporlarını veya
yazılı kompozisyonları içerebilir. Gelişimsel olarak uygun olmalı, öğrencilere aşina olan
bağlamlarda ve mümkün olduğunca önyargılı olmak zorunda değiller. Bölge, eyalet ve ulusal
düzeylerde değerlendirmeler, öğretmenleri tasarım ve yönetimine dahil etmeli, iyi
düşünülmüş hedeflere sahip olmalı ve örnekleme yanlılıklarından kaçınmak için temsili
gruplara ulaşmalıdır.
Değerlendirmelerin, öğrencilerin fen öğrenmesini sağlama fırsatını da ölçmesi gerekir. Bu tür
değerlendirmeler, öğretmenlerin mesleki bilgilerini, bilimi öğretmek için mevcut zamanı ve
öğrencilere
sunulan
kaynakları
ölçebilir. Zor
olsa
da,
bu
tür
değerlendirmeler Standartların kritik bir parçasıdır (NSES,1996),
Bilim İçerik Standartları
Bilim içeriği standartları, öğrencilerin K-12 eğitimi boyunca doğa bilimlerinde neleri bilmesi,
anlaması ve yapabilmesi gerektiğini özetlemektedir. Bunlar sekiz kategoriye ayrılır:
Bilimdeki kavramları ve süreçler birleştirmek. Araştırma olarak bilim. Fizik. Hayat bilimi.
Dünya ve uzay bilimi. Bilim ve Teknoloji. Kişisel ve sosyal açıdan bilim. Bilimin tarihi ve
doğası.
İlk kategori tüm sınıf seviyeleri için sunulmuştur, çünkü bu kavramlarla ilişkili anlayış ve
yeteneklerin bir öğrencinin eğitim deneyimleri boyunca geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Diğer
yedi kategori ise K-4, 5–8 ve 9–12 seviyelerinde kümelenmiştir.Her içerik standardı, bu sınıf
düzeyindeki tüm öğrenciler için sağlanan faaliyetlerin sonucu olarak, standardın içeriğinin
anlaşılması gerektiğini veya belirli yeteneklerin geliştirileceğini belirtir. Standartlar,
gökyüzünde nesneler, organizmaların karşılıklı bağımlılığı veya bilimsel bilginin doğası gibi
geniş içerik alanlarına atıfta bulunmaktadır(NSES,1996),
Fen Eğitimi Program Standartları
Fen eğitimi programı standartları, kaliteli okul fen programları için gerekli koşulları
tanımlar. Altı alana odaklanıyorlar:
Bilim programının diğer standartlarla ve sınıf düzeyleriyle tutarlılığı.
Tüm içerik standartlarının, müfredatta geliştirilmeye uygun, ilgi çekici, ilginç, öğrencinin
hayatları ile ilgili, araştırmaya göre düzenlenmiş ve diğer okul dersleriyle bağlantılı çeşitli
programlara dahil edilmesi.Fen eğitim programının matematik eğitimi ile koordinasyonu.
Tüm öğrencilere uygun ve yeterli kaynakların sağlanması.
Program standartları, öğrencilere fen öğretmek için öğretmenler için öğrenme fırsatları ve
fırsatları ile ilgili okul ve ilçe düzeyinde sorunları ele alır. İlk üç standart, öğretmenler,
müfredat yöneticileri, yöneticiler, yayıncılar ve okul komiteleri dahil olmak üzere bilim
programlarının tasarlanması, geliştirilmesi, seçilmesi ve uyarlanmasından sorumlu bireyleri
ve grupları ele almaktadır.
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Fen Eğitimi Sistem Standartları
Fen eğitimi sistemi standartları, genel fen eğitim sisteminin performansını değerlendirmek
için kriterler içerir. Yedi alanı düşünüyorlar:
Fen eğitimini öğretim, mesleki gelişim, değerlendirme, içerik ve program standartları ile
etkileyen politikaların uyumu. Fen eğitimi politikalarının kurumlar, kurumlar ve kurumlar
arasında ve bunlar arasında koordinasyonu. Fen eğitimi politikalarının zaman içinde
sürekliliği. Fen eğitimi politikalarını desteklemek için kaynak sağlanması. Fen eğitimi
politikalarında yer alan eşitlik. Politikaların fen eğitimi üzerindeki olası beklenmedik etkileri.
Bireylerin bilim eğitimindeki yeni vizyonuna ulaşma sorumluluğu standartlarda tasvir
edilmiştir.
Okullar okul bölgelerini, devlet okul sistemlerini ve ulusal eğitim sistemini içeren hiyerarşik
sistemlerin bir parçasıdır. Okullar ayrıca, kolejler ve üniversiteler, doğa merkezleri, parklar ve
müzeler, işletmeler, laboratuvarlar, toplum örgütleri ve çeşitli medya dahil fen eğitimini
etkileyen organizasyonları içeren toplulukların bir parçasıdır. Okul, kamu eğitiminin merkezi
kurumu olmasına rağmen, genişletilmiş sistemin tüm bölümleri, bilim okuryazarlığının
iyileştirilmesinde bir sorumluluğa sahiptir. Örneğin, genellikle (ancak bazen yerel düzeyde)
devlette kararlaştırılan işlevler, okul fen müfredatının içeriğini, fen programının özelliklerini,
fen öğretiminin niteliğini ve değerlendirme uygulamalarını içerir. Bu politikaların ,
gerçekleştirilecek bir bütün olarak Vizyon Standartlarında açıklanan fen eğitimi vizyonu ile
tutarlı olması gerekmektedir(NSES,1996).
TIMSS Araştırmasına İlişkin Genel Bilgiler
Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS -Trends in International
Mathematics and Science Study) merkezi Hollanda’da bulunan, Uluslararası Eğitim
Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA- International Association for the Evaluation of
Educational Assessment) tarafından yürütülen ve dört yılda bir gerçekleşen tarama
çalışmasıdır. TIMSS araştırmasına ülkelerin 4. ve 8. sınıf öğrencileri dâhil edilerek,
öğrencilerin çok yönlü bilgi ve becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Her döngüde
TIMSS araştırmasına katılacak okul ve sınıflar ülke genelini yansıtacak şekilde rastgele
seçilmektedi(MEB,2016).

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) dünyada ilk olarak 1995
yılında 4. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 1995 ilk araştırmaya ve 2003 yılında yapılan
araştırmaya Türkiye katılmamıştır. Türkiye, 1999 ve 2007 araştırmasına sadece 8. sınıf
düzeyinde, 2011 ve 2015 araştırmalarına ise 4. ve 8. sınıf düzeyinde katılmıştır.
2012-2013 eğitim öğretim yılında ülkemizde 4+4+4 eğitim sitemine geçilmiştir. Bu
değişikliğin olumlu bir yansıması olarak TIMSS araştırmasına 4. sınıflar ilkokulun son
senesinde, 8. sınıflar da ortaokulun son senesinde katılarak ilkokul ve ortaokulda uluslararası
izleme değerlendirme çalışması yapılması sağlanmıştır. TIMSS araştırması dört yılda bir
yapıldığı için 2011 yılında yapılan araştırmada 4. sınıf olan evren, 2015 yılında 8. sınıf evreni
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olarak araştırmaya katılmıştır. Böylelikle dört yıldaki gelişim, aynı evren grubu üzerinde
araştırılması sağlanmıştır. Bu nedenle 2015 araştırmasına katılan 8. sınıf TIMSS sonuçları
ayrı bir önem taşımaktadır(MEB,2016)
PİSA: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı – OECD (Organization of Economic
Cooperation and Development) tarafından finanse edilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı – PISA (The Programme for International Student Assessment) eğitimin bu yeni
işlevini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan bir araştırmadır. OECD tarafından üçer
yıllık döngülerle yapılan PISA, 15 yaş grubu öğrencilerin okulda öğrendiği bilgi ve becerileri
günlük yaşamda kullanabilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir (MEB,2006).
Yöntem
Bu çalışmanın amacı uluslararası standartlarda Türkiye olarak nerede yer aldığımıza yönelik
görüşleri tüm boyutları ile ortaya koymaktır. Araştırmada durum çalışması desenine
başvurulmuştur. Nitel araştırma, mülakat, gözlem ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, olayların ve algıların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
şekilde ortaya çıkarılmasına yönelik nitel bir sürecin takip edildiği çalışmadır (Yıldırım ve
Şimşek, 2011).
Bulgular
Ulusal Bilim Eğitim Standartlarını uygulamak, uzun yıllar boyunca genişleyecek büyük ve
önemli bir süreçtir. Ancak tüm Amerikalıların birleşik ve sürekli desteği sayesinde, bu
başarılabilir. Değişim yerel olarak gerçekleşecek ve bireyler, okullar ve topluluklardaki
farklılıklar, reform için farklı yollar, farklı ilerleme oranları ve farklı son vurgular
üretecek. Bununla birlikte, Standartların ortak vizyonuyla, zaman içinde bilinçli hareketler
bekleyebiliriz, bu da yaygın ve kalıcı bir reforma yol açabilir (NSES,1996).Bu bağlamda
yapılan uluslararası testlerle Türkiye’nin bu standartlara ne kadar sahip olduğu ile ilgili somut
bir veriye ulaşabiliriz. İncelen TİMMS raporuna göre;
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TIMSS 2015 araştırmasına 4. sınıf düzeyinde 47 ülke ve 8. sınıf düzeyinde 39 ülke katılmıştır.
Türkiye fen bilimleri başarı ortalaması 483 puan ile 47 ülke arasında 35. sırada yer
almaktadır.
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PİSA tablo 1.3:

PİSA sonuçlarında da TİMSS sonuçlarından bir farkı olmadığı görülmektedir. 2015 yılında 72
ülkeden 52. olan Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı görülmektedir.
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Tartışma Ve Sonuç
Bu çalışma kapsamında uluslararası standartlarda Türkiye olarak nerede yer aldığımıza
bakıldığında uluslararası standartlara göre ;fen öğretimi standartları , fen öğretmenleri için
mesleki gelişim standartları ,fen eğitiminde değerlendirme standartları, bilim içeriği
standartları, fen eğitimi programları için standartlar, fen eğitimi sistemleri için standartlar
kapsamında hazırlanmış sınavlar olan TİMMS ve PİSA sonuçlarından elde edilen somut
veriler ışığında Türkiye’nin uluslar arası fen eğitimi standartların altında olduğu sonucuna
varılmıştır. Bu çalışma kapsamında uluslararası fen eğitiminde nerede olduğumuz hakkında
yeni görüşlere sahip olundu. Bu çalışma yapılmadan beklenen veriler ile çalışma sonunda elde
edilen veriler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Ulusal Bilim Eğitim
Standartlarını uygulamak, uzun yıllar boyunca genişleyecek büyük ve önemli bir süreçtir.
Standartlarda ortaya konan fen eğitimi vizyonuna ulaşma çabaları zaman alıcı, pahalı ve
bazen de rahatsız edici olacaktır. Her şeyden önce, öğrenciler için büyük potansiyel fayda şu
anda hareket etmemizi gerektiriyor. Bir millet olarak bizden önce daha önemli bir görev
yoktur.
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ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN
SINIF DIŞI EĞİTİME UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

Gamze KOCA
Elif Omca ÇOBANOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet
Yaşadığımız çağda bilim ve bilimsel etkinlikler büyük bir ivme kazanmış bu doğrultuda
eğitim sistemi de yenilenme ve gelişmesini hızlandırmıştır. Bu hızla birlikte eğitimin
amaçlarından biri de bilimsel bilgiye ulaşma becerilerinin kazandırılmasıdır. Problem çözme
ve bilimsel süreç becerilerinin kazandırıldığı derslerin başında ise fen bilimleri dersi
gelmektedir. Fen bilimleri dersine, kişilerin hayatlarını etkilediği ölçüde önem
atfedilmektedir. Fen bilimlerinin kişilerin hayatına dokunduğu yer ise tam olarak hayatın
kendisidir. Bu anlamda fen bilimlerinin vücut bulduğu yeri yalnızca sınıfın içinde değil sınıfın
dışında da aramamız gerekir. Bu kapsamda bireylerin çevreyi gözlemleyebilme, olaylar
arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme ve öğrenilenleri günlük yaşam ile bağdaştırabilme
becerilerine sahip olmaları gerekir. Tam da bu noktada karşımıza sınıf dışı eğitim
çıkmaktadır. Öğretimi üç ortamda yoğunlaşan fen bilimleri dersinde; sınıf, laboratuvar ve
okul dışı mekânların işe koşulduğu görülmektedir. Fen öğretimi sürecinde kullanılan
materyallerden birisi de Fen Bilimleri ders kitaplarıdır. Ders kitapları hazırlanırken, belli
kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Etkili bir fen bilimleri ders kitabı, öğrencide merak
uyandırmalı, öğrencinin derse olan ilgisini arttırmalı ve konuları eğlenceli şekilde
sunabilmelidir. Fen dersi kitapları bahsedilen üç öğrenme ortamını da içinde
barındırabilmelidir. Laboratuvarlar ve sınıflar Fen Bilimleri dersleri için sınırlı öğrenme
ortamlarını oluştururken, sınıf dışı mekânlar öğrencilere birbirinden farklı öğrenme fırsatını
aynı anda sunabilmektedir. Eğitim öğretimin monotonluktan kurtarılmasında, akran
etkileşiminin sağlanmasında, işbirlikli öğrenmenin sağlanmasında ve üst düzey becerilerin
ortaya çıkarılmasında sınıf dışı eğitimin yeri oldukça önemlidir. Bu çalışma ise ortaokul Fen
Bilimleri ders kitaplarında yer alan etkinliklerin sınıf dışı eğitime uygunluğunu belirlemek
amacı ile yapılmıştır. Çalışmada, ders kitaplarında yer alan etkinlikler sınıf dışı eğitimde
uyulması gereken kriterlere, hedef kazanımlara ve öğrenme ortamlarına uygunluğu
bakımından incelenmiştir. Bu kapsamda incelenen dokümanları, ortaokul 5., 6., 7. ve 8.
sınıfların 2018-2019 yılları arasında temel ders kitabı olarak okutulmak üzere Millî Eğitim
Bakanlığı’nca onaylanan Fen Bilimleri dersi kitapları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
ders kitabında yer alan toplamda 146 etkinlik içerisinden 6 tanesinin sınıf dışı eğitim temel
alınarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Sınıf dışı eğitim temelli hazırlanan etkinliklerin, hedef
kazanımlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Etkinlikler kapsamında öğrenme ortamını olarak
okul bahçesinin yanı sıra sınıf içinin de kullanıldığı bulgulanmıştır. Sınıf dışı eğitim temel
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alınarak hazırlanan etkinliklerin (Outdoor Education) sınıf dışı eğitim ilkelerine tam olarak
uyum sağlamadığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kitap İnceleme, Sınıf Dışı Etkinlik, Ortaokul Fen Bilimleri Kitapları,
Etkinlik

GİRİŞ
Fen bilimleri ders kitapları öğretmen ve öğrencilerin en sık kullandıkları temel materyallerdir.
Öğretim programlarında yer alan konulara ait bilgileri planlı ve düzenli bir biçimde inceleyip
açıklayan, bilgi kaynağı olarak öğrenciyi dersin hedefleri doğrultusunda yönlendiren ve eğiten
temel araçlardır (Ünsal ve Güneş, 2003). İyi ve donanımlı hazırlanmış fen bilimleri ders
kitapları hem öğretmene hem de öğrenciye yarar sağlamakla birlikte kılavuz özelliği
barındırmasıyla öğretmen ve öğrenciye öğrenme etkinlilerinde yol gösterebilmektedir. Ders
kitaplarında konu ya da ünite başlangıcında öğrencilerin dikkat ve ilgisini o konuya çekmek,
onları istekli kılarak hazırlamak, ünite konuları işlenirken hedeflenen davranışların
kazandırılması aşamasındaki öğrenme yaşantılarını sunmak ve ünite sonunda kontrolü ve
pekiştirmeyi sağlamak amaçlarıyla öğrencinin gezi, gözlem, deney ve araştırma yapmasına ve
belli sonuçlara kendi kendine ulaşmasına fırsat verilmelidir (Altun, Arslan ve Yazgan, 2004,
Kaptan, 1999).
Fen bilimleri dersinde amaç öğrencide merak uyandırmak, araştırmaya teşvik etmek,
yaratıcılığı ortaya çıkarmak olduğu için 2005 de fen öğretim programları yapılandırmacı
yaklaşım 2013 yılında araştırma sorgulamaya dayalı öğretimi temel almıştır. Bu şekilde
öğrencinin kalıplaşmış bilgileri ezberleyerek çözüm üretmesi yerine, araştırarak, keşfederek,
hipotezler kurarak ve bunları yorumlayarak çözüme ulaşmasını ve öğrendiklerini
yapılandırmasını gerçekleştirmesi sağlanır (Aybek, Çetin ve Başarır, 2014; Kesercioğlu ve
Aydoğdu, 2005; Soylu, 2004). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında araştırmasorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Genel olarak bu yaklaşım;
öğrencinin, kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının
sağlandığı, bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya olanak tanıyan bir yaklaşımdır. Öğrenme ve
öğretme sürecinde öğretmen, kolaylaştırıcı ve yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci,
bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan ve tartışan birey rolünü üstlenir.
Öğrenciler, akranları ile birlikte bir bilgiyi araştırıp sorgularken etkili iletişim ve işbirliği
gerçekleştirir (MEB, 2013). Fen bilimleri dersi sınıf, laboratuvar ve okul dışı mekânlarda
gerçekleşirken temel materyal olarak kullanılan fen bilimleri ders kitapları da bu üç öğrenme
ortamını barındırabilmelidir. Eğitim ve öğretim alanındaki gelişmelerden fen bilimleri ders
kitapları da payını almıştır. Laboratuvarlar ve sınıflar kısıtlı öğrenme ortamı sağlarken sınıf
dışı mekanlar birden fazla öğrenme ortamını içinde barındırabilmektedir. Eğitim öğretimin
sıkıcılıktan kurtarılması ,yaratıcılık ve üretkenliği artırma ,akran etkileşimini sağlamasının
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 2018 yılında revize edilen fen
bilimleri ders kitaplarına sınıf dışı eğitim temelli etkinlikler yerleştirilmesi hedeflenmiştir.
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En genel anlamıyla sınıf dışı eğitim; genel sınıf düzeninin dışında gerçekleşen ,öğrencilerin
çevreyle etkileşim halinde olduğu, 5 duyu organının aktif olarak kullanıldığı ve öğrencide
kalıcı öğrenmeyi amaçlayan eğitim şeklidir. Sınıf dışı ortamlarda gerçekleşen etkinliklerin
öğrencilerde üst düzey beceriler kazandırdığı yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur.
Braund ve Reissin (2012) yapmış oldukları çalışmada sınıf dışı eğitimin bilişsel alanda bilgiyi
kavrama ve özümseme gibi süreçleri oluştururken, duyuşsal alanda sorumluluk bilinci
heyecan gibi özellikleri ortaya koyduğunu ,devinişsel olarak da öğrencinin becerilerinin
farkına varmalarına olanak sağladığını belirtmiştir.(Akt: Karakaya, 2016). Çalışma
kapsamında,Cornell (2009) tarafından geliştirilen, yapılandırmacı yaklaşım ile deneyimsel
öğrenme yaklaşımını bir araya getiren ve yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme akışına uyumlu
işlem basamakları esas alınmıştır ve bu basamaklar şunlardır: merak uyandırma, ilgiyi
odaklama, öğrenme deneyimi ve deneyimin paylaşılmasıdır.
Ülkemiz eğitim sisteminde oldukça önemli bir yere sahip olan fen bilimleri ders kitapları ile
ilgili yapılan araştırmaların eğitim sistemimize katkıda bulunacağı bilinmektedir. Bu nedenle
fen bilimleri ders kitaplarında yer alan etkinlikler sınıf dışı eğitimde uyulması gereken
kriterlere, hedef kazanımlara ve öğrenme ortamlarına uygunluğu bakımından incelenmesi
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki problemlere cevap aranmıştır. 5. 6. 7. 8. sınıf ders fen
bilimleri kitaplarının;
Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin sınıf dışı eğitim kriterlerine uygunluğu nedir?
Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin hedef kazanımlara uygunluğu nedir?
Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin öğrenme ortamları nelerdir?

YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır.
Araştırılması yapılacak konu hakkında daha önceden hazırlanmış olan yazılı ve sözlü
kaynakların analizi yapılarak doküman analizi yapılır. Doküman incelemesi, araştırılması
istenen durumlar veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.
Doküman incelemesi, geleneksel olarak, tarihçiler, antropologlar ve dil bilimcilerin kullandığı
bir yöntem olmakla birlikte, sosyologlar ve psikologlar da doküman incelemesi kullanarak
önemli kuramların geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır (Şimşek, 2009).
Çalışmada incelenen dokümanları, 5., 6., 7. ve 8. sınıfların 2018-2019 yılları arasında temel
ders kitabı olarak okutulmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı’nca onaylanan Fen Bilimleri dersi
kitapları oluşturmaktadır. Bu bağlamda, MEB ‘de okutulan ortaokul fen bilimleri kitaplarında
yer alan etkinlikler sınıf dışı eğitimde uyulması gereken kriterlere, hedef kazanımlara ve
öğrenme ortamlarına uygunluğu bakımından incelenmiştir.
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BULGULAR
Çalışmanın bu kısmında ortaokul fen bilimleri kitaplarında yer alan etkinliklerin sınıf dışı
eğitime uygunluğunun belirlenmesi kapsamında elde edilen veriler ortaya konulmuştur.
Tablo- 1 a:

5.sınıf 2. Ünite Canlılar Dünyası etkinliğinin sınıf dışı eğitim kriterlere uygunluğu nedir?

Çalışmada Kullanılan Kitap İnceleme Kriteleri

Uygunluk

Sınıf dışında gerçekleşmeli

x

Katılımcılar etkinliklere doğrudan katılabilmeli

x

Birden fazla duyu organını harekete geçirebilmeli

x

Gerçek nesneler yorumlanmalı

x

Etkinlikler program amacına uygun olarak seçilmeli

x

Sınıf dışı etkinlikler ilginç ve eğlenceli olabilmeli

x

Etkinlikler sınıf dışı eğitim etkinlik basamakları uygun olmalı

Tablo-1a’ya göre Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin sınıf dışı eğitim kriterlerine uygunluğu
kapsamında belirlenen 7 kriterden 1 tanesine uyum sağlamadığı belirlenmiştir.
Şekil-1a:
5.sınıf 2. Ünite Canlılar Dünyası etkinliğinin öğrenme ortamları nelerdir?
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Şekil-1a ‘ya göre sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin öğrenme ortamını okul bahçesinin
oluşturduğu belirlenmiştir.
Sınıf dışı eğitim temelli hazırlanan 5.sınıf 2. Ünite Canlılar Dünyası etkinliğinin F.5.2.1.
Canlıları Tanıyalım ünitesinin hedef kazanımlarına uyum sağladığı belirlenmiştir.
Tablo- 2 a:

6.sınıf 3.Ünite Kuvvet ve Hareket etkinliğinin sınıf dışı eğitim kriterlere uygunluğu nedir?
Çalışmada Kullanılan Kitap İnceleme Kriteleri

Uygunluk

Sınıf dışında gerçekleşmeli

x

Katılımcılar etkinliklere doğrudan katılabilmeli

x

Birden fazla duyu organını harekete geçirebilmeli

x

Gerçek nesneler yorumlanmalı

x

Etkinlikler program amacına uygun olarak seçilmeli

x

Sınıf dışı etkinlikler ilginç ve eğlenceli olabilmeli
Etkinlikler sınıf dışı eğitim etkinlik basamakları uygun olmalı

Tablo -2a’ya göre Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin sınıf dışı eğitim kriterlerine uygunluğu
kapsamında belirlenen 7 kriterden 2 tanesine uyum sağlamadığı belirlenmiştir.
Şekil-2a:
6.sınıf 3.Ünite Kuvvet ve Hareket etkinliğinin etkinliğinin öğrenme ortamları nelerdir?
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Şekil-2a ‘ya göre sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin öğrenme ortamını okul bahçesinin
oluşturduğu belirlenmiştir.
Sınıf dışı eğitim temelli hazırlanan 6.sınıf 3.Ünite Kuvvet ve Hareket etkinliğinin F.6.3.2.
Sabit Süratli Hareket ünitesinin hedef kazanımlarına uyum sağladığı belirlenmiştir.
Tablo- 3 a:
7.sınıf 4.Ünite Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm etkinliğinin sınıf dışı eğitim kriterlere
uygunluğu nedir?
Çalışmada Kullanılan Kitap İnceleme Kriteleri

Uygunluk

Sınıf dışında gerçekleşmeli

x

Katılımcılar etkinliklere doğrudan katılabilmeli

x

Birden fazla duyu organını harekete geçirebilmeli

x

Gerçek nesneler yorumlanmalı

x

Etkinlikler program amacına uygun olarak seçilmeli

x

Sınıf dışı etkinlikler ilginç ve eğlenceli olabilmeli

x

Etkinlikler sınıf dışı eğitim etkinlik basamakları uygun
olmalı

Tablo-3a’ya göre Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin sınıf dışı eğitim kriterlerine uygunluğu
kapsamında belirlenen 7 kriterden 1 tanesine uyum sağlamadığı belirlenmiştir.
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Şekil-3a:
7.sınıf 4.Ünite Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm etkinliğinin öğrenme ortamları nelerdir?

Şekil-3a ‘ya göre sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin öğrenme ortamını okul bahçesinin
oluşturduğu belirlenmiştir.
Sınıf dışı eğitim temelli hazırlanan etkinliğin F.7.4.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
ünitesinin hedef kazanımlarına uyum sağladığı belirlenmiştir
Tablo- 3 b:
7. sınıf 5.Ünite Işığın Madde İle Etkileşimi etkinliğinin sınıf dışı eğitim kriterlere uygunluğu
nedir?

Çalışmada Kullanılan Kitap İnceleme Kriteleri

Uygunluk

Sınıf dışında gerçekleşmeli

x

Katılımcılar etkinliklere doğrudan katılabilmeli

x

Birden fazla duyu organını harekete geçirebilmeli

x

Gerçek nesneler yorumlanmalı

x

Etkinlikler program amacına uygun olarak seçilmeli

x

Sınıf dışı etkinlikler ilginç ve eğlenceli olabilmeli

x
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Etkinlikler sınıf dışı eğitim etkinlik basamakları uygun
olmalı

Tablo-3b ’ye göre Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin sınıf dışı eğitim kriterlerine
uygunluğu kapsamında belirlenen 7 kriterden 1 tanesine uyum sağlamadığı belirlenmiştir.

Şekil-3b:
7. sınıf 5.Ünite Işığın Madde İle Etkileşimi etkinliğinin öğrenme ortamları nelerdir?

Şekil-3b ‘ye göre sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin öğrenme ortamını okul bahçesinin
oluşturduğu belirlenmiştir.
Sınıf dışı eğitim temelli hazırlanan etkinliğin F.7.5.1. Işığın Soğurulması hedef kazanımlarına
uyum sağladığı belirlenmiştir.
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Tablo- 3 c:
7. sınıf 5.Ünite Işığın Madde İle Etkileşimi etkinliğinin sınıf dışı eğitim kriterlere uygunluğu
nedir?
Çalışmada Kullanılan Kitap İnceleme Kriteleri

Uygunluk

Sınıf dışında gerçekleşmeli

x

Katılımcılar etkinliklere doğrudan katılabilmeli

x

Birden fazla duyu organını harekete geçirebilmeli

x

Gerçek nesneler yorumlanmalı

x

Etkinlikler program amacına uygun olarak seçilmeli

x

Sınıf dışı etkinlikler ilginç ve eğlenceli olabilmeli
Etkinlikler sınıf dışı eğitim etkinlik basamakları uygun olmalı

Tablo-3c ’ye göre Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin sınıf dışı eğitim kriterlerine uygunluğu
kapsamında belirlenen 7 kriterden 2 tanesine uyum sağlamadığı belirlenmiştir
Şekil-3c:
7. sınıf 5.Ünite Işığın Madde İle Etkileşimi etkinliğinin öğrenme ortamları nelerdir?

0

Şekil-3c ‘ye göre sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin öğrenme ortamını okul bahçesinin
veya herhangi bir mekan olarak belirtilmediği belirlenmiştir.
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Sınıf dışı eğitim temelli hazırlanan etkinliğin F.7.5.3. Işığın Kırılması ve Mercekler hedef
kazanımlarına uyum sağladığı belirlenmiştir.

Tablo- 4 a:
8. sınıf2. Ünite Dna Ve Genetik Kod etkinliğinin sınıf dışı eğitim kriterlere uygunluğu nedir?

Çalışmada Kullanılan Kitap İnceleme Kriteleri

Uygunluk

Sınıf dışında gerçekleşmeli

x

Katılımcılar etkinliklere doğrudan katılabilmeli

x

Birden fazla duyu organını harekete geçirebilmeli

x

Gerçek nesneler yorumlanmalı

x

Etkinlikler program amacına uygun olarak seçilmeli

x

Sınıf dışı etkinlikler ilginç ve eğlenceli olabilmeli

x

Etkinlikler sınıf dışı eğitim etkinlik basamakları uygun olmalı

Tablo-4a ’ya göre Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin sınıf dışı eğitim kriterlerine uygunluğu
kapsamında belirlenen 7 kriterden 1 tanesine uyum sağlamadığı belirlenmiştir.
Şekil--4a:
8. sınıf2. Ünite Dna Ve Genetik Kod etkinliğinin öğrenme ortamları nelerdir?
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Şekil-4a ‘ya göre sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin öğrenme ortamını okul bahçesinin ve
sınıf içerisinin beraber kullanıldığı belirlenmiştir.
Sınıf dışı eğitim temelli hazırlanan etkinliğin F.8.2.4. Adaptasyon hedef kazanımlarına uyum
sağladığı
belirlenmiştir.
Çalışmada Kullanılan
Kitap
İnceleme Kritelerine Uygunluk

5sınıf

6. sınıf

7. sınıf

8.sınıf

Sınıf dışında gerçekleşmeli

x

x

x

x

Tablo- 5 a:

Katılımcılar etkinliklere doğrudan
katılabilmeli

x

x

x

x

Birden fazla duyu
harekete geçirebilmeli

x

x

x

x

Gerçek nesneler yorumlanmalı

x

x

x

x

Etkinlikler program amacına uygun
olarak seçilmeli

x

x

x

x

Sınıf dışı eğitim
temelli etkinliklerin
sınıf dışı eğitim
kriterlerine , hedef
kazanımlara
uygunluğu
ve
öğrenme ortamları
nelerdir?

Sınıf dışı etkinlikler ilginç ve
eğlenceli olabilmeli

x

organını

x

Etkinlikler sınıf dışı eğitim
etkinlik basamakları uygun olmalı

Tablo-4a ’ya göre Sınıf dışı eğitim temelli etkinliklerin sınıf dışı eğitim kriterlerine uygunluğu
kapsamında belirlenen 7 kriterden 6 ve 7. Sınıf kapsamında hazırlanan etkinliklerin ilginç
ve eğlenceli olma kriterine yeteri kadar uyum sağlamadığı belirlenmiştir.
5. 6. 7. ve 8 sınıf fen bilimleri kitaplarındaki ,sınıf dışı etkinlik temelli hazırlanan
etkinliklerinin sınıf dışı eğitim etkinlik basamaklarına uygun olmadığı belirlenmiştir.

SONUÇ -TARTIŞMA
Çalışmanın bu kısmında ortaokul fen bilimleri kitaplarında yer alan etkinliklerin sınıf dışı

eğitime uygunluğunun belirlenmesi kapsamında elde edilen verilerin sonuçları yorumlanmış
ve tartışılmıştır.
Eğitim programı ile öğrenci arasındaki temel iletişim ve köprü görevindeki temelleri ders
kitapları atmaktadır. Öğretimde öğretmenin, vermek istediklerini sistematik şekilde aktarması
;öğrencinin de öğretmenin anlattıklarını istediği zamanda ,istediği yerde ve kendi belirlediği
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hızda tekrar etme imkanı sağlayan temel yerlerden biri de fen bilimleri kitaplarıdır.
Araştırma sonucunda fen bilimleri ders kitabında yer alan toplamda 146 etkinlik içerisinden 6
adetinin sınıf dışı eğitim temel alınarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Kitaptaki sınıf dışı
eğitim temelli etkinliklerin öğrencileri çevrelerini sorgulamayı ve yaşadıkları çevrede olup
bitenleri tanımaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Başka bir deyişle meraklı bireylerin
yetişmesini amaçlayarak, onların 21.yy girişimcilik becerilerini ve yaratıcı düşünme becerisi
kazanmasına çok yüksek düzeyde olmasa da katkı sağladığı söylenebilir. Bakırcı ve
Öçsoy’un (2017), Fen Bilimleri ders kitabında yer alan etkinlikleri girişimcilik bağlamında
inceledikleri çalışmada, çalışmaya katılan Fen Bilimleri öğretmenlerinin yarısından fazlası
etkinliklerin öğrencilerin girişimcilik becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olduğunu ifade
ederken, diğer kısmı ise yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Fen bilimleri dersi diğer derslere
nazaran daha fazla gözlem, deney, araştırmaya dayalı etkinlik içerdiğinden ve fen bilimleri
standartlarının yeniden belirlendiği günümüzde fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinlikler de
yeni bir imaja girmelidir. Bu kapsamda ülkemizde 2013 yılından itibaren yürürlüğe giren
yeni fen dersi öğretim programı, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı esas
alınarak hazırlanmış ve 2018 fen bilimleri program’ından da araştırmaya sorgulamaya dayalı
öğrenme yaklaşımının temel aldığı bilinmektedir. Davis, (2005) göre; “Öğrenciler araştırma
sorgulamaya dayalı öğrenme sürecince sorular sorarak, açıklamalarda bulunarak, gözlemler
yaparak, gözlemlerine dayalı araştırmalar yaparak, birebir işin işene girerek, öğrenmenin
sorumluluğunu alarak ve iletişimin çeşitli yollarını kullanarak kendini aktif hisseder ve bu
yaklaşım öğrencinin genel süreci değerlendirmesine yardımcı olur” ifadesi de bu öğrenmeyi
destekler niteliktedir.
Kazanımların gerçekleştirilmesinde ne öğretelim sorusuna karşılık gelen içeriğin (Demirel,
2010) öncelikle kazanımlarla ilişkili ve tutarlı olması gerekir (Kubat, 2015). Çünkü kazanım
ve içerik arasındaki tutarsızlık hedeflere ulaşmada olumsuz sonuçlar doğurur. Bu kapsamda
sınıf dışı eğitim temelli hazırlanan etkinlikler incelendiğinde , hedef kazanımlara uygun
sağladığı tespit edilmiştir.
Fen öğretiminde kullanılan ders dışı etkinlikler incelendiğinde müzelerin, botanik
bahçelerinin, hayvanat bahçelerinin, akvaryumların, bilim-sanat merkezlerinin, milli
parkların, sanayi kuruluşlarının ve planetaryumların okul dışı öğrenme ortamı olarak
kullanıldıkları görülmektedir (Davidson, Passmore ve Anderson, 2010; Laçin-Şimşek, 2011).
Ancak bu tür okul dışı uygulamaların karşımıza çıkardığı; maddi imkansızlıklar, güvenlik
problemi, prosedürün gerektirdikleri, yetersiz zaman sorunu ve öğretmen, yönetici ve velilerin
isteği gibi sebeplerden dolayı ders dışı etkinlik faaliyetleri istenilen seviyede
kullanılamamaktadır. Genel de bu gibi sorunlarla uğraşamamak adına okul bahçeleri tercih
edilmektedir. bu araştırma kapsamında da öğrenme ortamını olarak okul bahçesinin yanı sıra
sınıf içinin de kullanıldığı sonucuna varılmıştır.
Ortaokul fen bilimleri ders kitabında yer alan sınıf dışı eğitim temel alınarak hazırlanan
etkinliklerin (Outdoor Education) sınıf dışı eğitim ilkelerine uyumu açısından
değerlendirmenin sonucuna göre ise belirlenen kriterle uyum sağlamadığı belirlenmiştir. Bu
bağlamda orta okul fen bilimleri kitaplarda yer alan etkinlikler kapsamında kullanılabilecek
olan :3E, 5E, TGA gibi hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kitap sadece öğretmenin sınıf
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içinde vermiş konuyu ve öğrencide deneyim kazandırmak amacıyla sınıfın dışına çıkarılıp
yaptırılması amacıyla bu etkinliklerin yazıldığı tespit edilmiştir. Halbuki sınıf dışı eğitim
öğrenme akışını kullanmak istersek etkinliklerin hepsini dışarıda yapmaya uygun bir yöntem
olan; sınıf dışı eğitimi rahatlıkla kullanabiliriz.
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REMOVAL OF PHENOL THROUGH CATALYTIC WET PEROXIDE OXIDATION
BY USE OF ACID ACTIVATED BENTONITE

Suna BALCI
Gazi University
Abstract
The bentonite rocks from Middle Anatolia were activated with a hot solution of H2SO4 with
different concentrations was carried out and stable structured acid activated bentonite with
2M was tested in CWPO of phenol together with raw bentonite. The pH of media was kept ~
5.0 during the progress of phenol oxidation. Acid activation caused to some degree of
crystalline deformation with the resulted increases in the surface area of the crude material
with the generation of new pores. The increase of acid strength resulted in improvements both
in surface area and acid sites up to 2M concentration. Although it was nearly half of the
activated samples did, it was seen that the crude bentonite was also active in CWPO of
phenol. The increase of especially H bonded Brönstead sites in acid activated sample gave
conversion of more than 82% in the first three hours at CWPO at 25 oC the phenol conversion
reached to 96 % within 135 minutes at reaction temperature of 50 oC. The reaction data fitted
to first order dependency with respect to phenol was found in a good agreement and the
activation energy was estimated ~ 19.8 kJ/mole. The rate constant which was estimated ~ 0.12
h-1 by use of raw clay reflected around five times increase with acid activation.
Keywords: bentonite, acid activation, characterization, phenol oxidation, kinetics
INTRODUCTION
Several environmental agencies reported strict discharge limits for phenols compounds.
Concentrations in waste water streams determine treatment methods and the toxicity levels
usually are in the range 9 – 25 mg/L in discharge water for both humans and aquatic life
[Kulkarni and Kaware, 2013]. Wet air oxidation (WAO) is one of the forceful removal
methods among advanced oxidation processes (AOPs) which are too dilute to incinerate and
too concentrated for biological treatment but elevated temperature and high pressure
requirements are the disadvantages. WAO takes place in the presence of high reactivity of
hydroxyl radicals in an aqueous solution. Catalytic wet air oxidation (CWAO) by use of
suitable catalyst reduces the severity of operating conditions (temperature, pressure and pH).
Catalytic Wet Peroxide Oxidation, (CWPO) using hydrogen peroxide as the oxidizing agent
together with suitable catalyst is a clean alternative among them which also eliminates the
diffusion limitations faced by use of air as oxygen source [Arena, 2015; Ribeiro et al., 2016].
It has economic advantages by lowering both reaction volume and diffusion problems. The
active metal dissolution from solid catalyst under severe acidic reaction have been reported in
the literature [Pliego et al., 2015; Tomul, 2015; Ribeiro et al., 2016].
Smectites which are characterized by a 2:1 layer structure in which two silica tetrahedral
sheets form on either side of an aluminum octahedral sheet through sharing of apical oxygens,
are one of the largest and most important classes of the phyllosilicate clay-mineral group.
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Bentonite is considered to be an impure clay that consists mainly of the smectite
montmorillonite in terms of its mineralogy [Velde, 1995; Adams et al., 2013]. Although their
high cation exchange capacity and expanding layer properties, the absence of lasting high
porosity and surface area are the main disadvantages of the smectite clays during the
application. Activation with mineral acid (typically HCl or H2SO4), is the most commonly
used pre-treatment technique. The replacement of the exchangeable cations with H ions
during the treatment created increases in surface acidity and leaching of Al and other cations
out of both tetrahedral and octahedral sites to some degree and resulting significant
deterioration of SiO4 groups. [Komadel and Madejová, 2013; Pеtrоvić et al., 2014].
The recorded metal dissolution problems in the wet oxidation of phenol under severe liquid
oxidation conditions by use of supported catalyst are reported in the literature. On the other
hand the acid activation with hot mineral acid causes considerable increases both in the
adsorptive and catalytic power of clay minerals under intermediate activation conditions. In
this study, the modification of the bentonite by acid activation using dilute sulfuric acid was
carried out to obtain the appropriate catalyst for the oxidation reaction. The effect of the
gained properties of acid activated clay on wet peroxide oxidation of phenol was investigated.

EXPERIMENTAL
Acid Activation of Bentonite:
Hancili White Bentonite (HWB) from Central Anatolia having particles of less than 200 mesh
were used as the host. With an Al/Si ratio of 0.25, the mineralogical analysis showed that the
bentonite was in type of montmorillonite (> 85%) [Balcı and Gökçay, 2002]. The acid
activation were carried out using various concentrations of H2SO4 ranging from 1.0 to 3.0 M
for 4 hours at boiling point under reflux recycle to prevent loss of solution keeping the solid to
solution ratio as 0.1 g clay cm-3 under continuous stirring. Activated samples were separated
by vacuum filtration, then washed several times by de-mineralized water until reaching nearly
neutral filtrate water and no sulphate ions after then dried at 105°C for 3 h.
EDS (Philips XL-30S FEG energy dispersive X-ray spectrometer) analysis was applied for
measuring the alteration in Al/Si ratio with acid activation. SEM images of samples were
taken by JEOL JSM−840A scanning electron microscope. Textural characteristics of all oven
dried samples materials were determined by nitrogen sorption isotherms at 77 K using a
Quanthrocrome Autosorb 1C equipment. BET surface area (SBET) values were determined
within P/Po values of 0.05 − 0.30 and micro pore (Vµ), micro+meso pore (Vμ+m) and total pore
volume (Vtot) values were estimated from desorption data at P/Po values of ~ 0.02, 0.96 and
0.99, respectively [Lowell et al., 2006]. The surface acidity of samples was investigated by
titration carried out by use of 1 M NaOH solution [Yu et al., 2016; Yu et al., 2017].
Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Phenol:
The bench glass reactor was charged with 100 mL of an aqueous solution with a phenol
concentration of 75 mg L-1 as a representative of synthetic wastewater and solid particles with
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a solid/solution ratio of 5 gr L-1 were added to the solution after then the pH of solution was
adjusted as 5.0 by use of 0.1 M NaOH solution. The reaction temperatures either 25 or 50 oC
were achieved by heating magnetic stirrer (500 rpm) and 10% excess oxygen which was
necessary for complete mineralization was supplied by drop wise addition of H2O2 of 0.1 M
to the suspension under continuous stirring. Samples around 0.5 cm3 were collected at various
time intervals, filtered through a membrane then diluted after then phenol concentration was
determined by means of Perkin-Elmer Lambda 35 UV−vis spectrophotometer at a wavelength
of 270 nm in reference to pure water.
RESULTS and DISCUSSION
Sample Characterization:
The raw mineral exhibited a typical layered
structure with a smooth surface and it was seen that
the leafy appearance was altered by the acid
treatment resulting in tightly packed structure
(Picture 1). It is known that the most important
physical changes in activated bentonites are caused
by the removal of octahedral cations to some extent
and this metal leaching resulted in a distortion of
tetrahedral sheets to some degree. In parallel to this,
some degree of silicon leaching from tetrahedral
sheets creates layer deformation which makes the
particles fragile. The morphology deterioration
became dominant with an increase of acid strength.
All samples resembled type II nitrogen sorption
isotherm according to IUPAC classification (Figure
1). All activated samples showed an increase in
adsorbed gas volume and exhibited H3 type
hysteresis loop representive for formation of аggrеgаtes of plate particles by porous solids,
including cracks [Lowell et al., 2006]. Leaching of octahedral cations could result in a rise in
micro porosity leading to the formation of new pores within clay sheets. The decrease of Al/Si
ratio which was determined as 0.25 for the host clay to 0.17 confirmed this leaching (Table 1).
Distortion and opening of clay layers with the occurred silicon leaching could cause a rise in
mesopores’ quantitiy to some extent and formation of small quantities of macropores. As
stated in the literature [Pеtrоvić et al, 2014; Yıldız et al., 2004] and supported by the chemical
analysis, at low acid concentration, the occurred octahedral alumina leaching increased the
quantity of microporosity more than mesopores. The treatment also led to ~ 2.5 times rise in
the surface area while the value of microporosity was nearly doubled at low acid
concentration. Further increase of acid concentration continued the increase of micropore
volume values. Small rise both in mesopore and macropore volumes took place from the
partial silica decomposition with an increase of acid concentration to 3 M. Increase of acid
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concentration caused the pore wall deformation and led to formation of bigger size pores by a
resulted a sharp increase above P/Po value above 0.96 in the isotherm. The micropore and
mesopore portions of ~ 10 and 82 %, respectively were achieved by the acid concentration of
2 M.
Table 1. Physicochemical properties of raw bentonite and the acid activated ones
as–mined

activated
with 1
H2SO4

Al/Si

0.25

0.20

0.19

0.17

BET surface area, SBET (m2 g-1)

52.77

129.22

131.15

130.03

Micro pore volume, Vµ (cm3 g-1)

0.0139

0.0232

0.0340

0.0325

Micro+meso pore volume, Vµ+m
(cm3 g-1)

0.1421

0.2456

0.3015

0.3656

Total pore volume, Vtot (cm3 g-1)

0.1669

02943

0.3234

0.4066

% micro pore volume

8.34

7.88

10.52

7.99

% meso pore volume

78.81

75.58

82.70

81.91

Surface acidity, Neqv (100 g)-1

46

144

160

244

Sample
Property

activated
M with 2
H2SO4

activated
M with 3
H2SO4

M

The pore size distribution confirmed evident rise in micropore region with an average
dimension of  2 nm. While micropores were exhibited a little lower sizes by further attack,
the formation of meso pores in large quantities with a broad distribution was observed with an
average pore size of ~ 8 nm (Figure 2).
The leaching of metal ions (mainly Al2O3, and octahedral metal ions such that Al3+, Fe3+, Fe2+
and Mg2+) left unsaturated valance bonds due to the removal of hydroxyl ions from the clay
lattice. During acid treatment replacement of exchangeable cations (Ca2+ and Na+) of
bentonite with H+ ions was the source of acidity increase [Adams and McCabe, 2013]. As
expected, the formation of charged surfaces tripled the value of the surface acidity as
measured by acid-base titration method (Table 1). While activation with 2M H2SO4 yielded
small increase, the rise up of acid concentration to 3M resulted over five-fold increase of
surface acidity of crude bentonite (Table 1)
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The effect of reaction temperature on phenol conversion is given in Figure 3. The crude gave
maximum phenol conversion as 45 % in a 300 minutes. It was seen that acid activated sample
was more successful at moving the phenol. During the first hour of the reaction, the phenol
was degraded quickly and conversions of more than 82% was achieved in two hours at
CWPO at 25 oC. By the increase of reaction temperature the conversion reached around 92 %
within two hours. Based on COD removal of phenolic compounds pseudo-first order
dependency in excess H2O2, activation energy was reported as 28 kJ/mol by Lucas and Peres
[2009] and ~ 8.7 kJ/mole by Niteo et al. [2011] within in homogeneous Fenton process using
FeCl3 under severe acidic conditions. In the present study the reaction data fitted to first order
dependency with respect to phenol was found in a good agreement and although the leak of
several reaction temperatures, the activation energy was estimated ~ 19.8 kJ/mole. The rate
constant which was estimated ~ 0.12 h-1 by use of raw crude reflected around five times
increase with acid activation.
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INDUSRTY 4.0 AND INNOVATION IN PROCESS SAFETY OF SMART
FACTORIES
Suna BALCI
Gazi University
Abstract
Developing technology leads to innovations in the field of industry, while information
technology started Industrial 4.0, which is called Industrial Revolution. The biggest problem
of Industry 4.0, which is rapidly integrating into mechanical production lines, is the cyberattacks that threaten the information integrity. Smart Factory period has started with the
transfer of control technology of Information technology which makes life easier to the
chemical production processes. In smart factories, devices, systems, robots and all the objects
in the network are communicated with each other by a certain protocol and carried out by the
concept of Internet of Objects or Systems. Particularly in smart factories, it is inevitable to
experience catastrophic accident by the operating parameters go out of control, as well as
economic impacts by cyber-attacks. The healthy establishment of the security management of
Smart Factories requires proper planning of the "Safety Instrumented System" design done
next to the process design. This design can be carried out with remote secure access
considering all possible risk combinations, and the establishment of accessing to system in
when logical decisions can be necessary in complex situations.
Keywords: Industrial revolution, Internet of Objects, smart factories, cyber security, process
security
INTRODUCTION
Human beings had been making innovations that would make life easier with the use of
human powered mechanical tools while maintaining the livelihood by agriculture and
farming till the beginning of the industrial revolution. Starting with the Industrial Revolution,
which started with the use of water and steam powered machines since 1787, the period of
Industry 1 started which made the mechanization of industry. In this period, although
mechanically assisted equipment operating with water and steam power had entered the
industry, their use had been intensified in the textile sector which often requires low power
due to low efficiency. This first revolution, which took place in industrialization, has also
been very influential on the shift of rural life to cities. The way to the use of electricity from
the discovery of static electricity discovered by the Greek philosopher Thales (640-546 BC)
extended to the 19th century by the lead of Nikola Tesla's commercial use of electricity, with
work on AC motors and multiphase electrical distribution systems. In the second half of the
century, the use of electricity in the industry started with the construction of energy
distribution lines. With the Industrial 2 period in which the efficiency of the steam power
generation in serial production has increased by use of electricity, great development in the
industry had been come. In this period, the concept of production line emerged and the first
steps towards serial production were taken. In the 1970s, the increase of production
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efficiency and the introduction of computers into control created a new era in
industrialization and started factory automation with the period of Industry 3. This industrial
revolution, which has been going on at an unbelievable pace in the last two centuries, has
begun the production period by machines that can be controlled in the digital environment by
crossing the international borders which are called Industry 4.0 because of the adoption of
information technology and the use of internet as a part of life. In this period, the intelligent
technology path was opened with the connection power provided by the internet in addition
to the possibilities of the three step development of steam, electricity and computer. The
Industry 4.0 is called as Industrial Revolution with the unbelievable operational simplicity
that it brings when it entered to the area. The Industrial Revolution was first used in 2011 at
the Hannover Fair in Germany. By entering the remote automation in the field
industrialization has gone inevitable acceleration. Adapting to Industry 4.0 has been
inevitable by the innovation that comes with the developing industry.
INDUSTRY 4.0 AND EMPLOYMENT
While the industry 4.0 provides digital transformation in production and services, it also
leads to changes in the way of the performing the work. It is a definite fact that the work and
production will be carried out by robot automation. Weaknesses in decision-making
mechanisms and the inability of robots to bring creative solutions to complex problems will
increase rather than reduce the need for man. In the period of Industry 4.0, creative thinking
will come to the forefront. A situation where the robotics system is weak in decision
mechanisms is also a security issue.
INDUSTRY 4.0 AND SMART FACTORIES
Internet use and data sharing have revealed new concepts. The Internet of Things (IoT) is
a concept of information technology, defined as a world-wide network of uniquely
addressable objects, and the objects in this network must communicate with each other
through a specific protocol. Nowadays, the ease of way working of companies by
communicating and sharing the knowledge through an intelligent network using whole
devices by various protocols has made the internet concept as a part of the working life and
the terminology of the Internet of Systems has also been introduced. With this system,
intelligent sensors, interactive linked robots and so on, the combination of the superior power
of data technology opens the faster and more efficient production way with lower costs. In
addition to smart phone, smart home terminologies, to control of production line by the
connected chain of production devices and decisions taken by themselves using of
information technology have now become widespread intelligent production.
INDUSTRY 4.0 AND PROCESS SAFETY
In addition to the control of the production line, automation of process safety was been
achieved by entering of computers to industry. Single use of computer technology could have
prevented it from unauthorized entering to system, but the spread of information raises the
risk of accessibility and confidentiality of information and therefore loss of integrity of
knowledge. The first thing that comes to mind when it comes to high-data-sharing over a
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large network is security. In addition to accessing and misusing personal / company
information, cyber-attacks are also used as a bad tool in the economic area. Not being
exposed to the destructive effects by misuse of the computer, as a means of attacking the
morale of society by limiting the daily life services in the field of terror emphasizes the
importance of cyber security. Discussion as the cyber war, cyber army concepts in the
international area has also become a subject. If there is not enough improvement in the safety
and measures are not taken by the companies the situations of negative effects on the
development of Industry 4.0 is inevitable.
Cyber safety requires preventive measures for reaching and interfering the systems, and
this area is supported by information technology. So, the issue of information security for
Industry 4.0 is just a cyber-area? The cyber-attacks of intelligent factories will not be limited
to the destructive economic impacts caused by production losses. The safety vulnerability can
lead to catastrophic accidents that can be transformed into faults in production lines where
technological devices are used in connection with each other. In intelligent factories, can this
possibility only be occur by a cyber-attack? At this point, it is very important for smart
factories how to achieve process sustainability and safety. The widespread use of safety
systems in the industry was aimed at protecting the plants rather than production rate. The
safety facility based on the principle of sensor warning and remote monitoring also provides
advantage in terms of business efficiency by monitoring of personnel. Cyber safety should
not only be limited to data protection but should also provide a way approaching the safety of
the process in the Smart Factory period.
The industry 4.0 has also led to innovation in security. In this innovation in which
planning of maintenance and repairs activities to prevent interruption of production is
considered, in addition to the preventive shields to unauthorized entering, the system must
allow the intervene of authorized person in case of complex events occur that would put the
process integrity in jeopardy. In Intelligent Factories where security management system is
not well integrated, wrong information intervention may take place when needed. Because of
this, it is necessary to set up the Internet of Systems with suitable software related to
operation continuity. In the prevention of process accidents caused by equipment failures,
including design and installation errors, improper maintenance and repair, misuse, material
failure, human error, and so on, identifying and analyzing process hazards is a fundamental
principle in the process safety management system and it is necessary to begin to evaluate all
risk possibilities in the design process and plan how they will be executed during the whole
process life cycle.
One of the most important requirements of industry 4.0 is the security systems can be
remotely monitored and remotely accessible to authorized personnel in response
requirements. Based on addressable sensing systems in terms of remote traceability,
especially fire, flood, etc., accident presentation systems are used effectively. But prevention
of process accidents by preventing the way to the loss of integrity in process safety is
fundamental. Possible deviations from the design target in chemical production processes
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lead to different behaviors of the chemicals, bringing the operating parameters quickly closer
to situations that can cause an accident. Triggering of deviations to other increases confusion
in the process. It is not easy to draw back the values to design parameters under these
complex events by the system intervention. Making the logic error in this complex situation
of the system will require remote access intervention.
It is necessary to plan the safety system that will be established at the design stage in order
to control in the entire life cycle by evaluating all possible deviations by a health hazard-risk
analysis. A "Safety Instrumented System" (SIS) design for the safety requirements
subsequent to the process design is introduced. The system to be installed at this point needs
to be designed for internet access, remote traceability and accessibility when needed. The
healthy operation of this system, which requires intelligent sensor management and
prevention of false detection, should also include integration of dynamic measurements.
Establishment of a healthy safety management system in the construction of new factories
can be accomplished easily with planned work. The explosion, which caused 15 deaths, 170
injuries and major environmental damage on 23 March 2005, was caused by an
instrumentation fault at the Texas Refinery, the third largest refinery in the world. The
explosion occurred on 26.01.1982, at ASCO a small family-owned company that produces
and packs acetylene in New York, which led to 3 deaths and 1 injury, control valve system
was misplaced. The spread of chlorine on 14.08.2002 in the chlorination of DPC's chlorine
packaging plant in Missouri was caused by erroneously installed security management
system. Examples of these and similar industrial accidents caused by control devices' errors
and wrong intervention put the importance of proper safety management. Even though there
are problems in the security establishment and working of security managements systems of
originally designed plants, integration of existing processes into Industry 4.0 requires
rigorous security work and the installation of a security system that provides technical
solutions with logic circuits. At this point, to overview of the whole process design process
will make things easier and will not lead the wrong decisions.
EVALUATION
To do industrial investments now, is not enough for catching the age and to increases our
competitive power in the global world. It is necessary to integrate Industry 4.0 into all
production activities, for economic and safe production. At first glance, the Industrial
Revolution, which seems to be an approach to reduce employment, will create new
professions, and human needs will not be diminished due to the weak decision mechanisms
of robots against complex problems. Continuous control with remote access in situations
where out-of-robot or software decision mechanisms are inadequate is also important for
process safety as well as production assurance.
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ENDÜSTRİ 4.0 VE AKILLI FABRİKALARIN PROSES GÜVENLİĞİNDE
İNOVASYON
Suna BALCI
Gazi Üniversitesi
Özet
Gelişen teknoloji sanayi alanında yeniliklere yol açarken bilişim teknolojisi Sanayi Devrimi
diye adlandırılan Endüstri 4.0’ı başlatmıştır. Mekanik üretim hatlarına entegrasyonunu hızla
devam eden Endüstri 4.0’ın en büyük problemi bilgi bütünlüğünü tehdit eden siber
saldırılardır. Bilişim teknolojisinin hayatımızı kolaylaştıran kontrol özelliğinin kimyasal
üretim süreçlerine aktarılmasıyla Akıllı Fabrika dönemini başlamıştır. Akıllı fabrikalarda
cihazlar, sitemler, robotlar ve ağda yer alan tüm nesneler belirli bir protokol ile birbirleriyle
iletişim içinde Nesnelerin veya Sistemlerin İnterneti kavramı ile yürütülmektedir. Özellikle
Akıllı Fabrikalarda siber saldırılar yıkıcı ekonomik etkilerinin yanı sıra kontrol dışına çıkan
işletme parametreleri ile felakete varan kazaları yaşanılmasını da kaçınılmaz kılabilir. Akıllı
Fabrikaların güvenlik yönetiminin sağlıklı kurulması süreç tasarımının takip eden “Güvenlik
Enstrümanlı Sistem” tasarımının doğru planlanması gerekmektedir. Bu tasarımda olası tüm
risk kombinasyonları düşünülerek uzaktan güvenli erişimin ile izlenilebilmesi ve karmaşık
durumlarda mantıksal kararların devreye alınacağı erişim sisteminin kurulması ile
yürütülebilir.
Anahtar kelimeler: Sanayi devrimi, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar, siber güvenlik,
süreç güvenliği.
GİRİŞ
İnsanoğlu sanayi devrimin başladığı yıllara kadar tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlarken
insan gücü ile çalışan mekanik araçların kullanımı ile yaşamı kolaylaştıracak buluşlar
gerçekleştirmiştir. Su ve buhar gücü ile çalışan makinelerin 1787 yılından itibaren üretimde
kullanıma başlamasıyla endüstrinin mekanikleşmesini sağlayan sanayi devrimi ile Endüstri 1
dönemi başlamıştır. Bu dönemde su ve buhar gücüyle çalışan mekanik destekli donanımların
endüstriye girmesine rağmen düşük verimden dolayı çoğunlukla düşük güç gereksinimin
olduğu tekstil sektöründe kullanımları yoğunlaşmıştır. Sanayileşme de gerçekleşen bu ilk
devrim yaşamın kırsaldan şehre kayması üzerinde çok etkili olmuştur. Yunan filozof Thales
(M.Ö. 640-546) tarafından keşfedilen statik elektrikten yola çıkan elektriğin hayatımıza
girmesi, Nikola Tesla’nın alternatif akım motorları ve çok fazlı elektrik dağıtım sistemi ile
ilgili yaptığı çalışmalarla elektriğin ticari kullanımına yol açmasıyla 19 yüzyıla kadar
uzanmıştır. Yüzyılın ikinci yarısında enerji dağıtım hatlarının hayata geçirilmesi ile elektriğin
sanayide kullanımını başlatmıştır. Seri üretimde buhar enerjisinin yerini elektriğin almasıyla
verimliliğin arttığı Endüstri 2 dönemi ile sanayide büyük gelişim yaşanmıştır. Bu dönemde
üretim hattı kavramı ortaya çıkmış ve seri üretime yönelik ilk adımlar atılmıştır. 1970’lerde
üretim veriminin artırılması ve kontrolüne bilgisayarların girmesi sanayileşmede yeni bir
çığır yaratarak Endüstri 3 dönemini ile fabrika otomasyonu başlatmıştır. Son iki yüzyılda akıl
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almaz bir hızla devam eden bu sanayi devrimi bilişim teknolojisinin devreye girmesi ve
internet kullanımının yaşamın bir parçası olmasıyla Endüstri 4.0 diye isimlendirilen
uluslararası sınırları aşarak dijital ortamda kontrol edilebilen makinelere üretim dönemini
başlamıştır. Bu dönemde buhar, elektrik ve bilgisayardan oluşan üç adımlı gelişimlerin
olanaklarına ilave internetin sağladığı bağlantı gücü ile akıllı teknoloji yolu açıldı. Endüstri
4.0 sahaya getirdiği akıl almaz işletim kolaylığı ile Sanayi Devrimi olarak
isimlendirilmektedir. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover
Fuarı'nda kullanıldı. Uzaktan otomasyonun devreye girmesiyle sanayileşmeye sınır
tanımayacak ivme kazandırdı. Endüstri 4.0’a ayak uydurmak gelişen teknolojinin beraberinde
getirdiği inovasyonun bir sonucu olarak artık kaçınılmaz olmuştur.
ENDÜSTRİ 4.0 ve İŞGÜCÜ GEREKSİNİMİ
Endüstri 4.0 üretim ve hizmetlerde dijital dönüşümü sağlarken, işin yürütümünde de değişime
yol açmaktadır. Bilişim kontrolü ve robot teknolojisinin kullanımı işgücü gereksinimini
azaltacak, ve istihdam sorunu yaratacak kuşkusunu ortaya çıkarmaktadır. İş ve üretimin robot
otomasyonu ile yürütülmesinin verimi artıracağı kesin bir durumdur. Robotların karar verme
mekanizmalarındaki zayıflık ve karmaşık sorunlara yaratıcı çözüm getiremeyecek olması
insana duyulan ihtiyacı azaltmak yerine artıracaktır. Yaratıcı düşüncenin ön plana çıkacağı
Endüstri 4.0 döneminde tabiki yeni meslekler ön plana çıkacaktır. Karar mekanizmalarında
robotik sistemin zayıf kalacağı bir durum da güvenlik konusudur.
ENDÜSTRİ 4.0 ve AKILLI FABRİKALAR
İnternet kullanımı ile veri paylaşımı yeni kavramları ortaya çıkarmıştır. Benzersiz bir şekilde
adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu
ağdaki nesnelerin birbirleriyle belirli bir protokol ile iletişim içinde olmaları diye tanımlanan
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT) bir bilişim teknolojisi kavramıdır. Günümüzde
firmaların çeşitli haberleşme protokolleriyle birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak,
bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturduğu cihazlar bütünü üzerinden çalışılma kolaylığı
Nesnelerin İnternet kavramını çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçası yapmış ve Sistemlerin
İnterneti kavramı da devreye girmiştir. Bu sistem ile akıllı sensörler, etkileşimli bağlantılı
robotlar vb. veri teknolojisinin üstün güçlerinin bir araya gelmesi düşük maliyetler ile daha
hızlı ve verimli üretimin yolunu açmaktadır. Akıllı telefon, akıllı ev terimlerinin yanında artık
bilişim teknolojisi kullanımı ile birbirine bağlanmış üretim cihazları zincirinin kontrolü ve
kararların kendileri tarafından verilmesi ile devreye giren akıllı üretimler devreye girmiştir.
Endüstri 4.0 hat üretimlerinin olduğu beyaz eşya, teknoloji ürünleri, otomobil vb. sektörlere
uygulanmaya başlandı bile ve kimyasal üretimlerin söz konusu olduğu durumda Akıllı
Fabrika dönemi de başladı.
ENDÜSTRİ 4.0 ve PROSES GÜVENLİĞİ
Bilgisayarların sanayiye girmesi, üretim hattının kontrolünün yanında proses güvenliğinde de
otomasyonu sağlamıştı. Bilgisayar teknolojisinin yalın kullanımı yetki dışı sisteme sızmalara
engel olabilmekteydi, fakat bilişimin yaygınlaşması erişebilirlik ile bilgi gizliğini dolayısıyla
bütünlüğünü riske sokmaktadır. Geniş ağ üzerinden yüksek oranlı veri paylaşımı söz konusu
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olduğunda ilk akla gelen siber güvenliktir. Siber saldırı kişisel/firma bilgilerine ulaşma ve
onları kötüye kullanmanın yanı sıra ekonomik alanda da kötü bir araç olarak
kullanılmaktadır. Terör alanında günlük yaşam hizmetlerini sınırlayarak toplum morali
üzerine saldırı aracı olarak bilişimin kötü niyetli kullanılmasının yıkıcı etkisine maruz
kalmamak, siber güvenliğinin önemini öne çıkarmaktadır. Uluslararası alanda siber savaş,
siber ordu kavramlarının konuşulması da söz konusu olmaya başlamıştır. Siber güvenlik
alanında yeterli gelişim sağlanmaz ve firmalar tarafından tedbirler alınmazsa Endüstri 4.0’ın
gelişimine olumsuz etki yaratacağı kaçınılmaz bir durumdur.
Siber güvenlik verilere ulaşarak sistemlere müdahale edilmesini önleyici tedbirleri
gerektirmektedir ve bu alanda bilişim teknolojisinden destek alınmaktadır. Peki, Endüstri 4.0
için bilişim güvenliği sorunu sadece siber alanda mıdır? Akıllı fabrikaların siber saldırıya
uğraması, üretim zararlarının yıkıcı ekonomik etkisi ile sınırlı kalmayacaktır. Siber güvenlik
zafiyeti teknolojik cihazların birbirleri ile üst seviyede bağlantılı kullanıldığı üretim
hatlarında felakete dönüşecek kazaların yaşanmasına yol açabilecektir. Peki akıllı
fabrikalarda bu olasılık sadece siber saldırı ile mi yaşanabilir? İşte bu noktada akıllı
fabrikalarda süreç sürdürülebilirliği ve güvenliğinin nasıl başarılacağı büyük önem
taşımaktadır. Sanayide güvenlik sistemlerinin yaygın kullanımı üretimden daha çok tesisin
korunmasını hedefliyordu. Sensör uyarı ve uzaktan izleme prensibine dayanan tesis güvenliği
personelin izlenmesine de olanak sağlayarak iş verimliliği açısından da avantaj
sağlamaktaydı. Akıllı Fabrika döneminde siber güvenlik sadece veri korunması ile sınırlı
kalmayıp prosesin güvenliğinin de öne çıktığı yaklaşım ile sağlanmalıdır.
Endüstri 4.0 güvenlikte de inovasyona yol açtı. Üretime ara verilmesini önleyici bakım
onarım faaliyetlerinin planlanmasının da söz konusu olduğu bu inavosyonda, sisteme sızmayı
önleyici kalkanlara ilave olarak süreç bütünlüğünü tehlikeye sokacak karmaşık olaylara doğru
müdahaleyi edebilmeyi de gerektirmektedir. Güvenlik yönetim sisteminin iyi entegre
edilmediği Akıllı Fabrikalarda, ihtiyaç duyulduğunda yanlış bilişim müdahalesi söz konusu
olabilir. Bu yüzden işletim sürekliliğine yönelik yazılımlar ile Sistemlerin İnternetin doğru
kurulmasını gerektirmektedir. Proses kazalarının önlenmesinde tasarım ve montaj hataları da
dahil olmak üzere ekipman arızaları, yanlış bakım-onarım, yanlış kullanım, malzeme hatası,
insan hatası vb. proses tehlikelerinin tanımlanması ve analiz edilmesi proses güvenlik
yönetim sisteminde temel ilke olup tüm olasılıklar daha tasarım sürecinde değerlendirilmeye
başlanması ve bu aşamada bilişimin proses yaşam döngüsü boyunca nasıl yürütüleceğinin
planlanması gereklidir.
Endüstri 4.0’ın en önemli gereksinimlerinden biri de güvenlik sistemlerinin uzaktan
izlenebilir ve müdahale gereksinimlerinde yetkili kişilerce uzaktan erişilebilir olmasıdır.
Uzaktan izlenebilirlik açısından adreslenebilir algılamaya sistemlerine dayalı olarak özellikle
yangın, su baskını vb. kazalara müdahaleye yönelik sistemler etkin olarak kullanılmaktadır.
Fakat proses güvenliğinde esas bütünlük kaybına giden yolu önleyerek süreç kazalarının
önlenmesidir. Kimyasal üretim süreçlerinde tasarım değerlerinden olası sapmalar
kimyasalların farklı davranışlarına yol açarak işletim parametrelerini çok hızlı bir şekilde
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kazaya yok açabilecek durumlara yakınlaştırır. Sapmaların birbirini tetiklemesi süreçte
kargaşayı artırır. Bu karmaşık olaylara sistem müdahalesinin prosesi tasarım parametreleri
değerlerine çekmesi kolay gözükmemektedir. Sistemin bu karmaşık durumda mantık hataları
yapması uzaktan erişim müdahalesini gerektirecektir.
Daha tasarım aşamasında sağlıklı bir tehlike-risk analizi ile tüm olası sapmaların
değerlendirilmesi ve tüm yaşam döngüsünde proses kontrolünün sağlanmasına yönelik
kurulacak güvenlik sisteminin planlanması gerekmektedir. Proses tasarımını takip eden
güvenlik gereksinimlerine yönelik “Güvenlik Enstrümanlı Sistem” (Safety Instrumentated
System−SIS) tasarımı devreye girer. Bu noktada kurulacak sistemin internet erişimi, uzaktan
izlenebilirliği ve gerek duyulduğunda erişilebilir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Akıllı
sensör yönetimi ile yanlış algılamanın da önlenmesinin gerektiği bu sistemin sağlıklı
çalışması dinamik ölçümler ile entegrasyonu da içermelidir. Yeni fabrikaların kurulumunda
sağlıklı güvenlik siteminin kurulması planlı çalışmalarla kolay başarılabilir. 23 Mart 2005’te
15 ölüm, 170 yaralanma ve büyük çevre zararlarına yol açan patlama dünyanın üçüncü büyük
rafinerisi olan Teksas Rafineri’sinde enstrümantasyon hatası yüzünden yaşanmıştır. 3 ölüm
ve 1 yaralanmaya yol açan 26.01.1982 de Newyork’ta asetilen üretimi ve paketlemesi yapan
küçük bir aile şirketi olan ASCO’da gelen patlama kontrol vana sisteminin yanlış
konumlanmasından kaynaklanmıştır. 14.08.2002 da Missori’de DPC şirketine ait klor
ambalajlama tesisindeki klor salınımı güvenlik yönetim sisteminin yanlış tesis edilmesi ile
yaşanmıştır. Kontrol cihazları ve müdahale sistem hatalarına yönelik bu ve benzeri
endüstriyel kaza örnekleri güvenlik yönetiminin doğru tesis edilmesinin önemini ortaya
koymaktadır. Mevcut fabrikalarda yasal gereksinimlerin sağlanmasına yönelik güvenlik
yönetiminin kurulması ve işletilmesi bile problem içerirken, mevcut süreçlerin Endüstri 4.0’a
entegre edilmesi titiz bir güvenlik çalışması ve teknik çözümlerin mantık devreleri ile
sağlandığı güvenlik sisteminin tesis edilmesini gerektirmektedir. Bu noktada proses
tasarımının tamamının gözden geçirilmesi işleri kolaylaştıracağı gibi yanlış kararları da
ortadan kaldıracaktır.
DEĞERLENDİRME
Çağı yakalamak, global dünyada rekabet gücümüzü artırmak için sadece sanayi yatırımları
yapmak yeterliliğini kaybetmiş durumdadır. Ekonomik ve güvenli üretim için Endüstri 4.0’ı
tüm üretim faaliyetetlerine entegre etmemiz gerekmektedir. İlk bakışta istihdamı düşürecek
bir yaklaşım gibi gözüken Sanayi Devrimi yeni mesleklere gereksinim yaratacağı gibi
robotların karmaşık sorunlar karşısında zayıf kalan karar mekanizmalarından dolayı insana
ihtiyacı azalmayacaktır. Robot dışı veya yazılım karar mekanizmalarının yetersiz kaldığı
durumda uzaktan erişim ile sürecin kontrol edilmesi üretim güvencesinin yanı sıra süreç
güvenliği için de önemli konuma gelmektedir.
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STRUCTURAL PROPERTIES OF VANADIUM INCORPORATED ALUMINIUM
PILLARED CLAYS
Suna BALCI
Aylin TECIMER
Gazi University

Abstract
Al-PILC was obtained as support by using Hancili White bentonite and vanadium was
loaded after calcination at 573 K by use of VOSO4xH2O or NaVO3 by various impregnation
methods and then calcined again at 573 K and 773 K. The basal spacing belonging Al-PILC
and vanadium incorporated samples with values from 1.75 to 1.35 nm were obtained while
loading of vanadium caused decreases in the XRD peak intensity. The highest surface area
after support, was observed for NaVO3 loaded by impregnation from solution and calcined at
573 K and the lowest surface area was observed for NaVO3 loaded by wet impregnation and
calcined at 773 K. NaVO3 loading resulted higher V/Si ratio than the other source did. X-ray
photoelectron spectroscopy analysis showed that vanadium was bonded with 2p3/2 and Al/Si
ratio decreased from 0.46 down to 0.35 by vanadium impregnation. The layered structure of
Al-PILC and the placement of vanadium particles between these layers and onto the clay
particles’ surface were observed in the TEM analyses. Fast dehydration till 573 K, then
decreases in mass loss and solid-solid reaction with hydroxylation at 1173 K were observed
in TGA/DTA analyses of samples with a high endothermic peak below 423 K and an
exothermic peak above 1073 K for all PILCs. The consistence of V-O-Al and V-O-Si bonds
and Bronsted and Lewis acid centers were observed in FTIR results.
Keywords: pillared structure, hydrothermal synthesis, vanadium, characterization
Acknowledgments: This work was partially supported by The Scientific & Technological
Research Council of Turkey (106M029).
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INTRODUCTION
PILCs have the possibility of application both as catalyst support and adsorbent because
of their own peculiar properties. For the pillared structure, stable structure, functional high
surface area as well as the amount and distribution of catalytic active centers (metal/metal
combinations) and acid centers (Lewis and Brönsted) are also important in reaction
temperatures and they are potential environmental catalyst for air pollution control and
organic conversion. These properties are easily arranged by the correct choice of pillar
agent(s). Literature studies have shown that, thermal stability or catalytic activity is low for
the pillared clays synthesized by the use of catalytic active components alone. The use of
pillars of dual compounds with the appropriate selection caused increases both in catalytic
activity/acid centers and thermal stability [1-3]. Al-pillared clays (Al-PILCs) synthesized by
Al13 Keggin ion possess several advantages as the use of support. The Al-polyoxocation, i.e.,
Keggin ion-Al13 has a well-defined chemical composition, structure and charge, and it is
thermally stable in PILCs [1-5]. The most common methods synthesizing this structure are
forced hydrolysis by a base of an aluminum salt solution. Al-PILCs have surface area and
basal spacing values up to 500 m2/g and 2 nm respectively. They have bidisperse, (micro and
meso) pore structure [1-5]. Second metal incorporation by post-synthesis by ion exchange or
impregnation and isomorphous replacement of aluminum in the Keggin ions was suggested
by several authors to improve catalytic properties [1-5]. Vanadium shows high activity
especially for oxidation reactions and gives d-spacing above 2.0 nm. The studies related with
the pillaring with vanadium and dual combination of vanadium and aluminum are rare and in
those studied the detailed characterization studies for the investigation of both surface and
catalytic properties are not to take into consideration [6-8].
EXPERIMENTAL
In this study, by using Hancili White (HW) bentonite from Middle Anatolian as the host
and keeping the “base(OH)/metal(Al)” ratio as 2.0 Al-PILC was obtained as support. By use
of vanadyl sulphate hydrate (VOSO4xH2O) or sodium metavanadate (NaVO3), and wet
impregnation (WI), washing after wet impregnation (WWI) and impregnation from solution
(I) methods, vanadium was loaded as active compound in two different amounts to the Alpillared clay that was pre-calcined at 573 K. After then the samples were calcined at 573 K
and 773 K [9].
RESULTS AND DISCUSSION
Loading of vanadium caused decreases in the XRD peak intensity and the basal spacing
belonging Al-PILC and vanadium incorporated samples with basal spacing values from 1.75
to 1.35 nm were obtained (Fig.1).
The nitrogen adsorption/desorption study showed that, the highest surface area after support,
was observed for NaVO3 loaded by impregnation from

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

621

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
solution and calcined at 3000C and the lowest surface area was observed for NaVO3
loaded by wet impregnation and calcined at 5000C (Fig.2).
The rise in, Al/Si ratio relative to raw
clay was seen from energy dispersive Xray spectroscopy (EDS) analysis. The
NaVO3 loading resulted higher V/Si
ratio than the other vanadium source
did. It was seen from XPS analysis
vanadium was bonded with 2p3/2. X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS)
results showed that Al/Si ratio
decreased from 0.46 down to 0.35 by
vanadium impregnation. The layered

Figure 1. XRD patterns of samples

Figure 3. Thermal analysis of samples

structure of Al-PILC and the
placement of vanadium particles
between these layers and onto the
clay particles’ surface were
observed in the TEM analyses. Fast
dehydration till 3000C temperature,
then decreases in mass loss and
solid-solid reaction with
hydroxylation at 900º C were
observed in TGA/DTA analyses of
Figure 2. 77 K Nitrogen adsorption isotherms of samples
samples. A high endothermic peak
0
0
below 150 C and an exothermic peak above 800 C were observed for all PILCs (Fig 3). The
consistence of V-O-Al and V-O-Si bonds and Bronsted and Lewis acid centers were
observed in FTIR results.
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CONCLUSION
Various supported vanadium catalysts were successfully pre-pared by impregnating the
Al-PILC with aqueous solutions of NaVO3and VOSO4·H2O. XRD patterns and TEM images
showed that the layered structure of the supports was retained after the impregnation.
Structure deterioration increased in the order of the impregnation with I, WWI and WI. The
success of vanadium incorporation into the structure was supported by XRD, FTIR, EDS and
TEM images.
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FOTOBIYOREAKTÖR YÜKSEKLIK/ÇAP ORANININ CHLORELLA VARIABILIS
TÜRÜ MIKROALGIN BÜYÜME VE YAĞ VERIMLILIĞINE ETKISI
Necla ALTIN
Arş. Gör. Dr. Togayhan KUTLUK
Doç. Dr. Başar UYAR
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KAPUCU
Kocaeli Üniversitesi

Özet
Günümüzde mikroalglerin üretiminde yeni türler ve bu türlerin ticari üretimini
gerçekleştirecek farklı tasarımlarda fotobiyoreaktörler gelişme göstermiştir. Bu tasarımlar
mikroalglerin ticari üretimi için önem teşkil etmektedir. Kapalı sistemler içinde bulunan tüp
şeklinde fotobiyoreaktörler, farklı şekillerde değişik çap ve uzunluğa sahip tüplerden veya
hortumlardan oluşmaktadırlar. Genellikle bu reaktörler için uygun boru çapı 2 – 4 cm
arasıdır. Farklı türlerde mikroalgler için kapalı veya açık sistemlerde üretimleri değişiklik
göstermektedir. Örneğin Spirulina ve Dunaliella türleri için açık sistemler, Haemetococcus
ve Phaeodactylum türleri için kapalı sistemler başarılı olmaktadır. Bu çalışmada, laboratuar
koşullarında farklı yükseklik ve aynı taban yarı çapına sahip silindir şeklindeki
biyoreaktörlerin Chlorella variabilis türü mikroalgin büyümesine ve yağ içeriğine etkisi
araştırılmıştır. Mikroalgler BG11 besi ortamında kültüre alınmışlardır. Büyüme belirli zaman
aralıklarına 600 nm de absorbans ölçümü yapılarak spektrofotometrik olarak belirlenmiştir.
Mikroalglerin yağ içeriği Dyer yöntemine göre kütlece ½ oranında metanol/kloroform (0.1
gram için 60 ml) ortamında ekstrakte edilerek belirlenmiştir. 16 günlük kültür sonucunda en
yüksek hücre verimliliği (0.145 gdw/L.gün) ve yağ verimliliği (13.2mg/Lgün) yükseklik/çap
oranı (L/D) 3 olan fotobiyoreaktörde elde edilmiş, bu durumda mikroorganizma çoğalma hızı
0.38 h-1 ve ikilenme süresi ise 18 h olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Chlorella variabilis, fotobioreaktör, mikroalg

1.GİRİŞ
Son yıllarda artan petrol fiyatları ve fosil kaynaklarının git gide azalmakta olduğu günümüz
dünyasında bu kaynakların yakın gelecekte ihtiyacı karşılayamayacak olması insanları
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye itmiştir. Ayrıca bu kaynakların çevre üzerindeki
olumsuz etkileri nedeniyle alternatif kaynaklar arayışını kaçınılmaz kılmıştır.
Gün geçtikçe etkileri daha çok hissedilmeye başlayan küresel iklim değişikliği ve artan
küresel çevre ihtiyacı arasında sıkışıp kalan küresel ve yerel aktörler yenilebilir enerji
kaynaklarının kullanımına daha fazla öncelik vermeye başlamıştır (Aslan, 2015).

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

624

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Mikroalgler, en genel tanımıyla yosunlar son zamanlarda üçüncü nesil enerji kaynağı olarak
adlandırılmaktadır. Mikroalgler güneş ışığını en etkin kullanabilen canlılardır.
Mikroalglerin enerji kaynağı olarak tercih edilmesinin birçok nedeni vardır. Bunlar, hızlı
çoğalabilmeleri, yüksek yağ içeriğine sahip olmaları, çeşitli çevre koşullarına kolay adapte
olabilmeleri vb (Altın, 2017) olarak sıralanabilir. Biyokütleden enerji elde edilmesi
geleceğin en önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında görülmektedir. Bu amaçla
kullanılan mikroalgler çevre dostu olması nedeniyle benzersiz canlılardır. Mikroalglerin
üretilmesi için en önemli unsurlar ışık/güneş ışığı, su, CO2, organic ve inorganic maddelerdir.
Bu olanaklar sağlandığında yoğun miktarda mikroalg üretimi mümkündür. Mikroalglerden
elde edilen yağlar özellikle biyodizel üretimi için oldukça umut vaad edici bir hammadde
kaynağıdır (Elcik ve diğ., 2017). Türlere göre değişikler gösterse de mikroalgler açık
havuzlarda ya da kapalı biyoreaktörlerde hızlı üretilebilmektedir. Genellikle ototrofik yaşarlar
ve fotosentez yaparlar. Bu çalışmada fotobiyoreaktör yükseklik/çap oranının Chlorella
variabilis türü mikroalgin büyüme ve yağ içeriğine etkisi laboratuar koşullarında
incelenmiştir. Literatürde bu türe ait böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Malzemeler
Araştırmada kullanılan yeşil algler grubuna ait Chlorella variabilis İstanbul Medeniyet
Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünden temin edilmiştir. Besin ortamı olarak
Blue-Green (BG11) ortamı kullanılmıştır. Bu ortamın kimyasal bileşimi (g/L) : NaNO3
1,5000 KH2PO4, 0,0400 MgSO4.7H2O 0,0750 CaCl2.2H2O 0,0360 H3BO3 0,0029 Na2CO3
0,0200 Sitrik asit 0,0060 Demir sitrat 0,0060, Vitamin 0,0200. Kültürlerin aydınlatılması 3,80
Klüx yüzey ışık şiddeti sağlayacak 7W 2400K değerine sahip OSRAM marka led ampüller
ile sürekli olarak sağlanmıştır (24 saat).
2.2. Mikroalg Kültürü
Mikroalgler farklı yükseklik/çap (L/D) oranına sahip silindir şeklindeki biyoreaktörlerde
kültüre alınmıştır. Kullanılan biyoreaktörlerin çapı: 9 cm, yükseklikleri ise, 9, 18 ve 27
cm’dir. Buna göre fotobiyoreaktör yükseklik/çap oranları sırasıyla 1, 2 ve 3’tür.
Biyoreaktörlerin hacimleri sırasıyla 573, 1145 ve 1717 mL’dir. Ortalama stok kültürden % 6
oranında aşılama yapılmıştır. Kültür ortamının pH (Mettler Toledo Seven Easy model) ve
sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Belirli zaman aralıklarında Jenway UV-VIS spektrofotometre
yarmıyla 600 nm dalga boyunda absorbans ölçümleri gerçekleştirilerek mikroalg büyümesi
gözlemlenmiştir.
2.3. Büyüme Hızı, Hücre Verimliliği ve İkilenme Süresi
Yetiştirilen mikroalglerin spesifik büyüme hızları (μ) denklem (1)’e göre hesaplanmıştır.
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μ=

lnX − lnX
2
1
t −t
2 1

(1)

Formülde X2 ve X1, üstel (logaritmik) büyüme evresinde t2 ve t1 zamanlarındaki biyokütle
derişimlerini belirtir.
Hücrelerin ikilenme süresi (τD) denklem (2) yardımıyla bulunmuştur;

τD =

ln(2)
μ

(2)

max

Hücre verimliliği (Px ) ise litre başına günde üretilen kuru hücre miktarı (gdw/L.gün) olarak
verilmiştir.

2.4 Yağ İçeriği ve Verimliliği
Yağ içeriği a Bligh ve Dyer (1959) yöntemine göre yapılmıştır. Yağ verimliliği (Plipid) ise 16
günlük inkübasyon sonucunda hesaplanmış ve aşağıdaki denkleme göre litre başına günde
üretilen lipit miktarı (g/L.gün) olarak verilmiştir.
Plipid=Px %lipid

(3)

Burada Px, hücre verimliliğini (gdw/L.gün); Plipid , lipid verimliliğini (g/L.gün); ve % lipid ise,
hücrenin kütlece lipid içeriğini (%) gösterir

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Farklı yüksekliklere sahip biyoreaktörlerde kültürü yapılan Chlorella variabilis’in maksimum
büyüme oranı ve yükseklik/çap oranının ilişkisi incelenmiştir. Çalışmalar 2 set olacak şekilde
yapılmıştır. Fotobiyoreaktör yükseklik/çap oranının (L/D) Chlorella variabilis türü
mikroalgin büyümesi üzerine etkileri Şekil 1 ve 2’de gösterilmektedir. Şekil 1 1. seti, şekil 2
2.seti ifade etmektedir.
L: Biyoreaktör yüksekliği D: Biyoreaktör çapı
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Şekil 1. Fotobiyoreaktör L/D oranının Chlorella variabilis’in büyümesi üzerine
etkileri (1.set)

Şekil 2. Fotobiyoreaktör L/D oranının Chlorella variabilis’in büyümesi üzerine
etkileri (2.set)
1. seti ifade eden Şekil 1’de gösterildiği gibi L/D=1 olan biyoreaktör 187. Saate kadar bir
büyüme göstermiş, bu saatten sonra ise durağan fazda büyümeye devam etmiştir. L/D=2 olan
biyoreaktör 308. saate kadar, L/D=3 olan biyoreaktör ise 332. saate kadar büyümeye devam
etmiştir. L/D=3 olan biyoreaktördeki hızlı düşüş beklenmezken bu durumun ölçüm
hatasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 332. saatten sonra 3 biyoreaktörde de ölüm
fazının başladığı gözlenmiştir. Şekil 2 2. seti ifade etmektedir. Bu sette de her 3
biyoreaktörde 49. saate kadar
hızlı bir büyüme göstermektedir. Daha sonra yüksekliği L/D=1 olan biyoreaktör 166. saatten
itibaren durağan fazda büyümeye devam etmiştir. L/D=2 olan biyoreaktör 259. saate, L/D=3
olan biyoreaktör ise 336. saate kadar büyümeye devam etmiştir. 3 biyoreaktörde de 336.
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saatten sonra ölüm fazının başladığı belirlenmiştir.Yükseklik çap oranının mikroralg büyme
ve yağ içeriğine etkisi Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablodaki değerler iki setin ortalaması olarak hesaplanmıştır.

Tablo 1. Fotobiyoreaktör yükseklik/çap oranının Chlorella variabilis türü mikroalgin
büyüme ve yağ içeriğine etkisi
Lipid
(%)

Px
(gdw/L.gün)

حD(h)

(g/L)

µmax
(h-1)

Plipid
(mg/Lgün)

1

0,61

0,046

17,9

0,038

15

2,76

2

0,99

0,039

17,1

0,062

17

5,22

3

2,32

0,038

21,1

0,145

18

13,2

L/D
oranı

Xmax

Yükseklik/çap oranının artmasıyla maksimum hücre derişimleri artmış, en yüksek hücre
derişimine 2,32 g/L ile L/D=3 olan biyoreaktörde ulaşılmıştır. Benzer olarak artan L/D oranı
hücre verimliliğini ve dolayısıyla yağ verimliliğini de artırmıştır. Maksimum spesifik büyüme
hızı 0,046 h-1 büyüme oranı ile L/D=1 olan biyoreaktörde belirlenmiştir. Hücrelerin yağ
içerikleri %17-21 aralığında olmuş, ikilenme süreleri ise sırasıyla; 15, 17 ve 18 h olarak
belirlenmiştir. L/D=3 olan biyoreaktörde en yüksek hücre verimliliği (0.145 gdw/L.gün) ve
lipid verimliliği (13,2 g/L.gün) elde edilmiştir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada farklı yüksekliklere sahip biyoreaktörlerde kültürü yapılan Chlorella
variabilis’in maksimum büyüme oranı ve yükseklik/çap oranının ilişkisi incelenmiştir.
Yükseklik/çap oranı arttıkça biyokütle miktarının (ve verimliliği) yaklaşık olarak dört kat,
yağ verimliliğinin ise yaklaşık beş kat arttığı bulunmuştur.
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SERBEST YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ İÇİN TEPKİME
PARAMETRELERİNİN YANIT YÜZEY YÖNTEMİ İLE ANALİZ EDİLMESİ

Bahar Gürkaya KUTLUK
Arş. Gör. Dr. Togayhan KUTLUK
Doç. Dr. Başar UYAR
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KAPUCU
Kocaeli Üniversitesi
Özet
Son günlerde petrol kökenli yağlara alternatif çevreye duyarlı biyoyağlama yağlarının üretimi
araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Çevreci ve maliyeti düşük yüksek kapasiteli üretim
tesislerinin
tasarlanmasında
istatiksel
analiz
yöntemlerinden
yaygın
olarak
yararlanılmaktadır. Yanıt yüzey yöntemi (RSM), bu yöntemlerin içinde araştırmacılar
tarafından en çok kullanılanlardan biridir. Bu çalışmada, lipaz (Candida antarctica)
katalizörü varlığında gerçekleşen atık yağ serbest yağ asitleri ile trimetilolpropan (TMP)
arasındaki esterleşme tepkimesini için, RSM karesel merkezi kompozit dizayn (QCCD)
kullanılarak 5 seviye-4 faktör olacak şekilde ester dönüşümü üzerine iyileştirme yapılmıştır.
FFA dönüşümünün yanıt olarak belirlendiği optimizasyonda tepkimeye etki eden dört önemli
faktör (başlangıç su miktarı (0-15%), enzim miktarı (0-25%), FFA/TMP mol oranı (3/1-8/1)
ve sıcaklık (30-60 °C)) seçilmiş ve bu faktörler için farklı seviyeler belirlenerek dizayn
modeli oluşturulmuştur. Model sonucunda öngörülen en yüksek ester dönüşümü %88 olmuş,
doğrulama deneyinde ise bu değer %91 olarak elde edilmiş ve modelin uygunluğu
belirlenmiştir. Ayrıca biyoyağlama yağlarının triester içeriğinin yüksek olması istenmektedir.
Elde edilen toplam esterin %89 oranında TMP triesteri içerdiği belirlenmiştir. Bu nedenle
elde edilen esterin yağlayıcı özelliklerinin iyi olduğu öngörülmektedir.
Anahtar kelimeler: biyoyağlayıcı, Candida antarctica, lipaz, RSM, serbest yağ asidi

1.GİRİŞ
Biyoyağlama yağı üretiminde atık ve bitkisel yağların hammadde olarak değerlendirilmesine
yönelik çalışmalar giderek artmaktadır. 1800'lerin sonundan günümüze ucuz ve kolay
üretilmesi avantajı ile petrol kökenli yağlama yağları yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yağlama yağlarının başlıca kullanım amacı, birbirleri ile etkileşim içinde olan makine veya
sistem ekipmanlarının yüzey aşınmalarını, sürtünmeden doğan enerji kayıplarını azaltmaktır.
Endüstriyel uygulamalarda, tarım sektöründe ve taşımacılıkta petrol kökenli yağlar fazla
miktarlarda kullanılmaktadır (Kutluk, 2012). Fakat petrol kaynaklarının giderek azalması ve
üretim maliyetlerin artması araştırmacıları petrol kökenli yağlayıcılara alternatif çevre dostu
prosesler ile üretilen bitkisel kökenli yağlama yağların üretimi ve ticarileştirilmesi konusunda
çalışmalara yöneltmiştir. Geleneksel yağlayıcıların yerine doğaya saygılı, performans olarak
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mineral ve sentetik yağlarla yarışabilecek biyobozunur yağlayıcıların araştırılması ihtiyacı
nedeniyle doğal kaynaklardan biyoyağlayıcı üretim prosesleri üzerine birçok çalışma
yapılmaktadır. Yağlayıcı pazarının dünya çapında sürekli genişleyen bir hacmi olması, fosil
kaynakların sınırlı oluşu gibi nedenler bu çalışmalara hız kazandırmaktadır. 2012 yılı
itibariyle Dünya'da yağlayıcı pazarı 36,36 milyon ton olarak açıklanmış, %2,4'lük bir yıllık
büyüme oranı ile 2022 yılında bu pazarın 43,87 milyon ton olacağı öngörülmektedir
(Nagendramma, 2012). Geleneksel yağların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek
amacı ile son yıllarda hükümetler çevre dostu önlemler almışlardır. Örneğin, Almanya,
Avusturya ve İsviçre'de, deniz ve orman alanlarında mineral yağ kullanımı yasa ile
yasaklanmıştır. Buna ek olarak, Alman hükümeti, Biyoyakıt ve Biyo-Yağlayıcılar Pazar
Araştırma Programı (MIP) ile mineral yağlar yerine %50'den fazla yenilenebilir baz yağ
içeren yağlama maddelerinin kullanım maliyetlerinin geri ödenmesi için bir mekanizma
kurmuştur. Alman Yenilenebilir Kaynaklar Ajansı tarafından yürütülen bu program, özellikle
hidrolik sıvılar için önemli bir başarı olmuştur (Bremmer, 2008). Son yıllarda, ayçiçek yağı
hint yağı ve soya yağı gibi bitkisel kökenli yağların yağlama yağı olarak esterleştirilme
potansiyelini inceleyen, üretim sürecini bir dizi istatistiksel temele dayandıran ve elde edilen
ürünlerin fiziksel özelliklerini inceleyen çalışmaların sayısı giderek artmıştır. Bu çalışmalarda
elde edilen ortak sonuçların uyumu yakın gelecekte biyoyağlama yağlarının kullanımı için
umut verici olmuştur. Yakın zamanda yapılmış literatürde önemli bazı enzim katalizli
çalışmalar bulunmaktadır. Fernandes ve arkadaşlarının 2018 de yaptıkları bir çalışmada,
Candida rugosa enzim katalizörlüğünde palm yağı yağ asitlerinin TMP ve NPG ile tepkimesi
sonucunda en yüksek dönüşümler sırasıyla 94% ve %84 olarak belirlenmiştir. Tepkimeler
ağzı açık erlenlerde ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda 24 saat süre ile gerçekleştirilmiştir. Somidi
ve diğerleri (2016), Al-SBA-15 (10) katalizörlüğünde kanola yağı ve kanola yağı
biyodizelindeki doymamış yağ asitlerinin epokside zincir açılma reaksiyonu ve Opropilasyonu üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Proses optimizasyonu ve istatiksel
analizlerin CCD kullanılarak RSM ile yürütüldüğü çalışmada sıcaklık, molar oran, katalizör
miktarı ve reaksiyon süresi parametrelerinin etkisi incelenmiştir. Nandiwale ve Bokade
(2016), Box-Behnken modeli kullanarak n-hekzil levulinat biyoyağlayıcı sentezinin deneysel
tasarımı üzerine çalışmışlar ve tarımsal atıkların azaltılması yönünde bir yaklaşımda
bulunmuşlardır.
Ocholi ve diğerleri (2017), susam yağı metil esterleri ile TMP arasındaki transesterleşme
reaksiyonu optimizasyonu için RSM kullanmışlar, sıcaklık, molar oran ve reaksiyon süresi
parametreleri açısından prosesin optimizasyonunu sağlamışlardır. Optimizasyon sonucunda
öngörülen bulguların deneysel sonuçlarla tamamen örtüştüğü belirtilmiştir. Bu çalışmada,
lipaz (Candida antarctica) katalizörü varlığında gerçekleşen atık yağ serbest yağ asitleri ile
trimetilolpropan (TMP) arasındaki esterleşme tepkimesine etki eden parametreler Yanıt
Yüzey Yöntemi kullanılarak en iyileştirilmiştir.
2. MALZEME ve YÖNTEM
2.1 Malzemeler
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Araştırmalarda kullanılan ayçiçeği atık yağı evlerden ve restoranlardan temin edilmiştir.
Biyokatalizörler, Lipozyme TL IM, Novozyme 435, Novozyme firmasından hibe edilmiştir
TMP ve Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) ve etil asetat Merck firmasından ve
adı geçen diğer tüm kimyasallar Sigma-Aldrich firmasından satın alınmıştır.
2.2. Atık Yağ Serbest Yağ Asitleri Eldesi
Atık yağ tutuklanmış lipaz katalizörlüğünde (Lipozyme TL IM) hidroliz edilerek yağ asitleri
ve gliserine dönüştürülmüştür (Güler ve diğerleri 2016). Yağ asitleri santrifüjle ayrılarak
esterleşme tepkimelerinde girdi olarak kullanılmıştır. Tepkime öncesi ve sonrasında serbest
yağ asidi miktarı ASTM D5555 yöntemine göre 0,1 M KOH çözeltisi ile titre edilerek
belirlenmiştir.
2.3. FFA Esterleri Sentezi ve Yanıt Yüzey Yöntemi (RSM) ile Modelleme
Novozyme 435 katalizörlüğünde gerçekleşen atık yağ serbest yağ asitleri ile TMP arasındaki
esterleşme reaksiyonu için istatiksel deney tasarımı olan Yanıt Yüzey Yöntemi (Response
Surface Methodology) kullanılarak ester dönüşümü üzerine iyileştirme yapılmıştır.
Tepkimeye etki eden dört önemli faktör (başlangıç su miktarı, enzim miktarı, FFA/TMP mol
oranı ve sıcaklık) Quadratic central kompozit dizayn (QCCD) yapılarak tasarlanmıştır.
Tepkimeler 25 ml lik ağzı açık erlenlerde Innova marka 40 R model çalkalamalı inkübatörde
24 saat süre ile yapılmıştır. Tablo 1’de parametrelerin gerçek değerleri ile birlikte programın
öngördüğü 30 deney seti verilmiştir. Design Expert programı versiyonu 7.0.0’dır.
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Tablo 1. Design Expert programı tarafından oluşturulan deney setleri

2.4. Ester İçeriği (Mono-di-tri) GC Agilent 7820 A model Gaz Kromatografi cihazı
kullanılmıştır. Analize uygun kolon SGE HT-5 (12m,0,53µm,0,15µ) Agilent firmasından
temin edilmiştir (Yunus ve diğ, 2002).
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Tepkimeye etki eden dört önemli faktör (başlangıç su miktarı (0-15%), enzim miktarı (025%), FFA/TMP mol oranı (3/1-8/1) ve sıcaklık (30-60 °C)) Quadratic central kompozit
dizayn (QCCD) yapılarak tasarlanmıştır. Tablo 2’de kodlanmış ve gerçek değerlerle
incelenen parametreler ve modelin özetini gösteren program ekran görüntüsü verilmektedir.
Tablo 2. Kodlanmış ve gerçek değerlerle incelenen parametreler ve tasarım özeti

Tepkimeye etki eden parametrelerin birleşmiş etkileri incelendiğinde, ester verimleri (FFA
dönüşümü) ampirik modeli geliştirmek için kullanılan yanıt (bağımlı) değişkendir. Bu,
optimum ester verimi için en iyi koşulların belirlenmesi için yapılmıştır. CCD genelde altı
merkezli tasarım olur, 2n faktöriyel çalışma ve 2 (n) eksenel koşul içerir, burada n faktör
sayısıdır. Tablo 3 ve Tablo 4’de, sırasıyla lack of fit test sonuçları ve model istatistik
değerleri görülmektedir.
Tablo 3. Novozyme 435 varlığında TMP ile atık yağdan elde edilen FFA esterleşmesiyle
biyoyağlayıcı üretimi için RSM Lack of fit test sonuçları
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Tablo 4. Biyoyağlayıcı üretimi için oluşturulan model istatistik verileri

p-değerlerine bakıldığında, CCD modülünden ikinci derece bir model önerilmiştir (Tablo 3).
CCD tam bir kübik modeli desteklemek için yeterli değildir. Biyoyağlayıcı üretimi için
oluşturulan model ANOVA sonuçları Tablo 5’de verilmiştir ve tablodaki tüm model
değişkenlerin hepsinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu dizayn için 32.84 'lük gerileme F
değeri, modelin önemli olduğunu vurgulamaktadır; bu da p- 0.0001'den düşük değerlerde
modelin önemli ölçüde uygunluğunu göstermektedir (Kumar et al.2003).
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Tablo 5. Biyoyağlayıcı üretimi için oluşturulan model ANOVA sonuçları

Modelin uygunluğu için F/p değerinin yüksek olması beklenir. Ayrıca Adeq. Precision, sinyal
/ gürültü oranının da 4'den büyük bir değer olması beklenmelidir. Oluşturulan model için bu
oran 14,87’dir. Diğer yandan oluşturulan modelin R2 değeri ne kadar büyük ise model o
kadar iyidir ve Novozyme 435 için bu değer (Adjusted R2) 0,94’dür (Yuan et al. 2008,
Shrivastsvs 2008).
Novozyme 435 için hesaplanan residual grafiği Şekil 1’de görülmektedir. Teorik ile gerçek
değerler arasında çizilen grafikten (Şekil 2) noktaların düz çizgiler boyunca dağılımı,
deneysel değerler ile yanıtın öngörülen değerleri arasında iyi bir ilişki olduğunu gösterir.
Novozyme 435 lipaz katalizörlüğünde esterleşme tepkimesi için yapılan optimizasyon
sonucunda; Enzim miktarı %12.5 olduğu ve reaksiyon süresinin 24 saat olduğu durumda en
yüksek FFA dönüşümüne (%88) ulaşıldığı model tarafından öngörülerek belirlenmiş,
doğrulama deneyinde ise bu değer %91 olarak elde edilmiştir. Bu tepkime için stokiyometrik
oran (1/3:TMP/FFA) yeterlidir. Sıcaklığın 60 C’ye kadar artması FFA dönüşümünü olumlu
yönde etkilerken bu sıcaklıktan sonra protein yapılı lipaz bozunacağından FFA dönüşümü
olumsuz etkilenecektir. Lipazın katalitik aktivite göstermesi için, başlangıç su içeriğinin en
az %1 değerinde ortamda bulunması gerektiği belirlenmiştir. Tepkime için en önemli
parametrelerin sıcaklık ve enzim miktarı olduğu öngörülmüştür.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

636

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Şekil 1. Novozyme 435 katalizörlüğünde FFA ve TMP’den biyoyağlayıcı üretimi için
residual normal grafiği

Şekil 2. Novozyme 435 katalizörlüğünde FFA ve TMP’den biyoyağlayıcı üretimi için gerçek
değerlere karşı öngörülen değerler grafiği
4. SONUÇLAR
Atık yağların hidrolizi ile elde edilen serbest yağ asitlerinin TMP ile esterleşme tepkimesi
RSM ile optimize edilmiştir. Atık yağlar çevre dostu bir prosesle katma değeri yüksek bir
ürüne (biyoyağlayıcı) dönüştürülmüştür. Belirlenen optimum koşullarda elde edilen toplam
esterin TMP triester içeriğinin yüksek olması nedeniyle benzer fiziksel özelliklere sahip
petrol kökenli bir yağlayıcı için alternatif olarak değerlendirilebilir.
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TEŞEKKÜR
Çalışmada kullanılan enzimlerin temini için Novozyme firmasına teşekkür ederiz. Ayrıca bu
çalışma TÜBİTAK tarafından 217M525 Numaralı proje ile desteklenmektedir.
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ÖZEL BİR İLETİŞİM UZMANI OLARAK ÇEVİRMEN

Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN
Trakya Üniversitesi
Özet
Son çeyrek yüzyılda yeni bir bilimsel disiplin olarak kendini kabul ettiren çeviri
etkinliği, çevirinin salt dilsel bir aktarım olmadığını, aksine tüm diğer tüm bilim alanları ile
ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Böylece çeviri etkinliği alanda ki yeni paradigma
değişimi ile birlikte, çevirmeni çeviri eyleminin öznesi haline getirilmesini sağlamıştır. Çeviri
eyleminin gerçekleşmesinin baş mimarı olan çevirmen, çeviri etkinliğinin kaynak dil ile erek
dil arasında özel bir iletişim aracı haline gelmesinde en büyük katkısı olan olgudur. Çeviri
eyleminin ilişkisi olduğu tüm bilimsel alanları her yönüyle tanımak zorunda olan çevirmen
özel bir iletişim uzmanıdır.
Çevirmen, kaynak metni erek metne aktarırken her iki metinin kurgulandığı normları
göz önünde bulundurmak zorundadır. Çünkü çevirmen kaynak dilde yazılmış metnin
kurgusunu bozmak ve analiz etmek durumundadır. Erek dilde yeni bir metin oluşturmak için
belli zihinsel aşamalardan geçirip yorumlamak ve erek okurun beğenisine sunmalıdır. Çeviri
sürecinde bu eylemlerin gerçekleşmesi, çevirmenin çok çabalar sarf etmesine ve deneyimli
olmasına bağlıdır.
Çeviri eylemi oldukça karmaşık bir olgudur. Bu açıdan bakıldığında çevirmenlik
oldukça zor bir düşünce etkinliğedir. Çevirmenin kendi alanı ile uzmanlığının yanında zengin
bir anlatım gücünün olması beklenmektedir. Çünkü çevirmen bir kültürden diğer bir kültüre
aktarım yapan kültürlerarası bir iletişim uzmanıdır. Çevirmenin, kültürlerarası düşünce
değişikliklerini mümkün kılan becerilere sahip özgün bir kişilik olması istenmektedir. Dilsel
ve kültürel engelleri ortadan kaldıran bir kültürlerötesi bir rol üstlenmek zorundadır.
Bu çalışmada çeviri eyleminin öznesi haline gelen çevirmenin, tarihsel süreç içerisinde
kaynak metin ve erek metinle olan ilişkisi, iletişim uzmanı kimliği olması açısından
sosyokültürel bağlam içerisinde incelenecektir. Çevirmenin dil bilmesinin yanında, karmaşık
bir olgu olan çeviri eylemine yönelik donanımları açısından ve erek okurun beklentileri
karşılayacak, erek metni üreten çokkültürlü kimliğine yönelik yaklaşımlar vurgulanacaktır.
Çeviri etkinliğinin değişen rolü çerçevesinde çevirmenin üstlenmesi gereken rol veya roller,
nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Çevirmen, İletişim, Kaynak Metin, Erek Okur, Çeviri

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

640

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
TRANSLATOR AS A SPECIALIST IN SPECIAL COMMUNOCATION

The translation activity, which established itself as a new scientific discipline in the last
quarter century, revealed that translation is not a purely linguistic transmission, but is
associated with all other fields of science. Thus, the translation activity, together with the new
paradigm shift in the field, has made the translator a subject of translation action. The
translator, who is the chief architect of the act of translation, has the greatest contribution to
the translation activity to become a special communication tool between the source language
and the target language. The translator, who has to recognize all the scientific fields in which
the act of translation is related, is a special communication specialist.
The translator has to take into account the norms in which both texts are constructed
when transferring the source text to the target text. Because the translator has to break and
analyze the text of the text written in the source language. In order to create a new text in
Erek language, it must pass through certain mental stages and present it to the readers. The
realization of these actions in the translation process depends on the translator's effort and
experience.
Translation is a very complex phenomenon. From this point of view, translation is a very
difficult thought activity. It is expected that the translator will have a rich narrative power
besides his / her own field and expertise. Because the translator is an intercultural
communication specialist who translates from one culture to another. The translator is asked
to be a unique personality with skills that enable intercultural thought changes. It has to play
an intercultural role that eliminates linguistic and cultural barriers.
In this study, the translation of the translator, who has become the subject of translation,
in the historical process with the source text and erek text will be examined in the context of
sociocultural context as being the identity of communication expert. In addition to the
knowledge of the language of the translator, it will be emphasized in terms of the equipment
for translation which is a complex phenomenon and the approaches towards the multicultural
identity of the erek reader who will meet the expectations of the target reader. The role or
roles that the translator should undertake in the context of the changing role of translation
activity will be examined based on the interpretation as a qualitative research.

Key Words: Translator, Communication, Source Text, Contact Reader, Translation

1. GİRİŞ
Tüm bilim dalları gibi Çeviribilim de süreç içerisinde yaşanan gelişmelere paralel
olarak birçok aşamalardan geçmiştir. Özellikle Çeviribilimin bağımsız bir bilim dalı olarak
ortaya çıktığı son çeyrek yüzyılda kuramsal olarak çalışma alanı sınırları çizilmiş ve hangi
bilim dalları ile ilişkili olduğu konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu düşünceden hareketle;
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geçmişte sadece sözcük ve tümce çevirisi yapan çevirmen, çeviri eyleminin nesnesi olmaktan
çıkarılarak çeviri eyleminin öznesi durumuna getirilmiştir. Çevirmen artık kaynak ve erek dili
bilmenin yanında çalıştığı ilgili alanı da çok iyi tanımak zorundadır.
Çevirmenin her iki dile yüklenmiş kültürel olguları, dilin arka planı kültürü ve kültürün
pratikte uygulandığı toplum yapısını çok iyi tanıması beklenmektedir. Çevirmen diller arası
aktarım yaparken metnin oluşumunda bulunan kültürel normları göz ardı etmek yerine ya
erek dille uzlaştırma yolunu tercih etmeli ya da okuru yazarın dünyasına götürmelidir. Bu
tamamen çevirmenin çeviri öncesi yapacağı dilsel analize ve kendi donanımına bağlı bir
olaydır. Çevirmenin deneyimli olması da bu sürece ayrıca bir katkı sağlamaktadır.
Çevirmen kültürlerarası bir iletişim uzmanı olmak zorundadır. Farklı kültürleri ve
toplumları çevirmenin çeviri yetkinliği erek okurun hizmetine sunacaktır. Erek okur,
çevirmenin ürünü olan çeviri aracılığı ile farklı toplumların kültürel olgularını, duygu ve
düşüncelerini öğrenmektedir. Bu anlamda çevirmen alanında yetkin ve donanımlı olmak
zorundadır. Aksi halde kültürler arasında yanlış anlamalar ve çatışmalar söz konusu olabilir.
Bu anlamda çevirmenlik uğraşının kültürler arası iletişimde ne kadar hassas ve önemli olduğu
görülmektedir.
Diğer tüm bilim dalları ile ilişki halinde olan çeviri etkinliği oldukça karmaşık bir
eylemdir. Diller arasında verimli bir bilgi alış verişi ve etkili sonuçlar doğuran çeviri
etkinliği, kurmaca bir metin oluşturma yetisine sahip çevirmen aracılığı ile
gerçekleşmektedir. Çevirmen diller arasındaki farklılıklarını uyumlaştırma çabası içerişinde
olmalıdır. Çevirmen uyumlaştırma uğraşısını insan deneyimlerine uygun ve farklı algılarına
karşı özenli olarak yapması gerekmektedir. Bu anlamda çevirmenin özel uzmanlık gerektiren
bilgiler de sahip olması beklenmektedir.
1. ÇEVİRMENİN TANIMI
En bilindik anlamıyla çevirmen, bir dilden farklı bir dile yazılı veya sözlü dilsel aktarım
yapan kimsedir. Aslında çevirmenlik bu kadar basit bir uğraş değildir. Çevirmen, farklı
dillerdeki binlerce sözcüğün birbirleri ile olan bağıntılarını bulmak, her metinde saklı olan
gizli kültür unsurlarını bulmak, kültürel öğelerin sosyal yaşamdaki yerini keşfetmek ve
bunları yaparken kaynak metne bağlılık ya da özgürlük, metnin biçimsel ve dinamik olarak
eşdeğerlik gibi çeviri boyutlarını ifade etmek zorundadır. Çeviri hemen hemen tüm bilim
dalları ile ilişkilidir. Çevirmen erek ve kaynak dilin dilbilgisi kurallarını bilmenin yanında,
çeviri yaptığı alanla ilgili donanıma da sahip olmalıdır. Bu kadar karmaşık bir düşünce
etkinliği olan çeviri olgusuna yön vermek ve metinlerin ilgili kimseler tarafından
anlaşılmasını sağlamak büyük bir uğraştır. Ayrıca çevirmenin kaynak metinden erek okur için
yeniden metin oluşturması için, yazar kimliği olması beklenmektedir. Bu anlamda Yücel
şöyle düşünmektedir.
Edebi metinlerin karmaşıklığı, çok anlamlılığı açısından bakıldığında, çevirmende
genel anlamda, gerekli olan alanla ilgili uzmanlığın yanında, yazarlık yetisinin
göstergesi olan zengin bir anlatım gücünün, estetik duyarlılığının bulunması
kaçınılmazdır.
Çevirmeninin
uzmanlığı,
onun
metne
gerektiğinde
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müdahale/değişiklikler yapabilme yetisine de sahip olmasını da içermektedir (Yücel,
2016:239).
Gittikçe kapsam alanı genişleyen çeviri etkinliği, farklı çevirmen kimliğine ihtiyaç
duymaktadır. Çevirmenlik uğraşı artık salt dilsel aktarım olmaktan çıkmıştır. Artık çeviri
etkinliği yapabilmek için yaratıcılık, sanat, yetenek ve deneyim gibi donanımlar gereklidir.
Çevirmen, kaynak metni oluşturulduğu toplum bağlamında değerlendirerek eşdeğerlilik
açısından en yakın çeviriyi yapmak çabasındadır. Bunu yaparken çevirmen, yazarın kendi
eserinde verdiği duygu ve düşünceleri her iki kültürel bağlamdan ve zamanından
uzaklaşmadan değerler çerçevesinde metni yorumlamak zorundadır. Aksi takdirde kaynak
metin yazarının amaçladığı işlev gerçekleşmez ve kaynak metnin içeriği tam olarak
anlaşılamaz. Hönig’e göre çeviri bir kültürden diğerine köprüdür. Çevirmenler ise bu
anlaşma köprüsünü inşa eden uzmanlardır.
Köprü inşa eden bir uzman olarak çevirmen, görevi ufuksal çalışma tarzına karşı,
ufuksal olarak çalışmaz, aksine (düzlemsel) olarak çalışır. Onun uzmanlığı, düşünce
değişimini mümkün kılan dayanıklı yapıyı oluşturabilmesine dayalıdır. Çevirmen
kendi çalışmasında, A ve B arasındaki mesafeyi aşmaya çalışmaz, aksine sonradan
ufuksal bağlantı hatlarının da yerleştirilebileceği dayanıklı bir yapıyı oluşturur (Akt.
Tosun, 2017:267).
Her çeviri etkinliği çevirmeninden izler taşır. Çevirmenler, çevirdikleri metinlere kendi
düşünsel ve kişiliksel özelliklerini yansıtırlar. Çünkü her çevirmenin kendine özgü bir
düşünce dünyası, yorumlama gücü ve dilsel yetileri vardır. Özellikle edebi metinlerde
kurmaca metinlere çevirmenin öznel yaratıcılığını görmek olasıdır. Bu konuda Göktürk şöyle
düşünmektedir.
Çevirmenin kişiliği ile ilgili özellikler, yaptığı işe ister istemez yansır. Sonuç olarak,
bir metinden yüzlerce çevirmenin yaptığı yüzlerce çeviri arasında hiçbiri ötekinin
tıpkısı değildir. İşin ilginç yönü ise, böylesine geniş bir değişkenlik eğrisinin, yazın
yapıtlarının çevirisine aykırı düşmemesi, bu koşullarda bile iyi çevirilerin olasılığıdır
(Göktürk, 2018:104).
Çevirmen, çeviri etkinliği esnasında deneyimlerini, algılarını, yorum ve kararlarını belli
bir sistem dahilin de gün yüzüne çıkarmakta ve uygulamaktadır. Çevirmen tüm bu özellikleri
çeviriye yönelik edindiği donanımları sayesinde gerçekleştirmektedir. Çevirmenin
donanımları, çocukluğundan bugüne kadar ailesinden, eğitim sürecinden, sosyal çevresinden
ve kazanmış olduğu mesleki deneyimlerinden oluşmaktadır.

2. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ÇEVİRMENİN KONUMU
Çeviri geçmişi bilinmemekle beraber insanların birbirleri ile ve diğer canlılarla iletişim
kurmaya başladıklarından beri vardır. Çeviri her anlamda etkileşimin ve anlaşmanın aracı
iken, çevirmen de çevirinin temel öznesidir. Önceleri bir taklit yoluyla başlayan çeviri
etkinliği, zamanla dilsel bir aktarım, daha sonra da toplumsal ve kültürel bir düşünce etkinliği
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haline gelmiştir. Çeviri etkinliğini gerçekleştiren çevirmenin de geçmişi çeviri tarihi kadar
eski ve tarihsel süreç içerisinde eylem ve düşünsel anlamda değişime uğramıştır. Çok
karmaşık olan çeviri etkinliğini yürüten çevirmen, dillerin şekillenmesinde ve özellikle de
alfabelerin bulunması da büyük katkılar sağlamışlardır. İnsanlaşma anlamında belli bir
gelişimi yansıtan insanoğlunun iç ve dış dünyadaki karmaşık imgeleri anlam konusunda
çevirmen kimliğini oluşmasını Yücel şöyle ifade etmektedir.
Bazı insanlar kuşkusuz bu konuda başkalarından daha yetenekliydiler ya da daha
zengin hayal gücüne sahiptiler. Bu bakımdan, işaret dizgelerini anlamlandırarak
başkalarına da açıklayabilme yetisine sahip kişilerin toplumdan farklı olmaları onları
ayrıcalıklı kılmıştır. T Toplumun yararına hizmet eden ve “bilinmeyeni” açıklayabilen
bu kişilerde bulunan yetinin herkeste olmaması, “çevirmen” diye adlandırılan kişilere
üstünlük kazandırmıştır (Yücel, 2016:18).
Çevirmenler tarih boyunca uygarlıklar arasında bilgi alış verişini sağlayan gizli
kahramanlardır. Toplumlara yön veren ve gelişmesine katkı sunan çevirmenlere zaman
zaman bakış açıları değişmiştir. Bazen baş tacı edilerek yüceltilmişler, bazen de hain ilan
edilerek yaşama hakları ellerinden alınmıştır. Ancak tüm engellere rağmen bu zahmetli ve
karmaşık çeviri eylemini yapmaya devam etmişlerdir. Bu anlamda Yücel şöyle
söylemektedir.
“….ilk çevirmenlere bakışın önemi ortaya konurken, çeviri tarihi dönemlere göre
değişen çevirmen imgesinin nasıl oluştuğu ve geliştiği, aynı zamanda çeviri edimiyle
çevirmenliğin ne kadar iç içe kavramlar oldukları görülecektir. Çevirmenliğin salt bir
iş olması dışında, çeviri tarihi boyunca sosyo- kültürel, siyasal dahası ekonomik
etkenlere bağlı olumlu ve olumsuz anlamda değişen kimliklere sahip olduğunu…”
(Yücel, 2016:20).
Küreselleşmenin etkisiyle her alanda toplumsal ve kültürel ilişkiler oldukça atış
göstermiştir. Bu anlamda çalışma alanı oldukça genişleyen özel bir iletişim uzmanı
çevirmenlerin televizyon, bilgisayar, internet, telefon gibi iletişim teknolojisindeki
gelişmeleri yakından takip etmeleri zorunluluğu doğmuştur. Çeviribilim; (dilbilim, sosyoloji,
psikoloji, edebiyat) zengin bir disiplinler arası alanlarla birlikte bilimsel bir disiplin olarak
ortaya çıkmıştır ve çevirmeni nesnel durumdan özne haline getirmiştir. Bu nedenle
çevirmenin sorumlulukları daha da artarak kapsamlı hale gelmiştir. Erek kültürün bir üyesi
olan ve farklı dil ve kültürleri tanıyan çevirmen, çeviribilimle iniltili alanları da tanıma
zorunda kalmıştır.

3. ÇAĞDAŞ ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARIN GELİŞİMİ VE ÇEVİRMENE ETKİSİ
Çeviribilim bir bilim dalı olarak yeni oluşmuş alandır. Ancak çevirinin bir bilim dalı
olabilmesi için kuram ve kavramlara dayandırılması gerekmektedir. Kuramsal bilgilerden
yoksun bir bilim dalı düşünülemez. Kuramsal bilgiler çevirmenin ufkunu genişletmekte ve
çeviri etkinliğinin sadece her iki dili bilmekle yeterli olmayacağını, aynı zamanda kaynak ve
erek kültürü tanınmasını gerektirmektedir. Kuramsal bilgiler çevirmene güven vermekte ve
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

644

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
yaptıkları çeviri etkinliği konusunda bir açıklama yapma olanağı sağlamaktadır. Bu konuda
yapılan araştırmalara göre çevirmenin çeviri kuramlarını kullanması, çeviriye yaklaşımını
sosyo-kültürel bağlamda olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Yazıcı bu konuda şöyle
söylemektedir.
Kuramsal bilginin çeviriye geniş açıdan bakmayı öğrettiği, çevirmenin ufkunu
genişlettiğini, çevirinin sadece kaynak dil ve kültürü bilmekle yapılmayacağını, bunun
için hedef dil ve kültür bilgisi ile araştırma ve yaratıcı düşünmeyi gerektiren bir eylem
olduğunun bilincine varmasına vesile olmasına vesile olduğunu belirtmektedir.
Çağdaş çeviri yaklaşımları ve kuram bilgisi çevirmen için vazgeçilmezdir (Yazıcı,
2005:27)
Çevirmene yaptığı çeviri etkinliği bağlamında yardımcı olan önemli bazı çeviri
kuramları şunlardır. Betimleyici Kuramlar, Çoğul Dizge Kuramı, Erek Odaklı Kuram, Eylem
Odaklı Kuram, Bağıntı Kuramı, Skopos Kuramı, Yorumlayıcı Kuram. Bu kuramların çeviri
anlayışlarını çevirmenin işine nasıl katkı yaptıkları şu şekildedir.
Betimleyici çeviri kuramları; çevrilen metnin önemli olduğu ve çevirmenin çeviri
çözümleri ile uğraştığı ürün odaklı, çeviriyi erek kültür açısından irdeleyen çevirmen kimliği
olan ve çevirinin sosyokültürel boyutuyla ilgilenen işlev odaklı ve çevirmenin karar verme
sürecini inceleyen çeviri süreci ile ilgilenen süreç odaklı çeviri kuramlarından oluşmaktadır
(bkz. Yalçın, 2015:56).
Çoğul Dizge Kuramı, Betimleyici kuramla ilgili görülse de, çeviriyi katı kurallarla
sınırlamak yerine, çeviriyi kültürel etkinlikler bağlamında incelenmesi gerekliliğini ve
çevirmenin çeviri metinlerini kültürel açıdan belli bir dizge içerisinde yapması gerekliliğine
dikkat çekmektedir (bkz. Gürçağlar, 2016:128).
Erek Odaklı Kuram, çeviri etkinliğinin kaynak kültürün özgünlüğünden çok, erek
kültürün beklentileri doğrultusunda oluşturulması gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu anlamda
çevirmen erek kültür okurlarının istekleri ve alımlamaları yönünde çeviri ürünü oluşturmak
durumunda kalmaktadır (bkz. Gürçağlar, 2016:127).
Eylem Odaklı Kuram, kaynak metinden hareketle çeviri etkinliğinin içine çeviri ile ilgili
birçok oyuncu (işveren, kaynak metin üreticisi, erek okur, çevirmen gibi) sokmaktadır.
Çevirmen bu kuramda hedef kültür ve toplum normlarını göz önüne alarak kültürlerarası
çeviri etkinliği yapmak zorundadır. Çevirmen toplumsal iş ve işleyişin bir parçasıdır (bkz.
Tosun,2017:117).
Bağıntı Kuramında çeviri kültürlerarası bildirişim üzerine kurulduğundan ötürü
betimleyici ve yorumlayıcı yöntemler kullanılmaktadır. Kuramın temelini en az işle çok etki
bırakmayı amaçlamaktadır. Çevirmen, her iki kültürarasında benzerlikler olduğunda
doğrudan çeviri, farklılıklar olduğunda ise, “bağıntı ilkesine” göre erek metne uygun çeviri
yapmak durumunda kalmaktadır (bkz. Yalçın, 2015:65).
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Skopos Kuramı, çevirinin bir eylem olarak amacının olduğunu savunan bir kuramdır.
Çevirinin bir amacının olması gerekliliğini ve her amacında bir işlevi yerine getirdiğini
savunmaktadır. Çevirmen bir uzman olarak metini anlaşılır kılmak zorundadır. Çevirinin
amacını okur belirlemektedir (bkz. Zengin, 2016:142).
Yorumlayıcı Çeviri Kuramında anlam kavramı çok önemlidir. Çevirmenin birçok
donanımının yanında anlam yeteneğine sahip olmadır. Çevirmen, kaynak metin yazarının
söylemek istediğini kendi dil dışı kültür bilgisini kullanarak, başka bir ifade ile yorumlayarak
erek okura amacına uygun şekilde aktarması gerekmektedir (bkz. Yalçın, 2105:71).
Farklı dil ve kültürlere sahip bireylerin oluşturduğu toplumları birbirleri ile en etkin
şekilde nasıl iletişim içerisine sokulması gerekliliği yıllarca tartışılmaktadır. Çevirmen özel
bir iletişim uzmanı olarak, çeviribilimi temelini oluşturan kuramlar aracılığı ile profesyonel
anlayışla kültürlerötesi bir etkinlik gerçekleştirme olanağı bulmaktadır.

4. ÇEVİRİ VE SOSYOLOJİSİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN ÇEVİRMENİN
ROLÜNÜN DEĞİŞİMİ
Özellikle çevirinin sosyoloji ile ilişkilendirilmesi, çeviribilim alanına yeni kuram ve
kavramların girmesine neden olmuştur. Çevirmenin özneleştirilmesi sonucu, çevirmenin
toplumsallaşma süreci de çeviri etkinliği için önemli hale gelmiştir. Çevirmenin çeviri
etkinliği için ilişkide olduğu tüm kişi ve kurumlar (çevirmenin eğitimi, çeviri ve yayın
dünyası, yayınevleri, çevirmenin yaşamı gibi) inceleme altına alınmıştır. Bu anlamda Arı
şöyle düşünmektedir.
Metin odaklı çeviri araştırmalarından kültür odaklı çeviri araştırmalarına geçiş ile
birlikte, bugüne kadar fazla üzerinde durulmayan çevirmen öznesi, araştırmaların
merkezine oturmuştur. Bununla birlikte, çeviri sürecinde aktif rol oynayan çevirmenin
sahip olması gereken özellikler ile donanımlar, çevirideki rolü, çevirmeni etkileyen ve
etkilenen olarak sosyal sistem içerisindeki rolü gibi bir dizi etken gündeme gelmiştir
(Arı, 2014:40).
Çeviri sosyolojisi bağlamında, çeviribilim alanında araştırma yapanlar, çeviri olgusu
içerisinde geri planda yer alan çevirmenlerin ön plana çıkarılmasına dikkat çekmişlerdir. Yani
çeviri metinlerinin yerine çeviri alanında etkin rol alan çevirmenlerin ve diğer aktörlerin
toplumla olan ilişkilerine yönelmiştir. Bu anlamda Gürçağlar şöyle söylemektedir.
Çevirmenlerin özne konumlarının sorunsallaştırılmasıyla birlikte özne-toplum
ilişkileri de gündeme geldi ve özellikle yapısalcı/nedenselliğe dayalı açıklayıcı
modellerle bireyci/öznelliğe dayalı modeller arasında bir buluşma noktası
yaratılmaya çalışıldı. Bu buluşma sosyolojik yaklaşımların alana getirilmesiyle
gerçekleşmiştir (Gürçağlar, 2016:148).
Kültür kavramı sosyoloji alanında oldukça sık araştırılan konudur. Toplumla kültürün
çok sıkı bağı olması, sosyoloji alanında yeni ufukların sunulmasına neden olmaktadır. Kültür
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odaklı çeviri düşüncesinden hareketle; çevirinin sosyal bir pratik olarak ele alınması ve çeviri
sosyolojisinin çeviri araştırmaları içerisine girmesi söz konusudur. Bu yenilikçi düşünce,
çevirmenin yapacağı çeviri etkinliğinde artık kaynak metnin sadece kültür boyutunda değil,
toplumsal düzeyde de ele alınması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Çevirmenin, çeviriye
sosyal bir olgu olarak yaklaşması, çeviri etkinliğinde verimliğini arttıracaktır.

5. ÖZEL BİR İLETİŞİM BİR UZMANI OLARAK ÇEVİRMEN
Çevirmenin yaptığı çeviri eylemi bir düşünce etkinliğidir. Her metin kaynak dilde
oluşturulurken birçok gizli kültürel öğelerle örgülenmektedir. Çeviri sürecinde söylenmek
istenenin anlamını çevirmek bu gizli unsurları erek dile aktarmak demektir. Bu gizli unsurlar,
kaynak metin yazarının içinde yaşadığı toplumun kültürel özellikleridir. Kaynak metin yazarı
eserinde kültürel öğelerini yansıtır. Çünkü metin bu şekilde zenginleşir ve o toplum
tarafından kabul görmektedir. Bunun için de çevirmenin özel bir donanıma sahip olması
gerekmektedir. Çevirmenin yaptığı iş yüzeysel bir etkinlik değildir. Bu anlamda Hönig şöyle
söylemektedir.
Çevirmenlerin bir malı bir limandan diğer bir limana aktaran yüzeysel bir mal
taşıyıcısı olmadıkları benzetmesiyle çevirmenin, bir kültürden diğerine yüzeysel
aktarımlar yapan bir aktarıcı rolünde değildir. (Akt. Tosun 2017:266.
Çeviri etkinliği farklılıklar arasında kültürel alışverişin sağlandığı alandır. Çevirmen de
bu alış verişin gerçekleşmesini sağlayan aracı kimsedir. Aynı alanda buluşan farklı kültürler,
çok dilli ve kültürlü çevirmen aracılığı ile duygu düşünce değişimlerini sorunsuz şekilde
aktarırlar. Çevirmenin bu yetkinliği çok çalışma ile mümkün olmaktadır. Böyle bir kültürel
değişim ortamının hazırlanması çevirmenin alanında iyi bir donanıma sahip olmasına
bağlıdır. Çeviriyi anlaşır kılmak demek kültürler arasında oluşacak iletişimi sağlamakla
olmaktadır. Bu da uzmanlık gerektirmektedir. Çeviri eylemi kuramı düşüncesine göre,
çevirmenin bir uzman olması gerekliliği konusunda Holz- Maenttaeri görüşlerini şöyle ifade
etmektedir.
Çevirmen, toplumsal bir iş ve işleyişin parçasıdır. Daha önceki yaklaşımlardan farklı
olarak, çevirmen eylemini çevreleyen ortam, belirleyici bir önem kazanmıştır. Bu
kuramda çevirmen, çeviri işleminde başından sonuna yalnız yaşadığı bir süreçle karşı
karşıya değildir. Çevirmenden çeviriyi bekleyenler, bir bakıma onun çevirisine
gereksinim duyanlar ve bu gereksinimi karşılamak için çevirmene çeviri işini verenler
çeviri sürecine katılırlar. Çevirmenden erek metni bekleyenler ve erek kültür dünyası,
çeviri sürecinin işleyişini belirleyen öğelerdir. Erek kültürün kaynak kültüre göre
farklı beklenti ve amaçları vardır. Çevirmen, bu beklenti ve amaçlar doğrultusunda
kendi uzmanlık ve kültürel birikimiyle erek kültürde işlevine uygun bir çeviri üretmek
isteyen bir uzmandır (Akt. Tosun, 22017:117).
Çeviri alanına sosyolojik yaklaşımlar girmesiyle birlikte çevirmenin de rolü değişmiştir.
Çevirmen artık bir çeviri etkinliğini gerçekleştirirken toplumbilimci olarak hareket etmek
zorundadır. Çevirmen, çeviri ürününü toplumsal pratik içerisinde değerlendirmelidir. Bu
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anlamda çevirmenin kendi habitusu, yani bireysel birikim ve donanımları da etkili
olmaktadır. Arı bu anlamda şöyle düşünmektedir.
Habitus konseptinin en açık yararı, insan eylemindeki iki ayrı persfektif olan bilişsel
ve sosyolojik persfektifleri birleştirmesidir. Bu anlamda çevirmenlerin yetişme tarzları
ve karakterleri ne kadar farklı olursa olsun, toplumsal normlar eylemlerinde etkili
olmaktadır (Arı, 2014:227) .
Çevirmenin yaptığı en temel iş farklılıklar arasında iletişimi sağlamaktır. Üçüncü bir kişi
olarak özel bir iletişim işini yerine getiren çevirmen iletişim alanında yaşanan teknolojik
gelişmeleri takip etmek zorundadır. Özellikle yazılı kaynakların elektronik ortama geçmesi
çevirmeni teknik beceri anlamında donanımlı olmasını gerektirmektedir.
Çevirmene yazılı kaynaklar için yardımcı olabilecek elektronik kaynaklar; özellikle
Web arama motorları, online kütüphane ve arşiv katalogları, ansiklopedi, sözlük, çok
dilli terminoloji ve veri tabanları, gazete, dergi, Çeviri Bellekleri, CD-ROM sözlük ve
ansiklopedilerin yer aldığını belirtmektedir (Yazıcı, 2007:117), .
Çeşitli nedenlerle çokkültürlü kimliğe sahip olan toplumlarda çevirmen özellikle bir
kültürel iletişim uzmanı rolünü üstlenmek zorundadır. Çokkültürlü bir toplum yapısının
varlığını sürdürülebilmesi için, farklılıklar arasında diyalog bir koşuldur. Bu dialoğun
gerçekleşmesi alanında uzman olan çevirmenlerin görevidir. Bu nedenle çevirmenler
yaşadıkları toplumun gereksinimlerine yönelik günün koşullarına göre sürekli kendilerini
yenilemeleri gerekmektedir.

6. SONUÇ
İletişimin özel bir şekil olan çeviri eyleminin üçüncü bir şahıs üzerinden
gerçekleşmesini sağlayan kişi çevirmendir. Çevirmen anlaşılmayanı anlaşır kılmakla
sorumludur. Farklılıklar arasında iletişim zorluklarını gidermek çevirmenin yaptığı iştir. Belli
bir kültür içerisinde oluşturulmuş metnin, farklı kültüre yapılan çeviri işleminden sonra halen
işlevini yerine getirmesi tamamen çevirmenin özel uzmanlık yeteneğine bağlıdır.
Tarihsel süreç içerisinde çeviri etkinliğinin kapsam alanın genişlemesi ve işlevinin
değişmesine paralel olarak çevirmenin rolü de değişiklik göstermiştir. Önceleri sadece sözcük
ve cümle üzerinden kaynak metin odaklı çeviri etkinliğini gerçekleştiren çevirmen, çeviri
etkinliğinin farklılıklar arasında bir kültür alış verişi olması nedeniyle, kültürlerarası bir
iletişim uzmanlığı görevi üstlenmiştir.
Son çeyrek yüzyılda çeviri alanında paradigma değişimi ile birlikte çeviribilim,
dilbilimin bir dalı olmaktan çıkarak bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir. Böylece
çevirmen çeviri etkinliği içerisinde nesnel olmaktan çıkarak, öznel bir kişilik kazanmıştır.
Çevirmen çeviri etkinliğine, kendi bilgisi, deneyimleri, yetkinlikleri ve kişisel düşüncüleri
doğrultusunda erek metin oluşturma özgürlüğüne kavuşmuştur. Özel bir iletişim uzmanlığı
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görevi olan çevirmene, çeviri etkinliğini gerçekleştirirken çeviribilim alanında oluşturulan
birçok çeviri kuramı yol gösterici olmaktadır.
Çevirmen sosyal bir birey olarak erek toplumun üyesidir. Erek toplumun düşünce,
duygu ve beklentilerini iyi tanımaktadır. Çeviri etkinliğini gerçekleştirirken erek kültür
kimliğini bir kenara bırakarak kaynak metin oluşturulduğu kültür ve bu kültürün bir pratik
olarak uygulandığı toplum yapısını iyi analiz etmek zorundadır. Çeviri artık sadece kültürel
yapıların tanıtılması değil, sosyolojik ilişkileri de irdeleyen bir bilim dalı haline gelmiştir.
Çevirmen de bir toplumbilim uzmanı rolü üstlenmek zorundadır. Bu nedenle çevirmen, hem
kültürlerarası hem de toplumlar arası bir iletişim uzamandır.
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ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE FARKLILIKLARIN KORUNMASINDA ÇEVİRİNİN
ROLÜ

Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN
Trakya Üniversitesi
Özet
Çokkültürlülük sosyolojinin en temel konusudur. Bugün dünyada çeşitli nedenlerle
çokkültürlü toplumların oluşması eskiye oranla kaçınılmaz hale gelmiştir. Çokkültürlü
toplumların en büyük sorunlarından biri, farklı kültürlere sahip toplumların bir arada eşitlik
ve barış içerisinde yaşamalarının sağlanabilmesidir. Bu bağlamda toplumların farklılıkların
kendi özgünlüklerini koruyarak varlıklarını çokkültürlü toplum yapısı içerisinde devam
ettirebilmeleri açısından temel yaşamsal konular üzerinde uzlaşmaları gerekmektedir. İşte bu
uzlaşmanın baş mimarı, kültürlerarası iletişim aracı çeviridir.
Tarihsel süreç içerisinde çevirinin ne kadar etkili bir etkinlik olduğu aşikardır. Her çağda
tüm uygarlıklar, sanat, bilim ve düşünce alanlarında çeviri etkinliği ile desteklenmiştir.
Çalışma alanı farklı bilimsel disiplinlerle ilişkili olarak genişleyen çeviri etkinliği, bir dilsel
aktarım olmaktan çıkarak artık farklı kültürlerin ortak uzlaşım aracı hale gelmiştir. Farklı
toplumlardan oluşan çokkültürlü yapı içerisinde istikrar ve uyum süreçlerinin oluşturularak
yönetilmesi çeviri etkinliğinin ana görevidir.
Çokkültürlü yapı içerisinde farklı toplumları aynı zeminde tutmak dengeli ve açık bir
siyaseti gerektirmektedir. Farklılıkların birbirlerini toplumsal barış ve toplumsal uyum
bağlamında anlamalarının önünü çeviri etkinliği açmaktadır. Birbirini anlayan farklı
toplumlar, birbirlerine hoşgörüyle ve güvenle yaklaşırlar. Böylece çeviri kültürel ve dilsel
farklılıkları olan çokkültürlü toplumun ortak değerler etrafında birleşmelerini sağlamaktadır
Bu çalışmada çokkültürlü toplumların oluşma nedenlerini ve uzun süreç içerisinde
farklılıklarını koruyarak nasıl bir arada yaşayabileceklerini, çokkültürlülük düşüncesi
bağlamında incelenecektir. Farklı kültürler arasındaki uyumun ve anlayışın çeviri etkinliği
aracılığı ile nasıl sağlandığı; farklı toplumların çokkültürlü yapı içerisinde kendi
özgünlüklerini kaybetmeden ortak bir şemsiye altında tutulmasına çeviri etkinliğinin faydası
vurgulanacaktır. Çeviri etkinliğinin hızla değişen dünyada çokkültürlü toplum düşüncesine
olumlu yönde katkıları, nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Çokkültürlülük, Farklılık, Çeviri, Toplumsal Uyum, Hoşgörü
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MULTICULTURALISM AND THE ROLE OF TRANSLATION IN CONSERVING
DIVERSITY
Multiculturalism is the basic subject of sociology. Today, the formation of multicultural
societies for various reasons has become inevitable compared to the past. One of the biggest
problems of multicultural societies is to ensure that societies with different cultures can live
together in equality and peace. In this context, societies need to agree on the essential vital
issues in order to maintain their existence in a multicultural society structure, while
preserving their originality. The main architect of this consensus is the translation of
intercultural communication.
It is obvious how effective translation is in the historical process. In every age, all
civilizations were supported by translation activity in the fields of art, science and thought.
The translation activity, which extends in relation to different scientific disciplines, has now
become a tool of common mediation of different cultures, rather than a linguistic
transmission. The main task of the translation activity is to establish and manage stability and
adaptation processes within the multicultural structure of different societies.
Keeping different societies on the same ground within a multicultural structure requires
a balanced and open policy. Translating the meaning of differences in the context of social
peace and social harmony opens a translation activity. Different societies that understand
each other approach each other with tolerance and confidence. Thus, the translation enables
the multicultural society with cultural and linguistic differences to unite around common
values.
In this study, how multicultural societies are formed and how they can live together in
the long term will be examined in the context of multiculturalism. How the harmony and
understanding between different cultures is achieved through translation activity; the benefits
of translation activity will be emphasized in keeping the different societies under a common
umbrella without losing their originality within the multicultural structure. The positive
contribution of translation activity to the idea of multicultural society in the rapidly changing
world will be examined based on the interpretation as a qualitative research.

Key Words: Multiculturalism, Diversity, Translation, Social Adaptation, Tolerance

1. GİRİŞ
Toplumbilimin temel konularından biri olan çokkültürlülük, kültürel çeşitlilik veya
kültürle bir bütün haline gelmiş farklılıklarla tanımlanabilmektedir. Çokkültürlü toplum
yapısı değişik nedenlerle gerçekleşebilmektedir. Özellikle dünyada çok hızlı yaşanan
teknolojik gelişmelere paralel oluşan küreselleşme olgusu, farklı toplumları bir arada
yaşamaya zorlamaktadır. Bir arada bulunmak zorunda olan toplumların uyum içerisinde
kendi farklılıklarına hoşgörü ile bakabilmelerini sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi toplumsal
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uzlaşmaya bağlıdır. Uzlaşma aracıda farklılıklar arasında köprü olabilecek dilsel aktarı olan
çeviri olgusudur.
Çokkültürlü toplumların etnik, siyasal, ekonomik bağlamlarda eşitlik içerisinde
yaşayabilmeleri ve kendilerini güvende hissedebilmeleri için dengeli bir politika üretmek
gerekmektedir. Farklılıkların birbirlerine hoşgörü ile bakabilmeleri için önce onları
anlayabilmeleri bir ön koşuldur. Ortak değerler etrafında farklılıkları toplamak için kendi
aralarında gerekli olacak iletişimi sağlayacak çeviri etkinliğidir.
Farklı toplumların tarihsel süreç içerisinde ürettiği kültürel değerlerin kaybolmaması ve
korunması, gelecek kuşakların yaşamlarını kolaylaştıracak olanaklar sunacaktır. Her
toplumun kendine özgün olan kültürel ürünlerinin başka toplumlar tarafından tanınması için
anlaşılmayanı anlaşılır kılan çeviri etkinliğinin olması gerekmektedir. Bu anlamda çeviri
sadece bir dilsel aktarım değil, kültürlerarası bir uzlaşma aracı olarak rol oynamaktadır.
Çokkültürlük bir siyasi yapılanmadır. Farklı toplumlara ait kültürel çeşitliliğin yaşandığı
çokkültürlülük kendi varlığını sürdürebilmesi için, eşitlik temelinde her bir farklılığa kendi
kültürel değerlerini uygulama olanağı sunmaktadır. Bu farklılıkların yok olmaması ve
çokkültürlü yapı içerisinde kabul görmesi ve hoşgörü ile algılanması için çeviri etkinliğinin
farklılıkların korunması bağlamında olumlu katkıları vardır.

2. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞÜN TANIMI
Çokkültürlülüğü anlayabilmek için önce “Kültür” kavramın ne olduğunu ve neleri
kapsadığını bilmek gerekmektedir. Dünya var olduğundan beri üzerinde yaşayan canlılara
yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlayan gerekli doğal ihtiyaçlarını karşılama olanağı vermiştir.
Diğer canlılara sadece yaşamsal ihtiyaçları yönünde hareket ederken, düşünebilen tek canlı
olarak diğer canlılardan farklı olan insanoğlu, varlığını sürdürebilmek anlamında kendi
düşünce biçiminde bulunduğu çevreye biçim vermiştir. Yani doğanın kendisine sunduğu
olanaklara, kendi düşünce pratiğine uygun yön vermiştir. Çok farklı tanımları olan kültür
kavramının, kısaca tanımı; “Kültür”, insanoğlunun doğal olayalar dışında, eli ve dili ile
doğada varlığını sürdürebilmek için ürettiği ürünlerin tümüdür. Bu anlamda Acar&Demir
(1997) kültürü şu şekilde tanımlamaktadır.
Kültür, insanoğlunun sahip olduğu düşünce biçimine bağlı olarak gerçekleştirdiği
pratikler ve bunların imalarını içerir. Kültür, insanoğlunun doğaya karşı üretmiş
olduğu her şey, bir birey veya topluluğun yaşam tarzını belirleyen kurallar bütünü…
(Akt. Bağlı&Özensel, 2013:17).
Bir toplumda yaşayan tüm bireylerin oluşturdukları ortak değerleri kültür olarak
tanımlamak yerinde olur. Her kültürün kendine göre bir özgünlüğü vardır. Kültür, ait olduğu
toplumun düşünce ve anlayışını dil, sanat ve davranış aracılığı ile yansıtılmaktadır. Dil ve
Kültür arasında tarihsel süreç içerisinde kurulmuş oldukça sıkı bir bağ vardır. Ulusların
duygu, düşünce biçimleri, yaşamsal deneyimleri dil ile ifade yolu bulmaktadır (bkz. Maden,
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2018 ). Ayrıca kültür uygarlıkla çok yakından iniltili bir kavramdır. Bu anlamda Köstekçi
kültürü şu şekilde tanımlamaktadır.
Kültür, genel anlamda, insana özgü bilgi, inanç ve davranış bütünü ve bu bütünün
parçaları olan her tür maddi ve manevi yaratımlardır. Toplumsal ve bireysel yaşamın
oluşmasını sağlayan; dil, gelenek, düşünce, semboller, yasalar, kurallar, ahlak,
kuramlar, aletler, teknikler, makineler, bilim, felsefe ve sanat eserleri gibi her tür
maddi ve tinsel ürünler bütünlüğüne kültür denir (Köstekçi, 2014:2).
Çokkültürlülük, çok basit anlamda birden çok kültüre sahip birey ya da toplumun bir
arada yaşamasıdır. Her bir kültüre sahip toplumların kendilerine ait değer yargıları ve
davranış biçimleri vardır. İşte bu anlamda, farklılıkların bir arda bulunması yani çokkültürlü
düşünce, çeşitli nedenlerden ötürü bira arada bulunmak zorunda olan farklı kültürlerden
oluşan toplumlara, bir arada yaşamlarını sürdürebilmeleri için, birçok kültürel ayrıcalıklar
olanağı sunmak zorundadır. Çok kültürlülük çerçevesinde kültürel haklar konusunu muafiyet
önlemleri, dini pratikler, dil ve özel eğitim oluşturmaktadır (bkz.Asutay,2012).
Çokkültürlülük düşüncesi farklılıklar arasında uyumu gerçekleştirecek bir siyasi oluşumdur.
Farklı kültürler arasında hoşgörüyü besleyen çokkültürlülük, aynı zamanda her bir farklı
kültüre sahip toplumlara da güven vermektedir. Kendilerine güveni olan toplumlar “öteki”
olan kendinden farklı olan toplumları da anlamaya çalışmaktadır. Bu anlamda
çokkültürlülüğü Doytcheva şöyle tanımlamaktadır.
Doytcheva’ya göre çokkültürlülük; Modern demokrasilerin kurumlarını yeniden
biçimlendirerek ve kişilere farklılıklarını geliştirmek ve aktarma imkanı vererek farklı
kültürlerin tanınması gerektiği düşüncesini temel alan tarihsel bir siyasi program,
entelektüel tartışma ve pratik deneyim bütünüdür ( Doytcheva’ya (2009:25).
Ortak yaşam alanını paylaşan toplumların kültürleri arasında karşılıklı anlayışın ve
çeşitli ortak zeminlerde paylaşımın olması çokkültülülük düşüncesinin temelini
oluşturmaktadır. Farklılıklara saygı, anlayış, toplumsal uyum ve düzen bağlamında
çokkültürlülük önemli bir kavramdır. Çokkültürlülük, farklı etnik yada kültürel köklere
dayanan toplumların kendi varlıklarını sürdürebilmek ve kültürel farklılıklarını özgürce
yaşayabilmek için bir koruyucu rolündedir. Bu anlamda çokkültürlülük farklılıkların yok
olmadan ortak bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan oluşumdur. Yani çokkültürlülük
farklılıkları koruyup onların arasındaki ilişkilerin oluşmasını ve toplumlararası bir ahenk
destekleyen bir siyasi oluşumdur. Bu anlamda Yanık şöyle düşünmektedir.
Çokkültürlülük, toplumsal gerçekliği tanımlayan bir olgu olmasının aksine, kültürel
çoğulculuk ilkesi ile beraber işleyen ve özgürlük, hoşgörü, bireysel farklılıklara saygı
ilkeleri üzerinde modellemiş bir düşünce hali olarak anlam kazanmaktadır. Resmi
ideolojiye dönüştüğü durumlarda, ülke birliği, refah, toplumsal barış, toplumsal uyum
giibi unsurlara dayanan fikirler ve idealler kümeleri esas alınmaktadır (Vatandaş,
2002:19).
Farklı kültürlere ve etnik kökene sahip toplumlar tarihin her sürecinde zorunlu ya da
gönüllü olarak birlikte yaşamışlardır. Ancak yirminci yüzyılın son yarısında çokkültürlülük
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adında bir kavramla tanımlanmıştır. Bunun nedeni demokratik toplumlarda çok dile getirilen
“özgürlük ve herkesin eşitliği” söylemleridir. Bu anlamda “Çokkültürlülük”, bir siyasi
örgütlenme biçimidir. Çünkü farklılıkların ideallerini gerçekleştirme olanağı sunmakta ve
kültürel çeşitliği desteklemektedir. Çokkültürlü yönetim anlayışı, toplumsal adalet
bağlamında kültürel farklılıkların sorunlarına çözüm arama yoluna gitmiştir. Her bir farklılık
kendini özgürce eşitlik düzeyinde ifade etme olanağı bulduğu çokkültürlü siyasi yapılanma,
demokratik toplumlar için yenilikçi bir düşünce şeklidir. Çokkültürlü siyasi yapılanmanın
yaşandığı ülkelerde herkesin eşit bir şekilde kamu kurumlarının hizmetlerinden faydalanması
da söz konusudur. Bu şekilde toplumsal barış sağlanacak ve çokkültürlülü toplum uyum
içerisinde yaşayacaktır.

3. ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLARIN OLUŞUMU
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, insanlara hızlı ulaşım ve iletişim olanakları
sunmaktadır. Bu nedenle dünyaya kendini kapatan tek kültürlü toplumların var olabileceğini
söylemek oldukça zordur. Toplumların bu yüzyılda kendi kültürlerinin varlığını
koruyabilmeleri neredeyse olanaksızdır. Ne kadar baskıcı yönetimle kontrol edilen kültürel
çeşitliliğin olduğu toplumda olsa da, dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenmeden
toplumların tek kültürlü olarak kalabilmesi olası değildir. Bu anlamda Parekh şöyle
düşünmektedir.
Küreselleşme ve modern teknolojinin değişen doğası sayesinde günümüzde hiçbir
toplum kendisini dış etkilerden yalıtmaz. Sermeye, teknoloji, insanlar, fikirler vs. ülke
sınırları arasında serbestçe dolaşıp yeni düşünce ve yaşam biçimlerini
tanıtabilmektedir. Çağımızın liberal ve demokratik ruhu sayesinde, geçmişte kenara
itilmiş toplumlar tanınma talebinde ve sonuçta ortaya çıkan iç muhalefet eski
keskinlikleri yok etmektedir (Parekh, 2002:219).
Çokkültürlü toplum kültürel farklılıkları bünyesinde barındıran toplumdur. Birden fazla
kültüre sahip toplumların bir arada durumunda kaldığı çokkültürlü toplumlar tarihsel süreç
içerisinde çoğu kez kendiliğinden oluşmuş toplumlardır. Çokkültürlülüğün oluşma
nedenlerinin başında göç olgusu gelmektedir. Uluslararası zorunlu veya gönüllü göçler
nedeniyle farklı toplumlar aynı coğrafyada bir arada yaşamak zorunluluğu doğmuştur. Göçün
beraberinde ve sonrasında getirdiği kültürel, dilsel, dinsel ve etnik bağlamda sorunların
çözümü için, göç alan ülkeler tüm farklılıkların ortak fayda sağlayacağı siyasi çokkültürlü bir
toplum yapısı oluşturmaya yöneltmiştir. Sürekli göç alan ülkelerde çokkültürlülük resmi
anlamda olmasa da yaşanmaktadır. Ancak özellikle ikinci dünya savaşından sonra siyasi bir
kavram olarak ortaya çıkan çokkültürlülük, farklı kültüre sahip toplumların birlikte olması
için siyasi ortamlar hazırlandı. Başta Kanada ve Avustralya gibi ülkeler çokkültürlü toplum
yapısını ve kültürel çeşitliliği teşvik etmişlerdir. Yanık bu konuda şöyle söylemektedir.
Çokkültürlülüğün siyasi bir proje olarak ilk defa 1970’li yıllarda Kanada’da ulusal
azınlıkların ve göçmenlerin kültürel, etnik, toplumsal ve siyasi taleplerine bağlı
olarak ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade ile bu kavram, “1970’li yılların başında göç
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alan iki ülke, Avusturalya ve Kanada hükümetlerinin yerli halkların ve göçmenlerin
kültürel farklılıklarını teşvik etmeye yönelik çokkültürlülük politikaları
benimsemesiyle doğmuştur (Yanık, 2012:42).
Sanayileşmenin başlaması ve dünyada doğal kaynakların daha ucuz kullanılması
konusunda sömürgecilik düzeni beraberinde insan hareketlerini de getirmiştir. Zamanla
iletişim ve ulaşım olanaklarının çok üst seviyeye çıkması nedeniyle, dünyanın farklı
yerlerinde siyasal ve ekonomik egemenlik kurma düşüncesi olan küreselleşme de çokkültürlü
yapının oluşmasına kaynaklık etmiştir. Özellikle son dönemlerde üretim verimliliğini
arttırmak isteyen büyük firmalar, dünyanın her tarafında iş alanları oluşturmuşlar ve ucuz iş
gücü olarak farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesini sağlamışlardır. Ayrıca
uluslararası sermaye, tüm toplumları tüketici anlamında etkilemekte, oluşturulan markalar
bazında yönlendirmektedir. Ayrıca küreselleşmenin berberinde getirdiği ve toplumları çok
etkileyen doğa felaketleri, siyasi çatışmalar gibi etkenler de söz konusudur. Bu anlamda
Yanık şunları söylemektedir.
Küreselleşme, ekonomik anlamda ulus ötesi ekonomik kurumların ve örgütlerin artan
rolüne; bilgi ve bilişim kanallarının bireyler ve topluluklar arasındaki mesafelerin
kaldırılmasına, “zaman ve mekanın daralmasına” neden olmaktadır. Küreselleşmenin
yansıması konumundaki bu ve benzeri olaylar, çokkültürlülük ile ilgili tartışmaların
ana eksenini oluşturmaktadır (Yanık 2012:47),
Hızla gelişen medya araçları nedeniyle toplumlar arası iletişim olanakları artmıştır. Artık
medya dünyayı ve dünyada olan olaylar hakkında toplumların değer yargılarını
etkilemektedir. Bu anlamda dünyada herkese açık ve etkileyici bir medya kültürü oluşmuştur.
Bireylerin ve toplumların medyanın yönlendirmelerine uydukları ve sorgulamadan genel
kabul gören egemen düşünce ve davranışlara uydukları görülmektedir. Medyanın oluşturduğu
bu tür bir kültür birlikteliği çokkültürlülüğün oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
Çokkültürlülüğün oluşmasını sağlayan nedenlerinin başında göç, küreselleşme ve medya
gelmektedir. Birlikte yaşama zorunluluğu olan farklı kültürlere sahip toplumların, barış
içerisinde yaşayabilmeleri için karşılıklı hoşgörünün inşa edilmesi, empatinin oluşturulması
gerekmektedir. Ayrıca belli bir siyasi bir çatı altında birey hakları konusunda güvence verilip
farklılıkların kültürel zenginliklerini bir arada tutmak ve yaşatabilmek için, çokkültürlülü bir
yapılanma gereklidir.
4. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜ YAŞAM VE ÇEVİRİ İLİŞKİSİ
Çokkültürlü toplum yaşamı Parekh’e (Akt.Yanık,2012:40) göre, bünyesinde iki ya da
daha çok fazla kültürel topluluğu barındıran bir toplumdur. Tarihsel süreç içerisinde özellikle
savaş, salgın hastalık ve kıtlık nedeniyle oluşan sınırlar ötesi göçler nedeniyle farklı
coğrafyalarda kendiliğinden oluşmuş çokkültülü bir yaşam oluşmuştur. Bugün dünyada halen
süren iç savaşlar, ekonomik eşitsizlikler ve siyasi tavırlar yüzünden benzer göç olayları
yaşanmaktadır. Ancak bugün çokkültürlü yaşamın oluşmasının en büyük nedenlerinden biri
küreselleşmedir. Bunun yanında iletişimin hızlı gelişimi nedeniyle coğrafya değiştirmeden
farklılıkların buluştuğu sosyal medyadır. Her türlü koşulda farklılıkların karşılaşmasında
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anlaşma aracı çeviridir. Farklılıklar arasında kurulacak diyalog çokkültürlü düşüncenin
gelecekteki gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu diyalogun gerçekleşmesi için ortak bir dili
konuşmak ve birbirini anlamak gereklidir. Çokkültürlülük içinde çeviri olgusu zorunludur.
Farklılıklar arasında diyalogun hangi konularda olması gerekliliğini Parekh şöyle
vurgulamaktadır.
Diyalog, ifade özgürlüğü, üzerinde anlaşmaya varılmış usuller ve temel ahlaki
normlar, katılımcı kamu alanları, eşit haklar, sorumlu ve halka açık bir otorite yapısı
ve vatandaşlara yetki verilmesi gibi kurumsal önkoşullar gerektirir (Parekh,
2012:432).
Farklı kültürel değerlerin bir arada bulunmak durumunda kalması ve ilişkiler yaşamak
zorunda olduğu ortamda “çeviri” farklılıklar için en büyük iletişim aracıdır. Kültürlerin
özgünlüklerini kaybetmeden değişim ve etkileşim içerisinde kalarak temsil edilmesi çevirinin
toplumsal işlevi ile mümkündür. “Çeviri” her bir kültüre, diğer kültürlerle olan ilişki
biçimlerinde, bulunulan mekanda kamusal hizmetlerin kendilerine eşit şekilde sunulmasına
yardımcı olmasını sağlayacaktır. Diğer taraftan da, farklı kültürle bağlı toplulukların, ortak
paylaşımların sınırlarını belirleyecek mekanizmaların işlerliği konusunda da “çeviri” sosyal
bir rol üstlenmektedir. Her bir toplumun farklı olarak sergiledikleri davranışları olsa da çeviri
aracılıyla iletişim içerisine girebilmektedirler. Bu anlamda Ammann şöyle düşünmektedir:
Çeviri karmaşık bir davranış biçimidir ve mutlaka belli bir iletişim durumu içerisinde
yer almaktadır. Bu iletişim durumu belli bir toplumun bütün üyelerinin belli bir
zamanda ve belli bir yerde sergiledikleri tüm davranışları kapsar (Ammann 2008:41).
Çokkültürlü yaşamın olduğu her yerde çeviri etkinliği olmak zorundadır. Farklı dillerin
konuşulduğu yerlerde kültürlerarası iletişim aracı çeviridir. Her toplum kendi kültürel
farklılığının sürdürmek ister, bu bağlamında öteki tarafından bu kültürün anlaşılması
gerekmektedir. Bu anlaşmayı sağlayan çeviri etkinliğinin ta kendisidir. Çevirinin olmadığı
yerde çokkültürlü yaşam varlığını koruyamaz ve hatta farklılıklar arasında çatışma çıkabilir.
Çünkü insanlar anlayamadığı nesneleri her zaman kendi varlığına tehdit olarak görmüştür.
Çeviri etkinliği bu tehdidi ortadan kaldıran büyülü bir olgudur. Eruz bu anlamda şöyle
düşünmektedir.
Çokkültürlülüğün ayrılmaz bir parçası olan çeviri etkinliğine baktığımızda ise bu
etkinliğin yazılı kaynaklara göre M.Ö. binlerce yıl gerilere uzandığını gözlemleriz.
Oysa yazının keşfine koşut bu kaynaklardan önce de sözlü çeviri etkinliğinin
süregeldiği sanılmaktadır. İki ayrı dil söz konusu olduğu anda çeviri etkinliği
kendiliğinden devreye girer (Eruz, 2010:14).
İşte burada kültürel çeşitliliğin anlaşılması için çevirmen devreye girmektedir.
Çevirmenin kültürel değerlerin çeşitliliği bağlamında farklı toplumlar arasında uzlaşma
görevini yerine getirmeleri yaşamsal önem taşımaktadır. Aksi halde kültürlerarası çatışmalar
kaçınılmaz hale gelme olasılığı yüksek olacaktır. Birbirleriyle yakından ilişki halinde olan
kültürlerin farklılıklarının yaşaması, iyi verilecek çevirmenlik hizmetlerine bağlıdır.
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5. FARKLILIKLARIN KORUNMASINDA ÇEVİRİNİN ROLÜ
Çokkültürlü toplumlarda farklılıklara karşı eşit olma duygusu ve her kesime adil
yaklaşım güveni verilmelidir. Bunun için toplum yapısının her kesime iyi anlatılması
gerekmektedir. Çeviri etkinliğinin bu bağlamda anlaşılamayanları anlaşılır kılmak için ikili
rolü önemlidir. Uluslararası alanda bir iletişim aracı olan çeviri çokkültürlü toplum işleyişini
etkileyen önemli bir güçtür. Bu anlamda Karaca şöyle düşünmektedir.
Çeviriyi sosyal bir pratik olarak ele almak, sosyal ve kültürel iki düzlemi bir araya
getirmek ve “sosyokültürel” bir olgu olarak incelemek açısından önemli olduğunu ve
toplumsal bir olgu ve sosyal bir pratik olarak çeviri, toplumsal organizasyon,
kurumsal yapılar ve yol açtığı sosyokültürel değişimler açısından önemli olmaktadır
(Karaca, 2011:362).
Diller konuşulduğu toplumun içerisinde biçimlenir ve o toplumun düşünce anlayışını
yansıtır. Bu anlamda her biri farklı dillere sahip olan toplumlar, farklı düşünce de ve dünya
görüşünce bireyler yaratırlar. Ancak çokkültürlü toplumlarda farklı kültürlerin birarada
olmasından kaynaklanan etkileşimler söz konusudur. Bu nedenle çokkültürlü toplumun
düşünce birliğine dayanan bir idarenin oluşturulması yerinde olur. İşte çeviri de bu anlamda
tarihsel süreç içerisinde çeşitli nedenlerle kültürler arasında diyalog kurama ve toplumları
birbirlerine kaynaştırma aracı olmuştur. Bu anlamda Vardar çeviri etkinliğini şu şekilde
tanımlamaktadır:
Bütün çağlarda karşımıza çıkan bir etkinlik, çeşitli uygarlıklar arasında köprü kuran,
değişik toplumlardan bireyleri birbirine yaklaştıran, her türden ekinsel değeri, içinde
oluşturduğu tarihsel- toplumsal çevrenin dışına taşıyan, o çevreden olmayan kişilerin
yararlanmasına sunan uygarlıklar, ekinler arası bir iletişim, bildirişim aracıdır (
Vardar 1981: 172-183).
Farklılıklar arasında karşılıklı saygı, hoşgörü, bilinmeyeni tanıma isteği, çeşitlilik
sevgisi, yeni düşünceler açık olma, empati kurabilme ve farklılıklarla birlikte yaşayabilme
gibi erdemlerin tümü farklılıkların birbirini anlayabilmesiyle kendini bulmaktadır. Çeviri bu
erdemlerin gerçekleştirmesi için reçetesel bir ilaç niteliğindedir. Çeviri, farklılıklardan oluşan
böyle bir toplum için toplumsal barışın sağlanması, ahlaki ve politik erdemlere ulaşabilme ve
farklılıkların varlıklarını sürdürebilme kaynağıdır. Bu anlamda çeviri etkinliğini
gerçekleştiren çevirmenlerin de farklı dilleri bilmenin yanında farklı kültürleri tanıyan,
donanımlı birer toplum mühendisi olmak zorundadırlar.

6. SONUÇ
Günümüzde nerdeyse dünyada mevcut tüm toplumlar çokkültürlü bir
içerisindedir. Çokkültürlülüğü oluşturan nedenler (göç, küreselleşme, medya gibi)
sürece bu böyle devam edecektir. Tüm kültürlerin olaylara bakış açıları sınırlı
düşüncesinden hareketle; bir kültür diğer kültürün olayları değerlendirme şekline
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duymaktadır. Bu anlamda kültürler arasında kurulacak bir diyalog, toplumların aynı olaylara
farklı bakış ve değerlendirme yapmaların engelleyecektir. Toplumların düşünce ufkunu
genişletecek ve aralarında oluşan önyargıları yok edecektir. Çokkültürlülük düşüncesi
farklılıklar arasında diyalog kurmayı gerektirmektedir.
Kültürel farklılıkların toplumsal bir örgütlenmesi olarak tanımlanan çokkültürlülük
kavramı, farklılıkların ortak çıkarlar etrafında belli bir aidiyet duygusunu taşıyan toplumsal
bir yapı olarak anlamını bulmaktadır. Aksi halde toplumsal uyum politikası düşüncesini
gerçekleştirmeye çalışan çokkültürlülük yapılanması çökecektir. Bunun için farklılıklar
arasında bir köprü oluşturacak iletişim aracı çeviri gerekmektedir. Çeviri aracılığı ile hem
kendini ifade edebilecekler hem de diğer toplumları anlayabileceklerdir.
Farklı kültürlere sahip toplumların birbirleri ile diyalog kurabilmelerinin tek yolu
anlaşabilmek ve anlayabilmektir. Bunun tek yolu da ortak bir dil bulmaktan geçmektedir. Bu
da dilsel yazılı veya sözlü çeviri dilidir. Çeviri ile farklılıklar kendisi gibi olmayanı
tanıyabilecek ve eylemlerine hoşgörü ile bakacaktır. Bu da berberinde toplumsal uyumu
getirecektir. Bu anlamda çokkültürlü toplumsal yapının varlığını sürdürebilmesinin tek
anahtarı çeviridir.
Kültürel çeşitliliği bünyesinde barındıran çokkültürlü toplumlarda birlikte yaşamın
zorluklarının giderilmesi ve kamusal alanlarda devletin sunduğu hizmetlerden eşit şekilde
faydalanmak için dilsel iletişim kurmak şarttır. Bunun için çeviri etkinliği, çokkültürlü
toplumlarda, toplumsal barışın korunması ve kamu düzeninin sağlanması açısından çok
önemli bir yere sahiptir. Çeviri aracılığı ile çokkültürlü toplum düzeninin siyasi, ekonomik ve
toplumsal bağlamda devamlılığı söz konusudur.
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ALTERNATIVE ASSESSMENT TECHNIQUES IN ELT

Dr. Öğr. Üyesi DİLEK BÜYÜKAHISKA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Abstract
More recently, the concern has been on how effective educational tools to measure the
academic achievement in English Language Teaching (ELT). Today, traditional types of
assessment (as paper–pencil tests) have been more criticized whilst new alternative
techniques have advanced greatly our understanding of the assessment by changing paradigm
in language teaching settings. Alternative assessment is a movement away from the use of
standardized multiple-choice tests in favor of more complex performance based assessments,
and an ongoing process involving the student and teacher in making judgments about the
student‟s progress in language using non-conventional strategies. In that sense, alternative
assessment tools such as portfolios, journals, self- and peer-assessment, projects, interviews
provide learners to attain the objectives and goals of language teaching as they are proposed
to meet the demands of 21st century instructional views. Therefore, this review paper
endeavors to explore the effectiveness and contribution of such alternative assessment on
academic achievement in ELT praxis. A wide range of researchers agree to employ
alternative assessment methods as they provide ample opportunities to monitor their students’
progress by assessing all the skills of the language. In other words, alternative assessment
techniques engage both teachers and students in both the processes and the products of
learning.
Based on these assumptions, the major purpose of this research was to provide an overview
of the paradigm shift from traditional assessment to alternative assessment, and some insights
on the practices of alternative assessment in English classes. In particular, factors having
contributed to alternative assessment was another issue to be held in the present study. In
addition, practical suggestions were advanced as to the ways to make language teachers use
the alternatives in language assessment.

Keywords: Alternative assessment, traditional assessment, ELT
INTRODUCTION
Assessment is considered to play a critical and pivotal role in the rapid changing nature of
language teaching and learning process. In the last few decades, there has been a growing
interest in the employment of new ways of assessment highly various from the traditional
forms of assessment (as paper-pencil) tests. A vast amount of research aims to investigate the
innovative types of assessment tools in language teaching. The focus needed to shift to the
teaching of communicative skills that could be used in authentic language setting instead of
language instruction on the elements of language, grammar, vocabulary and pronunciation
(Bachman, 1999). Traditional assessment includes activities, such as paper-pencil tests and

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

660

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
performance measures, grading, interpreting, and communicating assessment results, and
using them in making educational decisions.(Mede & Atay, 2017).
The main purposes and major functions of assessment are stated as follows: (1) knowing the
strengths and weaknesses of students’ learning ability, (2) helping teachers in monitoring
student learning progress, (3) evaluating students’ learning, and (4) placing students in
learning groups based on given institutional standards to improve instruction (Heaton, 1990).
The different types of language assessments are categorized into three broad categories as
follows: (a) selected-response assessments (including true-false, matching, and multiplechoice assessments); (b) constructed-response assessments (including fill-in, short-answer,
and performance assessments); and (c) personal-response assessments (including conference,
portfolio, and self- or peer assessments) (Brown and Hudson, 1998, p. 653).
With the growing increase in the dissatisfaction of the conventional assessment methods, the
search for new assessment methods emerged. As an alternative to traditional and standardized
testing, alternative assessment is recommended to be employed extensively to meet the needs
and demands of language teaching education.
Alternative assessment refers to procedures and techniques employed in the context of
instruction and easily incorporated into the daily activities of school or classroom. From this
perpective, it is possible to include alternative assessment into daily teaching praxis.
Alternative assessment focuses not only on the outcome but also on the process of teaching
learning (Wubsheti & Menutaii, 2015). A plethora of definitions of assessment have been
offered currently. Bachman (2004) defined assessment as “a process of collecting information
about something that we are interested in, according to procedures that are systematic and
substantially grounded” (pp. 6-7). Bachman and Palmer (2010, p. 22) assert that “the primary
use of any language assessment is to collect information for making decisions” (p. 22).
assessment 4 den
Alternative or authentic assessment was defined by McNamara (2001) as a movement “away
from the use of standardized multiple-choice tests in favor of more complex performance
based assessments” (p.329). In a similar vein, Hancock (1994) claimed that alternative
assessment was “an ongoing process involving the student and teacher in making judgments
about the student‟s progress in language using non-conventional strategies” (p.3). Barootchi
and Keshavarz (2002) supported the commonly stated idea in language assessment that
“traditional assessment techniques being often incongruent with current ESL/EFL classroom
practices are often norm-referenced, multiple-choice and machine-scorable instruments, if
used as the sole indicators of ability and/or growth, may generate faulty results” (p.280)
Brown & Hudson (1998: 654-655) list the features of alternative assessment as:
•

require students to perform, create, produce, or do something

•

use real-world contexts or simulations

•

are nonintrusive in that they extend the day-to-day classroom activities
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•

allow students to be assessed on what they normally do in class every day

•

use tasks that represent meaningful instructional activities

•

focus on processes as well as products

•

tap into higher level thinking and problem-solving skills

•

provide information about both the strengths and weaknesses of students

•

are multi-culturally sensitive when properly administered

•

ensure that people, not machines, do the scoring, using human judgment

•

encourage open disclosure of standards and rating criteria

•

call upon teachers to perform new instructional and assessment roles

Brown (2007) compared traditional assessment and alternative assessment as in the table
below:
Traditional and Alternative Assessment (Brown, 2007: 462)
Traditional Tests

Alternative Assessment

One-shot, standardized exams

Continuous assessment

Timed, multiple- choice format

Untimed, free response format

Decontextualized test items

Contextualized communicative tasks

Scores suffice for feedback

Formative, interactive feedback

Norm-referenced scores

Criterion-referenced scores

Focus on the ‘right’ answer

Open- ended, creative answers

Summative

Formative

Oriented to product

Oriented to process

Non-interactive performance

Interactive performance

Fosters extrinsic motivation

Fosters intrinsic motivation

The essential characteristics of traditional assessment tools may be identified as follows: a
traditional assessment tool is likely to be a standardized test with decontextualized test items.
Second, the focus is on discrete answers. Third, it tends to be a summative test which is
oriented towards the product. Finally, it evaluates non-interactive performance, so it fosters
extrinsic motivation (Brown & Abeywickrama, 2010, p. 18). Unlike the traditional
assessment methods which dictated the students the existence of one right answer, the
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alternative methods encourage the students to explore the possibilities by drawing on their
own inferences (Cirit, 2014, p. 13) and are the systematic gathering of information about
student learning in support of teaching and learning” (Norris, 2006, p. 579). Alternative
assessment enables teachers to notice, attend to, appreciate and acknowledge each student’s
real potentialities (Shrestha (2013, p. 160).
As for the examples of alternatives assessment tools: checlists, journals, logs, video tapes,
audio tapes, self-evaluation, teacher observation, portfolios, interviews, conferences, diariees,
self-assessments, and peer-assessments. (Brown & Hudson, 1998).

Traditional vs. Alternative Assessment
The constant changes from the traditional assessment toward alternative assessment were
summarized by Herman, Aschbacher and Winters (1992) as follows: From behavioral to
cognitive views of learning and assessment From paper-pencil to authentic assessment
Portfolios: from single occasion assessment to samples over time From single attribute to
multi-dimensional assessments From near exclusive emphasis on individual assessment to
group assessment (p. 13).
According to Cohen (1990, p. 47), the dissatisfaction with traditional assessment as follows:
• Traditional assessment focuses upon products of learning, but rarely upon process of
learning.
• Traditional strategies asses limited aspects of academic learning.
• Traditional assessment strategies provide some information about certain types of learning
progress in some subject areas, but largely neglect crucial areas such as, divergent and
creative thinking, as well as critical thinking and problem solving.
• Traditional assessment strategies can cause irreparable lifetime damage to individual
students, especially to their self-images by providing negative feedback.
• Many (if not most) important educational outcomes cannot be measured, weighed, or
counted, and in fact, assessment represents probably at best ten percent of the total impact of
learning on students.
It is clearly evident that traditional forms of language testing were not be able to test the
language performance of communicative skills. Standardized tests such as multiple-choice,
true or false, or fill-in the blank measure solely the students’ ability to recognize the correct
answer rather than produce it (Popham, 2003, p. 81-82).
Beckman and Klinghammer (2006, p. 105) present some reasons for using kinds of
alternative assessment:
1-Learners makes real use of the target language.
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2- Learners demonstrates what they have actually learned and how well they can use what
they have learned.
3- Learners get involved in their own evaluation.
4-Learners motivation to learn and use the language may be increased.
5-It gives learners the chance to a direct display of their progress.
6-It trains learners to assess their own learning progress and to identify their own strength and
weaknesses.
7-It inspires creativity as it involves multi-stage tasks and real problems that requires creative
use of language rather than simple repetition.
8-It replicate real-world communication contexts and situations outside the classroom.
Standard tests aimed to measure knowledge of language and required to know one single
correct response from among a limited set of optionsin a mechanical way. There is no use of
language as for communication (Brown & Hudson, 1998). Most commonly used traditional
assessment techniques are true-false, matching, and multiple-choice. Typical standardised
assessment methods are easily administered and scored objectively, are likely to test a
number of different types of specific learning points with many question items of large
numbers of testee.
It is criticized that standard tests are not able to test student’s learning achievement fairly and
accurately (Simkin & Kuechler, 2005), they may not reveal the learners’ strengthness and
actual performance (Balliro, 1993) as they do not represent authentic real-life language use
(Brown & Hudson, 1998), and also they highly facilitate to make use of quessing factor
(Henning et al., 1981). Besides, Torrance (1995) noted that traditional assessment not to
encourage the students’ creativity. On the other hand, learners master problem solving and
higher level thinking skills requiring both product and process oriented real-life contexts
(Norris, Brown, Hudson & Yoshiola, 1998). Similarly, as Shrestha (2013, p. 149) asserts
alternative assessment focuses more on higher-level thinking skills rather than just the scores.
Moreover, it is closely intertwined with classroom instruction which eventually helps
teachers to gauge students’ progress in real classroom context using multiple indicators. For
that reason, “it is essential that teachers complete their assessments while they are
instructing”, instead of “‘stop teaching’ in order to assess their students” (Gottlieb, 2006, p.
7).

Methods of Alternative Assessment.
1-Self-Assessment
Self-assessment is defined as a process by which students 1) monitor and evaluate the quality
of their thinking and behavior when learning and 2) identify strategies that improve their
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understanding and skill (McMillan & Hearn, 2008, p. 40). Beckman and Klinghammer (2006,
p. 104) state that “self assessment is a reflective process in which learners evaluate their own
work based on pre-set criteria. These criteria or guidelines are standards set in advance and
shared with the learner that establish how a performance will be evaluated”. Self-assessment
as suggested by Shepard et al. (2005) enabled students to develop mutual understanding,
shared responsibility for their learning, selfmotivation and enhanced cognitive level.
Self- assessment has some advantages such as; encouraging active student participation and
responsibility, devolping higher order skills . For that reason, language teachers aims to help
the students to improve necessary skills to evaluate themselves in order to monitor and
observe their learning process.
2-Peer Assessment
It is worth mentioning that peer assessment is a valuable assessment tool giving an active role
to the students in their learning process, and developing cooperative learning (Sarıyıldız,
2018). Dean (1996, p. 147) states that it is helpful for students to work in pairs to assess each
others work and discuss its good and bad points. In fact, both peer and self assessment on
speaking give students the opportunity to rehears ideas and improve the effectiveness of their
communication with restatement and clarification based on the concurrent feedback given by
the teacher and their peers. The students should be involved in giving feedback process. They
are both the feedback receiver and the feedback giver in order to understand their own
learning objectives; internalize the learning goals and progress indicators in the context of
someone else’s work (Heritage, 2011)
3-Portfolio
It is a systematic collection of a learners work over a period of time .It demonstrates learner
progress and is evaluated according to pre–set criteria.(Beckman & Klinghammer, 2006:104).
A wide variety of portfolio exists :working portfolio ,performance portfolio ,assessment
portfolio , group portfolio ,application (e.g for college admission) portfolio and so forth. The
main contents of portfolio are samples of creative work, tests ,quizzes ,homework,projectes
and assignement ,audiotaped of oral work, students diary ,entries ,logs of work on a particular
assignment, self-assessment comments from peers and comments from teachers. (Wiggins,
1993, p. 52). Portfolios serve several other functions. They reveal students’ progress and
achievements as teaching is designed according to the needs and weaknesses of learners, and
promote students’ intrinsic motivation by providing students the feeling of responsibility.
Furhermore, both teachers and students need to communicate with each other much more
during portfolio development, which facilitates and strengthens the interaction between them.
4-Confereces /Interviews.
Conferences are commonly used for different purposes in language courses such as:
reviewing journals, making suggestions about oral presentation of students, and setting goals
for future learning. Richard and Renandya (2006, p. 351) state that conferencing is an
effective means of teacher response to student writing. It is a form of oral teacher feedback. A
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short conference of 10 to15 minutes will enable the teacher to ask the students about certain
parts of the letters writing which are problematic. According to Kroll ( 1991, p. 259),
conferencing allows the teacher to uncover potential misunderstanding that the student might
have about prior written feedback on issues in writing that have been discussed in class.
Moreover, conferences are vitally important tools for fostering students’reflection on their
own learning process, helping students to develop better selfimages, eliciting language
performances and gathering information about students (Shrestha, 2013).
As for the interview, it is described as a situation where a student is interviewed for
previously designed assessment purpose (Brown, 2004). Through interviews, many purposes
may be achieved like assessing speaking skills of students, finding out students’ learning
styles and evaluation of the course (Sarıyıldız, 2018).
5-Performance Assessment
The three significant characteristics of performance assessment are 1-the student construct,
rather than select responses. 2-assessment format allows teachers to observe students
behaviour on tasks reflecting real world requirement and 3-scoring relevant patterns in
students learning and thinking. (Gardner, 1993, p. 53). Performance tasks, presentations,
products, investigations, projects, and original creations are important ways in which students
demonstrate their abilities to make connections and to apply their skills and understandings.
6-Journals.
Another alternative in assessment is journal that is referred to as a written record of person’s
emotions, beliefs, ideas or improvement towards targets without paying much attention to
structural components or accuracy (Brown & Abeywickrama, 2010, p.134). Richard and
Renandy (2002, p. 349) state that journal keeping ,being informal in nature ,enables a student
to get extensive writing practice .The main advantages of journals are: 1-It can be enjoyable
since it gives the student free rein to write on any topic at the spur of the moment and, 2-It
offers students the privacy, freedom and safety to experiment and develop as a writer. 3-It
contributes greatly to the humanistic approach to teaching and learning, an example of which
is the integration of values during the sharing sessions. There are various categories and
purposes of journals like response to readings, language-learning logs, self-assessment
reflections, and grammar journals, and they serve as a helpful tool for students in that they
may practice writing, use writing as a thinking process, and reflect on their learning process
(Sarıyıldız, 2018).
Conclusion
There should be a growing concern for improving the quality of achievement for all learners
at different levels of schools or institutions. It is well-known that assessment is an
indespensable tool to be conducted regularly in teaching process in order to determine the
effectiveness of what the language teachers teach and use the results to improve instruction.
From learner perspective, assessment should encourage students to reflect on their own
progress. by well-designed alternative assessment tools to satisfy the demands of language
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learners in communicative and authentic language contexts. In that sense, alternative
assessment enables teachers to notice, appreciate and acknowledge each student’s real
potentialities (Shrestha, 2013). Language teachers and trainers aim to implement alternative
assessment practices in teaching praxis rather than conventinal ways of assessment. It is
highly necessary to employment of well-planned alternative assessment methods in order to
follow learner-centred approach with autonomous learners in continuosly changing language
education. In fact, it is recommended to introduce alternative forms of assessment with
traditional forms of testing. One more to note, as Brown and Hudson (1998) suggest,
“virtually all of the various test types are useful for some purpose, somewhere, sometime. In
other words, all of the different types of tests are important to keep, because all of them have
distinct strengths and weaknesses” (p. 657). The learners’ progress should be followed by
holistic way of assessment in order to satisfy their demands in communicative and authentic
language contexts and achiev higher order instructional purposes.
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LEARNER IDENTITY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Dr. Öğr. Üyesi DİLEK BÜYÜKAHISKA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Abstract
A ‘learner identity’ is a term defined as how an individual feels about himself/herself as a
learner and the extent to which he/she describes himself/herself as a ‘learner’. It is
hypothesized that learning a new language is to mean learning a new identity. As learners
learn a foreign language, they also gain a new awareness of who and how they are. In a
sense, language learner identity is socially and individually constructed. A sociocultural view
of identity construction emphasizes the significance of social context, interpersonal
interactions and learner attitudes. As an intriguing concept, learning identity develops over
time. Learners seek and engage life experiences with their ability to learn in an ongoing
process of learning. This new view on language not only focuses on the mastery of the
linguistic system of signs and symbols, but lays emphasis on the relationship between
learners and language, learners’identities and learning. Therefore, the primary concern of this
review study is to present and highlight the concept of identity in English as a foreign
language (EFL) context. Additionally, it is aimed to explain how learners construct identities
and discuss extensively its possible effects and reflections on the process of foreign language
learning. This article was a modest attempt to explore the theoretical assumptions underlying
the theory of learner identity as a multidimensional construct. By reviewing the existing
literature, recent critiques of research on identity and language learning are examined from
different standpoints. In addition, in this review article on identity, certain practical
suggestions of how to encourage identity development in the English language classroom are
put forward.
Keywords: Learner identity, foreign language learning, EFL

Introduction
More recently, it is argued that the comparatively new term “identity” has been of
considerable interest in the field of foreign language learning. This concept of identity has
gained a remarkably favorable interest “for all areas of investigation are primarily concerned
with the ways in which human being understand themselves and others” (Edwards, 2009, p.
20). Identity is a broad topic that covers how people situate themselves in the world in a
particular context (Johnson, 2011). Norton (2000) defines identity as “how a person
understands his or her relationship to the world, how that relationship is constructed across
time and space, and how that person understands possibilities for the future” (p.5). In a same
vein, Johnson (2003) states that identity is “relational, constructed and altered by how I see
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others and how they see me in our shared experiences and negotiated interactions” (p.788).
From the point of view of poststructralism, the theory of language focuses on the relationship
between learners’ identities and their learning. The wide range of research studies examines
how identity categories such as race, gender, and sexuality relate with language learning has
been questioned. Research extensively highlights the dynamic nature of identity as Norton &
Toohey (2011, p. 437) aver that “language learners’ identities are always multiple and in
process, and that learners often have different investments in the language practices of their
classrooms and communities”. Identity is understood as diverse, contradictory and dynamic:
multiple rather than unitary, decentered rather than centered. In addition, identities change
over time: characteristics such as attitudes and motivation change over time and social space
(Yoshizawa, 2010, p. 35). Given that a person’s identity will shift in accordance with
changing social and economic relations (Norton, 2000). There seems to be a mutual influence
between learning and identity. Learning compasses identity and identity shapes learning.
(Coll & Falsafi, 2010). Wenger (1998, p. 215) put forward that learning is “an experience of
identity”. In a similar vein, Coll and Falsafi (2010, p. 219) hold that learner identity as “a
conceptual artifact that contains, connects and enables reflection over the emotional and
cognitive processes of the experience of becoming and being a learner, in the past as well as
in the present and the future”. Namely, a person’s identity is related to the manner he/she uses
language and this is closely related to that person’s social status (Oprescu, 2016). A great
deal of language learning research has provided a different set of insights into issue of
identity with language learning, and the learning of English in particular.
Learner Identity and Language Learning
It is asserted that language learning is an identity constructing effort. According to Taylor,
Busse, Gagova, Marsden and Roosken (2013), learning a new language is sometimes said to
mean learning a new identity. The vast number of research studies conducted to develop a
comprehensive theory of identity that integrates the language learner and the language
learning context. Norton (2006) explained the relation between identity and language learning
by claiming that identity is a dynamic construct changing across time and space constantly;
therefore, it is complex and multifaceted. It constructs and is constructed by language.
Finally, it is affected by the social processes and classroom practices (p. 3). In addition, Norton
(2000), uncovered the role of language as constitutive of and constituted by a language
learner’s identity. Given that language learner identity is socially constructed, the
characteristics of the learning context may affect the development and negotiation of second
language identity. The foreign language classroom, the study abroad setting, and face-to-face
interactions contribute to how learners to develop and regulate their second language identity.
A sociocultural view of identity construction emphasizes the importance of social context,
interpersonal interactions and learner attitudes. Sociocultural approaches allow for a denser
interpretation of exchanges between language learners and more experienced interlocutors.
Viewing learners as learner-participants also endows them with agency and recognizes their
individual goal orientations (Johnson, 2011, p. 14). For that reason, Norton (2000) proposes
that identity construction is only understood with reference to relations of power between
language learners and target language speakers. As Norton (1997) implies, English belongs to
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the people who speak it, native, or non-native. This notion indicates that culture and
identity are closely intertwined and influenced by each other (Taylor et al., 2013). Therefore,
identity construction in language is an ongoing process and happens across time and space as
people interact and are in relationship with other people. Our identities constructed and
legitimated in and through discourse (Riley, 1999, p. 33).
Norton (2006) suggests that “there are five common beliefs about identity, underlying most
identity-focused second language acquisition research” (p. 3):
1. Identity is dynamic and constantly changing across time and place,
2. Identity is “complex, contradictory and multifaceted”,
3. Language is both a product of and a tool for identity construction,
4. Identity can only be understood in the context of relationships and power,
5. Much identity-focused SLA research makes connections to classroom practice. (p. 3)
In fact, it is widely accepted in related literature that language learning serves certain
functions. Language is for communication rather than mastering knowledge of language, and
also people use language in order to negotiate their identities (Watkins-Goffman, 2001).
According to Ogulnick (2000), in terms of identity, language learning is “a process of fitting
into one’s place in society, or rather, one’s imposed place” (p. 170).
From the perspective of language learning, According to Yoshizawa (2010, p. 36) “the notion
of identity presupposes that when language learners speak, they are not only exchanging
information with target language speakers, but also organizing and reorganizing a sense of
who they are and how they relate to the social world”. It is also notable fact that social
context very crucial to construct ideal identity to learn a foreign language. Within this
literature review, “identity is constructed and co- constructed by one- self and others bearing
in mind the way social dynamics are developed and what the different roles individuals
assign or are assigned according to specific situations are” (Lobatón, 2012, p. 62). Hence,
learners need to perform different social identities in order to satisfy their interactive
demands in their daily lives. Given that “learner identities in the English as a foreign
language context may be affected by unique social factors that are dramatically different from
learning English as a second language in the English speaking counties (Yoshizawa, 2010, p.
37). Identity, though constructed from within, also responds to external, cultural influences.
Race, gender, and socioeconomic status mark individuals in their home context, but language
learners are somewhat at liberty to choose which markers best define them in the target
language once they develop linguistic confidence (Johnson, 2011, p. 11).
All in all, learner identity needs to be considered in curriculum and educational practice in
order to promote the construction of favourable learner identities and to improve the
management of the interplay between the individuals’ learner identity, the educational
activity and its outcomes (Coll & Falsafi, 2010, p. 211). At first glance, it seems to be an
effective strategy in order to “set the right environment” and get students engaged into the
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use of the foreign language (Lobatón, 2012). As language teachers, it is certainly need to
understand second language acquisition as a dynamic process, in which language used in
classroom and other social interactions plays a constitutive part in our students’ identity
formation. The literature review on identity and language learning relation unveiled that the
classroom environment play a key role in the development of a learner’s language identity.
Hence, language teachers and learners create their own identities together. Language teacher
may promote identity construction of his students by using highly interactive activities such
as language games, role plays, creating identity texts and literacy activities. Besides, students’
identity may be strengthened when teachers know how students learn (Tabaku, 2009).
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YÖNETİM DENETİMİNDE VERİ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
BİR UYGULAMA
THE EVALUATION OF DATA QUALITY IN MANAGEMENT AUDIT:
A CASE STUDY
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SAVCI
İmad BALİOĞLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Özet
Yönetim Denetimi, örgüt planına, varlıkların korunmasına ve yönetim politikalarına ilişkin
tüm yöntemleri ve işlemleri kapsayan denetimdir. Bu denetim yönetim tarafından etkin bir iç
kontrol yapısını oluşturmak, işletmede veri kalitesini artırmak ve denetim faaliyetlerini bu
yapı üzerinden yürütmekle sağlanabilir. Yönetim Denetiminin temel amacı, işletmenin
hedefleri ve eylemleri arasındaki uyumu sağlamaktadır. Bunun için veri kalitesinin artırılması
gerekir. Çünkü veri kalitesi artınca doğru zamanda, doğru yerde, doğru stratejik ve
operasyonel kararlar verilmesi mümkün olacaktır.
Çalışmanın amacı, yönetim denetiminde veri kalitesinin etkisini incelemektir. Bunun için
kamuya ve özel sektöre ait örnek birer işletmede yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi
uygulanmıştır. Elde edilen bilgiler karşılaştırılmış ve uygulama sonucunda veri kalitesinin
yönetim denetimini olumlu etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Denetimi - Veri Kalitesi - Veri Kalitesinin Boyutları

Abstract
Management Audit means auditing the whole methods and procedures which relating to
organization plans, protection of assets and management policies. This type from audit can be
provided by the organization management for creating an effective internal control structure,
improving data quality, and doing audit activities through this structure. The main objective
of the management audit in the organization is making the consistency between objectives
and procedures. That means data quality should be increased. Because, when data quality
increased it will be possible to make the accurate strategic and operational decisions at the
right time and in the right place.
The purpose of this study is examining the impact of data quality on management audit. For
this purpose, a semi-structured interview method was applied in a case study which belongs
to the public and private sector. The obtained data has been compared and as result we can
say that the data quality has absolutely positive effect on the management audit.

Keywords: Management Audit - Data Quality - Data Quality Dimensions
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GİRİŞ
Teknolojik ve ekonomik gelişmeler işletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri çevreyi
önemli ölçüde etkiler. Dünya genelinde yaşanan bu gelişmelerin etkisiyle işletmelerin iç ve
dış çevresi işletmenin ürettiği ve raporladığı bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve
dolayısıyla güvenilir olup olmadığı konusunda aydınlanmak isterler. Bu beklentinin
karşılanmasında yararlanılan önemli bir araç denetimdir (GÜRDAL, K., 2013, s. 3).
Denetim kavramı, işletmelere uyarlandığında; işletmelerde faaliyet dönemlerinde
gerçekleşen finansal / finansal olmayan bütün işlemlerin gerek işletme bünyesinde gerek
ulusal / uluslararası düzenleyici kuruluşlar tarafından oluşturulmuş ilkelere uygunluğunun
tespit edilmesi şeklinde yorumlanabilir (MEMİŞ, M. Ü., 2016, s. 38).
Denetim işlemlerinde; finansal ve finansal olmayan bütün faaliyetlerin işletme
amaçlarına, kurallarına ve politikalarına uygun olması gerekir. İşletmenin hedefine ulaşmak
için kurallar ile politikalar oluşturmak ve bunları uygulamak zorundadır. Ayrıca, yasalar ve
hükümetlerce yapılan düzenlemeler de işletmenin uyması zorunlu olan başlıca öğelerdir.
Denetimde, önceden belirlenmiş ölçütler, devletin koyduğu yasalar, yönetmelikler, tüzükler
önemli olduğu gibi bir örgütün üst yönetiminin belirlediği politikalar, yöntemler veya
kurallarda önemlidir. Bu yönüyle Yönetim Denetimi, güncel ve modern bir kavram olarak
ortaya çıkmıştır.
YÖNETİM DENETİMİ
Yönetim Denetiminin Tanımı ve Amaçları:
Yönetimin Denetimi, yönetimin genel performansının sistematik olarak incelenmesi,
analizi ve değerlendirilmesidir. Yönetimin Denetimi sayesinde işletmenin yapısı,
departmanları, planları ve politikaları, süreç veya operasyon yöntemleri ve kontrolleri gibi
bileşenlerinin objektif ve kapsamlı bir incelemesi yapılarak genel yönetimin performansı
değerlendirilir (ICAI, 2016, s. 284).
Diğer bir ifade ile, Yönetim Denetimi, örgüt planına varlıkların korunmasına yönetsel
politikalara ilişkin tüm yöntem ve işlemleri, istatistiksel çözümlemeler, zaman ve hareket
etütleri, sorumluluk raporları, çalışanların eğitimi ve kalite kontrol gibi unsurları kapsar
(HAFTACI, V., 2015, s. 162-163).
Yönetim Denetiminin amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir (ICAI, 2016, s. 285):
▪ İşletmenin kaynaklarını optimum kullanmak,
▪ İşletmenin amaçlarını ve politikalarını planlamak,
▪ İşletmenin faaliyet denetimini geliştirmek,
▪ İç kontrol sistemindeki kısıtları ve zayıf yönleri bulup gerekli iyileştirmeleri
sağlamak,
▪ Sorunları belirleyerek zamanında çözümler önermek.
1.
1.1

Yönetim Denetiminin Araçları
Yönetim Denetimin araçları; maliyet denetimi, yönetsel denetimi, iç denetimi ve süreç
denetimi olarak aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır (ICAI, 2016, s. 3).
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1.1.1 Maliyet Denetimi:
Maliyet Denetimi, iç kontrol sistemi için önemli olup, bir işletmenin maliyet kalemleri
ile ilgili olan ve maliyet muhasebesinin konusunu oluşturan faaliyetlerin; muhasebe
standartlarına, işletme politikalarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesinin
sağlanmasını, kontrol edilmesini ve yapılan kontrol çerçevesinde gerekli önlemlerin
alınmasını ifade eder. (GÜRDAL, K., 2013, s. 2-3).
1.1.2 Yönetsel Denetimi:
Yönetsel Denetimi, örgüt üyelerinin zamanında, gerekli kaynaklarla, doğru yerlerde ve
doğru işleri yapmaları amacını taşır. Başka bir deyişle Yönetsel Denetim, örgüt içinde
gerçekleşen performans ile önceden gerçekleşmesi istenen performans arasındaki uygunluğu
sağlamak için yapılmaktadır (ERGUN, T. & POLATOĞLU, A., 1992, s. 333). Yönetsel
denetimi, usule uygunluk, verimlilik ve etkinlik amacının gerçekleştirilmesini sağlar
(TORTOP, N., 1990, s. 159).
1.1.3 İç Denetimi:
İç Denetimi 25 , kurumun faaliyetlerine değer katmak ve bunları geliştirmek amacıyla
tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir (İSMMMO, 2015,
s. 7). Öz bir ifade ile, İç Denetimi, işletme faaliyetlerine değer katan, geliştiren bağımsız ve
yansız bir dayanışma eylemi olup, risk yönetimi, kontrol ve kurumsallıkla ilgili süreçlerin
etkinliğini değerlendirir (HAFTACI, V., 2011, s. 65).
1.1.4 Süreç Denetimi:
Süreç Denetimi, işletmenin iç kontrolünün bir parçası olarak işletmenin tüm
fonksiyonlarının verimliliğine, etkinliğine ve hedeflerine odaklanır. Dolayısıyla, Süreç
Denetimi, işletmenin verimliliği ve etkinliğinin artırılması için sistematik bir araştırma olarak
tanımlanabilir (ICAI, 2016, s. 340-359-360).
Diğer bir ifade ile Süreç Denetimi, işletmedeki iş süreçlerinin etkinliğinin
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme yapılırken işletme süreçlerinin iyileştirmesi, beklenen
faydanın sağlanması ve gerekli diğer unsurların dikkate alınarak sistematik bir değerlendirme
yapılmalıdır.
VERİ KALİTESİNİN TANIMI VE BOYUTLARI
Veri Kalitesinin Tanımı:
Veri Kalitesi, işletmede belirlenen hedefe ulaşmada veri kullanımının uygunluğunu
ifade eder (JAYAWARDENE, V. & SADİQ, S. & INDULSKA, M., 2013, s. 4). Veri
kalitesi, aynı zamanda verinin kaynağı, ilgililiği, zamanlılığı, nesnelliği vb. gibi unsurlarla
ilgilidir.
2.
2.1

Veri Kalitesinin Temel Boyutları:
Veri Kalitesinin Boyutu, veri yönetimi profesyonelleri tarafından belirli standarda göre
verilerin ölçülmesi veya değerlendirilmesinde kullanılan bir terimdir (DAMA, 2013, s. 3).
Veri kalitesinin sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi için, her bir işletmedeki gereken veri
2.2

25

İç Denetçiler Enstitüsü: The Institute of Internal Auditors - IIA
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kalitesine ne kadar katkı bulunduğunda belirlemesi gerekecektir. (DAMA, 2013, s. 5). Veri
kalitesinin temel boyutları aşağıdaki şekil: 1 de olduğu gibi gösterilebilir.
Şekil: 1 Veri kalitesinin temel boyutları

Sekil (1) Veri kalitesinin temel boyutları
KAYNAK: (DAMA, 2013, s. 7).

2.2.1 Tamlık / Bütünlük (Completeness).
Tamlık, tüm olaylara ait ilgili değerlerin kaydedilmiş olması durumudur (XU, H., 2003,
s. 366). Veri tam olmalıdır; eksik bilgi sonuçların yanıltıcı hatta yanlış olmasına neden
olabilmektedirler. (AKTAN, C. C. & VURAL, İ. Y., 2005, s. 90). Bir başka ifade ile tamlık;
karar almak veya görev için ulaşılan bilginin hiçbir parçasının eksik olmamasıdır (AĞCA, A.
& ALAGÖZ, A. & ERDOĞAN, M. & AZALTUN, M., 2013, s. 44).
2.2.2 Benzersizlik (Uniqueness).
Benzersizlik; bir işletme içindeki varlıkların kendi uygulama yapılarıyla benzersiz
olarak temsil edilmesi gerektiğini gösterir. Varlık için mevcut bir kayıt varsa bunun için veri
benzerleri oluşturulmamalıdır. Benzersizliğin temel amacının, sabit puanlama ve sürekli
kontrol olduğu söylenebilir (LOSHIN, D., 2006, s. 8).
▪ Sabit puanlama: Kayıt tekrarların önlenmesi,
▪ Sürekli kontrol: kayıtların eşleştirme hizmetin sağlanması ve kayıtların her
zaman aynı ve doğru olması ile ilgilidir.
2.2.3 Zamanlılık (Timeliness).
Zamanlılık, kaydedilen değerlerin tam zamanında ve kendisine ihtiyaç duyulduğunda
hazır olmasını ifade eder.
Karar vermede zamanlılık önemlidir. Karar veren bir yöneticiye geç gelmiş bir bilginin
kalitesinin ve doğruluk derecesinin yüksek olmasının bir değeri yoktur. Unutulmamalıdır ki
yönetim fonksiyonlarında; bilginin kalitesi ve doğruluğu kadar, zamanlılığı da önemli bir
faktördür (TUTAR, H., 2010, s. 45). Dolayısıyla, Zamanlılık, bilginin ne zaman beklendiği
ve kullanım için hazır olduğu zaman arasındaki süre olarak ölçülebilir (LOSHIN, D., 2006, s.
9).
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2.2.4 Geçerlilik (Validity).
Geçerlilik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle
karıştırmadan, doğru ölçebilme derecesidir. Geçerliliğin iç ve dış olmak üzere iki boyutu
vardır. Bunlar (ERCAN, İ. & KAN. İ., 2004, s. 214):
▪ İç Geçerlilik: Giren ve çıkan verilerin doğru ve standartlarına uygun olması ile
ilgilidir.
▪ Dış Geçerlilik: Verilecek kararlarda bilgilerin güvenilir ve doğru olması ile ilgilidir.
2.2.5 Doğruluk (Accuracy).
Kaydedilen değerler ile gerçek değerlerin aynı olmasıdır (XU, H., 2003, s. 366). Diğer
bir ifade ile doğruluk, kaydı ve fiili değerlerin uyumlu gösterilmesidir. Doğruluk, bilgide
hiçbir maddi hatanın olmamasını ifade eder (YADAV, M. S., 2016, s. 91). Doğruluk
boyutunda, işletmeye yararlı, faydalı ve tam zamanında bilgi sağlanmalıdır.
2.2.6 Tutarlılık / Uyumluluk (Consistency).
Tutarlılık, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin
değişmezliğini öngörür. Bunun için işletmede kullanılan tüm verilerin değiştirilmeden
karşılaştırmaya uygun olması gerekir (XU, H., 2003, s. 366). Diğer bir ifade ile tutarlılık,
uygulamalar için seçilen politikaların, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden aynen
uygulanmasını ifade eder.
VERİ KALİTESİNİN EK BOYUTLARI
Veri kalitesinin temel boyutlarını anlamak ve yönetmek çok önemlidir. Ancak, veri
kalitesinin daha iyi olması için ek boyutlara ihtiyaç vardır. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir
(DAMA, 2013, s. 13-14):
▪ Verilerin kullanılabilirliği: Veriler doğru, konuyla ilgili, erişilebilir, bakımı
yapılabilir, anlaşılabilir ve basit olmalıdır.
▪ Verilerin olayları zamanlaması: Yasal değişiklik taleplerine hızlı cevap
verilmelidir.
▪ Verilerin esnekliği: Uyumlu ve diğer verilerle karşılaştırılabilir, yeniden
düzenlenebilir, kolayca işlenebilir, faydalı gruplamaları ve sınıflandırmaları mevcut
olmalıdır.
▪ Verilerin güvenliği: Verilerin doğrulanmış ya da doğrulanabilir olması ile ilgilidir.
Ayrıca, veri yönetişimi, koruma, güvenliği mevcut olmalıdır.
▪ Verilerin değeri: Veriler uygun maliyetle elde edilmeli, optimal olarak kullanılmalı,
insanların güvenliğini veya gizliliğini, işletmenin yasal sorumluluklarını tehlikeye
atmamalı, işletme imajına veya işletmenin temel amacına destek olmalıdır.
2.3

YÖNETİM DENETİMİNDE VERİ KALİTESİNİN ETKİSİ VE BİR
UYGULAMA
Bu bölümde uygulamanın amacı, kapsam ve yöntemi, kısıtları, bulguları ile ilgili
bilgiler verilmiştir.
3.
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Uygulamanın Amacı ve Kapsamı
İşletme faaliyetlerine dair para cinsinden ölçümlerde ortaya çıkabilecek sapmaların
işletmelerin geleceğe dair hatalı kararlar almalarına yol açması beklenir. İşletmelerde
verilecek bu türden hatalı kararların işletmeye maliyeti öngörülenden yüksek olabilir. Bu
nedenle, işletmelerin hem varlıklarını sürdürebilmeleri hem de rekabet üstünlüğü
sağlayabilmelerinde Yönetim Denetimi olgusu önemli bir nitelik kazanmıştır. Yönetim
Denetimin kilit faktörlerinden biri de denetime tabi tutulacak verinin doğruluğu, güvenirliği,
günceliği, tutarlığı gibi kalite bileşenlerinden geçmektedir. Çünkü Yönetim Denetiminin
temel amacı, işletmenin hedefleri ve eylemleri arasındaki uyumu sağlamaktadır. Bu uyumu
sağlamak ancak kaliteli veri ile mümkündür.
Bu çalışmanın amacı, kuru çay üreten aynı kapasiteye sahip kamuya ve özel sektöre ait
birer işletmede Yönetim Denetiminde veri kalitesinin etkisini değerlendirmektir. Çalışma
kapsamına çay sektörüne ait işletmelerinin alınmasının nedeni, bu sektörün bölge ve Türkiye
ekonomisi için önem arz etmesidir.
3.2 Uygulamanın Metodolojisi
Uygulamada kamuya ve özel sektöre ait birer çay işletmesinde yarı yapılandırılmış
mülakat yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ilgili işletmelerin yöneticileri ile görüşülmüştür.
Görüşmede sorulan sorulara cevap aranmış ve Yönetim Denetiminde veri kalitesinin etkisi
hakkında gerekli bilgilere ulaşma imkânı elde edilmiştir.
3.3 Uygulamanın Kısıtları
Uygulamanın kısıtı, bölgede kamuya ait 46, özel sektöre ait 229 fabrika olmasına
rağmen birer fabrikanın incelenmesi ve yarı yapılandırılmış mülakatın yalnızca işletme
yöneticilerine yapılmasıdır.
3.4 Uygulamanın Bulguları
Uygulama sonucunda, Yönetim Denetimi ve araçları için gerekli verilerin kaliteli
olması bir yönüyle Yönetim Denetiminin başarısını artırırken, diğer yönüyle Yönetim
Denetiminde kullanılacak verinin kalitesini artırdığı gözlenmiştir. Çalışmada kamuya ve özel
sektöre ait çay işletmesi arasında önemli bir farlılık görülmemiştir. Mülakat sonucu elde
edilen bilgilerden hem kamu hem de özel işletmede Maliyet Denetimde, Veri Kalitesinin
etkisinin daha önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca her iki işletmenin de İç Denetim
ve Süreç Denetimine bakış açısının benzer olduğu görülmüştür.
3.1

SONUÇ
Küresel rekabet ortamında, işletmelerin başarısı için Yönetim Denetimi önemlidir.
Yönetim Denetimi ile işletmenin hedefi ve uygulamaları arasında uyum sağlanabilmektedir.
Belirlenen hedefe ulaşmak için, işletmede veri kalitesinin iyi bir şekilde belirlenmesi
gerekmektedir. Çünkü, veri kalitesi artınca doğru zamanda, doğru yerde, doğru stratejik ve
operasyonel kararlar verilmesi mümkün olacaktır.
Çalışmada kamuya ve özel sektöre ait çay işletmesi arasında yönetim denetimin
araçlarından biri olan Maliyet Denetiminde, Veri Kalitesinin etkisinin önemli olduğu
gözlenmiştir. Bu etkinin daha anlamlı olabilmesi için yapılacak çalışmalarda yönetim
denetiminin araçları olan Maliyet Denetimi, Yönetsel Denetimi, İç Denetimi ve Süreç
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Denetimi ile veri kalitesinin temel boyutları ilişkinin daha detaylı incelenmesi konuyu daha
doğru bir şekilde anlamaya yardımcı olabilir.
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SİNTERLEME SÜRESİ VE SICAKLIĞININ Tİ6AL4V ALAŞIMININ MEKANİK
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Erdem SAYIN
Ahmet Mesut KÜÇÜK
Dr. Arş. Gör. Tuğba MUTUK
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Günümüzde havacılık, savunma, biyomedikal, otomotiv ve uzay endüstrisi gibi sektörlerde
alüminyum, magnezyum ve titanyum alaşımlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar
arasında kullanılan malzemelerin başında sahip olduğu düşük yoğunluk, yüksek mukavemet,
kırılma tokluğu, iyi korozyon direnci ve biyouyumluluğu gibi özellikleri nedeniyle bir
titanyum alaşımı olan Ti6Al4V (Ti64) malzemesi gelmektedir. Yüksek yoğunluklu ve
yukarıda verilen özelliklere sahip Ti64 toz malzemesi üzerinde deneysel çalışma yapılırken
genellikle toz metalürjisi yöntemi kullanılmış olup, bu yöntemde sinterleme süreçlerinin
kontrolü araştırılmıştır. Sinterleme sürecine bakıldığında kullanılan geleneksel yöntemlerde
toplam sinterleme süresi oldukça uzundur. Bu da tane büyümesine neden olmakta mekanik
özellikleri olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada farklı bir süreç olarak tepe sıcaklığında
numunenin sinterlenmesi işlemi gerçekleştirilerek tane büyümesinin önüne geçilmiştir. Bu
çalışmada Ti64 tozu (≤43µm) kullanılarak farklı sinterleme sıcaklıkları ve sürelerinde
çalışmalar yapılmıştır. Sinterleme sıcaklıkları olarak, 900 oC ile 1200 oC arasında 1-3 saat
arası süreler için çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en iyi sinterleme sıcaklığı
ve süresi 1200 oC 2 saat olarak gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 93%’ün üzerinde
yoğunluk elde edilmiş, artan sıcaklıkla sertlik değeri yaklaşık 520 HV’ye kadar artış
göstermiştir. Yapılan mikroyapı analizinden (SEM) yapının Ti64 yapısında olduğu en iyi
boyun verme ve sinterleme işleminin 1200 oC 2 saat için olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ti6Al4V alışımı, toz metalürjisi, grafen, kompozit

1. Giriş
Titanyum ve alaşımları çelikle kıyaslandıklarında daha düşük yoğunlukta olmalarına rağmen
yüksek özgül dayanım göstermektedir. Bunun yanı sıra titanyum ve alaşımları yüksek
korozyon dayanımlı, manyetik özellik göstermeyen ve biyouyumlu malzemedir.[1] Bu
özelliklere sahip olmasında dolayı uzay, havacılık, otomotiv, biyomedikal gibi alanlarda
tercih edilen önemli bir malzemedir. [1, 2] Ancak yüksek maliyetli bir malzeme olması
sebebiyle kullanım alanı oldukça kısıtlanmaktadır.
Ti6Al4V yüksek korozyon dayanımı, iyi aşınma direnci, biyouyumlu olması ve yüksek
dayanım göstermesi nedeniyle ilgi duyulan bir malzemedir. Bunun için Ti6Al4V alaşımı
üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. Gürbüz M. ve Mutuk T. Yaptıkları çalışmada saf
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titanyum malzemesini toz metalürjisi yöntemi ile üretmişlerdir. Üretimi gerçekleştirilen saf
titanyum malzemesi için sıcaklık çalışması ve mekanik testleri yapılmıştır. Sıcaklık
çalışmasında 900, 1000, 1100 oC ve 1, 2, 3 saat denenmiş ve en iyi sonucu 1100 oC ve 2 saat
boyunca sinterlenmiş malzemede elde etmişlerdir. Yapılan testlerde ise yoğunluğu 4.32,
sertliği 390 HV olarak bulmuşlardır [3]. Yapılan diğer bir çalışmada Yalçın B. ve Varol R.
toz metalürjisi yöntemi kullanarak Ti6Al4V alaşımı üzerine sinterleme çalışması
gerçekleştirmiştir. Sinterlemeyi vakumlu tüp fırında koruyu gaz altında yapmışlardır.
Sinterleme çalışmasında en yüksek yoğunluğu 1250 oC’de 2 saat olarak belirlemişlerdir.
Yaptıkları çalışmada 1250 oC’de 2 saat sinterleyerek üretimini gerçekleştirdiği numunelerde
yoğunluk yüzdesini %92, eğme dayanımı 1150 ile 1250 arasında, sertliği 380 HV olarak
bulmuşlardır[4]. Henriques V. A. R. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Ti6Al4V alaşımını
vakum altında 900 ile 1500 oC arasında sinterleyerek üretimini gerçekleştirdi. Daha sonra
sinterlenmiş numunelerin mekanik ve mikro yapı özellikleri gözlemlendi. Sonuçlara göre en
iyi sıcaklık değeri 1500 oC, sinterleme süresi ise 1 saat olarak belirlenmiştir. Yüzdece
yoğunluk değeri %93-95, sertlik değeri ise 370-400 HV arasında ölçülmüştür[5]. Esen Z. ve
Bor Ş. yaptığı çalışmada Ti6Al4V alaşımı kullanılarak toz metalürjisi yöntemi ile metalik
köpük üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimden önce gerçekleştirilen yapılan sıcaklık
çalışmasında yüksek saflıktaki argon gazı altında 1000 oC ile 1250 oC arasında 5 farklı
sıcaklık değeriyle bir saat boyunca sinterleme yaparak numune üretimi gerçekleştirilmiştir.
En iyi mekanik özellikleri ve mikroyapıyı 1250 oC’de 1 saat boyunca sinterlenmiş
numuneden elde etmişlerdir[6].
Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemi kullanılarak Ti6Al4V alaşım örnekleri hazırlanmış ve
mekanik testler yapılmıştır. Üretim için ≤43 µm Ti6Al4V tozları kullanıldı. Ti6Al4V
numunelerde yoğunluk, sertlik, basma dayanımı ve mikro yapı testleri yapılmıştır. Bu makale
farklı sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişen mekanik özellikleri inceleyecektir.

2. Materyal ve Metod
2.1.Materyal
Bu çalışmada, ≤43 µm tane boyutuna sahip Ti6Al4V tozu (nanografi, ≤43 mikron)
kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, değişen sıcaklık ve sürelere bağlı olarak malzemenin
sertlik, yoğunluk, basma dayanımı ve mikro yapısında meydana gelen değişimleri
incelemektir.
2.2.Method
Tane boyutu ≤43 µm boyuta sahip Ti6Al4V tozları etanol ile karıştırılmıştır. Etil alkol ile
karıştırılmış Ti6Al4V, 15 dakika boyunca ultrasonik karıştırmaya tabi tutulmuştur. Daha
sonra ise 18 saat boyunca bilyeli değirmende öğütülmüştür. Öğütme işlemi gerçekleştirilen
tozlardan etil alkolü uzaklaştırmak için filtreleme ve kurutma işlemi yapılmıştır. Ti64
tozlarına belli bir form kazandırmak için presleme yapıldı. Şekillendirilen tozlar 900, 1000,
1100, 1150, 1200 oC ve 1, 2, 3 saat boyunca vakumlu tüp fırında sinterleme işlemine tabi
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tutuldu. Sinterlemesi tamamlanan numunelere yoğunluk, sertlik ve basma testleri
uygulanmıştır.

Şekil 1. Mekanik analizler için Ti6Al4V tozlarından numune üretim akış şeması

3. Sonuçlar ve Tartışma

3.1. Yoğunluk Analizi
Deneysel çalışmada belirli sıcaklıklarda ve sürelerde tozlar sinterlenmiştir. Sinterleme
işleminden sonra numunelerin deneysel yoğunluğu (ρD), Arşimet prensibine göre eşitlik
[1]’deki gibi hesaplanmıştır.[3]
ρD = [MS/(MD-MA)] ρsu
(1)
Formülde, MS numunenin kuru kütlesi, MD numunenin suya doymuş kütlesidir. MA ise su
içerisinde ölçülen asılı kaldığındaki kütlesidir ve Arşimet kiti ile ölçülmektedir.
Şekil 2.’de görülen yoğunluk değerleri sinterlemeden sonra elde edilen numunelerin deneysel
yoğunluklarıdır. Titanyumun teorik yoğunluğu 4.43 gr/cm3 ile Ti64 kodlamasıyla
gösterilmiştir. ≤43 µm tane boyutuna sahip Ti64 numuneler için deneysel yoğunluk değerleri
verilmiştir. En yüksek yoğunluk yüzdesi değeri 90.1 ile 1200 oC 2 saat boyunca sinterlenmiş
numunede çıkmıştır. 900, 1000, 1100, 1150, 1200 oC sıcaklık değerlerinde ise giderek
yoğunluk düşerek sırası ile yüzde 88.2, 86.51, 78.67, 72.28 değerlerinde çıkmıştır.
Ulaştığımız sonuçlar bize göstermektedir ki tane boyutunun küçülmesi ile birlikte yoğunluk
yükselmektedir. Bu yoğunluk yükselmesi tane sınırlarının çoğalması ile birlikte tane
sınırlarının oldukça iyi bir şekilde boyun vererek daha yoğun yapılar elde edilebileceğini
desteklemektedir.
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Şekil 2. Belli sıcaklıklarla değişen yüzdece yoğunluk değerleri
3.2. Sertlik
Mikro vickers yüzey sertlik testi gerçekleştirilmeden önce numunelerin yüzeyleri
zımparalama ve parlatma işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra Vickers sertlik ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’te Vickers yüzey sertlik ölçüm grafiği görülmektedir.
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Şekil 3. Belli sıcaklıklarla birlikte değişen sertlik değerleri
≤43 µm tane boyutuna sahip Ti64 numunelerine farklı sıcaklıkta ve sürede vakumlu
sinterleme yapılmıştır. Sertlik test sonuçlarına bakılacak olursa 497,6 HV ile en yüksek
sertlik değeri 1200 oC ve 2 saatlik sinterleme sonucuna aittir. Sıcaklık değerleri 900, 1000,
1100, 1150 oC sahip numunelerin sertlik değerleri ise sırasıyla 198,47, 252,27, 354,77,
453,47 HV ile sıcaklık düşüşüyle düşüş göstermektedir. Hata yapını azaltmak için numunenin
farklı bölgelerine uygulanan sertlik testleri sonucunda yukarda görüldüğü üzere sıcaklık
yükseldikçe sertlik değeride gittikçe artmıştır. Buda bize sıcaklık değer artışının mikroyapı
üzerinde olumlu etki gösterdiğini kanıtlamaktadır.
Tane boyutu, ortalama tane çapı çok kristalli metallerin mekanik özellikleri üzerinden
önemli bir etkiye sahiptir. Farklı kristal yönlenmelere sahip taneler, doğal olarak dislokasyon
hareketlerini engelleyici rol oynamaktadır. Bu tanelerin farklı yönlenmesi nedeniyle,
dislokasyon hareketi taneler arasında hareket ederken yönünü değiştirmesi gerekir ve bu
yönlenme arttıkça dislokasyon hareketi zorlaşmaktadır. Eğer dislokasyon hareketi büyük açılı
bir tane sınırına denk gelirse geçemez ve tane sınırlarında yığılır. Bu da malzemede iç
gerilmelerin oluşmasına neden olmaktadır.
Küçük çaplı tane boyutuna sahip olan malzemelerde daha fazla tane sınırı vardır. Tane
sınırının fazla olması ise dislokasyon hareketini kaba taneli olan malzemelere göre daha iyi
engellemektedir. Bu da küçük tane boyutuna sahip malzemelerin kaba taneli olanlara göre
daha sert ve dayanımlı olduğunu gösterir. Hall-Petch denklemi (Denklem 2) de malzemenin
akma dayanımı ile tane boyutu arasında ki ilişkiyi gösterir.[7]
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ak = 

+ kyd-1/2

(2)

Denklem 2’deki ak akma dayanımını,  ve ky malzemeye özgü sabitler, d ise ortalama tane
çapını göstermektedir. Hall-Petch denklemi çok küçük ve çok büyük taneli malzemeler için
geçerli değildir. Denklem 2’de görüldüğü üzere akma dayanımı ile tane çapının arasındaki
bağlantıyı belirtir. Tane boyutunun küçülmesi dayanımın yanı sıra malzemenin tokluğunu da
arttırmaktadır.[7]
3.3. Basma Dayanımı
Şekil 4’de görüldüğü üzere en iyi basma dayanımı 1196 MPa ile 1200 oC’de 2 saat boyunca
sinterlenmiş Ti6Al4V numunesinde çıkmıştır. Aynı sürede düşen sıcaklık değeriyle birlikte
Ti6Al4V alaşım numunelerinin basma dayanımı azalmıştır. Bu da sıcaklık artışıyla birlikte
Ti6Al4V malzemesinin daha iyi boyun vermesi ve daha fazla tane sınırı kurduğunu
göstermektedir.
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Şekil 4. Belli sıcaklıklarla birlikte değişen basma dayanımı değerleri

4. Karakterizasyon
1200 oC’de 2 saat süresince sinterlenmiş Ti64 numunesinin taramalı elektron mikroskop ile
düşük (x500) ve yüksek büyütmeli (x2500)görüntüleri (SEM) Şekil 5’te görülmektedir.
Görüntülerde poroz yapının olmayışı mekanik analiz sonuçlarını da desteklemektedir.
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Yüksek büyütmeli görüntüde sinterleme aşamasından sonra partiküllerin birbiri ile boyun
vererek yoğun bir yapı oluşturduğu görülmektedir. Bu da partiküller arası boşluğu azaltarak
poroz yapıyı oldukça düşürmüştür. Oldukça yoğun yapı elde edilen bu numune de maksimum
basma dayanımı oldukça iyi sonuçlar göstermiştir.

(a)

(b)

Şekil 5. 1200 oC’de 2 saat süresince sinterlenmiş Ti64 numunesinin (a) düşük büyütmeli
(x500) (b) yüksek büyütmeli (x2500) SEM görüntüleri

5. Sonuç
Bu çalışmada Ti6Al4V numuneleri toz metalürjisi yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. İlk
aşamada, tane büyüklüğü ≤43 µm olan Ti6Al4V tozları preslenerek şekil verilmiştir.
Numuneler sırasıyla 900, 1000, 1100, 1150, 1200 oC’de ve 1, 2, 3 saat boyunca
sinterlenmiştir. Elde edilen numunelerin karşılatırılması için yoğunluk, sertlik, basma testleri
ve mikro yapı analizleri yapılmıştır. Süre çalışmasında en iyi sonuç olarak 2 saat elde
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en iyi yüzde yoğunluk %90,1 ile 1200 oC’de 2 saat
boyunca sinterlenmiş numunede çıkmıştır. Diğer mekanik test sonuçlarına bakılacak olursa
sertlik 497,6 HV ve basma dayanımı 1196 MPa değeri ile yoğunlukta olduğu gibi 1200 oC’de
2 saat boyunca sinterlenmiş numunede çıkmıştır. Buna göre artan sinterleme sıcaklığına bağlı
olarak, tane sınırlarının sayısı artmış, taneler iyi bir bağ ve arayüz etileşimi sağlamış ve
gözeneklilik azalmıştır. Böylece sertlik, yoğunluk ve basma dayanımı artan sıcaklıkla birlikte
artış göstermiştir. Sonuç olarak 1200 oC’de 2 saat boyunca sinterlenen Ti6Al4V numuneleri
mekanik olarak en iyi özellikleri göstermiştir.
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BOOSTING İLE GÖZLEMLERİN DOĞRU TAHMİN EDİLEBİLİRLİK SEVİYESİ
TESPİTİ VE DENGESİZ SINIF PROBLEMİNDE SENTETİK VERİ ÜRETİMİNDE
KULLANIMI
Arş. Gör. Fatih SAĞLAM
Selin Ceren TURAN
Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ
Özet
Dengesiz sınıf problemi makine öğrenmede sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Mevcut
sınıflama yöntemleri sınıfların gözlem sayılarına göre yanlılık gösterdiği için bu problemi
çözme amaçlı yöntemler geliştirilmiştir. Literatürdeki mevcut yöntemler bu probleme çözüm
getirirken gürültü üretme gibi farklı problemlere yol açabilmektedir. Bu çalışmada, dengesiz
sınıf probleminde en çok kullanılan yöntemlerden birisi olan sentetik azınlık aşırı örnekleme
(synthetic minority oversampling technique, SMOTE) yönteminin problemleri ve eksiklikleri,
boosting yöntemi ile ele alınmıştır. Boosting yöntemi ile gözlemlerin doğru tahmin
edilebilirlik seviyeleri ağırlıklandırılarak tespit edilmiştir. Bu ağırlıklandırmalar ile SMOTE
yöntemindeki sabit komşu sayıları her bir gözlem için ayrı ayrı tespit edilmiş ve sınıflar arası
iç içe geçmenin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu önerdiğimiz yaklaşım C4.5 karar ağacı
yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Sonucunda gürültünün azaldığı ve performansın arttığı
görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Dengesiz sınıflar, sınıflama, sentetik veri üretimi, yeniden örnekleme,
boosting

1. GİRİŞ
Sınıflama, kategorileri bilinen bir veri setini temel alarak yeni gözlemlerin ait oldukları
kategorileri tahmin etme işlemidir. Sınıflama yaparken sıklıkla karşılaşılan problemlerden
birisi de dengesizlik problemidir. Dengesizlik problemi sınıflara ait gözlem sayısının eşit
olmaması durumudur. Literatürde kullanılan sınıflama yöntemlerinin çoğu sınıfların dengeli
olduğunu varsaydığı için çok gözleme sahip sınıftan yana yanlı sonuç vermektedir.
Dengesizlik problemini çözmek için literatürde mevcut olan birçok yöntem geliştirilmiştir.
Bu yöntemler maliyet duyarlı yöntemler, topluluk algoritmaları ve yeniden örnekleme
yöntemleri olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır (Das ve ark., 2014). Maliyet duyarlı
yöntemler bağımsız değişkenlere ağırlıklar vererek bu sorunu çözmeye çalışmaktadır. Tüm
sınıflayıcılar maliyet duyarlı hale getirilebilir. Topluluk algoritmalarında birçok zayıf
sınıflayıcı bir araya getirilerek oylama yoluyla güçlü sınıflandırıcı oluşturulmaktadır.
Yeniden örnekleme yöntemlerinde ise azınlık sınıfın gözlem sayısı artırılır veya çoğunluk
sınıfın gözlem sayısı azaltılır ve denge sağlanmaya çalışılır.
Dengesizlik probleminde yeniden örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı birçok çalışma
literatürde mevcuttur. Hordri ve ark. (2018), kredi kartı sahtekarlığı tespitinde yeniden
örnekleme yöntemlerini kullanmışlardır. Sui ve ark. (2015), azörnekleme ve SMOTE
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yöntemini birlikte kullanarak akciğerdeki yumruları tespit etmişlerdir. Naseriparsa ve
Kashani (2013) SMOTE yeniden örneklem yöntemini temel bileşenler analizi ile birlikte
kullanmış ve akciğer kanseri verisinde daha iyi bir tahmin oranına ulaşmışlardır. Qazi ve
Raza (2012), dengesiz sınıf probleminde nitelik seçimi, SMOTE ve azörneklemenin etkisini
araştırmışlardır. Anand ve ark. (2011), aşırı dengesiz verilerde ağırlıklandırma ve
azörnekleme kullanarak yeni bir yaklaşım önermişlerdir. Jeatrakul ve ark. (2010),
tamamlayıcı sinir ağları ile SMOTE algoritmasını birleştirerek dengesiz veri problemini
çözmeye çalışmışlardır.
Bu çalışmada yeniden örnekleme yöntemi ele alınmıştır. En sık kullanılan yeniden örnekleme
yöntemlerinden birisi olan SMOTE yöntemi (Chawla ve ark., 2002) ile üretilen veriler
gürültü oluşturmaktadır. Çalışmada topluluk algoritmalarında kullanılan boosting yöntemi
(Rätsch) ile zayıf sınıflandırıcılar üzerinde gözlemlere ait ağırlıklar elde etmek ve bu
ağırlıklar yardımı ile SMOTE yönteminin gürültü üretme sorunun gidermek amaçlanmıştır.
Önerilen yöntem rastgele aşırı örnekleme, rastgele az örnekleme ve SMOTE yöntemi ile
karşılaştırılarak sonuçları karşılaştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Uyarlamalı Boosting
Boosting yöntemi makine öğrenmede topluluk algoritmalarında kullanılan bir
yöntemdir. Bu yöntemle sıralı bir şekilde veri zayıf sınıflayıcılara sokulur, sınıflayıcılar ve
gözlemlere ait ağırlıklar elde edilir. Sınıflayıcılara ait ağırlıklar güçlü sınıflandırıcı
oluşturmak için kullanılır. Gözlemlere ait ağırlıklar ise o gözlemlerin bir nevi tahmin
edilebilirlik seviyesini vermektedir. Çalışmada boosting yöntemlerinden uyarlamalı
boostingden elde edilen gözlemlere ait ağırlıklar kullanılmıştır.
2.2. Yeniden örnekleme
Dengesiz sınıf problemini çözmede kullanılan yöntemlerden birisi yeniden örnekleme
yöntemidir. Aşırı örnekleme ve az örnekleme olarak iki başlıkta toplanabilir. Az örnekleme
yöntemlerinde çoğunluk sınıftan veri atılarak, yani veri azaltılarak denge sağlanmaya çalışılır.
Aşırı örnekleme yöntemlerinde ise azınlık sınıfa ait gözlemelerin sayısı artırılarak denge
sağlanmaya çalışılır. Çalışmada az örnekleme yöntemlerinden rastgele az örnekleme, aşırı
örnekleme yöntemlerinden ise rastgele aşırı örnekleme, SMOTE ve önerdiğimiz yöntem olan
düzenlenmiş SMOTE yöntemi ele alınmıştır.
2.2.1. Rastgele Az Örnekleme
Rastgele az örnekleme yönteminde azınlık ve çoğunluk sınıfa ait gözlem sayıları
belirlenir. Çoğunluk sınıf içerisinden rastgele biçimde azınlık sınıf gözlem sayısı kadar
gözlem çekilir ve çoğunluk sınıf verisi yerine kullanılır. Böylece denge sağlanmış olur. Bu
yöntemde sonucunda veri atıldığı için bilgi kaybı yaşanmaktadır (He ve Garcia, 2008).
2.2.2. Rastgele Aşırı Örnekleme

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

692

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Rastgele aşırı örnekleme yönteminde yine rastgele az örnekleme yönteminde olduğu
gibi sınıflara ait gözlem sayıları belirlenir. Azınlık sınıfı çoğunluk sınıf sayısına gelene kadar
kopyalanır. Eşitlik sağlanmazsa artan kısım kadar azınlık sınıf içerisinden gözlem rastgele
biçimde seçilir. Denge sağlanmış olur. Bu yöntemde gözlemler belirli yerlerde konsantre
olduğu için aşırı uyum sorununa yol açabilmektedir (He ve Garcia, 2008).

2.2.3. Sentetik Azınlık Aşırı Örnekleme Yöntemi (SMOTE)
SMOTE yönteminde her azınlık sınıfı örneği alınır ve bu örneğe ait örneğin k
komşusunun herhangi birine ya da tümüne bakılarak sentetik örnekler oluşturulur. Böylece
azınlık sınıfı aşırı örneklenmiş olur. Diğer sampling yöntemlerinden en temel farkı, azınlık
sınıfındaki örneklerin kopyalanarak çoğaltılması yerine yakın komşularına bakılarak sentetik
örneklerin üretilmesidir (Chawla ve ark., 2002). SMOTE yöntemi sonucu veri üretimi Şekil
1’de gösterilmiştir. Bu yöntem uç sınırların dışına çıkmaz. Azınlık gözlemlerin içerisinde bir
bölge oluşturarak hem aşırı uyumdan kaçmış olur, hem de azınlık sınıf bölgesini daha iyi
belirlemiş olur. SMOTE yöntemini asıl dezavantajı gürültü üretmesidir. Gürültüler tahmin
edilmesi güç ve modelin kafasını karıştıran, genelde diğer sınıfla iç içe geçmiş gözlemlerdir.
Bu çalışmada bu problemin önüne geçebilmek için düzenlemiş SMOTE yaklaşımı
önerilmiştir.

Şekil 1. Dengesiz örnek 2 boyutlu bir veride k = 2 için SMOTE uygulaması örneği (sol grafik
dengesiz veri örneği, sağ grafik ise bu veriye SMOTE uygulandıktan sonrası)
2.2.4. Düzenlenmiş SMOTE
Bu yaklaşımda SMOTE yöntemi uygularken üretilen gürültünün önüne geçmek
amacıyla sınıflara ait gözlemlerin tahmin edilebilirlik seviyeleri boosting yardımıyla
hesaplanır. Son boosting iterasyonunda elde edilen ağırlıklar azınlık sınıf için 1/𝑛𝑎𝑧𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 ve
çoğunluk sınıf için 1/𝑛ç𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 eşik değeri olacak şekilde ayrılır. Bu ayrımın sonunda sınıflar
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için iyi ve kötü olmak üzere 2 grupta gözlemler tespit edilir. 𝑘𝑚𝑎𝑥 komşu sayısı sınıfların
dengesizlik oranına göre belirlenir. İyi azınlık gözlemler en yakın 𝑘𝑚𝑎𝑥 komşu yakınlık
sırasına göre belirlenir. En yakın ardışık azınlık sayısı kötü çoğunluklar yok sayılarak her bir
gözlem için belirlenir. Hem komşu sayısı 0 hem de kötü azınlık olan gözlemler gürültü olarak
atanır ve o noktada veri üretilmez. Her bir gözlem için elde edilen komşu sayılarına ve
gürültü olarak atanıp üretimin dışında bırakılan gözlemlerin tespitine göre SMOTE yöntemi
uygulanır. Böylece gürültü üretiminin ve sınıfların iç içe geçmesinin önüne geçilmiş olur.

2.3. Model Performansı Değerlendirme
Sınıflama uygulamalarında performansı ölçmek için genellikle tutarlılık ölçütüne
bakılmaktadır. Dengesiz sınıf probleminde tutarlılık ölçütü çoğunluk sınıftan yana yanlılık
göstereceği için bu çalışmada daha uygun olan F skoru, G ortalama ve ROC eğrisi altında
kalan alan (AUC) ölçütleri kullanılmıştır.
3. UYGULAMA
Örnek 2 boyutlu simülasyon veri setinde yapılan uygulamada mevcut yöntemlerin
karar sınırları C4.5 karar ağacı için oluşturulmuş ve Şekil 1, 2, 3, 4 ve 5’te performans
sonuçları ile birlikte gösterilmiştir. Şekillerde kırmızı halka içerisine alınan bölgedeki pozitif
gözlemlerin gürültü olduğu açıktır. Bu veriye aşırıörnekleme, azörnekleme, SMOTE ve
düzenlenmiş SMOTE uygulandığında karar sınırları Şekillerde görüldüğü gibi olmaktadır.
Şekil 4’te görüldüğü üzere SMOTE yöntemi sonrası gürültü miktarı artmış ve sınıflar
birbirlerinin içerisine geçmeye başlamıştır. Şekil 5’te ise görüldüğü gibi düzenlenmiş
SMOTE yöntemi sonrası gürültü oluşmamış ve daha iyi karar sınırları elde edilmiştir.
Performanslarda da düzenlenmiş SMOTE yönteminin daha iyi olduğu görülmektedir.

Şekil 1. 2 boyutlu dengesiz veri seti örneğine ait karar sınırları (koyu renkli noktalar test, açık
renkli noktalar eğitim verisi)
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Şekil 2. Aşırıörnekleme sonrası karar sınırları (koyu renkli noktalar test, açık renkli noktalar
eğitim verisi)

Şekil 3. Azörnekleme sonrası karar sınırları (koyu renkli noktalar test, açık renkli noktalar
eğitim verisi)
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Şekil 4. SMOTE sonrası karar sınırları (koyu renkli noktalar test, açık renkli noktalar eğitim
verisi)

Şekil 5. Düzenlenmiş SMOTE sonrası karar sınırları
Çalışmada UCI makine öğrenme veri tabanından alınmış 6 farklı sınıf dengesizliği
içeren veriseti kullanılmıştır (Tablo 1). Verilerde en yüksek dengesizlik oranı Ecoli
verisetinde (8.85) en düşük dengesizlik oranı ise Pima Indian Diabetes (1.87) ve Ionosphere
(1.79) verisetindedir. En çok bağımsız değişken Sonar (60) verisetinde, en az ise Haberman
(3) verisetindedir. Gözlem sayısı en çok olan veriseti Pima Indian Diabetes (768), en az olan
ise Sonar (110) verisetidir. Sonar verisi orjinalinde dengeli bir veri setidir. Bu çalışmada
kullanabilmek için içerisinden dengesizlik oluşturacak şekilde 110 gözlem seçilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan veri setlerine ait bilgiler
Veri setleri
Bağımsız
Dengesizlik Oranı
nazınlık
nçoğunluk
n
değişken
(nçoğunluk /nazınlık )
sayısı
Pima Indian
9
268
500
768
1.87
Diabetes
Ecoli
5
34
301
335
8.85
Haberman

3

81

224

305

2.77

Sonar

60

23

97

110

4.22

Glass0

9

70

144

214

2.06

Ionosphere

32

126

225

351

1.79

Sınıflar

Negative,
Positive
Negative,
Positive
Negative,
Positive
R,M
Negative,
Positive
Bad, Good

Bu veri setlerine karar ağacı yöntemlerinden C4.5 (C=0.25, M=2) 10 tekrarlı 10 kat
çapraz geçerlililk ile uygulanmıştır. Bu uygulama rastgele aşırıörnekleme, rastgele
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azörnekleme, SMOTE ve düzenlenmiş SMOTE için ayrı ayrı uygulanmış ve elde edilen
performanslar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. C4.5 sınıflayıcısı çapraz geçerlilik sonuçları
Yöntem
Pima Indian Diabetes
Aşırıörnekleme
Azörnekleme
SMOTE
Düzenlenmiş SMOTE
Ecoli
Aşırıörnekleme
Azörnekleme
SMOTE
Düzenlenmiş SMOTE
Haberman
Aşırıörnekleme
Azörnekleme
SMOTE
Düzenlenmiş SMOTE
Sonar
Aşırıörnekleme
Azörnekleme
SMOTE
Düzenlenmiş SMOTE
Glass0
Aşırıörnekleme
Azörnekleme
SMOTE
Düzenlenmiş SMOTE
Ionosphere
Aşırıörnekleme
Azörnekleme
SMOTE
Düzenlenmiş SMOTE

F skoru
0.636
0.644
0.642
0.65
0.531
0.437
0.54
0.563
0.475
0.469
0.478
0.485
0.882
0.784
0.84
0.832
0.7
0.717
0.71
0.724
0.57
0.562
0.495
0.586

AUC
0.685
0.745
0.744
0.747
0.767
0.798
0.832
0.786
0.62
0.625
0.624
0.626
0.756
0.736
0.749
0.767
0.776
0.808
0.798
0.817
0.825
0.862
0.888
0.854

G ortalama
0.64
0.651
0.646
0.655
0.558
0.496
0.561
0.581
0.497
0.487
0.496
0.5
0.888
0.8
0.853
0.845
0.707
0.73
0.718
0.732
0.583
0.593
0.543
0.596

Tablo 2’de koyu renkle gösterilen skorlar o veri için en iyi skorlardır. Düzenlenmiş
SMOTE’un mevcut veri setlerinin her birisinde en az bir performans ölçüsünde en iyi sonucu
verdiği görülmektedir. Toplamda yöntemlerin farklı performanslarda kaç kez en iyi sonucu
verdikleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Yöntemlerin başarı sayıları
Yöntem
Aşırıörnekleme
Azörnekleme
SMOTE
Düzenlenmiş SMOTE

F skoru
1
0
0
5

AUC
0
0
2
4

G ortalama
1
0
0
5

4. Sonuçlar
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Çalışmada farklı yeniden örnekleme yöntemleri ile önerdiğimiz yöntem, 6 farklı
veride C4.5 karar ağacı sınıflayıcısı içerisinde uygulanmıştır. Performansları elde etmek için
10 tekrarlı 10 kat çapraz geçerlilik yöntemi uygulanmıştır. F skoruna göre aşırıörnekleme
yöntemi 1 veride, düzenlenmiş SMOTE ise 5 veride en iyi sonucu vermiştir. AUC değerine
göre SMOTE 2 veride, düzenlenmiş SMOTE ise 4 veride en iyi sonucu vermiştir. G ortalama
değerine göre ise 1 veride aşırıörnekleme yöntemi, 5 veride ise düzenlenmiş SMOTE en iyi
sonucu vermiştir. Tüm bu sonuçlar neticesinde düzenlenmiş SMOTE yönteminin daha az
gürültüye neden olduğu görülmüş ve bu sayede performansının diğer yöntemlere göre daha
iyi olduğu tespit edilmiştir. Dengesiz sınıf problemini çözmede önerdiğimiz bu yöntem daha
farklı ve sınıflayıcılarda incelenerek daha ayrıntılı sonuçlar görülebilir.
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EMİNE IŞINSU’NUN ROMANLARINDA DİL VE HALK KÜLTÜRÜ

Dr. Abdulhamit TOPRAK
Çağdaş edebiyatımızın önemli yazarlarından biri olan Işınsu, Türk romancılık ve kültür
tarihinde, ortaya koyduğu eserleriyle Türk edebiyatının mihenk taşlarından biri olmayı
başarmış kadın yazarlardan biridir. Eserlerindeki dil ve kültürel unsurların varlığı, onu değerli
bir yazar durumuna getirmiştir. Gerek yazdığı tasavvufi ve tarihi romanlarla gerekse fikri
romanlarıyla Türk edebiyatında adından bahsettiren ender şahsiyetlerden biri olmuştur.
Üslubundaki canlılık ve samimiyet, dilindeki sadelik ve Türk halk kültürüne yer vermekle
Türk edebiyat tarihinde güzide eserler bırakan yazarlar arasında yerini almayı başarmış bir
yazardır.
Işınsu ilk romanı Küçük Dünya ile sürekli bir gelişme seyri göstermiştir. Roman tekniği ve
tipleştirme bakımından günümüz romancılığının ilk ismi sayılabilir. Işınsu Çağdaş Türk
romancılığının bir mihenk taşıdır. Roman tekniği Işınsu’da kusursuzdur. Olaylar mükemmel
bir şekilde işlenir ve bağlanır. Bir gerilim romancısı olarak, okuyucunun merak duygusunu
sürekli elinde tutar. Canbaz ve Sancı gibi romanlarında kullandığı roman teknikleri, gerilimi
daha da artırarak, okuyucuda büyük bir merak duygusu uyandırır. Ayrıca kullandığı deyim,
atasözü ve halk söyleyişleriyle okuyucuda ilgi uyandırması Işınsu’nun bir başka önemli
özelliğidir. Tasavvufi romanlarında yer verdiği menkıbeler ve menkıbevi kişiler, onun
tasavvufa olan ilgisini ortaya koyması bakımından ve tasavvufa olan ilgisini göstermesi
yönünden önemlidir. Emine Işınsu gerek güncel sorunlara cevap araması, gerekse tarih bilinci
vermesinin yanı sıra, insani evrensel değerleri vermesi açısından da güçlü bir yazardır.
Romanlarında gerekçi bir anlayışa sahip olan yazar, toplumsal sorunları, tarihi olayları ve
idealleri kadın dikkati ve titizliğiyle işler. Kahramanları genelde günlük hayatın içinden
seçtiği güçlü kadınlardır. Işınsu’nun güncel ve tarihi sorunlara değinmesi, halk kültürüne yer
vermesi onun aydın bir yazar olduğunu göstermesi bakımından dikkate şayan bir davranıştır.

Anahtar sözcükler: Emine Işınsu, Dil, Kültür, Tarih

LANGUAGE AND FOLK CULTURE IN EMINE IŞINSU’S NOVELS

One of the most important writers of contemporary literature, Işınsu is one of the writers of
Turkish literature who has succeeded in becoming one of the cornerstones of Turkish
literature. The existence of language and cultural elements in his works has made him a
valuable author. He has become one of the rare personalities who has mentioned his name
with his mystical and historical novels and his intellectual novels. The style of life and
sincerity, the simplicity of the language and the Turkish folk culture, giving place to the
Turkish literature in the history of the author of a writer who has managed to take the place of
outstanding works.
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Işınsu showed a continuous development with his first novel Küçük Dünya. It can be
considered as the first name of novelism in terms of novel technique and typing. Işınsu is a
touchstone of Contemporary Turkish novelism. Novel technique is perfect in Işınsu. The
events are perfectly processed and connected. As a thriller novelist, he constantly keeps the
reader's curiosity. Novel techniques used in his novels such as Canbaz and Sancı raise the
tension and awaken a great sense of curiosity in the reader. Another important feature of
Işınsu is that it attracts attention in the reader with its idiom, proverb and folk sayings. His
portrayal of mysticism and mystic persons in his Sufism novels is important in terms of
revealing his interest in Sufism and showing his interest in Sufism. Emine Işınsu is not only
an answer seeker for the current problems but also the historical consciousness, she is also a
powerful writer in terms of giving humanitarian universal values. The author, who has a
reasonable understanding in his novels, handles social problems, historical events and ideals
with women's attention and meticulousness. The protagonists are usually the strongest
women chosen from daily life. Addressing contemporary and historical problems and giving
a place to folk culture is an important behavior in terms of showing that he is an intellectual
writer.

Key words: Emine Işınsu, Language, Culture, History

GİRİŞ
Dil tarih boyunca gerek taş yazıtlarda gerek kitabelerde, gerekse yazılı metinlerde önemli bir
unsur olarak yerini koruyagelmiştir. Sanatçılar ve yazarlar gerek yazılarında gerekse
söyleyişlerinde dile dikkat etmeye çalışmış, kendilerine özgü bir dil oluşturmaya gayreti içine
girmişlerdir. Bu gayret sanatçı ve yazarı özgünlüğe yönlendirir. Özgün sanatçı ve yazar
olmanın önemli gereklerinden biri olan orijinal bir üsluba sahip olma isteği, pek çok sanatçı
ve yazarda görülür. Dil, bir bakıma sanatçı ve yazarın kimliğidir. Her yazar bu kimliğini en
orijinal ifadelerle ortaya koyma çalışır. Sadelik, akıcılık, duruluk, açıklık; özgün ve anlaşılır
bir üslubun temel nitelikleridir. Muğlak ifadeler anlatılmak istenenin üslubuna gölge düşüren
faktörlerden biridir. Dolayısıyla dilin açık, sade, duru ve akıcı olması, üslup bakımından
önemli faktörler karşımıza çıkmaktadır.
Dil, anlatılan veya ele alınan konuya göre şekil alabilen bir canlıdır; zira dilin güncellenebilir
bir özelliği vardır. Dilin kullanımı; anlatılan olayın veya dilin kullanıldığı yazı türüne göre
değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla dilin değişkenliği çok yönlü olarak karşımıza
çıkmaktadır.
1. Emine Işınsu’nun Romanlarında Dil
Türk edebiyatının güçlü yazarlarından biri olan Işınsu, roman ve hikâyeleriyle okuyucularına
etkilemeyi başarabilmiş kadın yazarlardan biridir. Çağdaş Türk romancılığının gelişme
çizgisini başarıyla devam ettiren, Türk romanının zirvelerinden biri olan, tarihe ve tasavvufa
olan duyarlılığıyla günümüz yazarlarına örnek olabilen bir yazar olan Işınsu, Türk edebiyat
ve roman tarihindeki oldukça başarılı yazarlardan biridir. Emine Işınsu gerek güncel
sorunlara cevap araması, gerekse tarih bilinci vermesi ve insani evrensel değerleri vermesi
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açısından güçlü bir yazardır. Romanlarında gerekçi bir anlayışa sahip olan yazar, toplumsal
sorunları, tarihi olayları ve idealleri kadın dikkati ve titizliğiyle işler. Onun bu özellikleri,
okunmasını, anlaşılmasını ve günümüzde Türk edebiyatındaki yerini sağlamlaştırmasına
temel oluşturmuştur.
Işınsu’nun dili; akıcı, sade, duru ve açık bir nitelik gösterir. Işınsu’da dil asla bir sorun olarak
görülmemiştir. Onun dilinde samimiyet, akıcılık vardır. Romanlarında bazen farklı nitelikler
gösterebilmektedir. Çünkü Işınsu siyasi, tasavvufi ve kültürel konularda yazmış ve konunun
gerektirdiği bir dille okurunun karşısına çıkmayı yeğlemiştir. Anlatılan konunun içeriğine
göre dil; bazen dramatik, bazen de lirik olabilmiştir. Bu, Işınsu’nun dile hakim olduğunu
göstermekle birlikte, ne denli usta bir yazar olduğunu da gösterir. Işınsu’nun romancılığı
güçlü ve okunur kılan etmenler; kurgu yeteneği kadar, dildeki ustalığı da olduğu söylenebilir.
Onun romanlarında karakter/tipleri kadar, dili de canlıdır. Bu özelliğinden ötürü onun tipleri
roman sayfalarında yaprak yaprak canlanır. Roman okundukça karakterlerin ruh halleri,
tutumları ve söyleyişleri ile adeta içimizde, canlı biri olduğu kanısına varırız. Karakterlerini,
oldukça canlı ve içimizden biri gibi karakterize ederek anlatması önemlidir. Üslubunun ve
karakterlerinin bu denli canlı olması, okurun kendini bir anda olayların içinde bulmasını ve
olayları bizzat kendileri yaşamış hissi duymasını sağlamıştır. Işınsu bazı romanlarında,
romanın konusu gereği, üslubuna az da olsa hissiyatına yansıttığı söylenebilir. Canbaz ve
Sancı romanları ile tasavvufi hususlarda yazdığı romanlarının üslubu arasında bariz bir farkın
olduğu görülmektedir. Siyasi romanlarında yaşadığı duygular nedeniyle üslubunun biraz daha
keskin olduğu tespit edilmiştir. Ancak Işınsu’nun, eserlerinde bazı halk söyleyişleri dışında,
edebi dilin dışına çıktığı pek görülmemiştir. Küçük Dünya romanında olayların akışına göre
bazı halk söyleyişlerine (argo/küfür) başvurmuştur.
- Kes sesini sersem, kes! İşte bana doğurduğun kızı bu, bu susak ağızlı, bu utanmaz,
bu rezil kız! (Işınsu, 2011: 45)
Ahmet Hüseyinof çıkarmış meseleyi meydana.
Köpek!
Köpek köpektir, yakalıyor adamları, tutuyor isyancıların tümünü (Işınsu, 2011: 108)
Marks dinimize düşman, milliyetimize düşman. Hepsi aynı bokun soyu! (Işınsu, 2011:
65)
- Ne konuştunuz Stefanla
- Hiçç!
- Nasıl hiç?
- Domuzluğun tuttu galiba. (Işınsu, 2011: 151)
Zikir Tapduk Emre’nin, “Hayırlı geceniz, hayırla sabahlara bağlansın, hayırla
gidiniz.” Sözüyle noktalandı. (Işınsu, 2009: 209)
- Tabi arkadaşım, kal sağlıcakla
- Yengeme selam et benden
- Tamam kal sağlıcakla
- Hayırla git. (Işınsu, 2009: 173)
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Küçük Dünya ve Hacı Bayram Veli romanlarından alıntıladığımız bu örnekler, Işınsu’nun
farklı konularda yazdığı romanlarında hissiyatının üsluba nasıl yansıdığını göstermektedir.
Dil; atasözleri, deyimler ve halk söyleyişleriyle süslenmiş ve doğallık kazanmıştır. Işınsu’nun
usta bir yazar olması, onda dil ve üslup sorununun olmasını engellemiştir. Öyle ki dil onun
romanlarında akıcı, canlı, duru haliyle ilmek ilmek işlenmiştir.
2. Emine Işınsu’nun Romanlarında Halk Kültürü
Halk kültürü; toplumun gelenek ve göreneklerini, dinî ve halk inançlarını, maddi ve
manevi değerlerini kapsayan, uzun yılların tecrübe ve birikimlerinin bir araya gelmesiyle
oluşan kültürdür. Halk kültürü milli ve gelenekseldir. Halkın kendi uzun yıllar kendi milli
ve geleneksel değerleriyle yoğurup şekillendirdiği halk kültürü, nesilden nesile
aktarılagelen bir zenginlik olup kimi zaman yeni neslin yetişmesinde ve olgunlaşmasında,
kimi zaman da geçmişten faydalanmasında önemli rol oynamıştır.
Geçmişten günümüze kadar sürekli bir değişim ve gelişim gösteren halk kültürü, yıllarca
zenginleşe zenginleşe günümüze kadar gelmiştir. Halk kültürünün, zamanla bazı
değerlerini yitirmiş ve unutulmuştur. Hayat koşulları, göçler, kültürel alışveriş ve
etkileşim, teknolojik gelişmeler ve yetişen neslin çoğu zaman kültürel değerlere kayıtsız
kalması gibi faktörler, halk kültürünün bazı değerlerinin unutulmasına neden olmuştur.
Buna rağmen halk kültürünün her geçen gün zenginleştiğini söylemek de mümkündür.
Emine Işınsu’nun güncel sorunlara cevap araması, tarih bilinci vermesi ve evrensel insani
değerleri vermesi halk kültürünün, onun romanlarında önemli yer tutmasını sağlamıştır.
Toplumsal sorunlara kayıtsız kalmaması, tarihi olayları gerçekçi bir anlayışla dile
getirmesi, halk kültürünün Işınsu’nun romanlarının bir vazgeçilmezi durumuna
getirmiştir.
Işınsu’nun romanlarında halk kültürünün öneli unsurları olan tasavvufi unsurlar, türküler,
maniler, ağıtlar, tekerlemeler, mutfak kültürü, deyimler ve atasözleri bulunmaktadır.
2.1.Menkıbeler
Emine Işınsu’nun Romanlarında Niyazi Mısri, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli ve Hacı
Bektaşi Veli’nin menkıbelerine rastlanmıştır.
Kızmayan Demir
- Şeyh Hamit:
- Şöyle gel diz dize oturalım, dedi evet daha yakına gel, şimdi elerlini ellerime ver,
gözlerimi kapatma. Ben üç tarikatın; Ebheriyye, Nakşiye ve Halvetiye’nin Şeyhiyim sen
hangisine talip olmak istersin?
Numan:
- Üçüne de efendim!
- Peki, şimdi söyleyeceklerimi benim arkamdan tekrar et:
Ya Rab, Ya Rab ben elimden, dilimden, gözümden, sözümden, kulağımdan çıkan
bütün küçük ve büyük günahlara tövbe eyledim. Ebheriye, Nakşiye ve Halvetiye tarikatlarını
kabul ettim.
Hacı Bayram Veli dünya değiştirdi, hepimiz onun namazını kılmaya gideriz.
Çiftçi: “Madem büyük bir veli imiş, bari bende gidip namaz kılayım.” Diye düşündü,
o da yürümeye başladı.
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Namaz çok büyük bir kalabalıkla kılındı, halk caminin ötesindeki sokaklara taşmıştı.
Her şey bittikten sonra, çiftçi tekrar çarşıya indi, dükkânlar yavaş yavaş açılıyordu, demirciyi
buldu, sapan demirini gösterdi.
Adam:
Hemen yaparım Efendi sen şöyle otur, dedi.
Hemen orada, saçı başı dağınık, meczup görünüşlü ufak tefek bir adamın yanında yer
gösterdi; çiftçi oturdu. Ateş körükledi, mavimsi, alımsı alevler yükseldi, demirci sapan
demirini içine koydu, bir süre bekledi, çıkardı, fakat demirin kızması nerede, ısınmıştı bile.
Tekrar koydu ateşin içine, daha uzun bir süre bekledim… Tekrar çıkardı, yine aynı
soğukluktaydı denir.
Üçüncü kez aynı hareketleri tekrarladı, demir hala buz gibiydi!...
Ben hiç anlamadım bu iki dedi, adamakıllı şaşırmış, biraz da korkmuştu, şeytan mı
karışıyordu işine!...
Meczup görünüşlü adam çiftçiye sordu
- Sen neredeydin?
- Veli’nin namazındaydım.
- Demir neredeydi?
- Kuşağıma sokmuştum!
- Bu demir kızmaz dedi meczup. Zira namaz kılarken, adamın kuşağındaymış!
Demirci meczuba:
- Hikmetini söyle babam, dedi.
Meczup
- Kim ki Hz. Şeyhin namazını kılmıştır, Allahu Teala onu cehennemde yakmaz, bu
ona delildir. Demir de bu yüzden kızmadı zaten. (Işınsu, 2009: 477)
Işınsu, burada Hacı Bayram Veli’nin ölümünden sonra meydana gelen bir kerametine
açıklık getirmeye çalışmıştır.
2.2. Tekerleme
Tekerlemeler; masal, hikâye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi bazı türler içinde veya
müstakil olarak ortaya çıkan mahsullerdir. Masalcı, meddah, karagözcü, hoş – sohbet
insan vb. maksatlarını anlatmaya başlarken dinleyicilerle seyirci topluluğunun dikkatlerini
bir noktada birleştirmek ihtiyacı duyarlar.
Tekerleme söyleyicisi; vezin, kafiye, aliterasyon ve seciden faydalanarak hisleri,
fikirleri, hayalleri “tezada, mübalağaya, güldürmeye, şaşırtmaya, tuhaflığa” dayalı birtakım
söz kalıpları içinde art arda, ister açık ister kapalı bir şekilde ustalıkla sıralar ve yuvarlar.
Tekerlemeler, içinde bulundukları türlere göre genelde masal ve oyun tekerlemesi gibi adlar
alırlar.
Emine Işınsu’nun incelediğimiz eserlerinde tekerlemelere, Ak Topraklar ve Kaf
Dağının Ardında adlı eserinde rastlamaktayız.
Göz açuban gördüğüm
Kardeş deyüp sevdiğim
Yoldaş deyip sarıldığım
Uzun yolu beraber gittiğim. (Işınsu, 2012: 76)
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Tak tak eden kabacık
Beni bırakıp giden babacık (Işınsu, 1999: 33)
2.3.Destan
Milletlerin yaşadığı olağanüstülüklerin anlatıldığı bir tür olan destanlar, halk
kültürünün aktarımında önemli rol oynar. Destanlarda; o milletin başından geçenler,
gelenekler, görenekler, göçler vs yer alır. Anlatıcısının hayal dünyasına göre anlatımı
değişebilen destanlarda zaman kavramı önemli yer tutar, zira yaşanan olağanüstülüklerin
destanlaşabilmesi üzerinden yeterli bir zamanın geçmesi gerekmektedir. Bu zaman diliminde
destana, halkın kültürü karışır, destan böylece ait olduğu milletin kültüründen izler taşır.
“Destanlar bir milletin bütün varlığını; elemlerini, kederlerini, sevinç ve coşkunluklarını
kısaca, heyecanlarını hareketlendiren bütün duygu ve düşünce yapısını oluşturan zengin
hazinelerdir.” (Sepetçioğlu, 2004: 9)
Öyle görklüydü kim; ne göğsü kaba güzel dağların üstünde açan çiçekler, ne alaca
kayalardan fışkırıp gelen billur pınarlar, ne boynu uzun kuğu kuşları, ne nazlı turnalara ona eş
bulabilirdi. Adını “Alp Arslan Mehmed” koydular; “adı ile yaşasın, adına layık er olsun.”
Dediler. Alp Arslan, anasının sütü bir emdi, bir daha emmedi. Yiyecek istedi, konuştu.
Doğduktan 40 gün sonra yürüdü atına bindi, sürdü gitti. Ayağları kurt ayağına benzer ola,
beli kurt beli misaliydi. Vücudun her yanı, güneşte altın gibi ışınan tüylerle kaplıydı…
Oğuz’un ülkesinde büyük bir orman vardı; içinde çaylar, ırmaklar akar, olmadık renk görklü
çiçekler açardı. Av hayvanının ise, bolcası bulunurdu. Yalnız o ormanı, bir kara evren yurt
bellemişti. Ne özü çıkıp gidiyor, ne bir kimseyi içeri sokuyordu. Nice alıp yiğitlerin başı, onu
öldürmek uğruna gitti…
Nice yeşilce çayırlarda çiçek deren ince kızlar, onun pençesi altında kaldı. Ulus
açlıktan çıkarılıp duruyor, ormanda ise av hayvanı bulunuyordu. Ne ormana girebilmenin
mümkünü var, ne ol evreni öldürebilmenin! Bir dün Alp Arslan, okun ve yayın ve kalkanın
ve kargısın alıp gitti, yeşilin seninde ormana daldı, evren uyuyor olmalıydı; gürül gürül
horlaması alaca kuşları, güzel gözlü ceylanları ürkütüyordu. Alp Arslan narin bir geyik
avladı, söğüt dalının incesi ile, bir ağaca sımsıkı bağladı, gitti…..
Alp Arslan büyüdükçe altmış teke derisinden kürk eylese topuklarını örtmeyen, altı
teke derisinden yapılan börk kulaklarını kapamayan, yiğitten de yiğit bir delikanlı oldu çıktı.
Babası Çağrı Başbuğ’un ölümünden sonra Horasan valisi oldu. Amcası Sultan Tuğrul’un
ölümünden sonra da, Selçuklulara sultan ve başbuğ! At ayağı çabuk olur, aşık dili yüklü olur;
böylece Oğuz Han’ın destanın Alp Arslan’a mal olageldi… (Işınsu, 2012: 80)
Işınsu bu parçada Oğuz Kağan Destanına göndermede bulunuyor. Alp Aslan’ın kırk günde
yürümesi, anasının sütünü bir kere emip daha sonra emmemesi, yiyecek isteyip konuşması,
doğduktan kırk gün sonra yürümesi, atına binip sürmesi, ayaklarının kurt ayağına benzemesi
ve kurt misali olması, vücudunun her yanının güneşte altın gibi ışıyan tüylerle kaplı olması;
Oğuz Kağan destanına birer göndermedir. Alp Aslan’ın bu yaşadıkları ve bu özelliklerinin
hepsi Oğuz Kağan’da da mevcuttur. Yazar böylece Oğuz Kağan destanını Alp Aslan’a mal
etmiş oluyor. Ayrıca Alp Aslan ve Oğuz Kağan’ın yiğitlikleri de benzerlik taşımaktadır.
2.4.Ağızlar ve Halk Söyleyişi
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Toplumların ve kişilerin yapılarına uygun olarak veya o yörenin ağız yapısından
kaynaklanan bir kültürel zenginliktir. Türlü konuşmalar ve çağırmalar ağızlarda olduğu gibi
bölgeye, yöreye, hatta zamana ve mahalleye göre bile değişebilmektedir.
Emine Işınsu’nun Tasavvufi ve daha çok siyasi konularda yazdığını göz önünde
bulundurursak, onun romanlarında halk söyleyişlerinin çok fazla yer almadığını
düşünebiliriz. Daha çok edebi bir dil kullanan Işınsu, zaman zaman ağızlara ve halk
söyleyişlerine yer vermiştir. Özellikle Küçük Dünya romanında halk söyleyiş ve ağızlarına
yer verdiğini görüyoruz.
Numan, sinirden ağlamak üzereydi:
- Ama neden? Diye sordu tekrar.
- Yetti gayri be, deminden beri karşımda oturup “Ama neden?” diyorsun başka bir laf
bilmez misin sen? (Işınsu, 2009: 68)
2.5. Halk Mutfağı
İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için temek olan gereksinimlerden biri
mutfak kültürüdür. Mutfak kültürü yaşam için en temek unsurlardandır. İnsan yaşamını
sürdürmek için yemek ve içmek zorundadır. Yemek ve içecek türleri geçmişten günümüze
sürekli artış ve değişiklik göstermiştir. Artan bu ihtiyaçların karşılanması için farklı mutfak
kültürleri ortaya çıkmıştır bölgeden bölgeye ve yörende yöreye değişiklik gösteren halk
mutfağı, insan yaşamında önemli bir yer edinmiştir. Yiyecek türleri milletlerin mutfak
kültürünü yansıtmada önemli rol oynar. Işınsu’nun romanlarında mutfak kültürü ile ilgili
türlü örneklere rastlanmıştır.
Kızlardan biri:
-Keşke şimdi bir çiğköfte de olsa, diye hayıflandı.
Urfa’ya geleli birkaç gün olduğu halde, Urfa yemeklerine alışmışlar bile. Çiğköfte;
bulgurla çiğ etin, bol bol biberin, soğan vs. bir araya gelip gayet iyi yoğrulmasından yapılan
bir köfte çeşidi. .(Işınsu, 2012a: 125)
Arkamı dönüp tabağı hazırlamaya devam ettim; dolma, pilaki, patlıcan kızartması,
mayonezli makarna, çılbır…Bak böyle bir masada çılbırı ilk defa görüyorum…Neden
olmasın ki…Çerkes tavuğu, yoğurtlu havuç…(Işınsu, 2005: 106)
Yiyecek türleri, bir milletin mutfak kültürünü dolayısıyla halk kültürel kimliğini
yansıtan önemli unsurlardır. Sözgelimi; kebap denilince akla ilk olarak Adana, Çiğköfte
denince Şanlıurfa gelir.
SONUÇ
Yazarlar ait oldukları milletlerin aynası hükmündedirler. Ait oldukları toplumun kültürlerini,
yaşam tarzlarını, maddi ve manevi diğer değerlerini eserlerine yansıtır ve kültürün
aktarımında kilit bir rol oynarlar. Günümüzde pek çok yazarın gerek şiirlerinde ve
hikâyelerinde, gerekse romanlarında ve diğer türde yazdıkları eserlerinde kendi toplumlarının
maddi ve manevi değerlerini ortaya koydukları tespit edilmiştir. Işınsu’nun yaptığı da tam
olarak budur, o da yaşadığı topluma bağımsız kalmamış, sorumluluk bilinciyle ait olduğu
toplumun değerlerini eserlerine yansıtmıştır. Dolayısıyla Işınsu’nun incelediğimiz
eserlerinde, halk kültürünün, geleneklerinin, yaşam tarzlarının yer aldığı görülmüştür.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE DÜĞÜN
Dr. Abdulhamit TOPRAK
Kültür; maddi ve manevi değerlerin uzun yılların getirdiği birikimlerden oluşan ulusal bir
değerler kombinasyonu olup gelenek, görenek gibi değişim ve etkileşime en açık
olgulardandır. Anadolu’nun geçmişten günümüze kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği
yapmış olması, kültürel bakımdan zenginliği beraberinde getirmiştir. Her medeniyetin yaşam
tarzı, sosyal ve beşeri ilişkileri, gelenek ve görenekleri kültürünün şekillenmesinde rol oynar.
Kültür zamana ve mekâna bağlı olarak değişebildiği gibi medya iletişim araçlarının artması
ve iletişimi giderek kolaylaşması, değişen sosyal, ekonomik ve beşeri dengeler de kültürün
değişmesinde ve çeşitlenmesinde önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültür
denilince akla bayramlar, gelenek, görenekler, misafirperverlik ve düğün gibi maddi ve
manevi değerler gelir. Bu çalışmada kültürün önemli bir parçası olan düğünler ele alınacaktır.
Düğünler; insanların en mutlu günlerini ifade eden, insanların bir araya geldiği kutlamalar
yaptığı, kaynaştığı, özlem giderdiği ve en önemlisi ailelerin birleştiği ve akraba olduğu
önemli organizasyonlardır. Kültürün bir parçası olan düğünler; geçmişten bugüne dek farklı
şekiller alarak karşımıza çıkmıştır; bunun sebebi toplumların gelenek ve göreneklerinin yanı
sıra, kültürleri, bakış açıları, sosyo-ekonomik koşullar ve zamanla köyden kente olan
göçlerdir. Dolayısıyla düğünlerin de zamanla birtakım değişimlere uğraması doğal
karşılanmalıdır. Anadolu’nun farklı şehirlerinde yapılan düğünlere bakıldığında, yörenin
gelenek ve göreneklerine göre düğünlerin yapıldığı görülmüştür. Düğünler bir anlamda,
ailelerin hem birbirlerini hem de gelenek ve göreneklerini tanıdığı önemli organizasyonlar
olarak düşünülebilir. Atalarımızdan bugüne dek düğünler her iki aile için de önemli
değerlerden biri olarak görülmüştür. Bu çalışmada, atalarımızdan günümüze kadar
düğünlerdeki değişiklikler, düğün öncesinde ve sonrasında yapılanlar ve düğünle ilgili
gelenek, görenek ve âdetler farklı şehirlerden örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Düğün, Medeniyet, Gelenek, Değişim

WEDDING IN TURKISH CULTURE
Culture; a combination of national values, consisting of the long years of tangible and
spiritual values, is the most obvious phenomenon of change and interaction, such as tradition
and customs. The fact that Anatolia has hosted different civilizations from the past to the
present has brought a wealth of cultural richness. The lifestyle, social and humanities of Each
civilization play a role in shaping the culture of tradition and traditions. Culture can vary
depending on time and space, as well as increasing media communication tools and
facilitating communication, changing social, economic and human balances as important
factors in the change and diversification of culture stands. When Culture is called, it comes to
mind, bairams, tradition, traditions, hospitality, and tangible and spiritual values such as
weddings. In This study, weddings which are an important part of culture will be addressed.
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Weddings; the most important organizations that express the happiest days of the people, the
celebrations where people come together, mingling, yearning and most importantly, the
families unite and are related. Weddings, that are part of Culture; We have been taking
different shapes from the past to date; this is because of the traditions and customs of
societies, as well as cultures, perspectives, socio-economic conditions, and time-to-town
migrants. Therefore, it should be natural to have weddings to undergo certain changes over
time. When looking at weddings made in different cities of Anatolia, weddings were made
according to the traditions and customs of the region. Weddings can be considered as
important organisations in a sense that families both know each other and their traditions and
customs. From our Ancestors to today, weddings have been seen as one of the important
values for both families. In This study, the changes in weddings from our ancestors to the
present, the tradition, customs and traditions related to the wedding before and after the
weddings were tried to be explained with examples from different cities.

Keywords: Culture, Wedding, Civilization, Tradition, Change
GİRİŞ
Sosyal bir varlık olan insan; hayatını ve soyunu devam ettirebilmek, sosyal ilişkilerini
geliştirebilmek; mutluluğunu, sevincini, hüznünü, kederini paylaşabilmek, yalnızlığını sona
erdirmek için evlenmek ister. Evlenmek, bireylerin toplumda statü kazanmalarını sağlayan
önemli faktörlerden biridir. Düğünün amacı kadın ve erkeğin, evliliğini ilan etme
düşüncesidir. Yapılan düğünle toplum artık kadın ve erkeğin evli olduğunu öğrenmiş olur.
Düğünün zamanı ve mekânı her iki ailenin de uygun görüşü dikkate alınarak belirlenir.
Düğünlerde bir diğer amaç bütün eş, dost ve akrabayı toplayıp tarafların evlilik işlemlerinin
gerçekleştiğini göstermektir.
Düğünler toplumların gelenek ve göreneklerini, örf ve âdetlerini göstermesi ve yansıtması
açısından önem arz eder. Bu yüzden düğün sahipleri, imkânları ölçüsünde en güzel düğünü
yapmaya çalışırlar. Düğün, gelin ve damat için de önemli bir törendir. Damat ve gelinin en
mutlu oldukları anlarından biri düğünleridir. Bu nedenle hem gelin hem de damat tarafı
düğünün kusursuz olması için büyük bir çaba gösterirler.
1. Düğünlerle İlgili Gelenekler
Türklerde düğünler aile olmanın önemli gereklerinden biridir. Düğünlerin ait olunan
toplumun kültürüne ve geleneklerine göre yapıldığı söylenebilir. Ancak geçmişten günümüze
Türk kültüründe düğünler, kalıplaşmış bazı geleneklere sahiptir. Bu gelenekler, toplumsal
açıdan düğünlerin icra edilmesinde önemli yer tutmaktadır. Düğünlere ait bu gelenekler; Kız
İsteme, başlık parası, nişan, nikâh, kalın.
“Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra da korudukları eski düğün adetlerini özellikle
taşrada olmak üzere bugün de sürdürmektedirler. Halen Anadolu ve Trakya'da çeşitli yörelere
göre ayrıntıları değişen, fakat ana hatları genelde aynı olan düğün çoğunlukla nikâhtan hemen
sonra yapılır.” (Nutku,1994: 16)
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1.1.1 Kız İsteme
Kız isteme, düğün öncesi olması gereken en önemli gelenek ve gerekliliktir. Kız isteme,
genel olarak erkek tarafının kız tarafına günler öncesinden haber vererek gitmesiyle
gerçekleştirilir. Kız tarafı için, isteme olayı ne denli önemliyse, erkek tarafı için de o kadar
önemlidir. Bu nedenle her iki taraf da aile büyükleriyle kız isteme geleneğini yerine getirir.
Kız isteme esnasında her iki tarafın büyüklerinin olması, büyüklerin de akraba olmayı kabul
ettiği anlamına gelir. Kız tarafı, erkek tarafını benimsemişse en güzel şekilde ağırlamaya ve
uğurlamaya çalışır.
1.1.2. Kalın/Başlık Parası
Eski Türk toplumlarından günümüze kadar düğünlerin günümüze kadar yaşayagelen geleneği
“Kalın ve başlık parası” halen geçerliliğini korumaktadır. Kalın, (eski dilde kalıng) düğünden
önce erkek tarafının, geline vermek üzere söz verdiği mal, para veya kıymetli eşyadır. Kalın,
bir anlamda evleneceklerin birbirlerine “güvence, teminat” vermeleri demektir.
1.1.3. Söz Kesme ve Nişan
Kız isteme merasimi bittikten sonra, aile büyüklerinin vereceği karara göre söz kesilir ve
ardından uygun görülen en kısa sürede nişan yapılır. Nişan gelenekleri diğer gelenekler gibi
yöreden yöreye ufak değişiklikler gösterebilmektedir. Söz gelimi, İç Anadolu’nun bazı
yörelerinde nişandan önce damat adayı kız babası veya akrabaları tarafından sınanır.
1.1.4. Düğün
Türkler tarih boyunca düğünlere büyük önem vermişlerdir. Düğünler, ailelerin kaynaşması,
akraba olması, gelenek ve göreneklerin yansıtılması ve ailelerin toplumdaki konumlarını
ortaya koyması bakımından önemlidir. Ayrıca düğünler, toplumun temelini oluşturan ailenin
meydana getirilmesinde rol oynayan temel basamaklardan biri olmanın yanı sıra Aile
olgusu, Türklerde tarih boyunca önemsenen ve el üstünde tutulan bir olgu olmuştur.
Boratav düğün için şunları söyler: “Törenlerin kimi kesimleri coşkun eğlenceler, yeme-içme,
“düğün-bayram” havası içinde geçtiği halde, başka dönemleri «ağıt» görüntüsündedir.
Görücülük, söz kesme ve ağırlık konularında, hısımlık bağı kuracak ailelerin karşılıklı
çekişmeleri ekonomik bir işlem anlamı alır. Düğün, bugün, evlenme törenleri dizisinin belli
bir kesimini: gelin hamamı, kına, gelin alma, gerdek ve gerdek ertesi gösterilerini içine alan,
en uzunu bir haftalık, çoğu kez üç günlük bir süre için kullanılıyor; ama, ilk anlamı ile
bağlama, bağlanma demektir; düğüm, düğme kelimelerini de türeten düğ fiil kökü, tügbiçiminde Kâşgarlı Mahmûd'un sözlüğünde geçer; Kâşgarlı, aynı kökten türemiş başka
kelimeleri, bu arada bizim dilimizde düğüm anlamı ile tüğün'ü de almış sözlüğüne.”
(1984:167-168)
Türkler için aile o kadar önemlidir ki, dünya milletleri içinde aile ve akrabalık bağlarının en
fazla önemsendiği toplumlar, Türk toplumları olmuştur. Türkler, tarih boyunca sağlam bir
aile yapısına sahip olmuş, aile bağlarıyla son derece sıkı bir toplumsal yapı oluşturmuşlardır.
Dolayısıyla düğünlerin, her iki aile açısından önemi çoktur. Türklerde düğünler farklı
şekillerde gerçekleştirilmektedir. Düğünler, bu yönleriyle geçmişten günümüze, bölgeden
bölgeye ve yöreden yöreye değişik şekillerde yapılır. Toplumların geleneksel yapıları,
âdetleri, düğün sahibi ailelerin imkânları farklı düğün şekillerinin ortaya çıkmasını
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sağlamıştır. Düğünler, geçmişten günümüze gelinceye kadar, gerek yaşam koşullarının
değişmesi ve gelenekselliğin her geçen gün minimize olması, gerekse şehir kültürünün ağır
basması, sosyo-ekonomik koşullar ve teknolojinin gelişmesi ile âdeta bir değişim ve dönüşüm
geçirmiştir.
Atsız Tarih, Kültür ve Kahramanlar adlı eserinde Türk düğünleriyle ilgili şu ifadelere yer
vermiştir: “Tuğrul Beğ 1063’te Bağdat’a girerek pek parlak bir düğünle seyyideyi aldı.
Seyyide Tuğrul Beğ’in oturduğu saraya girince Tuğrul Beğ ve oradaki bütün Türk beğleri
ayağa kalktılar. Gelinin şerefine Türk oyunları oynandı. Tuğrul Beğ, Türk göreneğince yedi
gün gelinin odasına girerek onu selamladı ve yüzünü açmadan çıktı. Gerdek sekizinci günü
oldu. Tuğrul Beğ, halife maiyetine pek çok ihsanlarda bulundu.” (Atsız, 2015: 69)
Tuğrul beyin, bir seyyideyi istemesi eski Türklerde yapılan evliliklerde, kişilerin
birbirlerine denk veya soylu bir aileden olmasına önem ve özen gösterildiğini ifade etmesi
açısından önem teşkil etmektedir. Türk göreneğinde gerdekten önce damadın, gelinin odasına
yedi gün gelip sadece selam vererek ve gelinin yüzünü açmadan odadan çıkması, gerdek
sekizinci gün gerçekleşmesi eski Türk göreneklerden biri olarak değerlendirilebilir. Asırlar
öncesinden görülen bu görenek, günümüzde değişikliğe uğramış ve gerdek, damat ve gelinin
rızaları dâhilinde, düğün bittiği gün gerçekleşmektedir.
Şanlıurfa yöresindeki düğünlerde geleneksel bir yapı göze çarpar. Yörede genel olarak
görücü usulü evlilikler yaygındır. Ancak bu usulün her geçen gün zayıfladığı görülmektedir.
Görücü usulü evlilikte kız ve erkek birbirlerini pek görmeden evliliğe adım atarlar.
Muhafazakâr ve geleneksel bir yöre olan Şanlıurfa’da dini nikâhtan önce damat ve gelin
adayının birbiriyle görüşmesi ve konuşması pek hoş karşılanmaz. Nişan kız ve erkekler
birbirlerini görmeden yapılır. Nişanda gelin ve damat adayı yöresel kıyafetler giyer. Düğüne
gelen davetliler de yöresel kıyafetleriyle gelir. Düğün, genelde Cuma günü öğleden sonra
başlar ve Pazar günü ikindi vaktine kadar sürer. Düğünde üç gün boyunca çeşitli yöresel et
yemekleri verilir. Uzaktan gelen davetliler, erkek tarafı ve akrabalarında ve komşularında en
güzel şekilde ağırlanır ve yatıya alınır. Düğünlerde yöresel türküler eşliğinde yöresel oyunlar
oynanır. Oyunlar daha çok halay şeklindedir. Davul ve zurna düğünlerin vazgeçilmez
çalgıları arasında yer almaktadır. Oyun oynayanların davul ve zurnanın ritmine/ezgisine göre
oynadıkları da söylenebilir. Gelin alma pazar günü gerçekleştirilir, gelin damat evine
getirilmeden yatır ve türbe ziyareti yapılır, dua edilir. Gelin damat evine getirilirken
çocukların; hatta yetişkin gençlerin yol kesmesi istenir. Damat eğer büyük bir ailedense
önemli miktarda bir para verilmeden yolun açılmamaya çalışır. Gelin, damat evine
getirildikten sonra takı töreni yapılır, takı töreninden sonra yemek verilir, düğün töreni sona
erer. (KK1)
Sivas yöresinde de davul ve zurna düğünlerin öncelikli çalgısıdır. Gençler davul ve zurna
eşliğinde oynar ve düğünü şenlendirmeye çalışır. Üç gün üç gece süren düğünlerde ilk gün
eve bayrak asılır, üçüncü gün düğün bitince bayrak kaldırılır. Düğünün birinci günü erkek
evinde erkek kınası olur, yapılan oyunlarda bir grup genç toplanır ve damadı kaçırır, sağdıcın
damadı bulması istenilir, sağdıç damadı bulamazsa o bir grup gence para verir, damadı alır.
Erkek kınasında bir grup orta yaşlı erkek toplanır, ortaya büyük bir tepsi ile su konulur, her
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birinin eline birer parça bez verilir, daha sonra oyun kurularak her biri bezi ıslatır ve
birbirlerinin kafasına vururlar. Ayrıca birbirlerini sopayla dövdükleri oyunlar da vardır.
Erkekler böyle eğlenirken bayanlar da başka bir yerde türkü söylerler ve halay çekerler.
İkinci gün kız kınası olur. Erkek tarafında bayanlar toplanıp kız evine giderler, eğlenirler,
kızın kınası yapılırken kız ve annesi ağlatılır, türkü bittikten sonra anne kızın yanına getirilir,
sarılırlar ve daha çok ağlaşırlar. Üçüncü gün gelin almaya gidilir, Sivas davul zurnası
eşliğinde gelin ağlatma havası çalınarak gelin baba evinden çıkarılır. Gelin çıkarılırken kapı
kapatılır, kapı parası alınmaya çalışılır. Gelin çıkarılır, erkek tarafına getirilir ve eğlence bir
müddet daha devam eder. Gelinin giydiği yöresel kıyafet üç beş olarak adlandırılan kıyafettir.
(KK2)
Adıyaman yöresinde düğünler diğer yörelerdeki gibi üç gün üç gece sürer. Davul ve zurna
eşliğinde veya yerel sanatçıların da söylediği türkülerle oyunlar oynanır. Diğer yörelerden
farklı olarak, bundan 25-30 yıl öncesine kadar geline beyaz gelinlik yerine siyah çarşaf
giydirilir ve at sırtında damat evine getirilirdi. Ancak günümüzde değişen koşullar ve
geleneğe bağlılığın her geçen güne azalması nedeniyle artık beyaz gelinliklerin tercih edildiği
görülmektedir. Düğün bittikten ve gelin damat evine getirildikten sonra evin üstünden
çocuklara şeker atılır.(KK3)
Şeker ve buğday dağıtmak eski Türklerde şöyle görülmüştür: “Orta Asya Türkleri arasında,
ruhları memnun etmek için, gelinin, atın yele ve kuyruğuna kımız saçma ritueli, günümüzde,
gelin ve damadın başından bereket, bolluk simgesi olarak un, buğday, şeker, para, çerez
saçma şeklini almıştır. Şamanist inanç sisteminde saçı kız kaçırma olayında da kullanılır.
(Eker,2000: 97)
SONUÇ
Türkler göçebe geçmişe sahip milletlerden biridir. Göçebe olma durumu, kültür çeşitliliğini
ve zenginliğini beraberinde getirmiştir. Yapılan gözlemler ve incelemeler neticesinde,
düğünlerin birer zenginlik kaynağı olduğu görülmüştür. Geçmişten günümüze düğünlerle
ilgili bazı geleneklerin değiştiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla gelenek ve göreneklerde
farklılıklar görülmüştür. Düğünler bu farklılıkların görüldüğü unsurların başında gelip Türk
kültür ve gelenekleri uyarınca yöreden yöreye çeşitli geleneklere sahne olmuştur. Düğünler
kültürün ve geleneklerin yaşatılmasında önemli rol oynayan faktörlerden biri olmakla
birlikte, bunların canlı ve diri kalmasını sağladığı da söylenebilir.
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SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Burcu Ersöz HÜSEYİNSİNOĞLU
Uzm. Fzt. Özge TAHRAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Uzm. Fzt. Derya Azim REZAEİ
Okan Üniversitesi
Özet
Amaç: Çalışmamızın amacı (a) sağlıklı genç bireylerin fiziksel aktivite seviyesini
etkileyebilecek faktörleri belirlemek (b) fiziksel aktivite düzeyini ölçen akıllı telefon
uygulamasının güvenirliğini araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-25 yaş aralığında, akıllı telefon kullanan ve yürümeyi
engelleyen patolojisi olmayan gönüllüler dahil edildi. Olguların demografik bilgileri (yaş,
cinsiyet, meslek, kronik hastalık varlığı, sigara, ders çalışma ve teknolojik cihaz kullanma
saatleri) kaydedildi. Olguların fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi
(UFAA) ile değerlendirildi. Bireylerin akıllı telefonlarına, Runtastic Pedometer uygulaması
indirilerek adım sayıları kaydedildi. Uyku kaliteleri Pitssburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ)
ile, yaşam doyumları Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) kullanılarak sorgulandı.
Bulgular: Katılımcıların (194 kadın, 109 erkek toplam 303 birey) yaş ortalaması 21,78±1,66
yıl, vücut kitle indeksleri ortalaması 22,22±3,41 kg/m² idi. UFAA’ya göre bireylerin fiziksel
aktiviteye bağlı haftalık enerji tüketimi ortalama 3071,58±4495,45 MET-dk/hafta idi. UFAA
skoru ile yaş arasında anlamlı bir ilişki saptandı (r=0,1; p=0,04). Erkeklerin fiziksel aktivite
düzeylerinin kadınlardan daha fazla olduğu bulundu (p=0,00). Ek iş yapanların UFAA skoru
ek iş yapmayanlara kıyasla daha düşüktü (p=0,04). Katılımcıların ders dinleme, ders çalışma,
eğlence amaçlı cep telefonu kullanımı ve televizyon izleme sürelerinin UFAA skorunu
etkilemediği görüldü (p>0,05). UFAA skoru ile PUKİ ve YDÖ arasında anlamlı ilişki
bulunamadı (p>0,05). UFAA skoru ile runtastic pedometer arasında anlamlı bir ilişki saptandı
(r=0,4; p=0,001).
Tartışma: Çalışmaya katılan bireylerin fiziksel aktivite seviyesi UFAA skoru ortalamasına
göre yeterli bulundu. Teknoloji kullanımının UFAA skorunu etkilemediği görüldü. Bu sonuç
katılımcıların önemli bölümünün teknolojik cihaz kullanım süresinin 2-4 saat arasında
sınırlanmasından kaynaklanabileceğini düşündürdü. Benzer şekilde UFAA ile uyku kalitesi
ve yaşam doyumları arasında da bir ilişki bulunamadı. Günlük adım sayısı ile ilgili geri
bildirim sağlayan telefon aplikasyonlarının fiziksel aktivite seviyesini belirlemek amacıyla
kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: fiziksel aktivite, yaşam doyumu, sağlıklı bireyler
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre fiziksel aktivite (FA), enerji harcaması gerektiren ve iskelet
kasları tarafından gerçekleştirilen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır.
Egzersiz, fiziksel uygunluğun bir veya birkaç komponentini geliştirmeyi hedefleyen planlı ve
belli bir bütünlüğü olan, fiziksel aktivite alt kategorisidir. Spor ise, belirli kurallar içerisinde
yapılan, genellikle yarışma amacı taşıyan, lisanslı amatör ve profesyonel sporcuların
gerçekleştirdiği aktivite türüdür (1-3).
Amerikan Kalp Derneği’nin genel kardiyovasküler sağlık için yetişkinlere (18-65 yaş)
önerdiği fiziksel aktiviteler, haftada en az 5 gün, en az 30 dk, orta yoğunluklu aerobik aktivite
(haftada 150 dk) ya da haftada en az 3 gün, en az 25 dk, şiddetli aerobik aktivite (haftada 75
dk) ya da orta-yüksek şiddetli aerobik aktivite kombinasyonudur. Ayrıca haftada en az 2 gün
orta-yüksek yoğunluklu kuvvetlendirme aktivitesi önerilmektedir (4). FA, sağlıklı bir yaşam
için oldukça önemlidir. Teknolojik gelişmeler hayatı kolaylaştırmaya devam etmektedir
dolayısıyla obeziteye yol açabilecek FA düzeyi azalışına neden olmaktadır (5).
Fiziksel inaktivite, global mortalite için en önemli 4. risk faktörü (küresel ölümlerin %6’sı)
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca fiziksel inaktivitenin, meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık
%21-25’inin, diyabetlerin %27’sinin ve iskemik kalp hastalığı yükünün yaklaşık %30’unun
ana nedeni olduğu tahmin edilmektedir (3). Lancet Global Health’de yayınlanan yeni veriler,
dünya çapında dört yetişkinden birinin (% 28 veya 1.4 milyar kişi) fiziksel olarak inaktif
olduğunu göstermektedir. Bazı ülkelerde ise inaktif bireylerin oranı, üç yetişkinden biri
olarak belirtilmektedir (6). Kadınlar erkeklerden daha az aktif bulunmuştur. Küresel düzeyde
% 8'in üzerinde bir fark vardır (% 32 erkek,% 23 kadınlar). Yüksek gelirli ülkeler, orta gelirli
(% 26) ve düşük gelirli ülkeler (% 16) ile karşılaştırıldığında daha (% 37) inaktiftir (6). Bu
veriler, tüm ülkelerin fiziksel aktiviteyi destekleyen ortamları sağlamak ve bireylere her gün
aktif olma fırsatını arttırmak için ulusal ve alt-ulusal çalışmalara verilen önceliği arttırması
gerektiğini göstermektedir.
Türkiye’de fiziksel inaktivitenin, tüm nedenlere bağlı ölümlerin %15’inden sorumlu olduğu
düşünülmektedir (7). Ülkemizdeki durumu gösteren, 2011’de yapılan Türkiye Hastalık Yükü
Çalışması’na göre yeterli düzeyde yapılan fiziksel aktivite ile hastalık yükünün %4.3’ü, tüm
ölümlerin ise %10.5’i azaltılabilmektedir (8). FA’nın insan sağlığındaki kritik rolü sebebiyle,
yetişkinlerin fiziksel aktivite bilgi, tutum ve davranışları çok önemlidir. Fiziksel aktiviteye
katılımın arttırılması, davranış değişikliği yaklaşımlarının kullanılmasını gerektirir. Bu
amaçla teknolojik kaynaklardan da (pedometreler, akselorometreler, bilgisayar veya cep
telefonu destekli ara yüz ve programlar) faydalanılabilir (9). Bu nedenle çalışmamızın amacı
(a) sağlıklı genç bireylerin fiziksel aktivite seviyesini etkileyebilecek faktörleri belirlemek (b)
fiziksel aktivite düzeyini ölçen akıllı telefon uygulamasının güvenirliğini araştırmaktı.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamız İstanbul Bakırköy bölgesinde araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerde
gerçekleştirildi. Akıllı telefon kullanan (İOS, Android), yürümeyi engelleyen bir patolojisi
olmayan, 18-25 yaş aralığındaki sağlıklı genç bireyler çalışmaya dahil edildi.
Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla, adım sayıları akıllı
telefonlarına indirilen runtastic pedometer ile kaydedildi. Bu uygulama ile bireylerin 7 gün
boyunca adım sayıları takip edildi. Runtastic Pedometer uygulamasının düzenli kullanımına
uyum sağlayamayan, cihazlardaki sensörlerin algoritma farklılıklarından dolayı adım
sayılarında gerçeklikten uzak veriler elde edilen, şarj problemi yaratarak uygulamayı
sıfırlayan olgular dahil edilmedi.
Katılımcıların cinsiyet, yaş, boy gibi demografik özellikleri başlangıç değerlendirme formu
ile sorgulandı. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafında geliştirilen veri
toplama formu kullanıldı. Formda, katılımcıların sosyodemografik özelliklerini, fiziksel
aktivite ilgili özelliklerini ve alışkanlıklarını belirlemeye yönelik soruların kaydedildiği
bölüm yer almaktadır.
Fiziksel aktivite düzeyi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nin (IPAQ) Türkçe sürümü ile
değerlendirildi (10). Çalışmamızda, anketin kendi kendine uygulanabilen ve fiziksel aktivite
düzeyinin değerlendirilmesinde “son yedi gün”ü içeren kısa formu kullanıldı. Bu kısa form,
yedi sorudan oluşmaktadır ve oturma, yürüme, orta düzeyde şiddetli aktiviteler ve şiddetli
aktivitelerde harcanan zaman hakkında bilgi sağlamaktadır. Fiziksel aktivite düzeyleri,
fiziksel olarak aktif olmayan (<600 MET-dk/hafta), fiziksel aktivite düzeyi düşük olan (6003000 MET-dk/hafta) ve fiziksel aktivite düzeyi yeterli olan (sağlık açısından yararlı olan)
(>3000 MET-dk/hafta) şeklinde sınıflandırıldı (10).
Bireylerin son 1 aydaki uyku kalitesini değerlendirmek için PUKİ ölçeği kullanıldı. PUKİ,
kişide son bir aylık dönem için uyku kalitesini, uyku miktarını, uyku bozukluğunun varlığını
ve şiddetini değerlendirmeye yardımcı olan uyku anketidir. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması Ağargün ve ark. (11) tarafından yapılmıştır. PUKİ’nin değerlendirilmesinde 18
madde puanlamaya katılır. PUKİ’nin öznel uyku kalitesi, uyku gecikmesi, uyku süresi,
alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu
olmak üzere 7 bileşeni vardır. Bileşenin bazıları tek bir madde ile belirtilmekte, bazıları ise
birkaç maddenin gruplandırılmasıyla elde edilmektedir. Her bir madde 0-3 puan üzerinden
değerlendirilmektedir ve 7 bileşen puanının toplamı, toplam PUKİ puanını oluşturur. Toplam
puan 0-21 arasında bir değere sahiptir, toplam puanın yüksek oluşu uyku kalitesinin kötü
olduğunu göstermektedir. Toplam PUKİ puanının ≤5 olması “iyi uyku kalitesi”ni, >5 olması
ise “kötü uyku kalitesi”ni göstermektedir (11).
Bireylerin yaşam doyumu düzeyleri Diener ve ark. tarafından geliştirilen Yaşam Doyum
Ölçeği (YDÖ) ile değerlendirildi. Beş maddeden oluşan ölçekten alınabilecek toplam puan 1
ile 35 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar yaşam doyumunun yüksek
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yetim
tarafından yapılmıştır (12).
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İstatistiksel Analiz
Niteliksel değerler için yüzde değeri hesaplanmış, sürekli sayısal değerler için aritmetik
ortalamalar kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis
Testi ve Mann Whitney-U Testi uygulanmıştır. İlişkisel incelemelerde ise spearman
korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatiksel analiz SPSS 22.0 programı kullanarak
hesaplanmıştır.

BULGULAR
Katılımcıların (194 kadın, 109 erkek toplam 303 birey) yaş ortalaması 21,78±1,66 yıl, vücut
kitle indeksleri ortalaması 22,22±3,41 kg/m² idi. Bireylerin 265’i öğrenci, 32’si ise meslek
sahibi idi. Bireylerin %17,5’i sigara kullandığını bildirdi (Tablo 1). UFAA’ya göre bireylerin
fiziksel aktiviteye bağlı haftalık enerji tüketimi ortalama 3071,58±4495,45 MET-dk/hafta idi.

Tablo 1. Bireylerin Demografik Özellikleri.
Özellikler
Yaş
Boy
Kilo
Beden kitle indeksi (kg/m² )
Cinsiyet
Sigara
kullanımı

Kadın
Erkek
İçenler
İçmeyenler

(n=303)
Ortalama ± Standart Sapma
21,78±1,65
1,69±0,08
63,98±13,56
22,21±3,41
N(%)
194 (64,02)
109 (35,08)
49(17,5)
246(82,5)

Bireylerin UFAA skoru ile yaş arasında anlamlı bir ilişki saptandı (r=0,1; p=0,04). UFAA
skoru ile BKİ, PUKİ ve YDÖ arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05). UFAA skoru ile
runtastic pedometer arasında ise anlamlı bir ilişki saptandı (r=0,4; p=0,001) (Tablo 2).
Tablo 2. Sürekli Değişkenlerin UFAA ile İlişkisi*
UFAA
Ortalama ± Standart Sapma
Yaş
21,78±1,66
BKİ
22,22±3,41
PUKİ
6.50±2.77
YDÖ
22,97±5,87
runtastic pedometer
7434.43±3914.04
*Spearman korelasyon testi p<0,05
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Erkeklerin fiziksel aktivite düzeylerinin kadınlardan daha fazla olduğu bulundu (p=0,00). Ek
iş yapanların UFAA skoru ek iş yapmayanlara kıyasla daha düşüktü (p=0,04) (Tablo 3).
UFAA skorları meslek sahibi olmaya, fiziksel aktiviteyi engelleyen problemlere sahip
olmaya, adım sayısını düzenli olarak günlük kontrol etmeye, göre anlamlı farklılık
göstermedi (p>0,05).

Tablo 3. UFAA Puanlarının Kategorik Değişkenlere Göre Farklılığını Gösteren MannWhitney U Testi Tablosu
Değişkenler
Cinsiyet
Meslek
Ek iş
Kronik hastalık
Fiziksel
aktiviteyi
engelleyen
problemler
Sigara
Adım sayısı
kontrolü
p<0,05

Sıra toplamı

U

z(p)

Kadın (n=192)
Erkek (n=105)
Öğrenci (n=265)
Diğer (n=32)
Evet (n=24)
Hayır (n=240)
Var (n= 16)
Yok (n=281)

Sıra
ortalaması
132.10
179.91
146.44
170.23
162.90
129.46
144.69
149.25

25362.50
18890.50
38805.50
5447.50
3909.50
31070.50
2315.00
41938.00

6834,50

-4,59(0,00)

3560,50

-1,48(0,13)

2150,50

-2,04(0,04)

2179,00

-0,207(0,83)

Evet (n=28)

139.78

5311.50

4570,50 -0,673 (0,50)

Hayır (n=258)

149.78

38644.50

Evet (n=49)
Hayır (n=246)
Evet (n=67)
Hayır (n=30)

184.63
140.70

9047.00
34613.00

4232,00

-3,29(0,00)

47.67
48.79

3194.00
1366.00

916,00

-0,18(0,85)

Katılımcıların ders dinleme, ders çalışma, eğlence amaçlı bilgisayar ya da cep telefonu
kullanımı ve televizyon izleme sürelerinin UFAA skorunu etkilemediği görüldü (p>0,05)
(Tablo 4). Fiziksel aktivite düzeyini ölçen uygulama ya da cihaz (pedometre) kullanımının
UFAA skorunu etkilemediği bulundu (p>0,05). Tek başına kalanlar en yüksek UFAA
skoruna sahipken, yurtta kalanlar en düşük UFAA skoruna sahipti (p=0,00) (Tablo 4).

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

718

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Tablo 4. UFAA Puanlarının Kategorik Değişkenlere Göre Farklılığını Gösteren
Kruskal-Wallis Tablosu

Değişkenler

Ders dinleme
Ders çalışma

Eğlence amaçlı
bilgisayar ya da
cep
telefonu
kullanımı
TV seyretme

Barınma

Uygulamacihaz kullanımı

2 saatten az (n=43)
2-4 saat (n=74)
4 saatten fazla (n=145)
1 saatten az (n=110)
1-3 saat (n=111)
3 saatten fazla (n=42)
2 saatten az (n=73)
2-4 saat (n=133)
4 saatten fazla (n=90)
2 saatten az (n=239)
2-4 saat (n=53)
4 saatten fazla (n=5)
Aile ile (n=145)
Arkadaş ile (n=52)
Yurtta (n=89)
Tek (n=9)
Evet (n=38)
Daha önce (n=45)
Hayır (n=212)

Ortalama
Sırası
(Mean
Ranks)
146.28
129.11
128.33
138.75
132.09
114.07
134.38
150.36

Serbestlik
Derecesi
(df)

ChiSquare
(x2)

p

2

1,96

0,37

2

3,20

0,20

2

2,98

0,22

2

1,25

0,53

157.20
146.70
156.39
180.80
140.81
176.34
138.86
190.44
133.87
157.69
148.48

3

2

10.02

1,63

0,01

0,44

p<0,05

TARTIŞMA
Çalışmaya katılan genç bireylerin fiziksel aktivite seviyesi UFAA skoru ortalamasına göre
yeterli bulundu. Katılımcıların çoğunluğu üniversite öğrencisiydi. Mısır'da yapılan bir
çalışmada üniversite öğrencilerinin fiziksel aktiviteleri UFAA skoru ortalamasına göre
çalışmamıza benzer olarak yeterli bulunmuştur (13). Gana’daki üniversite öğrencilerinde
yapılan bir çalışmada ise Global Fiziksel Aktivite Anketi’ne göre katılımcıların% 50'sinden
fazlasının yoğun fiziksel aktivite seviyesine sahip olduğu bulunmuştur (14). Ülkemizde
üniversite öğrencilerinde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine göre fiziksel aktivite
seviyesinin belirlendiği bir çalışmada öğrencilerin %30’unun fiziksel olarak aktif olduğu
gösterilmiştir (15).
Çalışmamızda erkeklerin fiziksel aktivite düzeylerinin kadınlardan daha fazla olduğu
bulundu. Diğer kültürlerdeki ve diğer ülkelerdeki araştırmalar, bizimkileri destekleyen
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sonuçlar ortaya koymuştur, bu da kız öğrencilerin erkeklerden daha sedanter eğilimde
olduklarını ve daha az FA yaptıklarını göstermektedir (13,14). Ülkemizde yapılan, Dayi ve
ark’nın çalışmasında da benzer olarak erkeklerin, kadınlardan fiziksel olarak daha aktif
olduğu görülmüştür (15). Türkiye'de erkeklerin futbol ve basketbol gibi grup etkinliklerine
katılma eğiliminde olmaları, erkek öğrenciler arasında daha yüksek fiziksel aktivite
seviyelerine yol açan bir etkiye sahip olabilir (15).
Çalışmamızda teknoloji kullanımının UFAA skorunu etkilemediği görüldü. Ülkemizde
yapılan bir çalışmada zaman eksikliği, fiziksel aktivite yapmamanın en büyük nedeni olarak
gösterilmiştir (16). Ancak öğrencilerin çoğunluğunun günde 2 saat bilgisayar ya da
televizyonda zaman harcadıkları görülmüştür. Oturarak geçirilen bu zaman fiziksel aktivite
için de kullanılabilir. Böylelikle fiziksel aktivite için belki zaman yaratılabilir (16). Yılmaz ve
ark’nın çalışmasında ise üniversite öğrencilerinin gerçeğe uyarlanmış sedanter davranış
süreleri incelendiğinde bir günde ortalama 9,42±2,28 saat (565,38±136,99 dakika), boş
zamanlarının %82,63’ü sedanter oldukları belirlenmiştir (17). Katılımcıların sedanter
davranış dağılımları incelendiğinde; %31,6 ekran, %30,6 sosyal, %19,1 eğitim ve %18,5
diğer amaçlarla sedanter davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır (17).
Katılımcıların PUKİ ortalaması uyku kalitesinin kötü olduğunu göstermektedir. Ülkemizde
farklı yaş gruplarında uyku kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda kötü uyku kalitesi oranı
%50.5-%59.0 arasında bildirilmiştir (18,19). Uluslararası çalışmalarda kötü uyku kalitesi
prevalansının %32.5-57.5 arasında değiştiği belirtilmektedir. (19,20). Bu sonuçlar yetişkinler
arasında kötü uyku kalitesinin yaygın bir problem olduğuna işaret etmektedir.
YDÖ ortalamalarına göre yaşam doyumu orta düzeydedir. Maher ve ark’nın yaptığı
çalışmada bizim çalışmamıza benzer olarak genç yetişkinlerde(18-35 yaş) fiziksel aktivite
seviyesi ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulmamışlardır (21). Araştırmacılar
çalışmalarında, yaşam doyumlarının genç yetişkinlikte azaldığını, orta yetişkinlikte (36-78)
sabit kaldığını veya arttığını, ileri yaşlı yetişkinlikte (69-89) ise azaldığını belirtmiştir (21).
Son 10 yılda Japonya, Avustralya, Kuzey İrlanda, ABD başta olmak üzere birçok ülke ve
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM), Hastalıkları
Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) gibi kuruluşlar “Fiziksel aktivitenin özendirilmesi” ve
“Obezite ile mücadele” gibi halk sağlığı kampanyalarında motive edici pedometre
(adımsayar) kullanımını teşvik ederek adım sayısını vurgulamışlardır.(22-24). Çalışmamızda
da günlük adım sayısı ile ilgili geri bildirim sağlayan ‘’Runtastic Pedometer’’ gibi telefon
aplikasyonlarının fiziksel aktivite seviyesini belirlemek amacıyla kullanılabileceği sonucuna
varılmıştır.
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SİNEMANIN KÜLTÜREL MİRAS TANITIMINA ETKİSİ: EK THA TİGER (2012)
FİLMİ

Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Büşra SAĞLAM DORUK
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Özet
Mimarlık ve Sinema etkileşimi, kentlerin filmlerde gerek mekan gerekse karakter olarak
kullanılmaları ile başlamıştır. İlk filmlerden günümüz filmlerine kadar, sinema filmlerinin
pek çoğu bir kent oluşumu içerisinde şekillenir. Bu kentler kurgusal olabileceği gibi çoğu
zaman da gerçek, var olan kentler olmuştur. Görsel ve işitsel bir iletişim aracı olan sinema,
kenti, kenti oluşturan caddeleri, sokakları, tarihi yapıları, meydanları, simgesel mekanları ve
kentin birer parçası olan insanların sosyal ve fiziksel yapılarını izleyiciye sunmakta,
izleyicinin çevreyi deneyimlemesini ve algılamasını sağlamaktadır.
Çalışmada, iki boyutlu sinema sahnelerinde kültürel mirasımızın ‘gerçekliğe’ uygunluğunun
film örneği üzerinden araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kent ile ilgili birçok
bilgiyi içerisinde barındıran sinema filmlerinin kent ve ülke tanıtımında olumlu ve olumsuz
etkileri üzerine araştırma yapılmıştır. Bollywood sinemasının önemli filmlerinden biri olan
Ek Tha Tiger filmi, kurgusu itibariyle ülkemizin kültürel mirasının temeli sayılabilecek
kentlerinden olan Mardin ve İstanbul kentlerinden görüntüler içermesi dolayısıyla çalışmada
örnek olarak incelenmiştir. Film analizi yöntemiyle filmin konusundan bahsedilmiş, filmde
geçen Mardin ve İstanbul kent görüntüleri üzerinden kültürel mirasın izleyiciye ne derecede
doğru aktarıldığı tartışılmıştır. Sinema filmlerinin etki alanın ne denli geniş olduğu
düşünüldüğünde, bu filmin kent tanıtımında etki değerinin yüksek olduğu ve izleyicinin
zihninde yer tutacağı gerçeği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Ek Tha Tiger, Kültürel Miras, Bollywood, Mardin

1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze farklı sanat dallarının birbirleriyle olan ilişkisini ve birbirleri
üzerindeki etkisini gözlemlemek mümkündür. Filmlerin mimari çevreleri mekan ve karakter
olarak kullanmaları, birbirlerinden oldukça farklı olan iki sanat dalının, mimarlık ile
sinemanın etkileşiminin başlangıcı olmuştur.
Filmlerde kullanılan mekanların gerçek, var olan kentler olması, sinemanın kültürel mirasın
temeli olan bu kentler ile ilgili birçok görev edinmesine sebep olmaktadır. Sinemanın kent
dokusu üzerindeki en önemli görevi belgeleme ve tanıtım yapmasıdır.
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Bu çalışmanın amacı, sinema filmlerinin ülke ve kent tanıtımı üzerindeki etkisi konusunda
araştırma yapmaktır. Bu bağlamda çalışmanın kapsamında, sinema filmlerinin kent
kurgularının belgelemesi üzerindeki rolü incelenmiş, sinemanın ülke ve kent tanıtımı
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri noktasında araştırmaya gidilmiştir.
Makale çalışmasında yöntem olarak, yeterli veriyi toplayabilmek adına daha önce yapılmış
tezler incelenmiştir. Konuyla ilgili bulunan tezler: “Sinema ve Kent Arakesitinde Bir Kenti
Okumak: Berlin Örneği” , “Belgesel Sinemada Kent Olgusu ve “Yolcu”” , “Ulusal Dijital
Kültür Mirasının Korunması ve Arşivlenmesine Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi” dir.
Yapılan araştırmalar doğrultusunda örneklem olarak, kurgusu itibariyle ülkemizin kültürel
mirasının temeli sayılabilecek kentlerinden olan Mardin ve İstanbul kentlerinden görüntüler
içermesi dolayısıyla Ek Tha Tiger(2012) filmi incelenmiştir. Bollywood sinemasının önemli
filmlerinden olan Ek Tha Tiger film analizi ile ülkemizin ve kentlerimizin tanıtımı üzerindeki
etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

2. SİNEMA FİLMLERİNİN ÜLKE VE KENT TANITIMLARINA ETKİSİ
Sinema ve mimarlık ilişkisinin doğal bir sonucu, tarihsel süreç içerisinde yaşadığı
değişikliklerin izlerini taşıyan kent dokusunun iki boyutlu sinema yüzeyiyle tanıtımıdır.
Hayatın birçok anını konu edinen filmler, bu anların arka planda ya da merkezinde olan
çevrenin –kentin- algılanmasını sağlar. Sinemanın içerisinde geliştiği sürecin koşullarının bir
ürünü olduğu düşünüldüğünde bünyesinde fiziksel ve sosyal bir oluşum olan kent ile ilgili
tarihsel verileri barındırması kaçınılmazdır (Bayrakçı, 2014).
Kent ile ilgili birçok bilgiyi içerisinde barındıran sinemanın kent ve ülke tanıtımına olumlu ve
ya olumsuz etkisi önemli bir boyuttadır.
2.1 Olumlu Yanları:
Sinemanın kent kurgusu adına en önemli etkisi belge niteliği taşımasıdır. Öztürk’e göre
sinema ortaya çıkışından itibaren, en iyi film örneklerinden en amatör olanlara kadar
kentlerin ya genel bir durumunu ya da özel ve ayrıntılı anlarını, nesnel veya öznel bakış
açılarıyla belgelemektedir (Öztürk, 2008). Kent dokusunun korunması, geleceğe aktarılması,
ve dokudaki bozulmalar sonucu restorasyon ve restitüsyon çalışmalarının yapılması için
sinema filmleri büyük oranda yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır.
Sinema filmlerinin kent ve ülke tanıtımında doğal bir etkisi de turizmdir. Turizmde tüketiciler
üretilen hizmete gittiğinden turizmciler veya turizm bakanlıkları tüketicilerin ilgisini
uyandırmak zorundadır. Tanıtımın önemi tüketicinin ilgisini çekmesinde, sinemanın
önemiyse bu ilgiyi uyandırmasında ortaya çıkar (Yanmaz, 2011). Sinema filmleri var olan
kentleri izleyiciye sunarak kent dokusunun ve kültürel mirasının tanıtımını sağlar ve
izleyicide oluşan olumlu ülke imajı, turizm ile bölgeye ekonomik katkıda bulunur. Örneğin;
“Yüzüklerin Efendisi” serisinin, Yeni Zelanda turizmine yaptığı katkı eşi görülmemiş
düzeydedir (Şahbaz, Kılıçlar, 2009).
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2.2 Olumsuz Yanları:
Geniş kitlelere hitap eden sinema filmlerinin kentlere ve ülkelere getirileri olduğu gibi
olumsuz etkileri de olmaktadır. Filmde geçen kent, film kurgusu itibariyle izleyicide negatif
etki yaratacak bir yerleşim olarak aksedilebilmektedir. Örneğin; Bir James Bond filmi olan
Skyfall filminin İstanbul’da çekilen sahnelerinde sokaklar düzensiz, pis, dağınık, kalabalık ve
inşaat halinde bir şehir izlenimi uyandırmaktadır (Resim 1). İzleyicide kentle ilgili olumsuz
bir izlenim yaratan bu sahneler, kentin kimliğini zedelemekte, var olan kentin bir nevi
geleceğini etkilemektedir.

Resim 1. Skyfall filmi
Film, izleyicinin bir kent hakkında fikir sahibi olmasını sağlamaktadır. İzleyici, film
süresince filmin sunduğu kentsel manzaraları oluşturan mimari elemanlar, sokaklar, caddeler
gibi kentsel mekanlarla, bu mekanlarda yaşanılan olay örüntüsüyle ve filmdeki karakterlerle
birlikte bir kentin hatta ülkenin içerisinde fiziksel ve sosyal durumu okuyabilmektedir
(Bayrakçı, 2014). Ancak filmin yer verdiği kent kurgusu gerçeklikten uzak ise bu durum kent
için olumsuz etki oluşturmaktadır. Film vasıtasıyla bir kent hakkında bilgi edinip daha sonra
o mekanı ziyaret eden ve izlediği mekanı gördüğünden farklı bulan izleyicide bu durum hayal
kırıklığı ve güvensizlik yaratmaktadır. İzleyicide negatif bir etkiye sebep olan kentlerin bu
gerçeklik dışı sunumu, yerin kimliği açısından da olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Kentin
tanıtımı, kültürel mirasın doğru aktarımı ve kent ile ilgili verilerin gerçeğine uygun şekilde
belgelenmesi adına sinema filmlerinde mekanları gerçek mekanlarında sunmak
gerekmektedir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

725

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2. EK THA TİGER: FİLM ANALİZİ

3. Resim 2. Ek Tha Tiger film afişi
3.1 Film Künyesi:
Yönetmen: Kabir Khan
Oyuncular: Salman Khan, Katrina Kaif, Girish Karnad
Yapım yılı: 2012
Ülke: Hindistan
Tür: Aksiyon, Romantik, Gerilim
3.2 İçerik:
Filmin ilk sahnelerinde başrol karakteri olan Ajan Tiger’ın Mardin’deki (filmde Kuzey Irak
olarak geçiyor) aksiyon sahneleri görülmektedir. Daha sonra Hindistan’a dönen Tiger,
Hindistan hükümeti tarafından Pakistan’ın füze teknoloji bilgilerini sızdırdığı düşünülen
Dublin Trinity Üniversitesi’nde görev yapan bilim adamı Anwar Jamaal Kidwai’yi
gözlemlemek üzere görevlendirilir. Görev için İrlanda’ya giden Tiger, profesörün yanında
bakıcı olarak çalışan Zoye’ye yaklaşarak bilgi edinmeye çalışır. Zoye’ye aşık olan Tiger
ilerleyen zamanlarda Zoye’nin ajan olduğunu ve Pakistan hükümeti için çalıştığını öğrenir.
Hindistan’a dönen Tiger’a mesaj gönderen Zoye onu İstanbul’a çağırır. İstanbul’da BM
Yabancı Bakanlar Toplantısı’nda bir araya gelen Tiger ve Zoye kaçmaya karar verirler. Ertesi
gün Küba’ya kaçan Tiger ve Zoye, Pakistan ve Hindistan hükümetleri tarafından bilgi
sızdırma ihtimalleri nedeniyle takip edilirler. Küba’da kendilerini bulan RAW ve ISI
ajanlarıyla çatışmaya giren Tiger ve Zoye filmin son sahnesinde bir uçağa binerek kaçarlar.
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4. FİLMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ek Tha Tiger filmi içerisinde ülkemizin Mardin ve İstanbul kentlerinden görüntüler
barındırdığı için çalışmaya konu olmuştur. Filmin yaklaşık ilk yarım saatlik kısmı Mardin’de
çekilmiştir. Başlangıç sahnesinde Mardin kentine ait birkaç görüntü gösterilmektedir.
Bunlardan ilki filmin 01.20 dakikasındaki Mardin’e ait kent görüntüsüdür ( Ekran Görüntüsü

1).
Ekran Görüntüsü 1 – dk: 01.20

Bu sahnede Mardin kenti Kuzey Irak’ın Zaho kenti olarak gösterilmiştir. Mardin Kalesi’ndeki
Türk bayrağı görüntü ile oynanarak Irak bayrağına dönüştürülmüştür.

Filmin ilerleyen sahnelerinde de Mardin’e ait kent görüntüleri art arda gösterilmiştir ( Ekran
Görüntüsü 2).
Ekran Görüntüsü 2 – dk: 01.31
Filmin sonraki sahnelerinde Mardin kentinde bulunan Mardin Ulu Cami ve Zinciriye
Medresesi’ne ait görüntüler görülmektedir (Ekran Görüntüsü 3, 4 ).
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Ekran Görüntüsü 3 – dk: 01.56
Ekran Görüntüsü 4 – dk: 02.04

Film kurgusu itibariyle Tiger’ın görev için İstanbul’a gittiği sahnelerde, İstanbul’a ait kent
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görüntüleri görülmektedir. Bu sahnelerde İstanbul, gerçek kent görüntüleriyle izleyiciye
aktarılmaktadır ( Ekran Görüntüsü 6, 7).
Ekran Görüntüsü 6 – dk 01:09:57

Ekran Görüntüsü 7 – dk 01:09:5
5. SONUÇ

“Sinematograf şehirde hüküm sürüyor, dünyada hüküm sürüyor…
Bilge adamın öğütlerinden daha çok, sinematograf herkese gerçeğin
ne olduğunu gösterdi.” Andrei Bely

Görsel ve işitsel bir iletişim aracı olan sinema, kenti, kenti oluşturan caddeleri, sokakları,
tarihi yapıları, meydanları, simgesel mekanları ve kenti oluşturan insanların sosyal ve fiziksel
yapılarını izleyiciye sunmakta, izleyicinin çevreyi deneyimlemesini ve algılamasını
sağlamaktadır. Film platosu olarak tercih edilen kentlerin filmdeki sunumu doğrultusunda
kentin imajında olumlu ve olumsuz etkisinin olacağı kaçınılmazdır.
Bu çalışmada Bollywood sinemasında yer alan Ek Tha Tiger filminin Mardin ve İstanbul
temsilleri incelenmiş, kültürel mirasımızın temeli olan kentlerin gerçeklik durumunun ne
derecede izleyiciye sunulduğu üzerine bir çalışma hazırlanmıştır. Filmin Mardin sahnelerinin
gerçeklikten uzak olduğu değerlendirme bölümünde belirtilmiş, kentin Mardin yerine Zaho
kenti olarak aktarılmasının kentin kimliğine zarar verdiği, kent dokusunun belgelenmesi
adına doğru olmayan bilgi sunduğu ve izleyicide yanılgı oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
İstanbul kentinin gerçeğe uygun sunumu ise Mardin kentinin aksine filme bir belge niteliği
yüklenmesini sağlamış, izleyiciye sunulan kent görüntüleri ile İstanbul tanıtımına katkıda
bulunulmuştur.
Sinema filmlerinde aslına çok yakın bir durumla karşılaşılabilirken, olduğundan çok daha
farklı bir sunum da görmek mümkündür. Sinemanın etki alanının genişliği düşünüldüğünde
bu filmlerin kent tanıtımına yönelik bir belgesel gibi katkı koymasa da etki değeri yüksek
fragmanlarla izleyicinin zihninde yer tutacağı muhakkaktır. Bu doğrultudan bakıldığında
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sinema filmlerinin var olan mevcut kentleri kullanımı durumunda önceden kurgunun, kente,
ülkeye, ülkenin kültürel mirasına, o bölgede yaşayanlara ve filmi izleyip fikir sahibi
olacaklara ne gibi etkilerinin olacağı düşünülmelidir.
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MAHİYETİ, İMKÂN ve SINIRLILIKLARI AÇISINDAN BİLİMSEL TEFSİR

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL
Ahi Evran Üniversitesi
Özet
Öncelikle ifade etmek gerekir ki bu çalışma, bilimsel tefsir ile tefsir ilmi arasında
bilginin doğasından kaynaklanan bir ilişkinin var olduğu ve bilimsel tefsirin temel referansını
buradan aldığı tezini savunmaktadır. Bu anlayışa göre konusu veya nesnesi aynı fakat cihet-i
vahdeleri farklı olan bilimlerin önsel olarak kabul ettikleri veya kendi sistemleri içinde
ürettikleri bilgiler, aslında tek bir bütünün farklı veçhelerini oluşturdukları için, zorunlu
olarak birbirileriyle ilişkilidirler; araştırdıkları alanla ilgili bütünlüklü bilgiyi de ancak sağlıklı
bir etkileşime geçtikleri zaman verebilirler. Örneğin psikoloji, fizyoloji, anatomi, tıp gibi
konusu farklı açılardan insan olan bilimler, insanı ancak kendi açılarından anlatabilirler. Oysa
bu tür anlatımlar, zihnimizde insanın tam imajını oluşturabilmemiz için tek başlarına yeterli
değillerdir. Bu bilimler, ancak sağlıklı bir şekilde iletişime geçtiklerinde ve bize sundukları
veriler birbirini bütünleyecek şekilde düzenlendiğinde, insan hakkında kuşatıcı bir perspektif
verebilirler.
Bilginin varlıkla özsel bir ilişkisinin olduğunu kabul eden bu yaklaşım açısından tefsir
ilmi de Mutlak varlığın tarihe açılımlarını inceleyen bir ilimdir. Konusu, Kur’an’ın lafızları
ve ibareleridir. Aynı konu üzerinde çalışan diğer ilimlerden farklı olarak Tefsir ilmi, Kur’an
lafız ve ibarelerini ilahi murada delaletleri cihetiyle inceler. Onun incelemeleri lafızların
ahvali çerçevesindedir. Dolayısıyla Tefsir, betimleyici bir ilimdir. Tefsir ilminin pozitif
bilimlerle etkileşimi, bu tanımda formüle edilen tefsirin mahiyeti ve külli kaideleri
doğrultusunda gerçekleşmelidir. Pozitif bilimlerle Kur’an’ın konu bakımından kesiştikleri
nokta, kevnî (varlığın oluşumu ve seyri hakkındaki) ayetlerdir. Bu durumda Tefsir ilmi ile
pozitif bilimler arasında bilgi-nesne irtibatına dayalı bir ilişki vardır. Disiplinlerarası
ilişkilerin izin verdiği ölçüde ve standartlarda, -bu bilimlerden herhangi biri diğerinin yerine
kendisini koymadan ve amacın Kur’an lafız ve ibarelerinin delaletlerini açıklamak olduğunu
unutmadan- yürütülmesi gereken bu ilişki, bilimsel tefsirin temel referansını oluşturmaktadır.
Hâsılı bilimsel tefsir, disiplinlerarasılık olgusunun Tefsir ilmi bağlamındaki pek çok
tezahüründen biridir.
Anahtar kelimeler: Tefsir, bilimsel tefsir, bilgi, cihet-i vahde, disiplinlerarası

GİRİŞ
Bilimlerin birbirleriyle etkileşimleri, işledikleri bilgilerin mahiyetinden ve
imkânından kaynaklanan özsel, epistemolojik bir durumdur. Bu ifadeden tefsire dair tikel
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malumatı ve bu malumatın külli bir çerçevede sistematize edilmesiyle oluşturulan tefsir
ilmini tek bir kökene, dolayısıyla bütün bilimleri tek bir bilime indirgemeye çalıştığımız
anlaşılmamalıdır. Bilakis bilimler arasında bilgi akışını sağlayan bir ilişkiler ağının varlığını,
bilginin tabiatı dolayısıyla zorunlu gören, bu nedenle de disiplinlerarasılık kavramına ve bu
kavramın gerektirdiği bütüncül yaklaşıma, ontolojik ve epistemolojik bir altyapı ve felsefi bir
arka plan oluşturabilecek bilgiye ilişkin bir durumdan bahsediyoruz. Başka bir ifadeyle tefsir
ilmi bağlamında disiplinlerarasılık kavramına disiplinlerarası ilişkileri gerektiren temel
bilişsel gerekçeler bakımından bakıyoruz. Bilimsel tefsirin bu bağlamda önemli bir örnek
oluşturduğunu düşünüyoruz.
Bilimsel tefsirin bu perspektifte ele alınması öncelikle İslam bilim-kültür dünyasında
bilginin nasıl tanımlandığını açıklamayı gerektirmektedir. Zira temel İslam bilimleri içinde
bir oluşum olan bilimsel tefsir de diğer İslami ilimlerde olduğu gibi belirli bir bilgi anlayışı
üzerine kurulu kendine özgü kuramsal bir yapıya dayanmaktadır. Tefsir eserleri bu konuda
önemli verileri ihtiva etmektedir. Zira her bir eserin alt yapısı, ontolojik ve epistemolojik bir
örüntü ile temellendirilmiştir. Örneğin Te’vȋlȃtu Ehli’s-Sünne’de Mȃturȋdȋ (ö. 303/944),
rivayetlerle kendisine intikal eden nass düzeyindeki tikel sabit malumatı ve te’vil yoluyla elde
ettiği içtihȃdȋ dinamik malumatı, Kitȃbu’t-tevhid’de çerçevesini çizdiği bilgi anlayışına uygun
olarak işlemiştir. 26 Te’vȋlȃt’ın muhakkikinin mukaddimede Mȃturȋdȋ’nin hal tercümesi ve
tefsir anlayışı ile birlikte ilahiyat konularına, itikȃdȋ mezheplere ve tefsir ilminin gelişimine
ayrıntılı bir şekilde temas etmesi bu bakımdan anlamlıdır. Zira bu bilgiler, Te’vilȃtu Ehli’sSünne’nin oluşum sürecine ve teşekkül biçimine ilişkin çok önemli vurguları içermektedir.27
Aynı şekilde Taberȋ’nin (ö. 310/923) manalarını bilmenin imkânı bakımından ayetleri
tasnifi 28 de benimsediği ontolojiden kaynaklanan bilişsel ve kuramsal bir yaklaşım olarak
değerlendirilebilir. Gayet açıktır ki ayetlerin te’vile açık olup olmamaları bakımından tasnifi,
tefsir ilminin onun zihnindeki sınırlarını çizmekte, hangi ayetin ne ölçüde tefsir ilminin tetkik
ve tahkikine açık olduğunu, bir başka ifadeyle tefsir ilminin –tefsire konu olan bilgininimkânını göstermektedir. Cami‘u’l-beyan bu sınırlılıklar içerisinde bir eserdir. Buradan
hareketle bu iki eser arasındaki, hatta Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) Keşşȃf’ı ile Beydȃvȋ’nin
(ö. 685/1286) Envȃr’ı arasındaki farkı, müelliflerinin kabul ettikleri ontoloji ve bu ontoloji
ekseninde oluşturulan bilgi anlayışı ve okuma yöntemi tayin etmiştir, şeklinde bir çıkarımda

26

27
28

Mȃturȋdȋ’nin bilgi anlayışı için bk. Ebu Mansur Muhammed l-Mȃturȋdȋ, Kitȃbu’t-tevhȋd, tah. Bekir
Topaloğlu-Muhammed Aruçi, Beyrut: Dȃru sȃdır, İstanbul: Mektebetu’l-irşȃd, 2001, 29-74; Hanefi Özcan,
Mȃturȋdȋ’de Bilgi Problemi, İstanbul: MÜ İFAV yay., 2012; Sabri Erdem, Mȃturȋdȋ ve İbn Teymiye’de
Metod Anlayışı ve Kur’an, İstanbul: Şule yay., 1998; Ali Karataş, İmam Mȃturȋdȋ, Kur’an’ı Kur’an’la Te’vil,
İstanbul: Yesevȋ yay., 2014; Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-Ek-i, Klasik ve Çağdaş Metinler
Seçkisi III, Derleyen Recep Alpyağıl, İstanbul, İz yay., 2016, 253-484; Sönmez Kutlu, “Mȃturȋdȋ Akılcılığı
ve Günümüz Problemlerini Çözmeye Katkısı”, e-makȃlȃt Mezhep Araştırmaları II/I (Bahar 2009), 7-41.
Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃtu Ehli’s-Sünne, tah. Mecdi Bȃsellȗm, Beyrut: Dȃru’l-kutubi’l-ilmiyye, 2005, 1: 3-343.
Ebu Ca‘fer Muhammed b. Cerȋr et-Taberȋ, Cȃmi‘u’l-beyȃn an te’vȋli ȃyi’l-Kur’ȃn, tah. Abdullah
Abdulmuhsin et-Türkȋ, Kahire: Dȃru’l-hicr, 2001, 1: 76-78; Atik Aydın, Taberȋ’nin Kur’an’ı Yorumlama
Yöntemi, Ankara: Ankara Okulu yay., 2005, 77-78.
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bulunmak yanlış olmaz. 29 Dolayısıyla İslam bilim vakıasında bir tefsir eserinin
orijinalliğinden genellikle teolojik ontolojiye dayanan epistemolojiler bağlamında söz
edilebilir. Daha aktüel ifadesiyle ilgili müfessirin dünya görüşü ve o görüşü belirleyen
metafizik alt yapı, orjinaliteyi temin eden unsurdur. Örneğin Mu’tezilenin vaz‘ teorisi
Allah’ın kelam sıfatına dair teolojik bir yaklaşımın ürünüdür ki bu yaklaşım, özgün bir dil
teorisini ve tefsir yöntemini beraberinde getirmiştir.30 Yine tenzih fikri, müteşâbih ayetlerin
izahında mecaz kavramını etkin bir şekilde kullanmalarıyla sonuçlanmıştır.31 Sünni düşünce
ise tenzih bağlamında bilȃ keyfiye teorisini geliştirmiştir. Esasen her iki yaklaşımın
temelindeki hassasiyet de müteşâbihâtın ve bu konudaki haber/nass formundaki bilgilerin
mahiyeti, imkânı ve bu ekollerin ürettikleri bilgilerin hakikat değeri ile ilgili bilinçli bir
kaygıdan ve bu doğrultuda usȗluddȋn tarafından belirlenen kaideleri referans alan tefsir
anlayışından, yani teoloji merkezli bilgi anlayışından kaynaklanmaktadır. 32 Bir bilgi
formunun, mahiyeti, imkânı ve değeri açısından sorgulanması ise epistemolojinin konusudur.
Bilimsel tefsir de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bunun için öncelikle tüm İslami
ilimlerin temelinde yer alan bilgi anlayışı incelenmeli; buradan tefsir ve te’vilin mahiyetine
geçilmelidir. Bilimsel tefsirin tefsir ilmine hangi referanstan bağlandığını açıklayabilmek için
bu iki kavramın izah edilmesi zorunludur. Nitekim bilimsel tefsirin ilk nüveleri, her ne kadar
erken dönemlerde aransa da bu yöntemi destekleyecek nass düzeyinde açık ve kesin bir kanıt
bulunmamaktadır. Şu halde onu tefsire bağlayan akt, nass dışında bir kanıt olmalıdır ki bu da
kıyas/içtihat, tefsirdeki ifadesiyle te’vil olabilir. Bu husus, önemlidir. Çünkü bu konuda
ortaya konacak olan bilgiler bir bakıma bilimsel tefsirin epistemolojik dayanaklarını da tetkik
29

30

31

32

Celalettin Divlekçi, “Tefsirde Yorum Farklılığına Yol Açan Sebepler”, Ekev Akademi Dergisi, 2014, sa. 58,
1-20.
Mezheplerin bilgi nazariyeleri için bk. Ebu Mansur Muhammed el-Mȃturȋdȋ, Kitâbu’t-tevhid, tah. Bekir
Topaloğlu-Muhammed Aruçi, Beyrut: Dȃru sadr-İstanbul: Mektebetu’l-irşȃd, 65-76; Kadı Abdulcabbȃr b.
Ahmed el-Hemedȃnȋ, Şerhu’l-usȗli’l-hamse, tah. Abdülkerim Osman, Kahire: Mektebetu Vehbe, 1996, 4388; Ebu Mu‘ȋn en-Nesefȋ, Tabsıratu’l-edille, tah. Hüseyin Atay, Ankara: DİB yay, 1993, 1: 9-33; Adila
İsahak, “Mȃturȋdȋ’nin Bilgi Teorisinin Belirgin Özellikleri”, Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-Ek-iIII, der. Recep Alpyağıl, İstanbul: İz yay., 2016, 259-278; Mustafa Ceric, “Mȃturȋdȋ’nin Dini Epistemolojisi”,
Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-Ek-i- III, der. Recep Alpyağıl, İstanbul: İz yay., 2016, 279-311; J.
Meric Pessagno, “Mâturîdî’ye Göre Akıl ve Dini tasdik”, Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-Ek-i- III,
der. Recep Alpyağıl, İstanbul: İz yay., 2016, 312-322; Hasan Özalp, “Mȃturȋdȋ’nin Dini Epistemolojisinde
Delillerin Doğası Üzerine”, Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-Ek-i- III, der. Recep Alpyağıl, İstanbul:
İz yay., 2016, 322-336; Muhit Mert, “Kelamcıların Bilgi Tanımları Üzerine Bir Tahlil Denemesi”, AÜİFD
44/1, 2003, 41-67; Mustafa Bozkurt, “Kelamcılarda Bilgi Tanımı Problemi”, CÜİFD, 12/1, 2008, 253-274;
Albert Nasrȋ Nadir, Felsefetu’l-Mu‘tezile, İskenderiye: Dȃru neşri’s-sekȃfe, ts., 103-112; Muhammed Âbid
el-Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul: Kitabevi yay., 2000, 53-96; Avvȃd b. Abdullah elMu‘tık, el-Mu‘tezile ve usȗluhu’l-hamse, Riyad, Mektebetu’r-rüşd, 1995, 101-107; M. Taha Boyalık, Dil,
Söz ve Fesahat, İstanbul: Klasik yay., 2016, 115-146; İbrahim Özdemir, İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık,
İstanbul: İz yay., 2006, 17-42.
Ayrıca mecaz kavramının Mu’tezilȋ düşüncedeki yeri ve tefsir anlayışlarındaki rolü konusunda detaylı bilgi
için bk. Nasr Hamid Ebu Zeyd, İtticȃhu’l-aklȋ fi’t-tefsir dirȃse fȋ kadıyyeti’l-mecȃz fi’l-Kur’ȃn inde’lMu‘tezile, İskenderiye: el-Merkezu’s-sekȃfȋ el-Arabȋ, 2003.
Kadı Abdulcabbȃr, Halku’l-Kur’an meselesinde Allah kelamını bilmenin imkânını ele almıştır. Onun burada
ortaya koyduğu yöntem, aynı ekolün tefsir anlayışında önemli bir etkiye sahiptir. Zira tefsire konu olan
bilginin imkânı ile ilgili mezhebi yaklaşımın kuramsal çerçevesini çizmektedir. Bk. Kadı Abdulcabbȃr, elMuğnȋ fȋ ebvȃbi’t-tevhȋd ve’l-adl-Halku’l-Kur’an, tah. İbrahim el-Ebyȃrȋ, Kahire: Ebu Sellȗm el-Mu‘tezilȋ,
1960, 7: 180-181.
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etme imkânı verecektir. Tefsir ve te’vilin mahiyeti açıklandıktan sonra ise bilimsel tefsir,
detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Ardından da bilimsel tefsirin, bir tefsir yöntemi olma
yeterliliği ile ilgili bir değerlendirme yapılacak, hangi itibarla kabul edilebilir olduğu üzerinde
durulacak; imkân ve sınırlılıkları ele alınacaktır.
Son olarak belirtmek gerekir ki çalışmanın tüm safhalarında mümkün mertebe nesnel
verilere dayanılacak, romantik söylem ve çıkarımlardan uzak durulacak, disiplinlerarası
tetkik ve incelemelerin içerdiği zorlukların farkında olarak farklı alanlara ilişkin tespit ve
çıkarımlar kendi kaynaklardan verilmeye çalışılacaktır. Ayrıca önemle altını çizmemiz
gereken bir husus daha vardır ki o da bu çalışmanın bilimsel tefsire dair mutlak yargılar
içeren nihai bir çalışma olmadığıdır. Bu nedenle bu çalışma sadece bu platforma eleştirel
anlamda küçük bir katkı olarak değerlendirilmelidir.
A. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE BİLGİ
Türkçe sözlükler, bilgi sözcüğünün anlamlarını dört kategoride ifade etmiştir:
1.
2.
3.
4.

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, malumat, bili,
Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek,
Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler,
Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlamdır33

Ş. Teoman Duralı’ya göre ise “bilme bir süreç, bilgi ise bu sürecin verileridir.”34
Bilgi sözcüğünün Arapça karşılığı, ilim ) (علمve marifettir )(معرفة. Ancak bilgiden
farklı olarak İslam bilim-kültür tarihinde ilim, sadece tikel beşeri bilgileri kapsayan dar ve
sınırlı bir terim olarak değil, aynı zamanda İlahi bilgiyi de kapsayacak şekilde genel bir terim
olarak kullanılmıştır. Bu nedenle İslam kitȃbiyatında ilmin tek bir tanımı yoktur. İrfan, idrak,
fıkıh, fehm, şuur, tefakkuh, te‘akkul, tefehhüm, hibre, tasdik ve tasavvur lafızlarının karşılığı
olarak öznenin bilgisine konu olan nesneyi kavramasına (ihatasına) ilim dendiği gibi onun
hakikatle uyuşan inancına, bir nesnenin zihinde tasavvuruna, tümel ve tikellerin kavranmasını
sağlayan sıfata ve rüsûh ile bir nesne veya meseleye vakıf olmaya da ilim denmiştir.35
Tehânevî’nin (ö. 1158/1745’ten sonra) ilim kavramı hakkındaki tespitleri de bu
yöndedir. O, bu konuda şu bilgileri vermektedir:
Istılahta ilim, pek çok anlamda kullanılmaktadır. Örneğin filozoflar, ilmin ister
tasavvur ister tasdik olsun, ister yakînî olsun ister olmasın mutlak idrak
olduğunu belirtmişlerdir. Kelamcılar ise yakînî olsun veya olmasın ilmin mutlak

33
34
35

Türkçe Sözlük, “Bilgi” md. Ankara: TDK yay., 2011, 338.
Bkz. Ş. Teoman Duralı, Türkçenin Felsefe Bilim Sözlüğü, İstanbul: Dergah yay., 2013, 213.
İbn Manzȗr, Lisânu’l-Arab, “ALM” md. 4: 3083; Yusuf Şevki Yavuz, “İlim”, DİA, 22: 108-109; İlhan
Kutluer, “İlim”, DİA, 12: 109-114.
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tasdik olduğunu savunmuşlardır. İlme mutlak idrak anlamını veren es-Seyyid
es-Sind idrakin iki sebeple tasdik olduğunu kaydetmiştir. Bu iki sebep;
1. Sözcüklerin her ikisinin de lügatte müşterek manaya konması,
2. Genellikle ilimle kastedilenin tasdik olmasıdır.
Sözcüğün bu anlamda yaygın olarak kullanımı, idrakle tasdik arasında
kastedilen şey üzerinden mütekabiliyet ilişkisinin varlığını göstermektedir.
Tasavvurun idrak olması bu bakımdandır. İlimle kastedilen manalardan biri de
yakînî tasdiktir. Kelamcılara göre ise ilmin yakînden başka bir manası yoktur.
Etval’de 36 kalbin fiillerinden olması nedeniyle ilme, teşbih babında yakîn
dendiği belirtilmiştir.
İlim tabiri, yakîn ve mutlak tasavvurunu içine alacak şekilde kullanılmaktadır.
Şerhu Tecrîdu’l-‘ilm’de ilimle bazen zihinde hâsıl olan suret bazen sırf yakîn
bazen de mutlak yakîn ve tasavvur kastedilmiştir. Ayrıca bazı kaynaklar,
tevehhüm, teakkul ve tahayyül sözcüklerine ilim demiştir. Örneğin Tehzîbu’lkelam’da 37 idrakin ihsas, tahayyül, tevehhüm ve teakkul olmak üzere dört
çeşidinin bulunduğu belirtilmiştir. Özetle ilim, mutlak idrake, bilgi edinme
hassalarına ve tasdike mutabık, sabit kesinliktir. Bununla kavram veya hüküm
itibarıyla küllî/tümel idrak; tasdik veya tasavvur olarak mürekkep idrak; delile
dayandırılmış meselelerin idraki ve bizzat o meseleler ve onların idrakinden
ortaya çıkan meleke kastedilir. Ancak bir kısım İslam bilginleri, meselelerin
delillendirilmesi şartını gerekli görmemişler; ilmi, kısaca meselelerin idraki,
meselelerin bizzat kendisi ve onlardan hâsıl olan meleke şeklinde tarif
etmişlerdir.38
Yukarıdaki ifadeler, İslam âlimlerinin bilginin mahiyeti hakkındaki düşüncelerinin
özeti konumundadır. 39 Buna göre bilgi, bilen bir özne olarak insanın eşyayı ve olguları
36

37

38

39

Tehânevî’nin Etval ismiyle zikrettiği eser, Sekkâkî’nin Miftâhu’l-‘ulûm’ adlı eserine Taftâzânî’nin yazdığı
Mutavvel isimli şerhtir. Bkz. Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Beyan”, DİA, 6: 22-23; H. Murat Kumbasar,
“Taftâzânî’nin (ö. 722-792/1322-1390) Eserleri” Atatürk ÜİFD, Sayı 25, Erzurum, 2006, 153.
Tehzîbu’l-kelâm, Taftâzânî’nin mantık ve kelama dair iki bölümden oluşan eseridir. Bkz. Kumbasar,
“Taftâzânî’nin (H.722-792/M.1322-1390) Eserleri”, Atatürk ÜİFD, Sayı 25, Erzurum, 2006, 153.
Tehânevî, Muhammed Ali, Keşşâfu Istılâhatı’l-Funûn ve’l-Ulûm, (thk. Komisyon), Mektebetu Lübnan,
Lübnan, 1996, “İlm” md. 2: 1219.
Örneğin Fȃrȃbȋ (ö. 339/950) “varlığı gibi devamlılığı da insana bağlı olmayan eşyaya ilişkin akılda kesin
hükmün hâsıl olmasına”; Bâkıllânî (ö. 403/1013), “malumun olduğu gibi bilinmesine”; Cürcânî (ö.
816/1413), “eşyanın dışarıdaki nesnel varlığıyla zihindeki suretinin mutabakatına”; Kindî (ö. 252/866) ise
“eşyanın hakikati ile kavranmasına” ilim demiştir.
Mu’tezilȋ kelamcılar, ilmin “bir şeye olduğu gibi itikat” olduğunu savunmuşlardır. Ancak Kadı Abdulcabbȃr
(ö. 415/1025) bu tarifi yeterli görmemiş olmalı ki mezhebinin genel görüşünü yansıtan yukarıdaki tanıma bir
de ‘sukûnu’n-nefs’ kaydını eklemiş; böylece itikadın hangi gerekçe ile ilim addedileceğini açıklamıştır. O
halde bu kayıtla birlikte Mu‘tezile’de bilgi, Kadı Abdulcabbȃr’ın ifadesiyle “Bilenin bildiği şey konusunda,
sukûn-u nefs gerektiren bir anlamdır. Bu anlam sayesinde bilen/âlim bilmeyen/cahilden ayrılır. Bu da ancak
bir şeye olduğu haliyle itikat etmekle olur.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed
bin Tarhan el-Fârâbî, Fusûlü’l-müntezea, Beyrut: 1986, 51; Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş,
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olduğu hal üzere idrak etmesi, onların künhünü/aslını ve özsel veya ilintisel özelliklerini
tasavvur veya tasdikle anlaması, sonuçta eşya hakkında bir surete/imaja ulaşmasıdır. Buna
göre İslam bilim-kültür dünyasında bilgi, kelimenin tam anlamıyla tasavvur ve tasdik40 işidir.
Yani ilk aşamada idrak edenin zihninde eşyanın suretinin teşekkülü; ikinci aşamada ise
zihinde teşekkül eden suretler arasında kurulan ilgilerden türeyen önermelerdir.
İster tasavvurî olsun ister tasdîkî, İslamî literatürde ilmin hakikat değerini ifade etmek
için şüphe (şek-rayb), vehim ve zandan uzak olmak anlamında yakîn tabiri ilim sözcüğüne
izafetle kullanılır. ‘Ayne’l-yakîn, hakka’l-yakîn ve ‘ilme’l-yakîn terkipleri ilmin kesinliğinin
şekillerini ve derecelerini anlatan terimlerdir. Kur’an da yakîn lafzını aynı şekilde kullanır.41
Ancak insanın edindiği bilgilerin tümü yakînî değildir; bir kısmı zannî, bir kısmı yanlış, hatta
bir kısmı yalandır. Yanlış ve yalan olduğu kanıtlanmış olan bilgiler, İslam düşüncesinde ilim
kavramının kapsamı dışında bırakılmıştır. Müslüman bilginlerin nazarında ilim, ikiye ayrılır:
1. İlm-i bedîhî
2. İlm-i nazarî
Bedȋhȋ, “Aklın hiçbir delile ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden kabul ettiği
önerme” şeklinde tarif edilir. Bedîhî bir mantık terimi olarak daha çok
Fahreddin er-Râzî’den sonra kullanılmaya başlanmıştır. İlk kaynaklarda bedîhî
yerine çoğunlukla aynı anlamda olmak üzere “zarûrî” ve “evvelî” terimlerinin
kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte Adudüddin el-Îcî gibi bazı
mantıkçıların bedîhîyi zarûrîden daha dar anlamda kullandıkları da olmuştur.
Buna göre zarûrî bilgiler vicdâniyyât (insanın açlığını, ağrılarını bilmesi gibi
sübjektif bilgiler), hissiyyât (duyu verileri) ve bedîhiyyât şeklinde üçe ayrılır.
Delil değeri taşıyan bilgiler son iki türdekilerdir.
İslâm mantıkçılarına göre bilgilerimiz zihinde ya herhangi bir fikrî ve amelî
çaba harcamak suretiyle veya böyle bir çaba göstermeksizin kendiliğinden
meydana gelir. Bunlardan ilkine nazarî (düşünerek kazanılan bilgi), ikincisine
de bedîhî veya zarûrî bilgi denir. Bu ayırım hem tasavvur hem de tasdik
şeklindeki zihnî faaliyetler için söz konusudur. Meselâ, “Varlık vardır”

40

41

Ankara: AÜİF yay., 1998, 210; Kadı Abdulcabbȃr, el-Muğnî, en-Nazar ve’l-ma‘ȃrif, 12: 13-21; Nesefî,
Tabsıratu’l-edille, 9.
“Tasavvur, bilginin kavram ve tasarım düzeyinde bulunması, olumlu ya da olumsuz bir hüküm
bildirmemesidir. Meselâ güneş, ay, akıl, ruh, insan, hayvan ve bitki gibi hiçbir yargı bildirmeyen kavram
düzeyindeki maddî ve manevî varlıkları ifade eden kelimeler birer tasavvurdur. Ancak bazı tasavvurların tam
olarak anlaşılması bir önceki kavramın bilinmesine bağlıdır. Nitekim boy, en ve derinlik kavramları
bilinmeden cismi anlamak mümkün değildir. Bu durum tecrübe sonunda elde edilen tasavvurlar için geçerli
olup varlık, zorunluluk ve imkân gibi önsel kavramlar için söz konusu değildir. Çünkü önsel tasavvurlar
apaçıktır ve bu sebeple zihin tarafından hemen kavranır. Tasdik ise en az iki tasavvur ve bunların arasındaki
ilişkiyi belirleyen bir bağlaçtan meydana gelen cümle olup buna önerme denir. Bir başka deyişle tasavvurlar
arasında ilişki bulunduğunu ya da bulunmadığını bildiren cümleye tasdik adı verilmektedir.” Bkz. İbn Sȋnȃ,
Kitȃbu’n-necȃt, tah. Mȃcid Fahri, Beyrut, Dȃru’l-ȃfȃki’l-cedȋde, ts., 97; Fahreddin er-Râzî, Kelama Giriş (elMuhassal), çev. Hüseyin Atay, Ankara: Kültür Bakanlığı yay., 2002, 13-18; Mahmut Kaya, “Tasavvur”, DİA,
40: 126-127.
Bkz. 102/Tekâsur 5, 7;2/Bakara 259; 56/Vâkıa 92-95; 69/Hâkka 51.
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önermesinde varlığın tasavvuru bedîhî tasavvur, “Bütün parçasından büyüktür”
önermesindeki tasdik, bedîhî tasdiktir. Çünkü zihin varlığı tasavvur ederken
veya bütünün parçasından büyüklüğünü tasdik ederken herhangi bir delil arama
ihtiyacı duymamaktadır. Buna karşılık meselâ melek tasavvuru veya âlemin
hâdis olduğunun tasdiki gibi nazarî tasavvur ve tasdiklerde zihin az çok bir
düşünme çabası sarfetmekte, delillere başvurmaktadır.42
Bilginin bu tasnifi, literatürdeki tek tasnif değildir. Bunun dışında tasnifler de vardır:
Örneğin aşağıdaki tasnif bilgiyi, kendi içinde üç kategoride incelemektedir. Buna göre bilgi;
⎯ tanımlanamayan bilgiler,
⎯ tanımlanması mümkün olmakla birlikte güçlükler içeren bilgiler,
⎯ kolayca tanımlanabilen bilgiler olarak üçe ayrılır.
Râzî, künhüyle tasavvur edilen bilginin tanımlanamayacağını ve zarûrî olduğunu
tespit ederken Cuveynî (ö. 478/1085) ve Gazzâlî, nazarî bilginin bir kısmının sadece kısmet
ve misal ile bilinebilen, tanımlanması güç tasdîkî bilgiler olduğunu söylemektedir. Buradaki
güçlük, o bilgilerin gaybî-itikâdî meselelere ilişkin olmasından kaynaklanmaktadır. Kelam
âlimlerinin kısmet terimi ile anlatmak istedikleri şey, karışıklık ve kapalılığın itikattan
ayıklanmasıdır. Bir itikat, kat‘î olabileceği gibi olmayabilir de. Kat‘î olması halinde başka bir
ölçüt devreye girer: Mutabakat. Bu ölçüt gereğince, kat‘î itikadın mutabık/tutarlı olup
olmadığına bakılır. Mutabık sabit olabildiği gibi değişken de olabilir. Kısmet, bunlardan
cȃzim/kat‘î, mutabık ve sabit olandır; bu yönüyle diğerlerinden ayrılır. İşte yakîn manasında
ilim budur. Cezm ile zandan, mutabakat ile de cehl-i mürekkepten, 43 -şüphenin geçersiz
kılamadığı- subût ile de taklitten ayrılır. Bilginin bu türü ya kısmetteki temyizle ya da ‘Bir
ikinin yarısıdır.’ önermesinde olduğu gibi misal denen zarûrî önsel önermeler ile bilinir.
Üçüncü tür bilgi ise basit nazarî bilgidir. Tanımlanması mümkün olan bu bilgi, felsefecilerin
bir şeyin suretinin zihinde hâsıl olmasıdır; yani idrak olunan şeyin mahiyetinin, idrak edenin
nefsinde temsilidir; daha açık bir ifadesiyle eşyanın zihindeki varoluşuna dayalı bilgidir,
dedikleri bilgidir.44

42
43

44

M. Naci Bolay, “Bedȋhȋ” DİA, 1992, 5: 322.
Bilmediğinin farkında olmamak, bilmediğini de bilmemek hali. Yanlış bilgisini, kesin ve mutlak bilgi sanma.
Şemseddin Sami, Kâmûs-i Türkî, “Cehl” md, 165.
Tehânevî, Keşşâf, “İlim” md, 2: 1220.
Bilginin zarûrî ve nazarî şeklindeki tasnifi, kelam ve tefsirdeki ilm-i zarûrî ve ilm-i istidlâlî ayrımına
mutabık düşmektedir. Mȃturȋdȋ (ö. 333/944) ve Bâkillânî gibi pek çok mütekellim-müfessir ilm-i zarûrîyi
“beş duyudan gelen algılardan ve insanın kendi varlığını idrak etmesinden kaynaklanan bilgi” olarak tarif
etmekte ve bunları teâdül/denklik, telâzüm/zorunluluk ve teânüd/uzlaşmazlık ve karşıtlık ilkeleriyle
sınamayı önermektedirler. İlm-i istidlâliden ise ‘temsili kıyas’ olarak söz etmektedirler. Bu kıyas, nazarî
olduğu için zan ifade eder.
Bkz. Ebu’l-Velid Muhammed bin Ahmed İbn Rüşd, Faslu’l-makâl, Beyrut: Dâru Dımaşk, ts., 12-66; Ebu
Hȃmid el-Gazzâlî, Felsefenin Temel İlkeleri, çev. Cemaleddin Erdemci, Ankara: Vadi yay., 1997, 98-103;
Tehânevî, Keşşâf, “İlim” md., 2: 1219-1229; Hanefi Özcan, Mâturîdî’de Bilgi Problemi, İstanbul: MÜİFAV
yay., 2012, 100-1129; Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, (çev. Komisyon),
İstanbul: Kitabiyat yay., 2001, 519-523; Nasr Hamid Ebu Zeyd, Yorum Meselesi, çev. Muhammed Coşkun,
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İslâmî ilimler başta olmak üzere tüm bilimlerde mutabakat, bilginin hakikat değerini
belirleyen özelliğidir. İslâmî ilimler bağlamında mutabakattan maksat, eşyaya ilişkin insanın
zihnindeki tasdik veya tasavvurun, o eşyanın zihin dışındaki hakikatine uygun olmasıdır.
Eşyanın dışarıdaki varlığı ile zihindeki tasavvur veya tasdiği uyumlu olduğunda bilgi, doğru
bilgidir.45 Gazzȃlȋ’nin aşağıdaki tasnifi bilgiyi, bu bakımdan ele almaktadır:46

BİLGİ

Tasavvur
Bedȋhȋ

Tasdik

Kesbȋ

Mutabık
Mücerred Akıl ile
Bedȋhȋ

Gayr-ı Mutabık

Zan

Şek

Vehim

Mücerred Akıl ile
Olmayan

Bedenȋ Kuvvetlerle
Hissȋ

Gayr-ı Cȃzim

Cȃzim (Kesin)

Vicdȃnȋ

Bedenȋ Kuvvetlerle
Olmayan
Taklȋdȋ

İstidlȃlȋ

Şekil 5: Gazzȃlȋ’nin bilgi tasnifi

Ancak idrak, her bireyde aynı düzeyde oluşmayabilir. Kiminde basit malumat,
kiminde ilim, kiminde irfan kiminde ise hikmet şeklinde ve seviyesinde ortaya çıkar:
Bilme, her halükarda düşünme sürecinde ortaya çıkar. Karşılaşılandan, demek ki
duyu verisinden kaynaklanıp onun seviyesinde kalan bilme malumatı doğurur.
Düşünülenin, böylelikle de bilinenin üstünde kullanıldığı ölçüde, ortaya
çıkarılan bilgilerin, sağlamlığı, sağınlığı, inandırıcılığı artar, yükselir. Bilginin
malumat zeminini insan, genelde canlılar, özelde de hayvanlarla paylaşırken,
onun üstünde yer alan ilim, irfan ve nihayet hikmet seviyesinde tek başınadır.47

45

46
47

İstanbul: Mana yay., 2016, 74-75; Sıddık Baysal, Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl ve
Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eserinde Tefsir-Te’vîl İlişkisi, Ankara: Bilge yay, 2016, 164-253.
Duralı, Felsefe-Bilim Sözlüğü, 213-214; Kadir Canatan, İbn Haldun Perspektifinden Bilgi Sosyolojisi,
İstanbul: Açılım yay., 2013, 75; İbn Manzȗr, Lisânu’l-Arab, “alm” md., 4: 3082-3083; Tehânevî, Keşşaf,
“İlim” md., 2:1219-1229.
Ömer Aydın, Sistematik Kelam, İstanbul: İşaret yay., 2017, 58.
Duralı, Türkçenin Bilim-Felsefe Sözlüğü, “Bilgi” md., 213-214.
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İnsanı ve tabiatı tek bir bakış açısına ve tek bir yoruma indirgeyen, insanın tabiatla ve
varlıkla metafizik ilişkisini körelten pozitivist, ampirist, pragmatist vb. akımlarından farklı
olarak48 Kur’an’da zihin, akılla birlikte kalp, vicdan, beş duyu gibi idrak ve bilme aygıtlarının
mükemmel bir düzen ve hiyerarşiyle işledikleri psiko-biyolojik bir ortamdır. Kindî (ö.
252/866) ve İbn Sina (ö. 428/1037) gibi psikoloji ile ilgilenen felsefecilerin zihin yerine nefs
terimini tercih etmelerinin nedeni budur. Çünkü Kur’an’a göre insan ne tek başına akıl ne tek
başına duyu/havas-ı hamse ne de tek başına duygu varlığıdır. Salt mantıkla tasarlanan
mekanik işleyiş, tabiat ve insan için geçerli değildir. Elbette tabiat ve insanın da kendine özgü
fizyolojik ve anatomik bir mekaniği vardır. Fakat bu mekanik, ruhȋ-manevî bir güçle birleşik
olarak, hatta bu gücün kontrolünde ayrılmaz bir bütün olarak işler. Bundan dolayı Kur’an,
ulu’l-elbâb lafzı ile hem akla hem de duyu organları ve kalbe atıfta bulunur. Ayrıca teakkul,
tefakkuh, tezekkür ve tedebbür fiilleri ile aklın farklı yönlerine değinir. Böylece onun önemini
açıklamakla kalmaz; işlediği bilgilerin çeşitliliğini de beyan eder.49
Yukarıdaki tanımlarda anahtar sözcük, soyut veya somut olmasına bakılmaksızın
bilinenin/malumun zihnin dışındaki varlığına işaret eden eşya sözcüğüdür. Bu tanımlarda
eşya, bilme eyleminin nesnesi/bilginin konusudur. Ancak eşya tabiri, zihni varlığın dışında
bir varlığa delalet eder. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre bilgi, mevcudun bilgisidir; mevcudun,
rüsûh ve ihata gibi zihinsel işlemlerle idrakidir. Bu durumu, İslam bilginleri, bilgi eşyaya
tabidir,50 şeklinde formüle etmişlerdir. Bilimsel tefsirin tefsire izafesini de bilginin eşya ile
irtibatı bağlamında ele almak gerekmektedir. Çünkü görüldüğü üzere İslam dünyasında
bilginin eşya ile ilişkisi üzerine kurulan İslami âlimlerinin bilgi anlayışı, reel ve rasyonel bir
durumu bilgi için başlangıç kabul etmekte ve İslami ilimleri bu anlayış üzerine kurmaktadır.
O halde farklı açılardan aynı varlıkla ilgilenen bütün ilimlerin birbirleriyle ilişki içinde
olmaları, o varlığın bütünsel imajının zihinde oluşturulması ve bu imajlar arasında bağıntılar
kurulabilmesi için zorunludur. Bir başka ifadeyle varlığın ontolojik bütünlüğü ona ilişkin
bilgileri de birbirini tamamlayan unsurlara dönüştürmektedir.
Peki, bu ilişki nasıl düzenlenecektir?
48
49

50

Seyyid Hüseyin Nasr, İnsan ve Tabiat, çev. Nabi Avcı, İstanbul: Ağaç yay., 1991, 11-70.
Mahmut Kaya, Kindî, Felsefî Risaleler, 3. Baskı, İstanbul: Klasik yay., 2014, 264-267; Hayrani Altıntaş,
İbn-i Sina Metafiziği, Ankara: AÜİF yay., 1992, 123-142; Bilal Kuşpınar, İbn-i Sina’da Bilgi Teorisi,
Ankara: MEB yay., 2001; Muhammed Bakır es-Sadr, Felsefemiz I, Ankara: Endişe yay., 1991; Sümeyye
Nur Külçe, “İbn Sȋnȃ’nın Nefs Kavramı ve Modern Psikolojideki Ego Kavramının Benlik Olgusu
Bağlamında Karşılaştırılması”, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1 (2018/1), 54-78; Muhittin Macit,
“Aristoteles ve İbn Sȋnȃ’da Nefs-Beden İlişkisi Problemi ve Modern Zihin Felsefesindeki Bazı Yansımaları”,
MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26 (2004/1), 59-83.
Kur’an’da akıl, ulu’l-elbâb, kalp, fuâd, teakkul, tezekkür ve tedebbür kelimelerinin geçtiği ayetler için bk.
3/Âl-i İmran 3, 190; 12/Yusuf 111; 24/Nur 44; 38/Sad 43; 39/Zümer 21; 40/Mü’min 54; 7/A’raf 179; 17/İsrȃ
46; 6/En‘am 11, 25; 37/Saffȃt 138; 10/Yunus 16; 16/Nahl 90; 4/Nisa 82.
Ebu Kasım Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşȃf an hakȃiki gavȃmidi’t-tenzȋl ve ‘uyȗni’l-ekȃvȋl fȋ
vucȗhi’t-te’vȋl, tah. Adil Ahmed Abdulmevcud, Riyad: Mektebetu Abȋkan, 1998, 4: 505;Ebu’l-Berekȃt enNesefȋ, Medȃriku’t-tenzȋl ve hakȃiki’t-te’vȋl, Yusuf Ali Bedeyvȋ, Beyrut: Dȃru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1998, 1:
138; Cemaleddin el-Kȃsımȋ, Mehȃsinu’t-te’vil, Baskı yeri yok: Dȃru ihyȃi’l-kutubi’l-arabiyye, 1957, 12:
4419; Metin Özdemir, “Ezelȋ Bilgi Anlayışının Problematik Yönü”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 6 (202/1), 209-226.
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Kur’an lafızları ve ibarelerin içerdiği bilimsel hakikatler müstakil bir yöntemle mi
ortaya konacak yoksa disiplinlerarasılık esası üzerine kurulu bir yaklaşımla mı?
İşte bu soru, meselenin Tefsirin mahiyeti içinde tartışılması gereken boyutunu işaret
etmektedir. O halde öncelikle tefsir ve te’vilin mahiyetleri üzerinde durmak gerekmektedir.
B. TEFSİR ve TE’VİLİN MAHİYETİ
İbn Manzȗr’un Lisânu’l-Arab’da keşif ve beyan anlamlarını verdiği tefsir, 51 beyan
teriminin temyizle açıklama52 anlamına gelmesinden dolayı,
⎯ Kur’an’ın müfret ve mürekkep lafızlarının delaletlerini benzerleri arasından seçip
ayırarak açıklayan bir ilimdir.
⎯ Söz konusu delaletleri lafızların ahvalinde araştırdığı için de betimleyicidir. Zira
ahvalin bilgisi, durumun bilgisidir ve herhangi bir lafzın nüzul zamanındaki
durumunun bilgisini ifade etmek için betimleme şarttır.
Usûl âlimleri, bu anlamda tefsirin, ibarelerin manalarını belirleme konusunda yetkili
olmadığı ve rivayetle sabit nakli bir ilim olduğunda hemfikirdirler. Bu özellik, ıstılahta tefsiri,
ibarelerin anlamlarını belirlemekle yetkili yöntem olan te’vilden ayırmaktadır.53
Taftazȃnȋ (ö. 792/1390) bu özelliği dolayısıyla tefsiri, “ilahi murada delalet kaydıyla
Kur’an’ın müfret ve mürekkep lafızlarından bahseden ilimdir.” 54 şeklinde tarif ederken
Zerkeşî (ö. 794/1392), İslam âlimlerinin tefsir-te’vil ayrımındaki hassasiyetlerinin nakil-akıl
(içtihat/istinbat) farkını vurgulama amacından kaynaklandığını belirtmektedir. Esasen tefsirte’vil ayrımına ilk dikkat çeken Mȃturȋdȋ’dir. Ona göre, tefsir ve te’vil, mahiyeti, kaynağı,
delalet keyfiyeti, imkân ve hakikat değeri açısından iki farklı bilgi türüdür. Zira tefsir, Kur’an
lafızlarından kastedilen manaya Allah’ı tanık tutmayı gerektiren, bu itibarla sahabeye özgü
bir bilgidir. Buna mukabil te’vil, Allah’ı şahit tutmaksızın, müevvilin müktesebatı ve
yetenekleri ile belirlemeye çalıştığı, ilahi kelamın muhtemel manasıdır; bu yönüyle de
fukahaya mahsus bir bilgi türü ve yöntemidir. Bu tanım kabul görmüş, İslam âlimleri,
genellikle bu tanımı esas alarak tefsir ve te’vili iki farklı bilgi türü olarak sınıflandırmışlar;
tefsiri, naklȋ bilgi/nass; te’vili ise akli bilgi/istinbat/içtihat sınıfında değerlendirmişlerdir.

51

52

53
54

Taberî, Cami‘u’l-beyân, 17: 448; Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredȃt fî garîbi’l-Kur’ân, İstanbul: Kahraman yay.,
1986, 571; Ebu Abdullah Muhammed bin Ebu Bekir bin Abdulkadir er-Râzî, Tefsîru garîbi’l-Kur’ani’l-Azîm,
tah. Hüseyin Elmalı, Ankara: TDV yay., 1997, 233; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 3: 2024-2026, 5: 3412-3413;
Ebu Abdullah Muhammed ibn Süleyman el-Kâfiyecî el-Hanefî, Kitâbu’t-teysîr fî kavâidi ilmi’t-tefsȋr, çev.
İsmail Cerrahoğlu, Ankara: AÜİF yay. 1989, 3; 80/Abese 15; 2/Cum’a 5.
İbn Manzûr, Lisânu’l-arab, 5: 403; Ebu’l-Kasım Mahmud bin Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakȃiki
Gavȃmidi’t-Tenzȋl ve Uyȗni’l-Ekȃvȋl fȋ Vucȗhi’t-Te’vȋl, tah. Adil Ahmed Abdulmevcud, Riyad: Mektebetu
Abikan, 1998, 2: 374; 6: 5-6.
Celaleddin es-Suyûtî, el-Itkân fȋ ‘ulȗmi’l-Kur’ȃn, Şam: Dȃru İbn Kesȋr, 1996, 2: 1190.
Hâlid bin Osman Sebt, Kavâidu’l-Kur’an, Dâru İbn Affân, 1421, 1: 29.
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Buna göre tefsir, itimada; te’vil ise nazara dayanmaktadır.55 Bilimsel tefsir açısından bu nokta
gayet önemlidir. Çünkü bilimsel tefsir de nazaridir, dolayısıyla te’vil olarak algılanmalıdır.
Esasen yukarıdaki tasnif İslami ilimlerde nakil-akıl, nass-içtihȃd/rey şeklinde birbirini
tamamlayan ikili bir yapıyı öngörmektedir. Bu ikili yapının tefsirdeki yansıması, daha ziyade
rivayet-dirayet veya tefsir-te’vil şeklinde kategorize edilmekte; rivayet, habere; dirayet ise
kıyasa dayanmaktadır.56
Tefsir rivayetleri, Kur’an’ın bazı lafızlarına dair Hz. Peygamber’in tefsiridir. Kur’an
lafızlarının,
⎯ bâtını ve zâhiri,
⎯ mücmeli-mufassalı,
⎯ mutlağı-mukayyedi,
⎯ muhkemi-müteşâbihi,
⎯ âmmı-hâssı,
⎯ emri-nehyi,
⎯ garȋbi-müşkili,
⎯ nȃsihi-mensȗhu vb. konularda Hz. Peygamber’den gelen beyanlar nasstır. Burada
içtihada imkan yoktur.57
Hz. Peygamber’den sonra ise bilgin sahabȋler, ondan öğrendikleri tefsiri yine bir
beyan faaliyeti olarak sürdürmüşlerdir. Onların tefsirdeki kaynakları şunlardır:
⎯ Kur’an
⎯ Sünnet
⎯ Arap Dili ve Edebiyatı
⎯ Sahabenin, ayetlerin irtibatlı olduğu tarihi, sosyal ve kültürel ortam hakkındaki
müşahedeleri
⎯ Kur’an ayetlerinin nüzulü hakkındaki bilgileri
⎯ Ehl-i Kitaptan öğrendikleri bir takım bilgiler
⎯ Kıyas ve içtihat58
Bu yedi maddeden dördüncü ve beşincisi, literatürde genellikle sahabe kavilleri ve
içtihatları başlığı altında işlenmektedir. Bu isimlendirme İslami ilimlerin müstenit olduğu
55

56
57
58

Ebû Mansûr Muhammed bin Mahmud Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, tah. Mecdî Bâsellûm, Beyrut:
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2005, 1: 185-186; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 1: 171-174; Râzî, Tefsiru garȋbu’lKur’an, 381; Zerkeşî, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, 2: 149.
2/Bakara 49-50, 248; 3/Al-i İmran suresi, 7; 18/Kehf suresi 78, 82. ayetler; 12/Yusuf suresi, 6, 21, 36, 44, 45,
100, 101. ayetler vd.
Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 1: 185-186.
Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 1: 187; Bkz. 2/ Bakara 151; 16/Nahl 44; 75/Kıyâme 18-19.
Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 1: 211-212; Zemahşerȋ, el-Keşşȃf, 3: 460; Ebu’l-Berekȃt, Medȃrik, 2: 229;
Ebu Hayyân el-Endelȗsȋ, Bahru’l-Muhȋt, tah. Adil Ahmed Abdulmevcud, Beyrut: Dȃru’l-Kutubi’l-İlmiyye,
1993, 5: 511-512.
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bilgi sistemi içinde sahabenin temsil ettiği yeri göstermesi bakımından önemlidir. Zira onların
rivayetle dirayet arasında, hatta her ikisinin de örneklendiği temel bir beyan ve yorum modeli
olduklarını göstermektedir. Nitekim onların beyanları eser ismi ile sıradan bir beyan olmanın
ötesinde haber kategorisinde, tefsir için nass telakki edilen bilgi türü içinde konumlanmıştır.
Sahabenin içtihatları ise bir anlamlandırma/yorumlama yöntemi olarak dirayetin tefsir ilmine
bir yöntem hüviyetinde eklenmesinin ilk nüvesini oluşturmuştur. Onlar, Kur’an’ın ve Hz.
Peygamber’in kendilerine kazandırdığı içtihadı, entelektüel kapasiteleri ve kişisel yetenekleri
ölçüsünde ilahi kelamı anlamak, anlamlandırmak ve açıklamak için kullanmışlardır.59 Kültür
seviyeleri, kapasiteleri ve kişisel yetenekleri içtihatlarını da etkilemiştir.60
Sahabe ve tâbi‘ûnun içtihatları, dirayet tefsirine başlangıç modeli/arketip/ilk model
teşkil edebilecek niteliktedir. Ancak dirayetin bir usul olarak tefsire eklenmesi daha sonraki
asırlarda gerçekleşmiştir. Dirayetin bir yorum yöntemi olarak kabul edilmesiyle birlikte tefsir
ilminin mahiyet ve işlevinde gerçekleşen genişleme tanımlarına da yansımıştır. Endülüslü
müfessir Ebu Hayyân’ın (ö. 745/1344) lafızların nutuk keyfiyetleri, delaletleri, hükümleri ve
manaları ile bunları tamamlayan ilimleri, tefsir olarak kabul etmesi bahsi geçen genişlemeye
dair bir örnektir.61 Suyûtî’nin ifadelerine göre bu tanımdaki,
⎯ İlim terimi cinse;
⎯ Lafızların nutuk keyfiyeti terimi kıraat ilmine,
⎯ Müfret ve mürekkep lafızların delaletleri terimi Lügat ilmine;
⎯ Bu lafızların ahkâmı Sarf, Nahiv, Beyan ve Bedî‘ ilimlerine,
⎯ Terkip halinde iken manaları ise hakikat ve mecaza tekabül etmektedir.
⎯ Tanımdaki tamamlayıcı öğeler ifadesiyle ise nâsih-mensuh, esbâb-ı nüzul ve
kıssalar gibi Kur’an ilimleri kastedilmektedir.62
Benzer şekilde Zerkeşî (ö. 794/1392) de Tefsir ilmini şöyle tanımlamaktadır:
Tefsir, kendisiyle Hz. Peygamber’e indirilen Kur’an’ın manalarının
anlaşıldığı, hüküm ve hikmetlerinin istihraç edildiği, bunun için Lügat,
Nahiv, Sarf, Beyan, Usûl-i Fıkıh, Kıraat, esbȃb-ı nüzul ve nasih-mensuh
gibi ilimlerden istifade edildiği bir ilimdir. Tefsir ilminin konusu,
Kur’an’dır.63
Bu iki tanım aslında tefsir ilminin konusu ve meseleleri dışında bazı unsurları da
içermektedir. Örneğin lafızların nutuk keyfiyeti, telaffuzla (fonetikle) alakalı bir meseledir ve
ilahi murada delaleti söz konusu olmadığından tefsirin ne konusu ne de meselesi olabilir. Bu
59

60
61

62
63

Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne1: 209-215; Ebu’l-Berekȃt, Medȃrik, 2: 229; Şȃtıbȋ, el-Muvȃfakȃt, 4: 77-80;
Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü, Ankara: AÜİF yay., 1977, 117-119; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara:
TDV yay., 1991, 234-242.
Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 1: 228-250; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara: Fecr yay., 1996, 1: 39-248.
Muhammed b. Yusuf Ebu Hayyân el-Endelȗsȋ, Bahru’l-muhȋt, tah. Adil Ahmed Abdulmevcud, Beyrut:
Dȃru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1993, 1: 9-10.
Şȃtıbȋ, el-Muvȃfakȃt, 4: 109-118; Suyûtî, el-Itkân, 2: 1191.
Tehânevî, Keşşâf, 1: 32.
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nedenle Molla Fenârî (ö. 834/1431) tanımladığı nesneyi mevzû, mesâil ve küllî kaideleri
bakımından ele almayan bu tip tanımların eksik olduğunu savunmuştur. 64 Bilimsel tefsir
açısından bu eleştiri çok önemli bir hususu işaret etmektedir. Zira eğer manaya delaleti bahis
konusu değilse, bilimsel tefsir kategorisi içinde sunulan izahların da tefsirle herhangi bir ilgisi
bulunmayacaktır. Bu bakımdan bilimsel tefsir alanında iştigal edenlerin ilahi murada delalet
kaydını daima belirleyici bir kaide olarak gündemde tutmaları gerekmektedir.
Bu eleştiriler bir yana Ebu Hayyân’a ait tanımın sonundaki ‘bunları tamamlayanlar’
ifadesinin yaptığı çağrışımın ucu açıktır. Öyle görünüyor ki Ebu Hayyân bu ifadeyi, orada
saydığı ilimlerin dışında kalanların da tefsir ilmiyle ilişkilendirilebileceğini düşündüğü için
tanıma özellikle eklemiştir. Böylece;
⎯ bir taraftan ilahi metnin formunun bir takım anlamları okurun zihnine akıtmaya
müsait olduğunu;
⎯ diğer taraftan da Allah’ın muradının özelde nüzulle eşzamanlı olduğunu, genelde
ise insan vakıasından mücerret manalarla sınırlanamayacağını vurgulamıştır.
Böylelikle bir anlamda tanımdaki haysiyet kaydına bağlı olarak tefsir ilmiyle,
daha sonra teşekkül eden bilimler arasında ilişki kurulabileceği yönünde kapıyı
aralık bırakmıştır.
Doğrusu tefsirin tanımındaki delalet terimi, hem manayı hem de mananın ötesinde bir
kastı (nefs-i mütekellimin muradını) gösterme amacı taşımaktadır. Bu nedenle tefsir,
genellikle Kur’an lafızlarının literal/lügat anlamlarını aşan bir beyan faaliyeti olarak
karşımıza çıkmaktadır. Zira müfret veya mürekkep bir Kur’an lafzının delaleti, ahvalinin
bilinmesi ile mümkündür. Bu durum, dille birlikte ayetlerin indiği zamanın ve bölgenin bütün
siyasi, sosyal ve kültürel öğelerini, oldukları gibi resmeden Tarih, Sosyoloji ve Antropoloji
gibi betimleyici bilimleri, tefsirin istimdat (bilgisinden istifade) ettiği ilimler arasına
sokmaktadır. Özellikle Siyer ilmi, vahyin nüzul hikâyesini içerdiğinden İslami ilimlerin,
bilhassa da Tefsir ve Fıkı ilminin mutlaka yararlanması gereken ilimdir. Çünkü tefsir
rivayetleri ile Siyerin anlatımı birleştirilerek ayetlerin vakıa ile irtibatı belirlenebilir; ardından
anlam, lafzın umûmîliğine rağmen hususi sebebin üzerine veya direkt lafzın umûmîliği
üzerine inşa edilebilir.65
Yukarıda temas edildiği üzere müzakerenin geldiği bu noktada Fıkıh ilmine de bir yol
açılabilir. Çünkü Fıkıh ilmi, iniş sebepleri özel olan bu ayetleri, ayetin nüzulünden sonraki
meseleleri kapsayacak şekilde genişleterek okuyabilmektedir. Eşzamanlı delalet ise kıyasa
öncül olması bakımından Fıkıh ilmine referans oluşturmaktadır. Zira Fıkıh, artzamanlı bir
olay hakkında hüküm verebilmek için ayetin inişine sebep olan olay ile güncel mesele
arasındaki bağıntıya ulaşmak durumundadır. Bu bağıntı, kıyas için gereklidir. Fıkıh ilmi,
Kur’an’ın içerdiği hükümleri çağdaş zamana ve farklı zeminlere taşırken Tefsir ilminin
64
65

Molla Şemseddin Muhammed b. Hamza el-Fenârî, ‘Aynu’l- a’yȃn, Dersaadet: Rıfat Bey Matbaası, 1325, 5.
Suyûtî, el-Itkân, 1: 95-99.
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belirlediği anlam ve delaletlerden yararlanmakta; ancak bu anlam ve delaletleri, lafızların
muhtevalarının sağladığı imkânları kullanarak daraltabilmekte ya da genişletebilmektedir.
Bunu te’ville yapıp, yaptığı çıkarımın mutlak ilah-i murad olmadığını ayrıca belirtmektedir.66
Mȃturȋdȋ’nin te’vili, fakihlere nispet etmesinin nedeni de budur. 67 O halde Tefsir ilmi ile
Fıkıh ilminin kesiştiği alan daha ziyade te’vilin yetkili olduğu alandır.
Te’vilin referansı kıyastır. Kıyas lügatte, zatları veya sıfatları dolayısıyla iki şey
arasındaki benzerliği, 68 denkliği ve muhalefeti 69 esas alarak o iki şeyden birinin hükmünü
diğerine uygulamaktır. Terim anlamı bakımından ise “hakkında nass bulunan herhangi bir
meselenin hükmünü aralarındaki ortak illet sebebiyle nass bulunmayan başka bir meseleye
teşmil etmektir.” 70 Kıyas, Kur’an’ın i‘tibȃr emrinin gereğidir. 71 Bu yöntemde asıl olanın
hükmü, fer‘ȋ olana tatbik edilir. Bir başka ifadeyle ayetin manasının, istinbat ve istihraç
yoluyla Arap dilinin lugavî ve örfî kuralları çerçevesinde, kontekstine ve diğer naslara ters
düşmeyecek şekilde, hatta sağlamlığı cerh ve ta’dil araçlarınca denetlenmiş metinlerin
ışığında, te’vîli zaruri kılan bir karineden ötürü zaten içerdiği, ancak zihnin doğrudan intikal
edemediği manalardan tali‘ olanına çevrilmesidir. Kıyasta delil-medlul ilişkisi, lafız-mana,
asıl-fer‘, haber-kıyas ve cevher-‘araz kavram çiftleriyle açıklanmıştır. Bu kavramlar, kıyasın
farklı disiplinlere ve alanlara uygulandığının kanıtıdır.72
Usul ilimlerinde kıyas üç başlık altında incelenir:
1.
2.
3.

Temsîlî (beyȃnȋ) kıyas
Burhânî (cȃmi‘) kıyas
İrfânî (işȃrȋ) kıyas

Bu üç çeşit kıyas, üç çeşit te’vili oluşturur:

66

67
68
69

70

71
72

Ebu’z-Zehra, İslam Hukuku Metodolojisi, 141-148.
Ancak Molla Fenârî, tefsir rivayetlerinin ilahi murada kat’i düzeyde delalet edeceğine itiraz etmektedir. Zira
Ahmet bin Hanbel’in “Şu üç şeyin aslı yoktur: Tefsir, Melâhim ve Megâzi.” şeklinde tespit ettiği üzere tefsir
rivayetleri ȃhad oldukları için ilahi murada kat’i düzeyde delalet edemezler; ancak zannî şekilde delalet
edebilirler. Zannî delalete dayanarak Allah’ın muradı budur denemez; bunu murat etmiş olabilir denebilir.
Bk. ve krş. Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an ve Bağlam, İstanbul: Şule yay., 2008, 70-96, 122-131, 137-164;
Mehmet Demirci, “Tefsir İlminin Mahiyeti”, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 1 (2017/1), 21-46; M. Tahir
Boyalık, “Molla Fenârî’nin Tefsir İlminin Mahiyetine Dair Tartışmasının Tahlili”, İslâm Araştırmaları
Dergisi, (2007/18), 73-100; Boyalık, Molla Fenârî’nin Aynu'l-Âyân Adlı Tefsirinin Mukaddimesi (Tahlil ve
Değerlendirme), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: MÜSBE, 2007, 73-131; Baysal, “Tanımları
Üzerinden Tefsir İlminin Mahiyetine İlişkin Bir Değerlendirme”, Dini Araştırmalar Dergisi, 18 (2015/47),
Ankara, 221-242.
Mȃturȋdȋ, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne, 1: 185.
İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 5: 3793.
Zıt anlam veya mefhumu muhalif Hanefilere göre ancak siyak gibi geçerli bir ipucu bulunursa delil
makamında geçerlidir. O zaman da zıt anlam, kelime-i tevhitte olduğu gibi mantȗk sırasına girer. Bkz.
Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul: Çelik-Şura yay., ts., 1: 475.
Ali b. Muhammed el-Pezdevî, Kenzu’l-vusûl ila ma’rifeti’l-usûl, Mir Muhammed Kütüphane Merkezi, Aram
Bağı, Karaçi, ts., 428-429.
Bkz. 59/Haşr 2; Nesefȋ, Medȃrik, 3: 456.
Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, 17-312.
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1. Temsîlî kıyas: Bu kıyas, Fıkıh ve Kelam ilimlerinin kullandığı bu kıyas, Arap Dil
ve Belagatini esas alır; istidlalîdir. Bu nedenle zan ifade eder. Tikelden tikele akıl
yürütme metodudur. Bu kıyasla yapılan te’vile beyânî te’vil denir.
2. Burhânî kıyas: Burhânî kıyas, bir önermenin doğruluğunu bedîhî veya önceden
kesinleşmiş evveliyât, tecrübiyât, mahsûsât, mütevâtirât ve zarûriyât şeklindeki
önermelerle ispatlamak için yapılan zihinsel faaliyetlerin genel adıdır. Bilinen iki
öncülü orta terimle bir araya getirerek zorunlu bir sonuca ulaşmayı öngören bu
kıyası, daha çok Mantık ve Felsefe kullanır. Bu yöntemde aklın hareketi tümelden
tikele doğrudur. Burhânî kıyasla yapılan te’vile, burhânî te’vil denir.
3. İrfânî kıyas: irfânî kıyas, marifet/îcâd denen ve yalnızca seçkin kimselerde keşif
ve müşahede gibi özel yollarla beliren ehline özel bir kıyastır. Tasavvufta buna
hakikat ilmi denir. Temelinde irfânî hakikatin bulunduğu te’vile irfânî te’vil denir.
Bu kıyasların her biri Kur’an’daki i‘tibȃr emrine73 dayanmaktadır.74
Kıyas, edille-i erba‘a tabir edilen şer‘ȋ deliller listesinde icmȃ‘dan sonra gelir. Bu
listedeki yerinden hareketle kıyasın, nass-yorum bağıntısını kuran, yani İslamî bilginin sabit
ve değişken tabiatlı cüzlerini bütünleştiren bir bilgi kaynağı ve bilgi işleme yöntemi
olduğunu, dolayısıyla disiplinlerarasılık açısından anahtar kavram hüviyetini taşıdığını
söyleyebiliriz.
Tefsir ilminin oluşum süreci, mahiyeti, işlevi ve diğer ilimler arasındaki yeri hakkında
yukarıda verdiğimiz bilgiler, bu ilmin İslam bilim tarihinde köklerinin uzandığı kaynağın
Hadis ilmi ile aynı olduğunu göstermektedir. O halde bu ilim de Hadis ve Usûl ilimleri gibi
Kur’an’dan, Sünnet’ten ve nüzul dönemini yaşayan ve yorumlayan ilk Müslüman neslin
uygulamalarından ortaya çıkmıştır. Ancak bu alan dünyanın diğer bilgi havzalarından ve o
ana kadar ki mevcut bilgilerden yalıtılmış, dış etkilere tamamen kapalı bir alan değildir. Bu
nedenle Kur’an’ın indiği fiziki ve kültürel coğrafyanın hususiyetleri, belirleyici bir faktör
olarak Tefsire etki etmiştir. Örneğin Arap Dilinin gramer ve belagat alanındaki örfü ve o ana
kadar getirdiği birikimi, beyân ve te’vilin köklerini barındırmaktadır. Bu klasik usûl ve derin
birikim, Arab’ın Divanı diye bilinen şiiri, orijinal anlamın tespitinde tanıklığına müracaat
(istişhȃd) edilen önemli bir kaynağa dönüşmüştür.75 Şatıbi’nin “Müçtehidin Arapça dışındaki
alet ilimlerinde müçtehit olması şartı aranmaz.”76 şeklindeki değerlendirmesi de Arapçanın
İslami ilimler için ne derece önemli olduğunu göstermektedir.

73
74

75

76

59/Haşr 2.
Baysal, Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eserinde Tefsir-Te’vîl
İlişkisi, 174-254.
Taberî, Cȃmi‘u’l-beyȃn, 1: 3-62; Harun Öğmüş, “Tefsirde Şiirle İstişhad Açısından Hicrî 2. Asrın Önemi”,
Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü, İstanbul: İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir
Akademisi, 2009, 345-361; Nurettin Turgay, “Sahabenin Tefsir İlmindeki Yeri”, Bilimname, 14 (2008/1),
35-57; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 151-156.
Şȃtıbȋ, el-Muvafakat, 4: 114-118.
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Ayrıca İslam âlimleri, Hz. Peygamber’den sonra İslami ilim evrenine giren akli
yöntemleri kıyas kanalından şer‘ȋ bilgi sistemine dâhil etmişlerdir. Örneğin klasik mantığın
Arapçaya tercümesi ile dedüksiyon, indüksiyon, analoji, aynılık, ayrıklık ve üçüncü halin
imkânsızlığı gibi akıl yürütme metotları, mantık kurallarının evrenselliğinin tesiri ile büyük
bir dirençle karşılaşılmadan İslami bilgi alanında kabul görmüştür. 77 İslam âlimlerinin bu
delillendirme yöntemlerini telâzüm, teâdül ve teânüd gibi özgün bir terminoloji ile ifade
etmeleri, söz konusu delillendirme sisteminin içselleştirildiğine dair bir kanıt olarak kabul
edilebilir.78 Mȃturȋdȋ’nin temȃnȗ‘ delilini de bu doğrultuda okumak mümkündür.79 Bununla
birlikte yabancı düşünce sistemlerinin disiplinlerine bidat olduklarını iler sürerek topyekûn
karşı çıkanların bulunduğunu da teslim etmemiz gerekir.80
İslam âlimlerinin bu yaklaşımları, Kur’an manaları için te’vil kanalını daima açık bir
menfez mesabesinde algıladıklarını göstermektedir. Bu kanal vasıtasıyla tefsir, farklı mekân
ve zamanlarda ortaya çıkan bilgi birikimlerinden istifade etme ve kendisini hem içerik hem
de metot bakımından geliştirme imkânı bulmuştur. Bilimsel tefsir de bu bağlamda ortaya
çıkmış bir tefsir yöntemi olarak takdim edilmekte ve bu yöntem aracılığıyla Kur’an’ın geri
kalmışlık sebebi olmadığı Batının kendi enstrümanlarıyla ispatlanmak istenmektedir. Bu
realite, esasen bu yöntemin psikolojik, savunmacı, refleksif bir çıkış olduğu izlenimini
uyandırmaktadır.
C. BİLİMSEL TEFSİR
1. Bilimsel Tefsirin Mahiyeti, İmkân ve Sınırlılıkları
Bilimsel tefsir ifadesi, bir yöntem olarak belirli bir tefsir faaliyetinin hangi çerçevede
yürütüleceğini belirten bir sıfat tamlamasıdır. Görüldüğü üzere bilimsel, Arapçadaki karşılığı
ile ilmȋ sözcüğü, tefsir ismine sıfat yapılmıştır. Buradan hareketle bilimsel tefsirin, Kur’an
ayetlerinin, modern bilimlerin verileri ile açıklanmaya çalışıldığı bir yöntem olduğu şeklinde
kabaca bir tarifini yapabiliriz. Ancak literatürde bilimsel tefsirle alakalı bu anlamı da içerecek
şekilde birden fazla tanım yer almaktadır. Söz konusu tanımlar, o tanımı yapanların bilimsel
tefsire yaklaşımları konusunda önemli ipuçları içermektedir. Örneğin Zehebȋ, “ilmȋ tefsir,
Kur’an ibarelerine ilmȋ terimleri hâkim kılmaya, bu ibarelerden çeşitli ilmȋ ve felsefȋ
77

78

79
80

Tefsir tarihinde gözlemlediğimiz Fıkhî, Kelâmî, Edebî, İlmî, Felsefî, İçtimai, Kronolojik vb. tefsir
yöntemleri bunun kanıtıdır. Bk. ve krş. İbn Sina, İhlâs Suresi Tefsiri, çev. Ahmet Hamdi Akseki, İstanbul:
DİB yay., 2014; Nasr Hamid Ebu Zeyd, Tefsirde Akılcı Eğilim, çev. Numan Konaklı-Nihat Uzun, İstanbul:
Mana yay., 2015; Bekkȃr Mahmud el-Hȃc Cȃsim, el-Eseru’l-felsefȋ fi’t-tefsȋr, Beyrut: Dȃru’n-nevȃdir, 2008;
Mustafa Karagöz, Dilbilimsel Tefsir, Ankara: Ankara Okulu yay., 2010; Mesut Okumuş, Kur’an’ın
Kronolojik Okunuşu, Ankara: Araştırma yay., 2009; Mustafa Öztürk, Kur’an’ın Mutezili Yorumu, Ankara:
Ankara Okulu yay., 2008; Emin el-Hûlî, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, çev. Mevlüt Güngör, İstanbul:
Kur’an Kitaplığı, 1995; Aişe Abdurrahman, Beyânî Tefsir Yöntemi ve Örnekleri, çev. Ertuğrul Özalp, Ömer
Aydın, İstanbul: İşaret yay., 2015; Seyyid Kutup, Kur’an’da Edebî Tasvir, çev. Süleyman Ateş, İstanbul:
Hilal yay., ts.; Mustafa Öztürk, Tefsirde Metodolojik Sorunlar, İstanbul: MÜİFAV yay., 2012.
İbrahim Çapak, “Gazali Mantığında Burhȃn”, 900. Vefat Yılında İmam Gazali, Tartışmalı İlmi Toplantı, Edt.
İlyas Çelebi, İstanbul: MÜİF yay., 2011, 739-756.
Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-sünne, 7: 336.
Hasan Abbas, et-Tefsȋru ve’l-mufessirȗn esȃsiyyetuhu ve itticȃhȃtuhu ve menȃhicuhu fi’l-asri’l-hadȋs,
Amman: Dȃru’n-nefȃis, 2016, 1: 574-575.
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görüşleri çıkarmaya çalışan tefsir yöntemidir.”81 şeklinde bir tanım aktarmaktadır. Muhtesib
ise, “ilmȋ tefsir, taraftarlarının Kur’an ibarelerini bilimsel teoriler ve terimlere boyun
eğdirmeyi amaçlayan, çeşitli bilimsel problemleri ve görüşleri bu ibarelerden çıkarmak için
var gücünü sarfeden tefsir yöntemidir” 82 demektedir. Form bakımından bazı farklılıklar
içermekle birlikte bu iki tanım, nerdeyse aynıdır. Çünkü her iki tanım da Kur’an’ın bilimsel
hakikatleri tümüyle bünyesinde taşıdığını öngörmekte ve ilahi metni, Allah’ın bu ibarelerdeki
maksatlarını açıklamak için değil, modern bilimsel gelişmelerin ilahi metinde bulunduğunu
göstermek, bir başka ifadeyle söz konusu gelişmelere Kur’an’dan kanıt bulmak, böylece
Kur’an’ın mucizevi bir kitap olduğunu ispatlamak için okumaktadır. Bahsi geçen
tanımlardaki " "تحكيمve " "إخضاعyüklemleri Kur’an ayetlerinin, bilimsel teorilerin ve felsefi
görüşlerin tahkim edilmesi için kullanıldığı iddiasını taşımaktadır. Bu nedenle Fehd er-Rȗmȋ,
Kur’an metnine modern bilimin tahakkümünü öngören bu tür ifadelerden kaçınmış ve
bilimsel tefsiri, “Kur’an’da geçen kevnȋ ayetleri, modern bilimin verileri ışığında açıklama
faaliyetidir.” 83 şeklinde tarif etmiştir. Bu yaklaşımın uygulamadaki olumsuzluklarına
dikkatleri çekmek için de “doğru ve yanlışını görmezden gelerek” manasına gelecek bir kayıt
eklemiştir.84
Hind Şelebȋ ise bilimsel tefsirin, tüm yönleriyle varlık ve insanı konu alan ayetleri
incelemek üzere ortaya çıkmış çağdaş konulu bir tefsir yöntemi olduğunu düşünmektedir.
Ona göre bilimsel tefsir bu yönüyle erken dönemlerdeki ahkâm tefsirinin bir benzeridir.
Şelebȋ’ye göre bu yöntem, söz konusu ayetleri iki şekilde ele almaktadır:
1. Bazı müfessirler, önce sureleri maksatlarını esas alarak konularına göre
bölümlere ayırmış; ardından her bir bölümün literal olarak tefsirini yapmış,
son olarak da içerdikleri nakli ve akli ilimleri sıralamışlardır. Rȃzȋ (ö.
606/1210) ve Tantȃvȋ’nin (1862-1940) bilimsel tefsir tatbikatı buna örnek
verilebilir.
2. Kur’an’daki kevnî ayetlere yoğunlaşan araştırmalar, bu ayetleri genellikle
Kur’an tertibine bağlı kalmaksızın, araştırmanın gerektirdiği şekilde bir
araya getirmiş ve bu ayetleri bir takım ilim ve görüşlere tanık olarak
sunmuştur.85
Bilimsel tefsir yöntemini uygulayan ve savunan ilim insanları, bu yöntemin meşruiyet
sorunu noktasında karşılaşabileceği eleştirileri aşmak için, düşüncelerine Kur’an, sünnet ve
sahabe kavillerini delil göstermişlerdir. Onların bakış açısından bu yöntem, Kur’an’ın ruhuna
ve maksatlarına uygundur. Kur’an’da insanları kâinat, yıldızlar, güneş, ay, tabiat, hayvanlar
81
82

83

84
85

Muhammed Hüseyin ez-Zehebȋ, et-Tefsȋru ve’l-mufessirȗn, Kahire: Mektebetu Vehbe, 2000, 2: 349.
Abdülmecid Abdusselam el-Muhtesib, İticȃhȃtu’t-tefsȋr fi’l-asri’r-rȃhin, Amman: Mektebetu’n-nahdati’lİslȃmiyye, 1982, 247.
Fehd b. Abdurrahman b. Süleyman er-Rȗmȋ, İticȃhȃtu’t-tefsȋr fi’l-karni’r-rȃbi‘ ‘aşere, Beyrut:
Muessesetu’r-risȃle, 1997, 549.
Rȗmȋ, İticȃhȃtu’t-tefsȋr, 549.
Hind Şelebȋ, et-Tefsiru’l-ilmȋ li’l-Kur’ani’l-Kerim beyne’n-nazariyyȃti ve’t-tatbȋk, Tunus: el-Müsȃhim, 1985,
14-15.
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ve bizzat insanın kendisi üzerinde düşünmeye çağıran pek çok ayet bulunmaktadır. Bu
ayetler, bir yandan muhataplarını daha üst bir hakikatin, yani tevhidin bilgisine ulaştırmayı
hedeflerken öte yandan da belirli açılardan modern bilimlerin konularına değinmekte, onların
buluş ve tespitlerine gönderilerde bulunmakta, hatta köklerini içermektedir. 86 Nitekim
Kur’an, “Biz kitapta açıklanmadık hiçbir şey bırakmadık!” (6/En‘am 38) buyurmaktadır. Bu
manayı destekleyen başka ayetler de vardır.87
Hz. Peygamber’den “… öncekilerin ve sonrakilerin haberi ve aranızdaki her şeyin
haberi Allah’ın kitabındadır.”88 ve “Gecenin ve gündüzün yaratılışında, gecenin ve gündüzün
gidip gelişinde elbette akıl sahipleri için ibretler vardır.” (3/Âl-i İmran 190) ayetini okuyup da
üzerinde düşünmeye yazıklar olsun.”89 buyurduğu şeklinde rivayetler aktarılmıştır. Elbette bu
iki rivayetin dışında da bilimsel tefsirle ilişkilendirilebilecek Hz. Peygamber’in ifadeleri
hadis âlimleri tarafından hadis literatürüne kaydedilmiştir. Ancak şurası da muhakkak ki
düşünmeye davet eden bu çağrıların bilimsel tefsire delaletleri, çıkarımla ulaşılmış dolaylı bir
neticedir. Zira gerek Kur’an ayetlerindeki gerekse buradaki düşünme eyleminin hedefi, kevnî
olayların bilimsel verilerle temellendirilmesi değil, muhatabın bu olayları çekip çeviren esas
güce zihni melekelerini kullanarak ulaşmasını temin etmektir; kısaca, ibrettir.
Bu yöntemi savunanların bir diğer dayanağı da sahabe ve tȃbiȗnun tefsir teamülüdür.
Onların düşüncesine göre bu yöntem, sonradan zuhur etmiş değildir. Sahabeden İbn Abbas
(ö. 68/687) 21/Enbiya suresi 30. ayetteki gökler ve yerin yaratılışını kendi çağının bilgi
birikimi ile açıklamıştır. Onun ifadelerine göre gökler ve yer birleşik iken Allah, bu ikisinin
arasına atmosferi yerleştirerek birbirilerinden ayırmıştır. Tȃbiȗndan Katȃde, Dahhȃk ve
Hasan’dan aktarılan rivayetler de bu yöndedir. Taberȋ, bu ayetle ilgili Mücahid, Ebu Salih ve
Süddȋ’den ikinci bir görüş aktarır ki o da bilimsel tefsir kapsamında değerlendirilebilir. Buna
göre de ayetteki bitişik ifadesiyle dünya ile semanın bitişik olması değil, ayrı ayrı her birinin
kendi içinde bitişik olması kastedilmektedir. Yani Allah bitişik olan göğü, yedi gök halinde
tabakalara ayırmış; aynı şekilde bitişik olan yeri de yedi tabaka olarak düzenlemiştir. 90
Rivayet tefsirleri incelendiğinde bu vb. daha pek çok veri ile karşılaşmak mümkündür.
Bununla birlikte bilimsel tefsirin ilk nüveleri üzerinde çalışma yapan akademisyen ve
araştırmacılar, bu alandaki ilk örneklerin Abbasiler dönemindeki çeviri faaliyetleri ile birlikte
görülmeye başladığına dair bir takım tespitlerde bulunmaktadır. Zira ilk defa felsefe, mantık,
geometri, astronomi gibi alanlarda Yunanca yazılmış eserler Arapçaya çevrilmiş ve buradan
86

87

88
89
90

İbn Mes‘ȗd (ö. 32/652) “İlim isteyen Kur’an’ı incelesin; çünkü öncekilerin ve sonrakilerin ilmi onda yer
almaktadır.” buyurmuştur. Beyhȃkȋ (ö. 458/1066) burada ilmin usulünün kastedildiğini belirtmiştir. Bkz.
Bedreddin Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşȋ, el-Burhȃn fȋ ‘ulȗmi’l-Kur’ȃn, Kahire: Dȃru’t-turȃs, ts. 1: 8.
2/Bakara 31-33; 4/Nisa 82; 6/En‘am 35, 38, 59, 125; 7/A‘raf 185; 10/Yunus 61, 101; 13/Ra‘d 41; 15/Hicr
14-15; 16/Nahl 44, 68, 89; 17/İsrȃ 50; 18/Kehf 96-97; 21/Enbiya 30; 22/Hac 31; 23/Mü’minȗn 12-14; 24/
Nur 43; 27/Neml 88; 38/Sȃd 29; 39/Zümer 6; 50/Kȃf 6; 54/Kamer 17, 22, 32, 40; 55/Rahman 33; 75/Kıyâme
3-4; 88/Gȃşiye 17-20; 99/Zilzȃl 78.
Ebu İsa Tirmizȋ, Sünen, Fedȃilu’l-Kur'ân 14; Ebu Muhammed ed-Dârimȋ, Sünen, Fedȃilu’l-Kur'ân 1.
Ebu’l-Fidȃ İsmail b. Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, tah. Komisyon, Cize: Müessese Kurtuba, 2000, 3: 304.
Taberȋ, Cȃmi ‘u’l-beyȃn,16: 255-257.
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elde edilen bilgiler İslami ilimlerde kullanılmaya başlamıştır. Bütün bunlara rağmen bilimsel
tefsir yaklaşımını sistematik hale getiren Gazzȃlȋ’dir. O, İhyȃ‘u ‘Ulȗmi’d-dȋn ve Cevȃhiru’lKur’an’da insanları varlıklar üzerinde düşünmeye çağıran Kur’an ayetlerinin, literal
anlamlarının ötesindeki boyutlarıyla anlaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Ona göre değil mi
ki, Kur’an’ın her kelimesinin bir ilmi vardır o halde Kur’an’da binlerce ilim bulunmaktadır
ve bunları bilimsel tefsir yöntemiyle çıkarmak mümkündür. Buna bir de her kelimenin zȃhir,
bȃtın, hadd ve matla‘ olmak üzere dört farklı anlamının bulunduğu hakikati eklenince bahsi
geçen ilimlerin sayısı kat kat artmaktadır.91
Gazzȃlȋ’den sonra bilimsel tefsir yöntemini, Rȃzȋ (ö. 606/1210) Mefȃtihu’l-gayb’da
uygulamış; hatta bu nedenle eserinin tefsir olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştır.
Onun bu konudaki orijinal yönü ise bilimsel tefsir yönteminin ilk defa bir tefsir eserinde
uygulanmış olmasıdır.92 Daha sonra,
⎯ Ebu’l-Fadl el-Mursȋ (ö. 655/1257),
⎯ Celaleddin es-Suyȗtȋ (ö. 911/1505) el-İklȋl fȋ istinbȃti’t-te’vȋl’de,
⎯ Muhammed b. Ahmed el-İskenderȃnȋ (ö. 1306/1888) Keşfu’l-esrȃri’nnȗrȃniye ve Tıbyȃnu’l-esrȃri’r-Rabbȃniyye fi’n-nebȃtȃt ve’l-meȃdin’de,
⎯ Seyyid Abdurrahman el-Kevȃkibȋ (1854-1902) Tabȃi‘u’l-istibdȃd ve meşȃri
‘u’l-isti‘bȃd’da,
⎯ Muhammed Abduh (1849-1905) el-Menȃr’da,
⎯ Gazi Ahmet Muhtar Paşa (1839-1919) Serȃiru’l-Kur’an fȋ tekvȋn ve ifnȃ ve
i‘adeti’l-ekvȃn’da,
⎯ Cevheri Tantȃvȋ (1862-1940) el-Cevȃhir fȋ tefsȋri’l-Kur’an’da,
⎯ Mustafa Sadık
nebeviyye’de,

er-Rȃfi‘

(1881-1937)

İ‘cȃzu’l-Kur’ȃn

ve’l-belȃgatu’n-

⎯ Abdulhamid b. Bȃdȋs (1889-1940) Tefsȋru İbn Bȃdȋs fȋ mecȃlisi’t-tezkȋr
mine’l-Hakȋmi’l-Habȋr’de,
⎯ Zaglȗl Rȃgıb Muhammed en-Neccȃr (1933- …) Tefsȋru’l-ȃyȃti’l-kevniyye fi’lKur’ani’l-Kerim, el-İnsan fi’l-Kur’ani’l-Kerim, es-Semȃ fi’l-Kur’ani’l-Kerim,
el-Arz fi’l-Kur’ani’l-Kerim ve Halku’l-İnsan fi’l-Kur’ani’l-Kerim’de Kur’an
metni ile kendi dönemlerinin bilgi birikimini buluşturmaya, böylece Kur’an’ın
olağanüstü bir kitap olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır.

91

92

Ebu Hamid el-Gazzȃlȋ, Cevȃhiru’l-Kur’an, tah. M. Reşid Rıza el-Kabbȃnȋ, Beyrut: Dȃru ihyȃi’l-‘ulȗm, 1990,
35-47; Zehebȋ, et-Tefsȋru ve’l-mufessirȗn, 2: 349-350; Muhtesib, İticȃhȃtu’t-tefsȋr, 247-250; Şehmus Demir,
“Kur’an’ın Bilimsel Verilerle Yorumlanması: Tarihsel Süreç ve Değerlendirme”, Tefsire Akademik
Yaklaşımlar –I, Editör: M. Akif Koç-İsmail Albayrak, Ankara: Otto yay., 2015, 273-296.
Zehebȋ, et-Tefsȋru ve’l-mufessirȗn, 1: 209-210; Muhtesib, İticȃhȃtu’t-tefsȋr, 251-252; Demir, “Kur’an’ın
Bilimsel Verilerle Yorumlanması: Tarihsel Süreç ve Değerlendirme”, Tefsire Akademik Yaklaşımlar–I, 278279;Mustafa Öztürk, Tefsirin Halleri, Ankara: Ankara Okulu yay., 359-370.
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Bilimsel tefsir alanında eser veren Müslüman ilim insanları yukarıdakilerden ibaret
değildir; bilakis daha pek çok ilim insanı bu konuda çalışma yapmıştır.93 Ancak şunu da ifade
etmek gerekir ki Suyȗtȋ’den sonra gündemdeki yerini önemli ölçüde kaybeden bu yöntemi,
yeniden Müslüman coğrafyanın ilim ve kültür dünyasına taşıyıp aktüel hale getiren
Muhammed b. Ahmed el-İskenderȃnȋ’dir. Onu buna iten faktör ise İslam toplumunun, sanayi
devrimi ile birlikte hayatın her alanında Batının gerisinde kalmasıdır. Bu durum, sadece onun
değil, bilimsel tefsire yönelen müfessirlerin neredeyse tamamının temel gerekçesidir. Onlar
böylelikle Ernest Renan’ın (1823-1892), Sorbon üniversitesinde verdiği İslam dünyasının
geri kalmışlığını Kur’an’a bağlayan “İslamiyet ve Bilim” isimli konferansıyla başlayan tahrip
edici ve yıkıcı eleştirilere cevap vermeye gayret göstermişler; bunun için Batının keşfettiği
bilimsel ve teknolojik buluşların asırlar önce Kur’an’da bildirildiğini kanıtlamaya
çalışmışlardır. Yukarıda da ifade edildiği üzere bu, psikolojik bir savunmadır.94 Tantavȋ’nin
el-Cevȃhir fȋ tefsiri’l-Kur’ani’l-Kerȋm isimli eseri, bu savunmanın zirveye ulaştığı örnektir.95
Şelebȋ, bilimsel tefsir karşısında ilim insanlarının iki farklı konum benimsediklerini;
bu itibarla onları,
⎯ Bilimsel tefsiri destekleyenler ve
⎯ Karşı çıkanlar şeklinde tasnif etmenin mümkün olduğunu kaydetmiştir.
Sonra da her iki grubu kendi içinde,
⎯ Mutlak karşı çıkanlar ve Mutlak Destekleyenler
⎯ İhtiyatlı karşı çıkanlar ve İhtiyatlı destekleyenler şeklinde gruplara ayırmıştır.96
Bilimsel tefsir yöntemini benimseyenleri ve gerekçelerini yukarıda ana hatlarıyla izah
ettik. Bu noktadan itibaren kısaca karşı çıkanları ve gerekçelerini kaydedip bu tebliğin tezini
oluşturan bilimsel tefsirin epistemolojik altyapısına geçebiliriz.
2. Bilimsel Tefsire Karşı Çıkanlar ve Gerekçeleri
Kur’an’ın tüm bilimleri içerdiği düşüncesine ilk Şȃtıbȋ (ö. 790/1388) karşı çıkmıştır.
Onun bu konudaki tezi, şeriatin ümmȋliği vakıasına dayanmaktadır. Kur’an’ın anlaşılması ve
Allah’ın vahiyden maksatlarının gerçekleşmesi için ümmȋliği zaruridir. Zira vahyin
muhatapları ümmȋdir. Kur’an da onların bilgi ve kültür seviyelerine uygun bir içerik ve
üslupla inmiştir.97 O halde Kur’an’ın içerdiği ilimler, ilk muhataplarının bildikleri ve sonraki
nesillere sözlü kültür aracılığıyla aktardıkları ilimlerle sınırlıdır. Ancak bu ilimlerden de
93
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Celaleddin es-Suyȗtȋ, el-İklȋl fȋ istinbȃti’t-te’vȋl, Tanca: Mektebe Timȗriyye, 1373, 5-13; Cevheri Tantȃvȋ, elCevȃhir fȋ tefsȋri’l-Kur’ani’l-Kerim, Mısır: Matbaa Mustafa el-Bȃbȋ el-Halebȋ ve Evladuhu, 1350, 2-3;
Muhtesib, İticȃhȃtu’t-tefsȋr, 255-281; Abdullah Temizkan, “Bilimsel Tefsire Farklı Bir Yaklaşım: Zağlȗl
Neccȃr Örneği”, eş-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Nisan 2018, cilt 10, sa. 1, 39-67.
Muhtesib, İticȃhȃtu’t-tefsȋr, 260-281; Mustafa Öztürk, Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine, Ankara: Ankara
Okulu yay., 2011, 30-42.
Tantȃvȋ Cevherȋ, el-Cevȃhir fȋ tefsȋri’l-Kur’ani’l-Kerim, Mısır: Matbaatu Mustafa el-Bȃbȋ el-Halebȋ ve
evladuhu, 1350, 1: 7-20.
Şelebȋ, et-Tefsiru’l-ilmȋ li’l-Kur’ani’l-Kerim beyne’n-nazariyyȃti ve’t-tatbȋk, 15-16.
7/A‘raf 158; 62/Cum‘a 2.
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Kur’an, tüm incelikleriyle değil, muhataplarının anlayabileceği kadarıyla, dikkatlerini ilahi
metnin tevhit, nübüvvet ve ahiret gibi temel konularına çekmek için bahsetmiştir. Aksi halde
ilahi metnin mu‘ciz olmak niteliği gerçekleşmezdi. Buna rağmen bazı ilim insanları, daha
sonraki dönemlerde Müslümanların gündemine giren doğa bilimleri, mantık ve matematik
ilimleri gibi ilimleri, Kur’an’a yüklemişlerdir. Bu, Kur’an metninin zorlanmasıdır.98
Kȃsımȋ’nin bilimsel tefsiri olumlu karşıladığı yönünde bilim-kültür çevrelerinde bir
takım ifadeler yer almakla 99 birlikte onun Mehȃsinu’t-te’vȋl’in birinci cildinde ortaya
koyduğu tefsir anlayışı, bilimsel tefsire yaklaşımıyla ilgili bir çelişkiyi barındırmaktadır.
Şöyle ki onun tefsir için belirlediği kaideler dikkatli bir şekilde incelendiğinde tefsir
anlayışının Şȃtıbȋ’nin anlayışıyla örtüştüğü görülmektedir. Nitekim o da vahyin ilk
muhataplarının ümmȋliğini delil göstererek şeriati anlarken bu realitenin esas alınması
gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca onun burada “Arapların önem verdikleri ilimler” başlığında
isimlerini verdiği ilimler, Şȃtıbȋ’nin Muvȃfakȃt’ta verdiği ilimlerle aynıdır. Her ikisi de bu
ilimleri, nüzul dönemindeki Arapların bildikleri ilimler kategorisinde zikretmişlerdir;
sonradan İslam kültür dünyasına giren ilimler kategorisinde değil. 100 “Kur’an’a Dayalı
İlimler” başlığında saydığı ilimlerse iman, ibadet, ahlak vb. ilimlerdir; matematik, astronomi,
felsefe, mantık ve tabiat ilimleri gibi Arapların sonradan öğrendikleri ilimler değildir. Hatta
o, Rȃzȋ’yi, heyet ilmini; İbn Rüşd’ü, felsefeyi Kur’an’ın tefsiri için gerekli görmesinden
dolayı eleştirmiştir. 101 Bununla birlikte “Kur’an-ı Kerim’deki İnce Astronomi Meseleleri”
başlığında Kur’an’ın Arapların bilmediği bazı ilimleri daha o zamandan haber verdiğini;
böylece harikuladeliğini ortaya koyduğunu ifade etmiştir.102
Şȃtıbȋ dışında bu yönteme karşı çıkanlar arasında Reşid Rıza’yı da zikretmek gerekir.
O, tefsirinin mukaddimesinde hocası Muhammed Abduh’un bilimsel tefsire ilgisine rağmen
okurların dikkatini Kur’an’ın asıl vermek istediği mesajlardan ve hedeflediği maksatlardan
alıkoyan bu yöntemin doğru bir tefsir yöntemi olmadığı yönünde fikir belirtmiştir. Ayrıca
Rȃzȋ ve Tantȃvȋ’yi isim vermeden bu meyanda eleştirmiştir. Reşid Rıza, bu bağlamda gramer,
edebi sanatlar ve anlambilim terimlerini, teolojik tartışmaları, usul âlimlerinin metodolojik
çıkarımlarını, İslam hukuku meselelerini, işȃrȋ yorumları ve mezhep taassubuna dayalı fikri
mücadeleleri Kur’an’ın asli amaçlarını gölgeleyen açıklamalar olarak görmüştür. Tefsir
rivayetleri konusunda da aynı hassasiyetin gözetilmesi gerektiğini, aynı manayı aktaran farklı
rivayetlerin tekrarından, İsrȃiliyȃttan ve nüzulden sonra İslami ilim-kültür literatürüne giren
ilimlerden kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte yukarıda saydığı ilimlere
98
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100
101
102

İbrahim b. Musa b. Muhammed eş-Şȃtıbȋ, el-Muvȃfakȃt, çev. Mehmet Erdoğan, İstanbul: İz yay., 1990, 2:
65-92; Ahmet Akbaş, “Bilimsel Tefsire Dair Tartışmaların Güncel Değeri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, VII (2016/3), sa. 15, 75-93.
Muhtesib, İtticȃhȃtu’t-tefsȋri’l-ilmȋ fi’l-asri’r-rȃhin, 267-269; Rȗmȋ, İtticȃhȃtu’t-tefsȋr fi’l-karni’rrȃbi‘ ‘aşere, 568-569; Abdurrahman Ateş, “Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu”, Dinbilimleri
Akademik Araştırma Dergisi II (2002/4), 117-141.
Kȃsımȋ, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 79-94.
Kȃsımȋ, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 135-139.
Kȃsımȋ, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 283-287.
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bir kayıt koymuş; bunlardan Kur’an manalarının anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde ve
miktarda faydalanılabileceğini belirtmiş; Arap dil ve belagatinin tefsir için gerekli olmakla
birlikte bu ilimlerle ilgili teknik konuların tartışılacağı yerin tefsir olmadığını kaydetmiştir.103
Yukarıda isimlerini zikrettiğimiz müfessirlere ek olarak M. Mustafa Merȃgȋ (18811945), Mahmud Şeltȗt (1893-1963), M. İzzet Derveze (1888-1984), Emin el-Hȗlȋ (18951966) ve Şevki Dayf (1910-2005) gibi müfessirler,104 Türkiye’de ise Mustafa Öztürk105 ve
Şehmus Demir 106 gibi isimler bu yönteme eleştirel yaklaşanlar arasında yer almaktadır.
Demir, bu yöntemin iki zaaf noktasından bahsetmektedir. Kendi ifadeleriyle,
Kur’an’ın bu yöntemle yorumlanmasında yorum sınırlarının zorlanması ve Batı
biliminin değişken yapısı göz ardı edilerek sunduğu veriler ile ayetlerin
anlamının özdeşleştirilmesi, bu akımın en önemli iki çıkmazı/zaaf noktasıdır.
Kur’an’ın yorumlanmasında, onun seçici ve her şeyi amaç için kullanıcı
yapısına dikkat edilmeli, bu yönde bir taktik belirlenmelidir. Aksi takdirde
amaçtan sapma kaçınılmaz olacaktır.107
Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Şehmus Demir, bu yöntemi kabul etmekle
birlikte ihtiyatlı davranmayı önermektedir. Mustafa Öztürk ise, gayet katı bir tutum
sergilemekte, bu yöntemi “safsata ve ilahi mesaja karşı bir ihanet” 108 olarak
değerlendirmektedir. Son derece kıymetli olan bu iki değerlendirme bu ilim insanlarının bakış
açılarını yansıtmaktadır.
Öte yandan uzlaştırılması mümkün görünmeyen bu iki yaklaşımın her ikisinin de
doğrulanması, bir şeyin hem zıddı hem de kendi aynı anda doğru olabilir mi, şeklinde bir
sorunun haklı olarak gündeme gelmesine neden olacaktır. Bilimsel tefsir yöntemiyle modern
bilimler karşısında Kur’an’a boyun eğdirmek, o bilimlerin tahkimi için Kur’an’a gitmek
kastediliyorsa bu, sadece Kur’an’ın maksatlarına değil, tefsir ilminin mahiyetine, amaç ve
kaidelerine de aykırıdır. Yok, bilimsel tefsir terimiyle kastedilen Kur’an’ın lafız ve
ibarelerinin açıklanması ve yorumlanmasında klasik ilimlerle birlikte modern bilimlerden de
tefsir ilminin izin verdiği ölçüde ve usulüne uygun olarak bu istifade etmekse o zaman bu
faaliyeti, aşırı yorum şeklinde nitelemek doğru olmayacaktır. Hatta bu, disiplinlerarasılık
içinde kabul edilmesi gereken olumlu bir çabadır ve biz de bilimsel tefsiri bu perspektifte
algılamaktayız.
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Muhammed Abduh, Tefsȋru’l-menȃr, Kahire: Dȃru’l-menȃr, 1947, 1: 17-31; Şevki Dayf, Suratu’r-Rahmȃn
ve suver kısȃr, Kahire: Dȃru’l-meȃrif, 1995, 11-12; Muhtesib, İticȃhȃtu’t-tefsȋr, 302-303.
Muhtesib, İticȃhȃtu’t-tefsȋr, 303-313.
Mustafa Öztürk, Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine, Ankara: Ankara Okulu yay., 2011, 29-63.
Şehmus Demir, “Kur’an’ın Bilimsel Verilerle Yorumlanması: Tarihsel Süreç ve Değerlendirme”, Tefsire
Akademik Yaklaşımlar, Edt. M. Akif Koç-İsmail Albayrak, Ankara: Otto yay., 2015, 273-296.
Şehmus Demir, “Kur’an’ın Bilimsel Verilerle Yorumlanması: Tarihsel Süreç ve Değerlendirme”, Tefsire
Akademik Yaklaşımlar, 295-296. Ayrıca bk. Ali Ekber Babaȋ, “Bilimsel Tefsir Ekolü, Deliller ve Eleştiriler”,
Misbah, Sonbahar (2014/9), 53-80.
Mustafa Öztürk, Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine, 63.
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3. Bilimsel Tefsirin Epistemolojik Dayanakları
İslam bilim ve düşünce tarihinde medreseler ve kütüphanelerde naklî ve aklî ilimler,
yüzyıllar boyunca birarada okutulmuştur. Hadis, Tefsir, Fıkıh ve Kelam ilimleri, Felsefe ve
Mantık gibi ilimlerle aynı ortamlarda biri diğerine indirgenmeden öğretilmiştir.109 Her ilmin
öz değerinin yanında bu ilimlerin diğer ilimlerle kurduğu tabiȋ ve zorunlu münasebetten
doğan iletişimsel değerler keşfedilip korunmuştur. Böylece bu ilimler, dağınık ve ilgisiz
zihinsel yapılar olarak değil de bir kompleksin birbirini tamamlayan parçaları (mütemmim
cüz’leri) şeklinde rollerini yerini getirmişlerdir.
İslamî eğitim-öğretim geleneğinde aklî ve naklî ilimlerin birlikte tahsil edilmelerinin
sebebi Müslümanların bu ilimleri, birbirlerini tamamlayan ve bütünleyen ilimler şeklinde
kabul etmesidir. 110 Esasen İslamî ilimler nazarında bir ilmin aklî ya da naklî olması,
incelediği varlık alanının mahiyeti, o alanla ilgili bilginin kaynağı ve tahsil keyfiyetiyle
alakalıdır. Kur’an’ın bazı konuları nakle bazılarını akla göndermesinin ve bu çerçevede
düşüncesini farklı delillendirme usulleri üzerine kurmasının nedeni budur. Bu nedenle nakille
bilinebilecek konularda kuvvetli bir şekilde haberin bilgiyi taşıma gücüne ve
korunmuşluğuna vurgu yapıp onu öne çıkarırken akılla bilinebilecek konuları düşünceye
açmakta; ayet, beyyine, hüccet, sultan ve burhanı, hepsi delil anlamına gelmesine rağmen
aralarındaki farka gönderme yaparak kullanmaktadır.111 Ancak bu sırada ne akıl için nakli ne
de nakil için aklı ihmal ve reddetmekte; bilakis her birini diğeriyle desteklemektedir.
İncelediği konunun mahiyetine göre bu iki araçtan birini öne çıkarmaktadır. Bu, Kur’an’ın
varlığa ve insana bakışının tabiî bir sonucudur. Müslüman aklın bilgiye bakışı, ilhamını
buradan almaktadır. Bu aklın nazarında naklî bilgi, zihnin dışındaki bir kaynaktan muhataba
intikal ettirilen doğruluğu önceden teslim edilmiş bilgidir; bu itibarla haricîdir. Ancak çok
önemli bir detaydır ki bu tür bilgiyi Kur’an, İslam’ın inanç esaslarının tespit ve teyidinde
yeterli görmez. Çünkü Kur’an’a göre herhangi bir şeye inanmak için onun hakikatini sadece
vicdanen değil, aklen de kabul etmek gerekmektedir. Vicdanen teslimiyet, haber
kategorisindeki bilgiyi zaman içinde taşıyan öznenin güvenilirliği ile test edilebilir. Ancak
nakil esaslı bu yöntem gaybî konularda bireyi ikna edemeyebilir. Bu yüzden Kur’an, insanı
indirilmiş kitabın dışına bakmaya, sembolik dille oluşturulmuş kevnî kitabı okumaya teşvik
eder. Bu iki kitap, birbirinden kopuk ve çelişik bilgiler içermez. Genel bilgi konseptinin temel
özelliklerini, bu konseptin parçası olması itibarıyla bünyesinde taşıyan Kur’an, yine bu
özelliği nedeniyle varlığın tabiî hali ile büyük bir uyum içerisindedir. Bu, özsel bir uyumdur.
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Remzi Kılıç, “Selçuklulardan Osmanlılara Medreseler ve Yönetim İlişkileri”, Türk Eğitim Tarihi
Araştırmaları, Ankara: Pegem yay., 857-871; Mustafa Şanal, “Osmanlı Devleti’nde Medreselere Ders
Programları, Öğretim Metodu, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretimde İhtisaslaşma Bakımından Genel Bir
Bakış”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2003/1), 149-168; Mefail Hızlı, “Osmanlı Medreselerinde
Okutulan Dersler ve Eserler”, UÜİFD, 17 )2008/1), 25-46.
Cemaleddin Kâsımî, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, çev. Sezai Özel, İstanbul: İz yay., 1990, 157; Seyyid
Hüseyin Nasr, İslâm ve Bilim (İslam Medeniyetinde Pozitif Bilimlerin Tarihi ve Esasları), çev. İlhan Kutluer.
İstanbul: İnsan yay., 2006, 13-14.
Baysal, Ebu’l-Berekât en-Nesefȋ’nin Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eserinde Tefsir-Te’vîl
İlişkisi, 226.
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Çünkü kevnî ayetler, kavlî ayetlerle aynı kaynaktan gelmektedir; işaret ettikleri hakikat de
aynıdır. 112 O halde insanın, ilk emri “Oku!” olan bu kitabı, kâinat kitabı ile birlikte
aralarındaki insicamı bozmadan okuması gerekir. Bu uyumu bozmak, Kur’an’ın kâinat
tasavvuru düşünüldüğünde fesada yol açacak, varlık türlerini birbirine yabancılaştıracak,
fitneyi doğuracak büyük bir cürümdür.113
Kur’an, gaybî meseleleri işlerken istidlâlini, haber ile birlikte,
⎯ Müşahede/gözlem,
⎯ Tecrübe ve
⎯ Kıyas gibi mantıkî çıkarımlar ve
⎯ Özdeşlik,
⎯ Zıtlık,
⎯ Çelişmezlik ve
⎯ Ayrıklık gibi evrensel burhan ölçütleri üzerine kurmaktadır.114
Bunu ifade ederken önceki peygamberlerin ve kavimlerin ibret alınası öykülerini de
anlatmaktadır. Fakat burada haber, istidlalin odağında yer almamaktadır. Burhanın
mahiyetine uygun olarak istidlâl, akla hitap edecek bir anlatımla muhataba yöneltilmekte,
dolayısıyla haber destekleyici bir faktör olarak istidlalde yer almaktadır. Zira burhânî bilgide
haber, amaç veya kıyasın sonucu değildir; kesin sonuca götüren öncüllerinden biridir. Bu
yüzden haber, burhan açısından ikincil kanıt konumdadır. Burada Kur’an, önceki zamanların
insani tecrübesini, direkt delil olarak kullanmamakta, çağdaşı olduğu insanın gündemine
geçmişin tecrübesini müşahhas boyutlarıyla taşımaktadır. Dolayısıyla o hikâyeler kadar ve
hatta daha fazla bugün arkeolojinin, antropolojinin, folklorün vb. beşeri bilimlerin konusu
olan kadȋm eserler ve yaşam izleri bireyin müşahedesine açılmakta, böylece tarihi olandan
güncel olana zihinsel bir geçiş sağlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle haberin destekleyici öğe
olarak katıldığı bir istidlal oluşturulmaktadır. Elbette bu, bir bilgi türü olarak haberin
değersizleştirilmesi demek değildir. Bilakis mahiyeti itibarıyla bir konunun sadece habere
veya sadece istidlale veya her ikisine birden açık olabileceği ve yine aynı gerekçelerle
bunlardan birinin diğerine göre öncelikli hale gelebileceği anlamına gelmektedir.
Öte yandan Kur’an, ibadetler konusunu, aklın doğrudan konusu yapmamakta; fakat
tamamen de aklın alanı dışına taşımamaktadır.115 Çünkü Kur’an’ın varlığa bakışına göre her
112
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Mustafa Çevik, Mevlana’da Aşk ve Varoluş, 1. Baskı, İstanbul: İnsan yay., 2014, 57-63, 75-80.
Nasr, İnsan ve Tabiat, s. 15, 17-32, 51-53, 55, 59-65, 89-91.
21/Enbiya 22; 67/Mülk 3; 39/Zümer 29.
Mȃturȋdȋ, 21/Enbiya 22 üzerine meşhur temânu‘ delilini bina etmiştir. Bu delil, yukarıda saydığımız mantık
ilkelerinin neredeyse tümünü içermektedir. Ayrıca o, bilginin kaynakları/esbâbuu’l-ma’rife meselesini izahla
başladığı Kitâbu’t-Tevhid adlı eserinde İlahiyat meselelerine bilginin haber, ı‘yan ve nazar/istidlalden oluşan
üç kaynağını tatbik etmiştir. Âlemin hudȗsu, şahidden/fizikten gaibe/metafiziğe delillendirme, husn ve
kubuh gibi meselelerde istidlali, haber ve ı‘yanla birlikte kullanmıştır. Bkz. Mȃturȋdȋ, Kitâbu’t-Tevhid, 62-76,
92-94, 166-168; Baysal, Ebu’l-Berekât en-Nesefȋ’nin Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eserinde
Tefsir-Te’vîl İlişkisi, 224-235.
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eylemin kâinatta amelî olduğu kadar manevî ve ahlakî bir değeri de vardır. İnsan, din ve
ahlak gibi kurumların telkin ettiği bu değerin ifadesinde aklı, bir beyân ve ikna aracı olarak
kullanmaktadır. Bütün bunlar Kur’an’a göre naklin ve aklın, yaratılış planı çerçevesinde
kendilerine çizilen ontolojik ve bilişsel sınırlar içinde yürüdüklerini göstermektedir. Kâinatta
okuyup öğrenen, bilen ve yeniden anlamlandırıp yeni bilgiler üretebilen ve bu bilgiyi hayata
aktarabilen ve kendisi de hayata böylece katılan tek varlık olarak insanın, naklin olduğu kadar
aklın da bilgisine ve desteğine ihtiyacı vardır. Kaldı ki haber gibi akıl da menşe itibarıyla aynı
kaynağa aittir. Her ikisi de Allah’ın hikmetli işlerindendir. Bu yüzden nakille akıl çelişmez.
Dolayısıyla aklî ilimlerin,
⎯ İstikrâ (tümevarım/induction),
⎯ Ta’lil (tümdengelim/deduction) ve
⎯ Analoji (kıyas/tasım) gibi sentetik veya analitik işlemlerle ulaştığı çıkarımlar
(istinbat, istihraç ve istidlaller), mahiyetleri bakımından katiyen haber-i sadık
çatısı altında toplanan vahy ve Peygamber’den gelen haberlere aykırı değildir.
Bütün bu gerekçelere doğrultusunda bilimsel tefsir, pozitif bilimlerin yöntemlerini
kullanması itibarıyla dördüncü bir te’vil türü olarak beyȃn, burhȃn ve irfȃn dizisine
eklenebilir. Zira pozitif bilimler gözlem, deney (tecrübe), tümevarım ve tümdengelim gibi
analitik ve sentetik yöntemleri bir arada kullanabilmektedir. Matematiksel kesinlikler gibi
mutlak kesinlikler, aksiyomlar, apriorik ve aposteriorik öncüller bu bilimlerde bilginin
inşasında başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu noktalar, te’vilin mahiyeti bölümünde ifade
ettiğimiz kıyas türleriyle kesişmektedir. Nitekim beyânî te’vil tikelden tikele kıyası, yani
analojiyi hareket noktası kabul ederken burhânî te’vilde zihin tümelden tikele doğru hareket
etmektedir. Buna rağmen bilimsel tefsirin, beyana veya burhana özdeş kabul edilebilirliği
tartışma götürebilir. Zira pozitif bilimlerde haberin etkinliği yok denecek düzeydedir.
Burada irfânî te’ville bilimsel te’vilin yakınlaşma ihtimaline ayrıca bir paragraf açmak
gerekir. Her ne kadar her ikisinde de gözlem/müşahede ve tecrübe (deney)/ledünnȋ tecrübe
gibi yakınlaştıklarını çağrıştıracak terimler olsa da bu terimlerin yüklendikleri anlamlar
farklıdır. Pozitif bilimler, realist ve rasyonalist yaklaşımla nesnesini/konusunu bilginin öznesi
dışında bir varlık kabul ederek objektif bir şekilde gözlemler ve olgusal tecrübeleri esas kabul
eder. Buna karşın irfânî gözlem, tamamen sȗfȋnin riyazet mertebelerini geçmesi neticesinde
varlıkla bütünleşip o varlığı kendi sübjektivitesinde müşahede etmesidir. Burada diğer
gözlem türlerinden farklı olarak özne aynı zamanda nesnedir. Çünkü sufi hem kendini hem de
kendi dışındakileri beka mertebesindeki oluşu sayesinde bir arada müşahede etmektedir. Bu
tecrübe sınanması mümkün olmayan, her sȗfȋde farklı şekillerde tecelli eden özgün bir
tecrübedir. Sınanması mümkün olmadığı için sonuçları üzerine bir çıkarım da üretilemez.
Bilimsel tefsir yöntemindeki gözlem ve tecrübe ise ölçülebilen ve sınanabilen gözlem ve
tecrübedir. Diğer taraftan irfânî te’vilin ulaştığı kesinlik, marifet ehlinin ilme’l-yakîn, ayne’l
115
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yakîn ve hakka’l-yakîn mertebelerini birleştiren ve hakikati en saf hali ile müşahedesinden
oluşan mutlak bir kesinliktir. Buna rağmen bilimin doğruları, yanlışlanması mümkün olan
göreli doğrulardır. Tüm bu verilere istinaden bilimsel tefsirin irfânî te’ville uzlaşma
ihtimalinin oldukça düşük olması gerekir. Tam aksine irfânî te’vil, bilimsel gelişmelere
büyük bir ilgi duyar. Örneğin, farklı boyutlar, farklı âlemler, metafizik yolculuklar,
transandaltal iniş ve çıkışlar, zaman ve mekânda manevi yolculuk (tayy-i mekân ve zaman)
gibi konularda Kuantum fiziği, irfânî söylemlerde sıklıkla başvurulan bilimsel
nazariyelerdendir.116
Tekrar bilimsel tefsir konusuna dönersek pozitif bilimlerin yöntemleriyle tahsil edilen
bilgilerin, akıl ile naklin mahiyetlerinin çelişmezliği gereğince birbirlerini çürütmeyeceğini;
bilakis bunlardan her birinin, diğerlerinin yetkin olmadığı varlık ve oluş sahalarını kendi
cihetlerinden açıkladığını ifade etmemiz gerekir. Mesela insan,
⎯ Tabiat bilimleri ile fizîkî çevresini ve kendini, fizyolojk ve biyolojik sınırları ile
tanımlar;
⎯ Metafizik, Felsefe, Dinî ilimler ve ahlakî disiplinlerle de varlığın ve o varlığın
temel öğesi olarak kendinin kalp, ruh ve nefis gibi manevî boyutlarını kavrar;
⎯ Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Arkeoloji ve yine Felsefe, Din ve Ahlak
Bilimleri ve diğer sosyal bilimler aracılığı ile sosyal ve psişik bir varlık oluşunun
hikmeti ve anlamlarını çözer; varoluşunun eksik kalan yanını böylece tamamlar;
anlamsızlığa maruz kalmaktan korunur.
İslamiyet nazarında ilimlerin doğasındaki bu bütüncül yapı, disiplinlerarasılık
ilkesinin İslami ilimlerdeki bilgi anlayışının gereği olduğunu ortaya koyar. Bu, İslam’ın
tevhit ilkesinin bilişsel düzeydeki tezahürü; bilginin varlığa tâbi oluşunun tabiî sonucu olarak
açıklanabilir.117
İslami ilimler dâhil tüm bilimler eşyayı, konu edindikleri cihetle incelerler. Bu husus,
ilimlerin tanımlarına konan haysiyet/tahzȋr kayıtları ile sabittir. İslam bilim tarihindeki cihet-i
vahde mülahazaları da ilimlerin külli bir konunun altında toplanan meselelerden hangilerini,
hangi gerekçelerle, ne şekilde, hangi çerçevede ve hangi temel prensipler dâhilinde ele alıp
işleyeceğinin tartışıldığı ortamlardır. Cihet-i vahde, ilimlere hususi bir çerçeve çizip
çalışacağı sahayı belirlemekle hem sınırlılıklarını tayin etmekte hem de bir ilmi diğerinden
ayıran temel niteliklerini belirlemektedir. Bu terim, aynı zamanda tek bir ilmin yöntem ve
verileriyle farklı açılardan diğer ilimlerin de meselesi/konusu olan eşyanın hakikatine veya
onunla ilgili külli bir tasavvura ulaşamayacağımız; bu tasavvura ulaşmak için o şey hakkında
116
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farklı ilimlerin ortaya koyduğu verileri, belirli bazı temel prensipler doğrultusunda bir araya
getirmemiz gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak bu şekilde birey, incelediği mesele
hakkında kuşatıcı bilgiler perspektif kazanabilir.118
Bütün bunlar göstermektedir ki bilimlerin birbirleriyle ilişki kurmaları, birbirlerinin
yöntem ve verilerinden istifade etmeleri eşyanın özünden ve bilginin eşyaya tabi olmasından
kaynaklanan bir zorunluluktur. Bilimlerin ihtisas alanlarına göre nesnelerini bölerek
incelemeleri (branşlaşmaları), bilime konu olan nesnenin alakasız parçalardan müteşekkil
olduğu anlamına gelmez. Üstelik söz konusu bölümlenme bilimin konusundan kaynaklanan
tabii ve zorunlu bir bölümlenme değildir; bilakis, bilgi miktarının yoğunlaşması neticesinde
bilim insanının birden fazla alana eskiden olduğu gibi hâkim olamamasından kaynaklanan
farazi bir durumdur.119
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Elbette diğer tüm yaklaşımlar gibi bilimsel tefsir anlayışının da bir takım problemleri
vardır. Bunların başında pozitif bilimlerden tefsir ilminin ne şekilde ve hangi külli kaideye
istinaden yararlanacağı meselesi gelmektedir. Esasen bu mesele, ulȗmu’l-Kur’an eserlerinde
“Tefsirin Faydalandığı İlimler” başlığında incelenmiştir. Bu eserlerin bu çerçevede zikrettiği
ilimler, bugün bilimsel tefsirin uzandığı bilimlerden hem nitelik hem de nicelik bakımından
farklıdır. Ancak temel felsefe, her ikisinde de aynıdır. Zira her iki süreçte de maksat, Kur’an
lafız ve ibarelerinin tefsiri (beyanı/açıklanması) ve te’vili (yorumlanması/anlamlandırılması)
için diğer bilimlerden yararlanmaktır. Ne var ki oluşum sürecinde bilimsel tefsir, tefsiri diğer
bilimler için harekete geçirmiştir. Oysa amaç, tefsir olmalıdır. Bu problem, tefsirin tanımına
düşülen “ilahi murada delalet” kaydıyla aşılabilir. Bilimlerin, tefsirin istifadesine açılmasını
sağlayacak külli kaide “ilahi murada delalet”tir.
Bir diğer başat sorun ise nassın sabitliğine karşın bilimin rölatif olmasıdır. Kur’an ve
sünnetin nassları, her çağ ve mekân için mutlak iken bilimsel veriler pekâlâ zaman ve mekâna
bağlı olarak yanlışlanabilmekte veya az ya da çok değişebilmektedir. Bir Kur’an nassının,
yanlışlanması muhtemel verilerle açıklanması, o verilerin iliştirildiği nassın da yanlışlanma
ihtimalini gündeme getirmektedir. Örneğin zamanın astronomi ve coğrafya bilgisine uygun
olarak dünyanın düz olduğu ya da dönmediği tezi,120 Kur’anȋ bir hakikat olarak verildiğinde
sadece bu bilginin değil, Kur’an’ın bilgi anlayışının da prestijini zedeleyecektir. Burada
ikinci bir külli kaide devreye girmektedir ki bu da;
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⎯ bilimsel tefsirin, esasen bir tefsir değil; te’vil olduğunun,
⎯ bu yolla tahsil edilen bilginin hakikat değeri bakımından te’vilin haiz olduğu
değeri taşıdığının, yani zannȋ/içtihȃdȋ olduğunun belirtilmesidir. Böylece
müfessir, bu bilginin kendi çıkarımı olduğunu tespit etmiş olur.
Bilimsel tefsirin aşmak durumunda olduğu diğer bir önemli sorun ise Kur’an’ın her
şeyin bilgisini içerdiği yanılgısını beslemesidir. Bu yanılgı, Kur’an’ın bir bilim kitabı gibi
algılanmasına ve ilahi metnin ihtiva etmediği anlamlara zorlanmasına neden olmaktadır.
Bu bağlamda din-bilim ayrışmasının temelinde yatan zihniyete de temas etmek
gerekmektedir. Çağdaş dünyada din-bilim ayrışmasının temelinde;
⎯ kutsalın imanın konusu olduğu,
⎯ imanın bilimsel şüphe ve araştırma yöntemlerine kapalı olduğu, zira kutsalın
beyanlarının mutlak doğruluk değerini taşıdığı,
⎯ bu nedenle dinin ve dini ilimlerin bilimselliğinin iddia edilemeyeceği şeklinde
özetleyebileceğimiz pozitivist düşünce yatmaktadır.
Seküler bakış açısını, etki alanlarına yoğun bir şekilde empoze eden bu düşünce,
dinin, dogmatik ve skolastik bir kurum olduğunu ileri sürmekte; buradan hareketle din
bilimlerinin ürettikleri bütün kavram ve yaklaşımların özel ve dar bir alanda değerlendirilip
pozitif bilime etkisinin sonlandırılmasını önermektedir. Dolayısıyla din-bilim ayrışması, zihin
dünyamızda İslam’ın ve İslami ilimlerin özünden kaynaklanmamış; bilakis orta çağ
kilisesinin baskıcı ve totaliter tavrına karşı ideolojik bir tutum olarak ortaya çıkmıştır. Elbette
İslam dünyasında da akıl-nakil ayrıklığının var olduğundan bahsedilebilir. Ancak bu kavram
çifti, İslami ilimlerde bilginin karşıtlığından ziyade kaynak ve değer bakımından tasnifine
yönelik bir anlamı ihtiva etmektedir. Hayatın her alanına egemen bir otorite olarak kendisini
mutlak/tanrısal bilginin temsilcisi ve yegâne yorumcusu ilan eden, kendi dışındaki tüm açılım
ve gelişimleri ise şeytanilikle itham eden kilisenin hegemonyasından ancak onu hayatın
belirli bir alanından çıkararak kurtulacağını düşünen pozitivizm, natüralizm, biyolojizm,
historisizm gibi yeniden yapılandırıcı ve çözümleyici yaklaşımlarda ise bu ilişki, yetkisizlik
ve tecrit şeklinde tezahür etmiş; nihayetinde bu yaklaşımlarda amaç, bizatihi bilimin kendisi
olmuştur. Fizik için fizik, kimya için kimya, biyoloji için biyoloji... Elbette bu bilimlerin de
yüksek ülküleri veya kendi içlerinden çıkan bir ahlak öğretisi bulunmaktadır. Ancak, bu
öğretiler ve ülküler, insanı kutsaldan arındırılmış bir dünyaya hazırlamayı ve orada salt tabiat
ya da kültürün ürünü olarak kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zihniyet, reformist
bir etkiyle, muayyen ve sınırlı bir sahada din için din, dolayısıyla dini alanda din anlayışına
müsamaha göstermiştir. Çağdaş zamanlara egemen olan bu düşünce biçimi, din-bilim
karşıtlığını, Kur’an’ın bilime ve düşünceye yönelik telkinlerine rağmen dünyamıza empoze
etmektedir.
Yukarıdaki olumsuzluklara rağmen tefsir ilmi ve diğer İslami ilimlerin bu bilimlerden
istifade edebileceği, hatta istifade etmesi gerektiği muhakkaktır. Zira dini bilgiye dogmatik
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olduğu gerekçesiyle pozitif bilimler sahasında konan rezerv, Modernizm ile ortaya çıkan
profan dünya anlayışının ürünüdür; söz konusu bilimlerin doğasının gereği olağan bir oluşum
değildir; yani ideolojik bir tasavvurun bilgi üzerindeki kısıtlayıcı tavrıdır. Söz konusu
bilimler bu ideolojik tavırdan soyutlandıklarında İslam’ın kurucu metinlerinin anlaşılmasında
İslami ilimlerin istifade ettiği bilimler olarak önemli bir değer taşımaktadır. O halde genelde
İslami ilimler, bu çalışma özelinde ise Tefsir ilmi, disiplinlerarasılık genel konsepti içinde ve
ilimlerin haysiyet kaydında formüle edilen özgün esaslara uygun olarak Kur’an’ın anlaşılması
ve yorumlanması için bu bilimlerden yararlanmalıdır. Zira çok yönlü incelemelerin, hakikatin
bütünlüğünü ortaya koyma kapasitesi daha yüksektir.
Sonuç olarak bu ilimler, belirli kıstaslar çerçevesinde bir arada olduklarında Kur’an’a,
Sünnete, top yekûn varlığa ve insanın kendisine bakışını, tikel olandan tümel olanın bilgisine
yükselterek tamamlamaktadır. Bu iki ana metinden hayatına yönelik anlamlar çıkarmaya
çalışan mü’min bireye, hayatı bütüncül yapısıyla idrak kabiliyeti ilham etmektedir.
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ANTROPOLOJİK TEFSİR

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Özet
Antropolojik tefsir, müfessirin zihnindeki Kur’an tasavvurunun, duyuları ve duygularının tezahürü
konumundaki tefsir metninin –ki buna sahabe ve tȃbiȗn kavilleri de dâhildir-, içinde bulunduğu
süreçle birlikte oluştuğu ve şekillendiği, o süreçten beslendiği ve yine o süreç içinde belirli bir yer
kapladığı, muayyen bir zeminden dinamizmini ve motivasyonunu aldığı, belirli bir adrese hitap ettiği
şeklindeki tarihsel ve kültürel gerçeği temel almakta; bu nedenle anlamın kendisi ve yöntemi (anlama
işleminin keyfiyeti) noktasında özneler arası farklılıkların oluşmasını tabii ve kaçınılmaz bir durum
olarak görmekte; Bu itibarla da bir metnin, sadece iki kapak arasına derç edilmiş yazıdan ibaret
olmadığını düşünmektedir. Eğer bir metne hakiki manada vakıf olabilmek istiyorsak onu, oluşumuna
zemin teşkil eden gerekçeleri, ilgili olduğu gündemi, içerdiği gönderileri, dayandığı referansları, hitap
ettiği sosyal kesimi ve metne girmeyen bağıntılarıyla birlikte düşünmemiz gerekmektedir. Bunun için
de tetkik ettiğimiz metni, senkronik ve diakronik yöntemlerle süreç içindeki tüm hallerini görerek
okumamız gerekmektedir. Bu durum, disiplinlerarası ilişkileri zorunlu hale getirmektedir. Yukarıda
ana hatlarıyla çerçevesini çizdiğimiz yaklaşım noktasında ilk akla gelen bilim kuşkusuz
antropolojidir. Her iki yöntemi araştırmalarında kullanan bir konsept olması nedeniyle antropoloji,
tefsir metinlerini tarih içindeki varlıkları ve uzanımları ile süreğen bir oluş olarak okuma imkanı
vermektedir. İşte bu nedenle antropolojik yaklaşım tefsir ilmi açısından büyük bir öneme sahiptir.
Ancak öncelikle antropolojik tefsir ismiyle gündeme getirdiğimiz bu yaklaşımın mahiyeti,
referansları, amacı, önemi, temel prensipleri ve tefsir ilmiyle hangi külli kaideye bağlı olarak iletişime
geçebileceği ortaya konmalıdır. Bu çalışma antropoloji-tefsir ilişkisini bu bağlamda muhtemel
sakıncaları ile birlikte ele almaktadır.

Anahtar kelimeler: Tefsir, Antropolojik tefsir, te’vil, kat‘ȋ delalet, zannȋ delalet
GİRİŞ
Özellikle biyografik tefsir çalışmalarında çağdaş veya daha erken zamanlarda yaşayan
müfessirin ilmi şahsiyetinin hangi şartlar altında oluştuğunu belirleyebilmek, daha açık bir
ifadeyle müfessirin tarihi üzerinden tefsir metnine ulaşmak ve o metnin oluştuğu arka planı
görebilmek için araştırmacılar, sıkılıkla antropolojinin yöntemlerine başvurmaktadırlar. Zira
müfessirin zihin haritasını çıkarabilmek için onu biçimleyen;
⎯ etnik, politik, kültürel, psikolojik, sosyolojik, ekonomik, demografik, coğrafi
etkenleri tespit etmek;
⎯ üyesi olduğu toplumun beslenme şekillerini, yaşam tarzlarını, mimarilerini,
törelerini, folklorunu, ritüellerini belirlemek,
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⎯ kısaca yaşadığı çevreyi imkanlar ölçüsünde görmek ve kendisini o çevre
içinde değerlendirmek gerekmektedir.
Unutmamak gerekir ki elimizdeki tefsir metinleri, sade bir yazın ürünü değil, oluştuğu dönem
ve mekânın kodlarını içeren, dolayısıyla ancak kendi tarihiyle bütünleşik bir zeminde
okunduğunda açık olmayan bir takım anlamlarını okurun önüne açan metinlerdir.
Günümüzün koşullarından klasik bir metne bakan bir araştırmacı, bu kodları doğru
okuyabildiği ölçüde o metnin;
⎯ zımnında yer alan (doğrudan seslendirilmeyen) ifadeleri,
⎯ arka planındaki zihni,
⎯ alt yapısını oluşturan paradigmayı,
⎯ satır aralarına yerleşen anlamları,
⎯ içinde yaşadığı toplumun metin içinde ifadesini bulan taleplerini,
⎯ kendisini biçimleyen çevrenin ve kültürün temsili anlamına gelen açıklamaları,
⎯ kısaca müfessirin anlatmaya çalıştığı manaları, onun düşüncesi ve
maksatlarına en yakın haliyle okuyabilme imkânını yakalayacaktır.
Tefsir araştırmaları için bu yaklaşım, büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bir eserin, salt
metin olarak okunduğunda taşıdığı anlamların tamamını okura açmayabilir. Bu anlamlara
ulaşmak için araştırdığımız eseri veya tefsir verisini, müfessirinin tarihi ile birlikte senkronik
ve diakronik yöntemlerle okumalıyız. Unutmamak gerekir ki tefsir için bilgi değeri taşıyan
her veri, tarihsel, toplumsal, epistemolojik, paradigmatik, ideolojik vb. bağları ile bütünleşik
bir yapıda asıl ihtiva ettiği anlamları yansıtır. Bu bağlar dikkate alınmadığında incelediğimiz
eser, boşlukta oluşmuş gibi davranmış oluruz. Bir eserin vakayla temasını sağlayan doğal
bağlarından koparılması ise -vakıa ile irtibatını görmemizi engelleyeceğinden- sadece eserin
içerdiği anlamın buharlaşmasına ve kendisine yüklenen misyonun anlamsızlaşmasına neden
olmakla kalmaz, vicdanımızda ve entelektüel dünyamızda da karmaşaya 121 yol açabilir.
Örnek verecek olursak birbirlerine oldukça yakın zamanlarda yaşamalarına rağmen
Zemahşerȋ’nin (ö. 538/1144) tefsiri ile Razȋ’nin (ö. 606/1210) tefsiri arasındaki farkı izah
edemeyiz. Aynı şekilde Zemahşerȋ, Beydȃvȋ (ö. 685/1286) ve Ebu’l-Berekȃt en-Nesefȋ’nin (ö.
710/1310) tefsirleri arasındaki farklı ve benzer yönleri açıklayamayız. Aynı problem,
Mȃturȋdȋ’nin (ö. 333/944) tefsiri ile Ebu’l-Berekȃt’ın tefsiri arasındaki benzerlik ve
farklılıkların ifadesi için de geçerlidir. Yine kelam-ı lafzȋ ve kelam-ı nefsȋ kavramlarını
Mȃturȋdȋ ekole üye bir müfessirde okuyan biri, Mu’tezilȋ müfessirde aynı konunun farklı bir
şekilde açıklandığını gördüğünde,122 iki müfessirin aynı ayetlerden bu kadar farklı sonuçlara
nasıl ulaştıklarını anlamakta güçlük çekecektir.

Ebu Hayyȃn, Bahru’l-muhȋt, 2: 23.
Ebu’l-Berekât, Medȃrik, 1: 229, 257, 601, 665; 2: 393; 3: 190, 409; Ebu’l-Berekât, el-Umde fi’l-Akâid,
(İslam İnancının Ana Umdeleri), çev. Temel Yeşilyurt, Malatya: Kubbealtı yay., 2010, 35; Nureddin es-Sâbûnî,
Mâturîdiyye Akâidi, s. 81-85; Albert Nasrȋ Nadir, Felsefetu’l-Mu‘tezile, İskenderiye: Dȃru neşri’s-sekȃfe, ts.,
103-112; Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Aklı Yapısı, s. 83-84.
121
122
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Antropolojik tefsir, okurun önüne metnin ve yazarın tarihini açarak bu eserlerdeki aynı
konulara ilişkin farklılıkların ve benzerliklerin anlamlı hale gelmesini sağlayacaktır. Okur bu
perspektifle metni okuduğunda Mȃturȋdȋ ve Zemahşerȋ’nin aynı formla ifade ettikleri irade
teriminin, Te’vilȃt’taki ve Keşşȃf’taki anlamlarının farklı olabileceğini ve bu farklılıkların
sebeplerini kavrayacak; bu iki müfessirin temsil ettikleri itikȃdȋ mezhebin
kavramlaştırmalarının eserlerindeki yansımalarını görebilecektir. 123 Delalet bağlamında
Eş‘arȋ bir müfessirin vaz‘ terimi ile kastettiği şeyin ilahi belirleme olduğunun farkına varacak;
buna karşılık Mu‘tezilȋ bir müfessirin aynı terimle insanlar arası muvazaayı kastettiğini
anlayacak; 124 Şafiȋ müfessirle Hanefȋ müfessirin ȃmm lafzın delaleti konusunda aynı şeyi
anlatmadıklarını görecektir. 125 Benzer şekilde muhtasar tefsir eserlerini okuyanlar da bu
eserlerde mezhebȋ arka plan başta olmak üzere pek çok konunun remzȋ gönderilerle kısaca
zikredildiğini, bu eserlerin ayrıntılarını,
⎯ müfessirin benimsediği dünya görüşü,
⎯ yaslandığı paradigma,
⎯ etrafını kuşatan sosyo-politik ve ekonomik yapı,
⎯ ilmi şahsiyetinin oluştuğu entelektüel ve kültürel ortam,
⎯ maruz kaldığı travmalar, stres kaynakları gibi hususlarla birlikte
incelendiğinde göstereceğini idrak edecektir.126
Aksi halde bu metinlerin tetkikinden elde edilebilecek yöntemle ilgili kazanımlar muallakta
kalacak; eser yavanlaşacak, işlevsizleşecektir.
Doğrusu üniversitelerimizdeki herhangi bir müfessir ve eseri ekseninde yürütülen veya belirli
bir dönemi ya da tefsir akımlarını konu edinen inceleme ve araştırmalarda o müfessirin,
biyografi, ilmi şahsiyeti ve bu şahsiyete etki eden unsurların işlenmesi, tefsir ilmi açısından
bu bilimin gerekliliğine dair bir farkındalığın bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte
akademik çalışmalarda, müfessirin biyografisi-eser ilişkisi bağlamında temel bir sorunun hala
varlığını muhafaza ettiği görülmektedir. Şöyle ki inceledikleri eser kapsamında müellifin
Bu konuda detaylı bilgi için halku’l-Kur’an meselesi ile ilgili tartışmalara bakılabilir. Örneğin Mu’tezilenin
kelam anlayışı için bk. Kadı Abdulcabbȃr, el-Muğnȋ fȋ ebvȃbi’t-tevhȋdi ve’l-adl (halku’l-Kur’an), tah. İbrahim
el-Ebyȃrȋ, (Baskı yeri yok): Ebu Sellȗm el-Mu’tezilȋ, 1960, 7: 1-223.
123
Ebu Mansur Muhammed el-Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃtu Ehli’s-sünne, tah. Mecdi Bȃsellȗm, Beyrut: Dȃru’lkutubi’l-ilmiyye, 2005, 10: 441; Kitȃbu’t-tevhȋd, tah. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi, Beyrut: Dȃru Sȃdırİstanbul: Mektebetu’l-irşȃd, 2001, 375-414; Ebu Kasım ez-Zemahşerȋ, Keşşȃf an hakȃiki Gavȃmidi’t-tenzȋl ve
‘uyȗni’l-ekȃvȋl-i fȋ vucȗhi’t-te’vȋl, tah. Adil Ahmed el-Mevcȗd-Ali Muhammed Muavvıd, Riyad: Mektebetu
Abikan, 1998, 6:327-328, 2 nolu dipnot; Kadı Abdulcabbȃr, Tenzȋhu’l-Kur’an ani’l-metȃin, Beyrut: Dȃru’nnahdati’l-hadȋse, ts. 448; Nadir, Felsefetu’l-Mu‘tezile, 91-98.
124
Nadir, Felsefetu’l-Mu‘tezile, 103-112; Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı,
İstanbul: Kitabevi yay., 2000, 53-96; Avvȃd b. Abdullah el-Mu‘tık, el-Mu‘tezile ve usȗluhu’l-hamse, Riyad,
Mektebetu’r-rüşd, 1995, 101-107; M. Taha Boyalık, Dil, Söz ve Fesahat, İstanbul: Klasik yay., 2016, 115-146;
İbrahim Özdemir, İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık, İstanbul: İz yay., 2006, 17-42; Ahmed Muhtar Umer,
İlmu’d-dilȃle, Kahire: Âlemu’l-kutub, 1998, 17-30.
125
Sıddık Baysal, “Âmm Lafızların Delaletleri Bağlamında Tefsir-Fıkıh Usulü İlişkisi”, İlahiyat Tetkikleri
Dergisi, Aralık 2018/2, 50: 105-134.
126
Ebu Zeyd, İlahi Hitabın Tabiatı, 139; Sıddık Baysal, Ebu’l-Berekȃt en-Nesefȋ’nin Medȃriku’t-Tenzȋl ve
Hakȃiki’t-Te’vȋl Adlı Eserinde Tefsir-Te’vȋl İlişkisi, Ankara: Bilge yay., 2016, 10-51.
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tarihini büyük bir emek sarf etmek suretiyle ortaya koyan araştırmacılar, buradan elde
ettikleri verilerle eserin muhtevası arasındaki ilişkileri ihmal etmekte, çalışmalarında
müfessirin tarihi ile eserin girişkenliğini gözden kaçırmakta, neticede bu iki bölüm sanki
alakasız iki konuymuş gibi durmaktadır. Oysa müfessirin tarihi, aynı zamanda eserin
tarihidir. Zira eser, müfessirin oluş içindeki dünyasının bir ürünüdür; bu nedenle de ondan
bağımsız değerlendirilemez. O halde bu çalışmaların sistematik hale getirilmesi, müfessirin
dünyasının ve içinde yaşadığı toplumun gündeminin ve özelliklerinin esere nasıl ve ne kadar
etki ettiği belirtilmelidir. Antropolojik tefsir ismiyle önerdiği yaklaşımın mahiyeti üzerinde
yoğunlaşan bu çalışma, esasen tefsir araştırmalarımızdaki bu soruna dikkatleri çekmekte ve
antropolojinin tefsir için önemine değinmektedir.
Şunu da belirtmek gerekir ki antropolojik tefsir konulu bu tefsir yaklaşımı tezi, henüz teorik
düzeyde bir deneme konumundadır; tefsir sahasında defalarca sınanmış, saha uzmanları
tarafından tecrübe edilmiş ve uygulanabilirliği kesinlik kazanmış bir yaklaşım değil; üzerinde
kafa yorulması ve geliştirilmesi gereken bir yaklaşımdır. Bu itibarla da antropolojik tefsirin
tefsir alanında çalışan akademisyenler ve araştırmacıların katkılarına ihtiyacı bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi’nde Eskişehir Üniversitesi akademisyenlerinden Hatice Avcı, Rȃzȋ
Tefsirini Kültürel Antropolojik Okuma (Fȃtiha ve Bakara Sureleri Örneğinde) ismiyle bir
doktora çalışmasını başarıyla sonuçlandırmış, ayrıca “Tefsir Eserlerini Kültürel Antropolojik
Yaklaşımla Okumak” ismiyle bu konuda bir de makale kaleme almıştır. Avcı’nın çalışmaları
Antropolojik tefsire katkılarının ötesinde bu alanda yapılmış ilk araştırma olma özelliğiyle
ayrıca bir öneme sahiptir.127
A. ANTROPOLOJİ
1. Antropoloji
Yunanca insan anlamındaki “antropos” ve bilim anlamındaki “logia” sözcüklerinden oluşan
ve genellikle insanbilim şeklinde dilimize tercüme edilen antropoloji, benzerlikleri ve
farklılıklarından yola çıkarak mukayeseli bir şekilde insanı inceleyen bilimdir. Ancak bu
tanım, antropolojiyi psikoloji, biyoloji, fizyoloji ve sosyoloji gibi insanı konu edinen diğer
bilimlerden ayırmaya yeterli değildir. Bir kavram kargaşasına yol açmamak için antropolojiyi
aynı konuyu işleyen diğer bilimlerden ayıran özellikleriyle tanımlamak gerekir. Bu bakımdan
antropoloji, fiziksel ve sosyal bir varlık olarak insanın tarih içindeki gelişimini, onun teşekkül
ettirdiği kültürü, yaşam tarzını, konuştuğu dili ve ona ilişkin her şeyi bütüncü, karşılaştırmacı,
saha çalışması temelli, katılımcı ve gelişimsel bir bakış açısıyla inceleyen bilimdir. Bu bilim,
iki kısma ayrılır: Fiziksel Antropoloji ve Kültürel Antropoloji.128

Hatice Avcı, “Tefsir Eserlerini Kültürel Antropolojik Yaklaşımla Okumak”, Sosyal Bilimler Dergisi, 6
(2109/34), 511-523.
128
Mahmut Tezcan, Kültürel Antropoloji, Ankara: Kültür Bakanlığı yay., 1997, 1;William A. Haviland vd.,
Kültürel Antropoloji, çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu, İstanbul: Kaknüs yay., 2016, 52; Robert H. LevendaEmilya A. Schultz, Kültürel Antropolo ji Temel Kavramlar, çev. Dilek İşler-Onur Hayırlı, Ankara: Doğu-Batı
yay., 2017, 24; S. Hayri Bolay, Felsefe Sözlüğü, Ankara: Nobel yay., 2013, 182.
127
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Tabiatta alet üretebilen ve çevresini değiştiren bir tür olarak anatomik yapısı açısından
insanın son haline gelinceye kadar tarih içinde geçirdiği evreleri mukayeseli biçimde tetkik
eden fiziksel antropoloji, 129 yaratılışı ve kutsalın dünyevi hayata temasını kabul etmeyen
evrim teorisine dayalı olması ve insan anatomisinin tefsirle direkt alakasının bulunmaması
nedeniyle konumuz dışındadır. Bu çalışmaya kültürel antropoloji ve onun bir alt dalı
konumunda olan dilbilimsel antropoloji esas teşkil etmektedir. Bu yüzden antropolojinin bu
alt dalları hakkında bilgi vermekle yetinilecek, diğer dallarına temas edilmeyecektir. Buna
rağmen çalışmamıza neden kültürel antropolojik tefsir değil de antropolojik tefsir ismini
verdiğimiz sorulabilir. Bunun iki nedeni bulunmaktadır:
Bu konudaki çalışmaların azlığı ve ileride bizim sınırladığımız çerçeveden daha
geniş bağlamda konunun ele alınabileceği ihtimali (tefsir-antropoloji ilişkisinin
sınırları hakkında mutlak hüküm vermekten kaçınılmasına dair hassasiyetimiz)
- Tefsirin, özellikle te’vil boyutuyla insan ürünü olduğuna dair vurguyu antropoloji
teriminin daha baskın bir şekilde hissettirmesi
2. Kültürel Antropoloji
Kültürel antropoloji terimindeki kültür lafzı, antropoloji biliminin alanını sınırlaması
nedeniyle bir tür tahsis hükmündedir. Nitekim burada “Nasıl/hangi antropoloji?” sorusunun
cevabı, kültürel terimi ile verilmektedir. O halde bu tamlamada, kültür sözcüğü anahtar terim
fonksiyonu görmektedir. Bu durumda öncelikle kültür kavramının açıklanması
gerekmektedir.
-

Sosyal bilimlerin en karmaşık kavramlarından biri olan kültür, Latince “cultura” fiil
kökünden bir kelimedir ve sözlükte toprağın işlenmesi, tarıma elverişli hale getirilmesi, ekilip
biçilmesi ve ürün yetiştirilmesi anlamlarına gelmektedir. Istılahta ise insan gruplarının tarih
içinde üretip veya edinip kuşaktan kuşağa aktarmak suretiyle kalıcılığını sağladıkları davranış
kalıplarını, değerlerini, sembollerini, tecrübelerini, kısaca bütün birikimlerini ifade eder.
İnsan faaliyetlerinin tamamını kapsaması nedeniyle bu tanım, kültürün en genel tanımıdır.
Bununla birlikte kültürle uygarlığın ayrılması gerektiğini düşünüp kültürü manevi öğelerle
sınırlayan, maddi öğelere ise uygarlık isminin verilmesini uygun gören bir yaklaşımın da
bulunduğunu belirtmek gerekir. Maddi öğelerden maksat, giyecek, barınak, üretim araçları,
imar, makine vb. insanın ürettiği somut ürünlerdir. Manevi öğeler ise örf, adet, gelenek,
görenek, dil, inanç, ahlak, hukuk, sanat, toplumsal örgütlenme, üretim sistemleri, idealler ve
değerlerdir.130

Mahmut Tezcan, Kültürel Antropoloji, Ankara: Kültür Bakanlığı yay., 1997, 1;William A. Haviland vd.,
Kültürel Antropoloji, çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu, İstanbul: Kaknüs yay., 2016, 52; Robert H. LevendaEmilya A. Schultz, Kültürel Antropoloji Temel Kavramlar, çev. Dilek İşler-Onur Hayırlı, Ankara: Doğu-Batı
yay., 2017, 24; S. Hayri Bolay, Felsefe Sözlüğü, Ankara: Nobel yay., 2013, 182.
130
Tezcan, Kültürel Antropoloji, 4; Malik b. Nebi, Kültür Sorunu ve Bir Toplumun Doğuşu, çev. Salih
Özer, Ankara: Ankara Okulu yay., 2000, 13-40; Levenda-Schultz, Kültrel Antropoloji, 41-62; John MonaghanPeter Just, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, çev. Hakan Gür, Ankara: Dost yay., 2000, 51-63; Feyzullah Eroğlu,
Davranış Bilimleri, Erzurum: Mavera yay., 1993, 111; Hasan Hanefi, et-Turȃsu ve’t-tecdȋd mevkıfunȃ mine’t129
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Yukarıdaki tanımlardan kültürün toplumsal uyumu sağlayan, öğrenilen, değişen yazılı
olmayan değerler manzumesi, dolayısıyla bütünleşik bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Bu
yapı,
⎯ toplumsal miras olarak telakki edilip bizatihi tecrübe edilerek sonraki nesillere
simgelerle aktarılan
⎯ toplum üyeleri arasında makul ve otomatik bir iletişim işlevi gören,
⎯ toplumsal kişilik ve toplumsal cinsiyetin oluşumunda etkin rol oynayan,
⎯ nispet edildiği topluluğun temel özelliklerini yansıtan, böylece o toplumu
diğer toplumlardan farklılaştıran,
⎯ bireysel/psikolojik ve kolektif/sosyolojik olmak üzere iki yönlü görünümü
olan anlamlı, soyutlayıcı ve bütünleştirici bir mekanizmadır.131
Kültürel antropoloji ise kültürün, insan topluluklarının davranışları ve inanışlarındaki etkisini
ve biçimleyiciliğini araştıran sosyal bir bilimdir.132 Bu alanda çalışan antropologlar, bireysel
veya toplumsal düzeydeki tüm insani faaliyetleri ve oluşumları, fikir-nesne arasındaki
ilişkileri bu bağlamda ele alırlar. Bu süreçte birinin diğerine önceliğine ilişkin kabuller, bakış
açısına göre değişmekle birlikte
⎯ fikir ve nesnenin birbirini harekete geçirdiği, dönüştürdüğü,
⎯ bireyleri toplumsallaştırdığı,
⎯ mahiyetini ve biçimini içine doğup benimsedikleri kültürden alan kavramlarla
düşünmelerini sağladığı ve değer algılarını bu kavramlar doğrultusunda
düzenlediği,
⎯ daha da ötesinde sosyal kimlik ve cinsiyetlerini bu değer algısının belirlediği
vakıasından hareket ederler.133
Bu süreçte dil, geçmişte ve günümüzde gerçekleşen olayların anlaşılması ve açıklanmasında
anahtar görevi görmektedir. Kültürel antropolojinin en dikkat çeken dalı olmasının nedeni de
budur; ayrıca dil sadece kültürün açıklanmasında değil, zaman ve mekânda taşınmasında da
çok önemli bir rol ifa etmektedir. Şu halde bu araştırmanın üzerinde durması gereken bir
diğer konu dilbilimsel antropolojidir.

turȃsi’l-kadȋm, Beyrut: el-Muessesetu’l-cȃmi‘iyyeti li’d-dirȃsȃti ve’n-neşri ve’t-tevzȋ‘ 1992, 13-23;Coşkun Can
Aktan-Hasan Tutar, “Bir Sosyal Sabir Sermaye Olarak Kültür”, Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, cilt 6, sa.
20, 2007, 2; Ömür Karslı, “Ernst Cassirer’de Kültürün Anlamı” JOMELIPS, cilt 1, sa. 2, 2016, 38-45.
131
Tezcan, Kültürel Antropoloji, 6; Levenda-Schultz, Kültrel Antropoloji, 41-62; Cristoph Wulf, Tarihsel
Kültürel Antropoloji, çev. Özgür Dünya Sarısoy, Ankara: Dipnot yay., 2004, 111-115; John Monaghan-Peter
Just, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, 51-63; Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İstanbul: Boyut yay., 2016, 129135.
132
Tezcan, Kültürel Antropoloji, 1; Haviland vd., Kültürel Antropoloji, 52; Levenda-Schultz, Kültürel
Antropoloji Temel Kavramlar, 24; Bolay, Felsefe Sözlüğü, 182.
133
Haviland vd., Kültürel Antropoloji, 68-69; Levenda-Schultz, Kültürel Antropoloji Temel Kavramlar,
27-29; Nebi, Kültür Sorunu ve Bir Toplumun Doğuşu, 13-40.
Esasen bu süreç, Câbirî’nin oluşturucu ve oluşturulmuş akıl kavramları ile anlattığı süreçtir. Bk. Muhammed
Âbid el-Cȃbirȋ, Arap-İslam Aklının Oluşumu, çev. İbrahim Akbaba, İstanbul: Kitabevi yay., 2001, 18-20.
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Peki, nedir dilbilimsel antropoloji?
3. Dilbilimsel Antropoloji
Dil, topluma ait kültürel bilgilerinin başlıca taşıyıcısıdır. Bu nedenle antropoloji, dil
kavramını kendisini oluşturan kültürel ve tarihi koşullar çerçevesinde inceler. Antropolojik
bakış açısına göre dil, insanlar arası zihinsel uyuşmanın tezahürü konumundadır. Bu yönüyle
de nesnelere, duygulara ve anlamlara tekabül eden sembollerden ibarettir. Bir başka ifadeyle
dilin kaynağı, bizatihi insandır. Bu bakış açısının altında antropolojinin tanrı merkezli
(teosantrik) yaklaşımı kabul etmemesi yatmaktadır. Antropoloji açısından dil, sembollere
insanların yüklediği anlamlarla ortaya çıkan öğrenilmiş ve değişken bir iletişim sistemidir.
Öğrenilmiş olması, ayrıca onun biyolojik bir orijine dayanmadığını da kanıtlar. Nitekim farklı
ırklardan insanlar göçtükleri ülkelerin dilini kolaylıkla öğrenebilmekte; hatta o anne-babanın
yabancı bir ülkede doğup yetişen çocukları akıcı ve aksansız bir üslupla kendi ırksal
orijinlerine ait olmayan bir dili konuşabilmektedirler. Şu halde dil, tamamıyla kültürel bir
vakıadır ve kültür içinde varlığını sürdürüp gelişmekte; işlevini kaybeden kelimeler ve ifade
biçimleri herkes tarafından değil ama toplumun büyük bir kesimi tarafından unutulmakta ve
kullanılmamakta, onların yerini her alandaki gelişmelere paralel olarak üretilen yeni
kelimeler ve ifade biçimleri almaktadır.134
Yukarıdaki bilgiler ışında dilbilimsel antropoloji de doğal olarak, antropolojinin insan
dillerini inceleyen dalı olarak tanımlanmaktadır. 135 Antropolojinin bu dalı, dünyada
konuşulan veya unutulmuş tüm dilleri belirli bir bakış açısından inceler. Zira dil meselesi,
dilbilimlerinin tamamının farklı yönlerden farklı yöntemlerle araştırdığı bir konudur.
Dolayısıyla bu tanıma açıkladığı bilim dalının özgün boyutunu ifade edecek bir kayıt koymak
gerekmektedir. Dilleri, dilbilimsel antropoloji, ait oldukları dil gruplarının tarihi ve insan
olgusunun gelişimine ve diğer varlıklarla etkileşimine paralel olarak incelemektedir. Bu
antropolojinin mahiyeti gereği dilbilimsel antropolojinin öncelemesi gereken bir durumdur.
Dilbilimsel antropolojinin dil ile teması, yalnızca betimleyici ve tarihsel bir temas değildir;
daha ziyade bu bilim, dilin kültürel yönlerini aydınlığa çıkarmak istemektedir. Dilin
toplumsal boyutu, dilbilimsel antropolojinin ilgisini daha çok çekmektedir. Şu halde
yukarıdaki tanıma sosyal ve kültürel ilişkisi açısından şeklinde bir kayıt ekleyebiliriz.136
Enginer dilbilimsel antropolojiyi, dille ilgilenen diğer disiplinlerle arasındaki farkları da içine
alacak şekilde şöyle açıklamaktadır:
Dilbilimci, esas olarak dilin kendisiyle, onun kökeni, gelişmesi ve yapısıyla ilgilenir. Burada
dilci, uygulamalı dilciden/practical linguist/ ya da birkaç dil konuşan ve anlayan
dilciden/polyglot/; dil olgusunu edebi çalışmaları arasında ikinci derecede ele alan
Levenda-Schultz, Kültürel Antropoloji Temel Kavramlar, 30; Dilin kökeni ile ilgili bilgi için ayrıca bk.
Ernest Renan, Dillerin Kökeni Üzerine, çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Bilge Kültür Sanat yay., 2015, 25-52.
135
Haviland, Kültürel Antropoloji, 68.
136
Gürbüz Erginer, “Antropolojinin Konusu ve Alanı”,
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1254/14381.pdf 24.05.2019, 10, 24.
134
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edebiyatçıdan; belirli bir halkın yazınsal geleneğini daha iyi anlama çalışmalarına öncelik veren
dil uzmanından/phlologist farklıdır. Dilbilimci çok kesin ve son derece gelişmiş yöntemleri
uygulayarak, dilin ve dil gruplarının tarihini yeniden kurar. O, dünyada konuşulan dillerin ortak
özelliklerini belirlemek için, dilleri birbirileri ile karşılaştırır. Dilbilimci, bu iki araçla dillerin
meydana geliş ve farklılaşma süreçlerini anlamaya çalışır. Fakat aynı zamanda bir antropolog
olan bir dilci, yalnız dile ilişkin bu sorunlarla ilgilenmez. O, aynı zamanda bir halkın dili ile
kültürünün diğer yönleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin çoğuyla ilgilenir. Örneğin böylece o,
halkın bir grubu tarafından konuşulan dilin, o grubun statüsü ya da sosyal sınıfıyla ilişki
durumlarını; dinsel ritler ve seremonilerde kullanılan dilbilimsel sembollerin, sıradan günlük
konuşmadan farklı oluşunu; bir dilin değişen sözcük ve deyim varlığının/vocabulary onu
kullanan halkın değişen kültürüne yansıma biçimlerini; dilin bir kuşaktan diğerine aktarılma
süreçleri ve bu süreçlerin art arda gelen kuşaklara inançların, ideal ve geleneklerin
aktarılmasına nasıl yardım ettiği konularını inceleyebilir. Özetle, insan toplumlarında dilin
rolünü ve kısmen insanın gelişen uygarlığının daha geniş bir boyutta betimlenmesinde dilin
oynadığı rolü anlamaya çalışır.137

Ancak insan topluluklarının davranış ve inançları o kadar geniş bir sahaya yayılmış ve o denli
çeşitlidir ki bu alanların tamamını tek bir dal altında ifade etmek güçtür. Bu güçlükten ötürü
kültürel antropoloji, sahadaki inceleme ve araştırmalarını, bir takım alt dallara ayırarak
yürütmektedir. Dilbilimsel antropolojinin yanı sıra prehistorik arkeoloji, etnoloji ve sosyal
antropoloji kültürel antropolojinin alt dallarıdır. Bu tasnif, Mahmut Tezcan’a aittir. 138
Lavenda ve Schultz gibi bu alanları kültürel antropolojinin alt dalları olarak değil de
antropolojinin kültürel antropolojiye eşdeğer müstakil dalları olarak görenler de
bulunmaktadır.139
Antropoloji ve kültürel antropolojiyi bu şekilde ifade ettikten sonra antropolojik tefsir
ifadesiyle ne kastettiğimize geçebiliriz.
B. ANTROPOLOJİK TEFSİRİN MAHİYETİ ve İŞLEVİ
1. Antropolojik Tefsirin Tanımı
Bu çalışma bağlamında Antropolojik tefsir ifadesiyle,
⎯ Kur’an’ın lafız ve ibarelerinin ilahi murada delalet cihetiyle açıklanması ve
yorumlanması anlamında usul ve fürȗ‘u ile tefsir ilminin tarih ve mekân içinde
insan eliyle oluşturulduğu,
⎯ insanın tarih ve mekân içinde teşekkülünün kesintisiz bir şekilde devam ettiği;
bu nedenle insani olanın izafi/görece olduğu; görece olanın da bazı açılımlara,
genişleme veya daralmalara, iyileşme veya kötüleşmelere maruz kalabileceği,
yani belirli bir yönde, hızda ve büyüklükte değişim geçirdiği,
Erginer, “Antropolojinin Konusu ve Alanı”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1254/14381.pdf
24.05.2019, 24; Haviland, Kültürel Antropoloji, 68.
138
Tezcan, Kültürel Antropoloji, 2-3.
139
Levenda-Schultz, Kültürel Antropoloji Temel Kavramlar, 25-33.
137

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

773

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
⎯ tarihi süreçte lafızların anlamlarının sabit kalmadığı, dolayısıyla Kur’an’da
geçen bir lafzın indiği ortamdaki anlamı ile şimdiki anlamı arasında farklılıklar
olabileceği,140
⎯ insan unsuruna, zamana, mekâna, olguya ve çevresel şartlara bağlı olarak
Kur’an lafızları ve ibarelerinin ihtiva ettiği anlamların farklı derecelerde, farklı
şekillerde ve farklı boyutlarda tezahür edeceği,141
⎯ buna bağlı olarak -sahabe ve tȃbiȗn dâhil- her müfessirin, eserinin ve her tefsir
verisinin öncelikle kendi özel bağlamı, ardından da insan-toplum-çevre-tarih
ilişkisini gözeten bütüncül bağlamı içinde ele alınması ve okunması gerektiği,
bunun için senkronik/eş-sürümlü okumalarla birlikte diakronik/art-sürümlü
okumalara müracaat edilmesinin zorunlu olduğu,142 kastedilmektedir.
⎯ Ayrıca belirtmek gerekir ki yukarıda da ifade edildiği üzere antropolojik tefsir
ifadesi tefsirle alakalı bir terimdir; Kur’an’la alakalı değildir. Dolaysıyla bu
ifade ile Kur’an’ın insan ürünü bir metin olduğu asla iddia edilmemektedir.
2. Antropolojik Tefsirin Amacı
Antropolojik tefsirden maksat, ilahi metindeki anlamları ve hükümleri, ilahi murada en yakın
şekilde belirlemek veya çıkarsamaktır. Antropolojinin, tarih, dil, gelenekler, yaşam biçimleri,
toplumsal yapılar, ritüeller, örf ve daha pek insani durumla ilgili senkronik ve diakronik
araştırmalarla elde ettiği tespitleri, murad-ı ilahiye veya ona en yakın anlamlara vakıf
olabileceğimiz atmosferi ve dilsel göstergelerin gelişim safhalarını -temsili dahi olsaoluşturmak üzere tefsir için harekete geçirmektir. Zira ilahi metnin anlamlarının, yeniden ve
yeniden tarihe akışını sürdürebilmesi insanilik mefhumunun ihtiva ettiği dinamik tabiata itina
gösterilmesini ve bu tabiatın hareket noktası addedilmesini gerektirmektedir.
3. Antropolojik Tefsirin Önemi
Antropolojik tefsir terimi, farklı zamanlar ve mekânlarda oluşturduğumuz tefsir birikiminin
içinden çıktığı kültürün renklerini taşıdığı hakikatini çarpıcı bir şekilde dile getirmek
suretiyle Müslüman bireyi ve toplumu kilitleyen ve gelişimini kesintiye uğratan yaklaşımlar
karşısında tefsiri hakiki zemininde ele almak fırsatı vermektedir. Bu hakikat, tüm zamanlar
için mutlak bir tefsir uygulamasının olamayacağını, tefsir düşüncesinin, dayandığı
epistemolojinin ve anlam sorunu ile ilgili tefsir felsefemizin, bu düşünceye ve ona bağlı
olarak oluşan pratiğe etki eden kolektif zihniyetle ilişkilerini açığa çıkaracaktır. Bütün bunlar

Ebu’l-Berekȃt en-Nesefȋ, Medȃriku’t-tenzȋl ve hakȃiku’t-te’vȋl, tah. Yusuf Ali Bedȋvȋ, Beyrut: Daru’lKelimi’t-tayyib, 1998, 2: 617; Muhammed Abduh, Tefsiru menȃr, Kahire: Dȃru’l-Menȃr, 1947, 1: 21; Ahmed
Muhtar, İlmu’d-dilȃle, 17-30; Sıddık Baysal, Sıddık Baysal, Ebu’l-Berekȃt en-Nesefȋ’nin Medȃriku’t-Tenzȋl ve
Hakȃiki’t-Te’vȋl Adlı Eserinde Tefsir-Tefsir İlişkisi, Ankara: Bilge yay., 2016, 154-155.
141
Muvaffakuddin Ebu’l-Abbas Ahmed b. Yusuf el-Kevȃşȋ, et-Telhȋs fȋ tefsȋri’l-Kur’ȃni’l-azȋm, tah.
Muhibbi Hilal es-Serhan, Bağdat: Merkezu’l-buhȗsi ve’d-dirȃsȃti’l-İslȃmiyye, 2006, 1:7; Abduh, Tefsiru menȃr,
1: 19-31; Abdulmecid Abdüsselam el-Muhtesib, İtticȃhȃtu’t-tefsir fi’l-asri’r-rȃhin, Amman: Mektebetu’nnahdati’l-İslamiyye, 1982, 247.
142
Salih Akdemir, Kur’an’a Dilbilimsel Yaklaşımlar, Kuramer, İstanbul, 2017, 145-159.
140
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da tefsir faaliyetinin, teşekkülü süreklilik arz eden zamanla ve mekânla uyumlu insani bir
faaliyet olduğunu gösterir.
Yukarıda ifade ettiğimiz gereksinimler ve bunlar dışında insanın toplumsal bir varlık
oluşundan kaynaklanan daha pek çok etken, antropolojik tefsiri, gerek Kur’an metnini
gerekse geçmişten intikal eden tefsir birikimini, orijinal anlamları ve maksatları
doğrultusunda okuyabilmek ve bu metinlerle ilgili araştırmalarımızın sağlıklı olabilmesi için
bir ihtiyaca dönüşmektedir.
4. Antropolojik Tefsirin Referansları
a. İlk Muhatapların Sosyo-Kültürel Vakıası ve Kur’an’ın Nüzul Keyfiyeti
Antropolojik yaklaşımın tefsirde uygulanması gerektiği düşüncenin en temel dayanağı,
Kur’an ayetlerinin nüzulüyle ilgili ilahi sünnettir. Şöyle ki Allah, her topluma kendi dilinde
vahiy indirmiş ve peygamberleri de kendi aralarından seçmiştir.143 Kur’an ve Hz. Muhammed
için de aynı durum geçerlidir. 144 Kur’an’ın Arabiliği, dilinin mantığı, verdiği örnekler,
kullandığı deyimler ve atasözleri, değerlerini vaz ederken atıfta bulunduğu anlatılar, ilahi
metnin içeriği ve daha pek çok husus, Allah’ın vahyini muhatabının standartlarını,
yeteneklerini, birikimini, sosyal örgütlenmesini, tarihini, kültürünü, ekonomik faaliyetlerini,
yaşam tarzını, estetik ve etik anlayışını, örflerini, adetlerini, zihin araçlarını, ritüellerini, hâsılı
sahip oldukları birikimleri ve özellikleri dikkate alarak indirdiğini göstermektedir. 145 Bu
tespit, Kur’an’ın, kendinden önceki dönemi olduğu gibi onayladığı anlamında genel bir
yargıyı içermemektedir; bilakis kendine özgü mesajını, hitap ettiği insanların zihnine
yakınlaştırmak için onların dünyasından seçtiği araçlarla açıkladığı anlamına gelmektedir.
Bunun dışında bir takım karineler de Kur’an’ın nüzul keyfiyetinin antropolojik tefsire
referans teşkil ettiği tezini desteklemektedir.
⎯ Kur’an’ın nüzulünün belirli bir seyir takip etmesi,
⎯ nȃsih-mensȗh veya tedrȋcȋ teşrȋ‘ gibi ilahi hitabın ve ahkâmın zaman içindeki
hareketini yansıtan olgular ve bu olgulara referans oluşturan ayetler,
7/A‘raf 59, 65, 73, 85; 11/Hȗd 61; 27/Neml 45; 35/Fȃtır 24; Saffȃt 72; 14/İbrahim 4.
12/Yusuf 20; 13/Ra‘d 7; 16/Nahl 103; 20/Tȃhȃ 113; 26/Şuarȃ 192-195; 39/Zümer 28; 41/Fussilet 3;
42/Şȗrȃ 7; 43/Zuhruf 2-3; 46/Ahkȃf 12.
Ayrıca bkz. Ebu’l-Berekȃt, Medȃrik, 2: 93, 157, 178, 385; 3: 178, 225, 239, 264, 246, 311; Baysal,
Ebu’l-Berekȃt en-Nesefȋ’nin Medȃriku’t-Tenzȋl ve Hakȃiki’t-Te’vȋl Adlı Eserinde Tefsir-Tefsir İlişkisi, 144-145,
176-177.
145
Taberî, Cȃmi‘u’l-beyȃn, 1: 8-62; Ebu Kasım ez-Zemahşerȋ, Keşşȃf an hakȃiki gavȃmidi’t-tenzȋl ve
‘uyȗni’l-ekȃvȋl fȋ vucȗhi’t-te’vȋl, tah. Adil Ahmed el-Mevcȗd-Ali Muhammed Muavvıd, Riyad: Mektebetu
Abȋkȃn, 1998, 3: 474; Suyȗtȋ, el-Itkȃn, 1: 52-55, 110-112; Câbirî, Kur’an’a Giriş, 220-221; Arap-İslam Aklının
Oluşumu, 14-16, 85-108; Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. Burhan Köroğlu-Hasan Hacak- Ekrem
Demirli, İstanbul: Kitabevi yay., 2000, 315-325; Muhsin Demirci, Tefsir Usulü, İstanbul: MÜİFAV yay., 2016,
251-274.
Ayrıca bkz. Ali el-Pezdevȋ, Kenzu’l-vusȗl ilȃ ma’rifeti’l-usȗl, Karaçi: Mir Muhammed Kütüphanesi, ts., 75-117;
Zemahşerȋ, Keşşȃf , 1998, 4: 67; Rȃzȋ, Mefȃtihu’l-gayb, 22: 6-7; İbn Cüzey, et-Teshȋl, 1: 84, 266, 374, 2: 290;
Ebu Hayyȃn, Bahru’l-muhȋt, 3: 8, 4: 214, 5: 278; 8: 182: Ebussuud Efendi, İrşȃdu ‘akli’s-selȋm ilȃ mezȃyȃ
ȃye’l-kitȃbi’l-kerȋm, Abdulkadir Ahmed Atȃ, Riyad: Mektebetu’r-Riyadi’l-hadis,ts., 3: 614-615: Suyȗtȋ, el-Itkȃn,
1: 629; Tahir İbn Âşȗr, et-Tahrȋru ve’t-tenvȋr, 1: 9.
143
144
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⎯ Mekkȋ surelerde itikȃdȋ, Medenȋ surelerde ise sosyal, hukuki, siyasi ve amelȋ
konuların işlenmesi 146 gibi tarihi hakikatler Kur’an metni ile muhatapları
arasında diyalektik bir ilişkinin varlığını, insan ve içinde yaşadığı ortamla ilgili
değişimin Şȃrȋ‘ tarafından önemsendiğini belgelemektedir.
Esasen Kur’an-tarih-toplum/insan ilişkisinin İslami ilimlerde ne kadar önemli yer işgal
ettiğini anlamak için ‘ulȗmu’l-Kur’an literatürüne bakmak yeterlidir. Örneğin Zerkeşȋ, elBurhȃn’da tefsirin, lafızların ahvali içinde telakki ettiği harici karineleri ve dilbilimsel
meseleleri detaylı bir şekilde incelemiştir. Suyûtî’nin el-Itkȃn’ın aynı hassasiyeti ihtiva ettiği
bir hakikattir. Süreç içerisinde bu iki İslam âliminin açtığı yoldan yürüyen ‘ulȗmu’l-Kur’an
yazarları, Kur’an’ın nüzul keyfiyeti ve muhtevasının, indiği dönem ve sosyo-kültürel
coğrafyanın değerleri, problemleri ve kültürel araçları ile ilişkisine mutlaka temas etmişlerdir.
Kȃsımȋ’nin Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 147 Câbirî’nin önce Kur’an’ın indiği çevreyi
işlediği, ardından da oluş ve oluşturma (teşekkül ve teşkil) süreçleri olmak üzere Kur’an
tarihini birbirini tamamlayan iki ana bölümde incelediği eseri, Kur’an’a Giriş148 ve İbrahim
Fethullȃhȋ’nin Kur’an İlimleri Metodolojisi149 isimli eseri, bu konuda Türkçeye kazandırılmış
önemli eserlerden bazılarıdır. Olgunun ve kültürün hem öznesi (oluşturucusu) hem de nesnesi
(kültür tarafından oluşturulanı) konumundaki insan gruplarının davranış kalıpları, Allah
tarafından önemsendiği içindir ki Kur’an İlimleri yazarları, Kur’an öncesi Arap vakıasını
tasvir etme gereği duymuşlar, nüzulü sırasında da vahyin muhatapları ile ilişkisini Kur’an’ın
anlaşılmasında referans göstermişlerdir.150
Somut örnek üzerinden Kur’an’ın muhatabın vakıasını gündemine nasıl aldığını ifade etmek
daha sağlıklı olacaktır. Haviland’ın aşağıdaki tespiti, konunun örneklendirilmesine son derece
elverişli bir zemin temin etmektedir:
Dilbilimciler, dilin betimlemesiyle (cümlenin nasıl kurulduğu ve eylemin nasıl çekildiği) ya da
dillerin tarihçesiyle (dillerin zaman içinde nasıl gelişip değiştiği) ya da dil ve kültür arasındaki
ilişkiyle ilgilenir. Bu üç yaklaşım da insanların nasıl iletişim kurduğu ve dış dünyayı nasıl
algıladıkları hakkında bize değerli bilgiler sunar. Örneğin Papua Yeni Gine dilinde “para”
sözcüğü ile karşılanan kavrama karşılık, İngilizce konuşan Kuzey Amerikalıların dillerinde
argosu dâhil, en az yedi sözcük vardır. Bu olgu, bir kültür için özel önem taşıyan şeylerin
belirlenmesini sağlar. Antropologlar bir dili, içinde bulunduğu toplumsal ortamda inceleyerek
insanların kendilerini ve dış dünyayı nasıl algıladıklarını daha iyi anlayabilir.151

Haviland’ın yukarıdaki tespitleri, Kur’an’ın dil yapısının nasıl çözümlenebileceğine dair
önemli bilgiler içermektedir. Örneğin bu bilgiler ışığında “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl
Kadı Abdülcebbar, Tenzȋhu’l-Kur’an, 181; Ömer Özsoy, Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ankara: Otto
yay., 205, 41-57, 77-81, 151-164; Mustafa Öztürk, Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara: Ankara Okulu
yay., 2004, 43-67, 207-259 ve Kur’an, Vahiy, Nüzul, Ankara: Ankara Okulu yay., 2016, 45-54, 149-228; Mesut
Okumuş, Kur’an’ın Kronolojik Okunuşu, Ankara: Araştırma yay.,2009, 159-253.
147
Cemaleddin el-Kȃsımȋ, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, çev. Sezai Özel, İstanbul: İz yay., 1990.
148
Câbirî, Kur’an’a Giriş, çev. Muhammed Coşkun, İstanbul: Mana yay., 2001.
149
İbrahim Fethullȃhȋ, Kur’an İlimleri Metodolojisi, çev. Kenan Çamurcu, İstanbul: el-Mustafa yay., 2015.
150
Kȃsımȋ, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 11, 33, 61-66, 79-99, 135-152, 163-172, 237-246.
151
Haviland, Kültürel Antropoloji, 68.
146
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yaratılmış?”152 ayeti, okura daha anlamlı gelecektir. Kur’an ifadelerini indiği toplumun özgün
dilsel sistemi içinde ve o toplumun atfettiği değer çerçevesinde okumak bize anlamı,
arkasındaki düşünce, olgu ve hissiyatla birlikte sunacaktır. Herhangi bir hayvanın dilde
birden fazla kelime ile karşılanması, o toplumun değer algısı, yaşam tarzı, ekonomik
faaliyetleri ve geçim kaynakları hakkında fikir verir. Asgari düzeyde o hayvanın, o toplum
nezdindeki yerini gösterir. Şu halde Arapçada deve anlamına gelen birçok kelimenin
bulunması İslam’ın indiği dönemde ve öncesinde devenin Arabın hayatındaki yerini
göstermektedir. Onlar için deve, çöl şartlarında hayatta kalabilmenin ve ekonomik hayata
katılabilmenin aracıdır. Bu nedenle deve hakkındaki tasavvurları tabiatıyla sıradan bir hayvan
hakkındaki tasavvurlarının ötesindedir. Cahiliye Arabının zihnindeki deve imajı, diline de
yansımıştır.153 Deve mefhumunun Arapların dilinde cemel, nȃkȃ, ibil, baȋr, tabz, dȃil, ğabb,
zȃhira, raffe, ğȃdir, heyyȃc, hȃyil, müseyyer ve burada sayma imkânı bulamadığımız pek çok
karşılığı bulunmaktadır.154 Üstelik bunlar, cahiliye Arab’ı için seküler niteliği haiz isimlerdir.
Onun belirli nitelikleri taşıyan develere atfettiği kutsiyeti ifade eden isimler değildir. Bir de
onun zihin dünyasında ve dilinde devenin dini motif içeren isimleri vardır: bahȋra, sȃibe ve
hȃm.155 Bu isimler, deve mefhumunun bedevi/göçebe veya yarı bedevi Arabın hayatındaki
merkezi yerini belgelemektedir. Onların nazarında bu isimleri taşımaya hak kazanan develer,
tabudur, haramdır, kutsaldır. 156 Kur’an da esasen bu realite dolayısıyla, yani onların
hayatındaki konumu nedeniyle deveye bakmalarını istemiştir. Okurun ilgili ayeti bu arka
planla birlikte görmesi, ayetin yazılı olmayan bağıntıları ile tahlil edilmesi demektir ki
Kur’an metnini bu şekilde okumak gerekir. Aksi takdirde kutuplarda yaşayan biri, “Deveye
bakmıyorlar mı?” hitabının Kur’an içindeki yerini ve anlamını tam olarak algılayamayacak,
hatta saçma bulacaktır.157 Bu örnek, Kur’an manalarının anlaşılmasında olgunun rolünü açık
bir şekilde ortaya koymaktadır.
b. Kur’an’ın Dil Yapısı
Antropolojik tefsir açısından referans değeri taşıyan bir diğer husus, Kur’an metninin dil
yapısıdır. Olanca fesahatine rağmen Kur’an’ın,

88/Gȃşiye 17.
Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, 88-89.
Câbirî, burada aynı olguyu “kar” örneği üzerinden Araplarla Eskimoları kıyaslayarak detaylandırmaktadır.
Eskimo dilinde karla ilgili pek çok kelimenin bulunmasını, realist bir yaklaşımla yaşadıkları coğrafyanın iklim
koşulları çerçevesinde açıklar. Buna mukabil, çöl şartlarında yaşayan Arapların da sıcaklık hakkında geniş bir
sözcük dağarcığına sahip olduğunu tespit etmektedir.
154
https://www.almrsal.com/post/716379 22.05.2019.
155
5/Mȃide 103.
156
Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 3: 633-634.
157
Kirmânî’nin şu ifadesi buradaki tespitimizi desteklemektedir: “Kişi için kelimenin arkasındaki kavram,
özellikle Allah dışındaki varlıklarla ilgili telakki açık değilse “ilahe” kavramını tam olarak anlayamaz.” Bk. M.
Riaz Kirmânî, “İslam’ın Epistemolojik Temelleri”, İslam Bilimde Metodoloji Sorunu, çev. Mehmet Paçacı,
Ankara: Fecr yayınları, 1991, 119.
152
153
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⎯ ȃmm, mücmel, mübhem, hafȋ gibi tek bir zamana, tek bir veya sınırlı sayıdaki
muhataba tahsis edilip anlamın lafzi delalete indirgenmesine izin vermeyecek
ifade teknikleri kullanması;
⎯ gaybȋ konuları, müteşâbih lafızlarla anlatması;
⎯ kinaye, istiare, teşbih, temsil, ta‘riz, takdim-tehir gibi Arap dilinin sahip
olduğu söz sanatlarını metinde büyük bir ustalıkla kullanması;
⎯ nesir-manzum arası bir anlatım yöntemini tercih etmesi;
⎯ hitap ettiği toplumun belleğinde yer edinmiş öğeleri kullanması ve daha pek
çok dil ve belagatle ilgili mesele, müfessirin ilmi, edebi ve kültürel birikimine,
becerisine ve zihinsel kapasitesine bağlı olarak Kur’an lafız ve ibarelerinin
içerdiği anlamlara daha net ve detaylı bir şekilde açıklık getirebileceğine işaret
etmektedir.158 Bu yüzden Şȃtıbȋ, İslami ilimlerin herhangi birinde ihtisas sahibi
olan ilim insanının, Arap dili hariç, alet ilimlerinde müçtehit olmasını gerekli
görmemiştir.159
Esasen İslam âlimleri, tefsirin tanımına, insanlığın gücü nispetinde murada delalet etmesi160
şeklinde bir tahzȋr kaydı koyarak hem Allah kelamının anlam zenginliğine atıf yapmışlar hem
de müfessirin yeterliliğinin bu manaların anlaşılmasındaki rolüne dikkat çekmişlerdir.
İşte bu dilsel yapı, Kur’an’a indiği dönemle birlikte tüm zamanlara ve mekânlara hitap
edebilme yeteneği kazandırmıştır. Çünkü Allah’ın hitabını seslendirirken tercih ettiği temsȋlȋ,
sanatlı ve umumi ifadeler, ayrıca delaleti ancak metin dışı bağlamlarını bilmekle anlaşılan
gönderiler, anlamlarını müfessirin yeterlilik, donanım ve yeteneklerine bağlı olarak tezahür
ettirmektedir. Müfessir de doğup büyüdüğü ve mensup olduğu kültürün kâinat, insan, tarih ve
kutsal tasavvurunun toplamı olduğuna göre, ilahi metni bu kültürden edindiği kavramlar ve
kazanımlarla okuyacaktır. O halde nasıl Kur’an metnini anlayabilmek için nüzulle eşzamanlı
dili ve kültürü bilmek gerekiyorsa bir müfessirin tefsir anlayışını çözümleyebilmek için de
açıklama ve yorumlarının temelindeki akli yapıyı ve bileşenlerini, özellikle de onun zihninin

Taberî, Cȃmi‘u’l-beyȃn, 1: 8-13; Suyȗtȋ, el-Itkȃn, 1: 95-96; 2: 1192, 1197-1224; Muhsin Demirci,
Kur’an’ın Müteşȃbihleri Üzerine, İstanbul: Birleşik yay., 1996, 54-58; 63-113; Muhsin Demirci, Tefsir Usulü,
287-293.
Atik Aydın, Taberî’nin tefsir yöntemini araştırdığı çalışmasında, onun Kur’an anlayışının muhatap-dil merkezli
bir anlayış oldupunu tespit etmiştir. Onun tespitlerinden çıkardığımız sonuca binaen diyebiliriz ki anlaşılmak ve
yaşanmak için inen bir hitabın muhatabın bilmediği ve anlamadığı bir dille inmesi o hitabın beyan niteliği ile ve
amacı ile çelişir. Esasen Taberȋ, eserinin birinci cildinde bu konuyu geniş bir şekilde işlemiştir. Ona göre
Kur’an’ın Arapça olması, sadece diğer dillerde inmediği hakikatini anlatmakla kalmamakta, aynı zamanda
kullandığı Arapçanın hitap ettiği insanların alışık ve aşina oldukları, kolaylıkla anlayabilecekleri düzeyde bir
Arapça olduğunu da vurgulamaktadır. Bk. Aydın, Taberî’nin Kur’an’ı Anlama Yöntemi, 33-38.
159
İbrahim b. Musa Ebu İshak eş-Şȃtıbȋ, el-Muvafakat fȋ ‘usȗli’ş-şerȋ‘a, tah. Abdullah Draz, Mısır: elMektebetu’t-ticariyyetu’l-kubra, ts., 4: 113-118.
160
Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Kȃfiyecȋ, Kitȃbu’t-teysȋr fȋ kavȃidi ilmi’t-tefsȋr,
Ankara: AÜİF yay., 1989, 54.
158
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ifadesi ya da açılımı olan dilini iyi bilmek gerekir. 161 Zira dil, o dili konuşanın evren
tasarımını bünyesinde ihtiva etmektedir.162
c. Sünnet
Antropolojik tefsirin üçüncü referansı, Hz. Peygamber’in (sav) sünnetidir. 163 Çünkü Hz.
Peygamber (sav) de Kur’an’ın yöntemini esas almış, muhataplarına kendi vakıaları içinde
hitap etmiş, onların anlayış ve kapasitelerini, değer ve yargılarını dikkate almış, tevhide ve
İslam inancına aykırı olmayan gelenek, adet ve örflerini, dini tatbikatlarını devam ettirmiş,
dillerini korumuş; hatta onların sahip olduğu bir takım geleneklerle önceki peygamberler ve
tebliğ ettikleri dinler arasındaki bağları hatırlatmıştır.164 Örneğin acımasız çöl şartları ve yarı
göçebe kültürünün kuvvetlendirdiği kabile mensubiyeti ve akrabalık bağlarını, tevhit ilkesi
ekseninde daha büyük bir oluşum ve ideal için harekete geçirmiş, böylece onları büyük çapta
toplumsal dönüşümlere hazırlamıştır.165
O’nun yirmi küsur yıla yayarak gerçekleştirdiği bu zihniyet değişimi, Müslümanların zihin
haritasındaki köklü kültürel değişikliklerin de erken dönemdeki nüveleridir. Dolayısıyla hitap
ettiği kimselerin yaşam koşullarını ve kültürünü dikkate alarak inen Kur’an ayetlerinin pratiği
olarak tarif edebileceğimiz sünnet, aynı zamanda o kültürü etkilemiş, değiştirmiş ve ona
yadsınamayacak bir hareket kazandırmıştır. Bu hareket, ileriki süreçte tekrar düşünce üzerine
kıvrılıp tefsir ilmini de kapsayacak şekilde her alanda özgün bir İslami bakış açısının
oluşumuna etki etmiştir. 166 Nitekim şu andaki mevcut tefsir anlayışlarının neredeyse
tamamına sünnetten referans bulunabilmektedir.167
d. Sahabe Uygulamaları
Hz. Peygamber’in (sav) ortaya koyduğu yorum modelinden takipçileri Kur’an metnini
anlamak ve açıklamak için yöntemler çıkarmışlardır. Bu takipçilerin ilk halkasını sahabeler
oluşturmaktadır. Onların uygulamaları, Kur’an metnini indiği ortam ve hitap ettiği kimselerle
ilişkisi üzerinden hareket ederek makȃsıdı çerçevesinde anladıklarını, yani ilahi metnin, metin
içi ve metin dışı bağlamını farklı zamanlar ve kişiler arasında analojik ilişki kurabilmek için
referans kabul ettiklerini göstermektedir. Sahabeden sonra bu anlayışı, tȃbiȗn ve selef

Cemaleddin el-Kâsımî, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, çev. Sezai Özel, İstanbul: İz yay., 1990, 6166,79-94, 141, 216-223; Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, 13-40.
162
Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, 85-108.
163
Kâsımî, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 163, 172-196.
164
2/ Bakara 151; 16/Nahl 44; 75/Kıyâme 18-19.
Bk. Mȃturȋdȋ, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, 1: 187; İbrahim b. Musa eş-Şȃtıbȋ, el-Muvȃfakȃt fȋ ‘usȗli’ş-şerȋ‘a, tah.
Abdullah Draz, Mısır: Mektebetu’-ticarati’l-kubrȃ, ts., 7-86; Kâsımî, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 11-15;
İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara: TDV yay., 1991, 231-236; Demirci, Tefsir Usulü, 262-264.
165
Câbirî, Arap-İslam Siyasal Aklı, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul: Kitabevi yay., 2001, 123-125.
166
Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde Kur’an ve Tefsire Ne Oldu?, İstanbul: Klasik yay., 2008, 4-5.
167
Bu noktada tefsir tarihini okumak ve belli başlı tefsir akımlarının oluşum süreçlerini incelemek
yeterlidir. Görülecektir ki başlangıcından bu güne tefsir ilmi içinde oluşturulan tefsir anlayışlarının tamamı
kendisine sünnetten delil bulmakta güçlük çekmemiştir. Hatta bu konuda, sünnetin teşvikinin belirleyici olduğu
yönünde bir sonuçla karşılaşılacaktır. Örneğin bk. Abdulmecȋd Abdusselam el-Muhtesib, İtticȃhȃtu’t-tefsȋr fi’lasri’r-rȃhin, Amman, Mektebetu’n-nahdati’l-İslȃmiyye, 1986.
161
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âlimleri de sürdürmüştür. Buradan anlaşılmaktadır ki sahabe, bunu, tarihi tecrübeyi ve
tarihsel anlamı olduğu gibi kendi zamanlarına taşımak için değil, ilahi metni, kendi hususi
durumları ve gerçekliklerinde okuyabilmek için yapmışlardır. Bu faaliyet, ilahi metnin
müfessirin zamanına yaklaştırılması faaliyetidir. Sahabenin bazı Kur’an hükümlerini farklı
uygulamaları, ahkâmın da vakıaya paralel olarak tarihsel bir çizgide hareket etmesinin
gereğidir. 168 Onların zaman ve mekânı göz önünde bulunduran izah ve açıklamaları,
antropolojik yaklaşımın üçüncü referansını oluşturmaktadır.169
Murad-ı ilahiyi bizatihi kelamın içinden belirlemeye çalışan tefsir anlayışından farklı olarak
antropolojik tefsir yaklaşımı, insanı çıkış yolu kabul etmekte; bu itibarla da ilahi hitabın
muhataplarının zihnindeki anlamlarını referans almaktadır. Bu, bir bakıma doğrudan muhatap
olması ve Rasulullah’ın öğretiminden bizzat yararlanmaları sebebiyle sahabenin anladığı
anlamların ve uyguladığı yöntemlerin Kur’an ve sünnetin ardından tefsir ilmine esas teşkil
ettiğine dair klasik yaklaşımın teyididir. Ancak klasik yaklaşımdan farklı olarak antropolojik
yaklaşımda sahabe mücerret bir muhatap olarak tasavvur edilmez. Bilakis onları kuşatıp
biçimleyen psişik, sosyal, bilişsel, ekonomik, politik vb. tüm harici ve dâhili, maddi ve
manevi faktörlerle birlikte bir zihin ortamı olarak telakki edilir. Bu faktörler, sahabenin
ifadelerinde ve davranışlarında çeşitli şekillerde ve düzeylerde açığa çıkarlar. 170 Onların
anlayış ve uygulamalarındaki ittifaklar ve farklılıklar kendilerinden sonraki nesillerin yöntem
inşası ve pratikleri için çıkış noktaları oluşturur. 171 Bu itibarla antropolojik yaklaşım
açısından sahabe sözcüğü, münferit olarak kişilere tekabül eden bir terim değildir; bilakis
hayatlarındaki her ayrıntı ile İslam’ın temel kaynağının nasıl okunacağına dair başlangıç
modellerini temsil eden temel bir kavramdır.
Ancak sahabenin modelliği ile taklidi konusunun birbirinden ayrılması gerekir. Çünkü anlamı
ve anlama çabasını sahabe vakıasıyla sınırlamak insani olgunun ve Kur’an’ın ihtiva ettiği
anlamların o anda dondurulması anlamına gelecektir. Tüm akışkanlığı ile seyrini devam
ettiren tarih ve tarihsel vakıa süreğen bir şekilde değişmekte, değişimi başlatan ve hareket
ettiren temel faktör olarak insan da başlattığı, ilerlettiği ve bir dereceye kadar kontrol ettiği bu
Mȃturȋdȋ, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne, 5: 401-408; Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebu Bekr elKurtubȋ, el-Cȃmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ȃn, tah. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkȋ, Beyrut: Muessetu’r-risale, 2006,
265-266; Hüseyin b. Al i el-Harbȋ, Kavȃidu’t-tercȋh inde’l-mufessirȋn, Riyad: Dȃru’l-Kȃsım, 1996, 275-295.
169
Kâsımî, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 11-14, 17-18, 19-22, 97-99.
170
Bu konuda Kur’an’ın nüzul ve kitaplaşma sürecini, öncesi ile birlikte işleyen eserlerin yanı sıra
dönemin Hicaz bölgesi ve civarındaki Arap yaşantısını çeşitli yönleriyle konu edinen çalışmalara bakılabilir.
Örneğin Ebu Ca‘fer Muhammed b. Habib’in el-Muhabber’i (Beyrut: Dȃru’l-ȃfȃki’l-cedȋde, 2009), Ahmed b.
Muhammed İbn Abd-i Rabbih’in el-Ikdu’l-ferȋd’i (tah. Abdulmecid et’Terhȋnȋ, Beyrut: Dȃru’l-kutubi’l-ilmiyye,
1983), Hasan Hanefȋ’nin et-Turȃsu ve’t-tecdȋd mevkıfunȃ mine’t-turȃsi’l-kadȋm’i (Beyrut: Muessesetu’lcȃmi‘iyyeti li’d-dirȃsȃti ve’n-neşr, 1992), Muhammed Ahmed Halefullah’ın Kur’an’da Anlatım Sanatı (çev.
Şaban Karataş, Ankara: Ankara Okulu yay., 2012), Muhammed Âbid el-Cȃbiri’nin Arap-İslam Aklının Oluşum
Süreci (çev. İbrahim Akbaba, İstanbul: Kitabevi yay., 2001), Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı (çev. Burhan
Köroğlu-Hasan Hacak-Ekrem Demirli, İstanbul: Kitabevi yay., 2000) ve Arap-İslam Siyasal Aklı (çev. Vecdi
Akyüz, İstanbul: Kitabevi yay., 2001), Şemseddin Günaltay’ın İslam Öncesi Araplar ve Dinleri (Ankara:
Ankara Okulu yay., 1997) ve Yaşar Çelikkol’un İslam Öncesi Mekke (Ankara: Ankara Okulu yay., 2003) gibi
eserler, bu konuda önemli bilgileri ihtiva etmektedir.
171
Ebu’l-Berekȃt, Medȃriku’t-tenzȋl, 2: 229.
168
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değişimden etkilenmektedir. Çünkü insani varoluş devam eden bir süreçtir -ki buna kültür de
denebilir- ve bu sürecin donması artık o kültürün canlılığını kaybetmesi, ölmesi demektir.
Aynı hususlar Müslüman dünyanın özel bir ilim-kültür alanı olarak teşekkül ettirdiği tefsir
(kültürü) için de geçerlidir. Yani tefsirin bir zamanda dondurulması, tefsir faaliyetleri
noktasında tarihin yapay bir şekilde sona erdirilmesi, tüm zamanlardaki Müslümanların bütün
olarak geçmişteki bir zamanı tekrar tekrar yaşamaya zorlanması anlamına gelecektir.
Kur’an’a ve insanın tabiatına aykırı olan bu anlayış, inanırlarını psikolojik ve sosyolojik bir
çatışmanın içine sürükleyecektir. Yaşadıkları çağ ile uyumsuzluk yaşayan Müslümanlar,
problemlerini geçmişe giderek ama oradan dönmeden, orada kalarak çözmeye kalkacaklar;
bu da onları marjinalliğe, sıkışmışlığa, kapalılığa, değerlerinin çatallanmasına, zihinlerinin
fıtrata aykırı bir şekilde bölünmesine, aslında bütün olan bireysel ve toplumsal hayatın
birbirinden yalıtılmış alanlara ayrılmasına, neticesinde bir bireyde birden fazla bireysel ve
sosyal kişiliğin veya kimliğin oluşmasına ve daha pek çok kaotik sorunlara ve derin
buhranlara yol açacaktır.
e. Tefsir Müktesebatı ve Pratiği
Klasik tefsir pratiği ve müktesebatı irdelendiğinde antropoloji terimi ile ifade etmese de tefsir
problemlerini antropolojik yaklaşımla ele alan pek çok müfessirle karşılaşılacaktır. Yakın
zamana kadar antropoloji, müstakil bir bilim olmadığından, günümüzde ise bu terime daha
çok kutsalı, insan hayatından çıkarma görevi yüklendiğinden, yani ilgili terime bazı bilim ve
fikir insanları tarafından arkasında profan bir ideolojiyi barındıracak şekilde özel bir mana
atfedilmesinden dolayı Müslüman âlimlerin bu alandaki açıklamalarını antropolojiye nispet
etmemeleri gayet doğaldır. Ancak yukarıda da değindiğimiz üzere tefsir külliyatında örf veya
dilsel örf gibi terimlerle lafız veya ibarenin belirli bir tarih kesitindeki ve bölgedeki
kullanımına işaret edilmektedir. Örf teriminden bunun o dönem ve bölgeye özgü bir durum
olduğu anlaşılmaktadır. 172 En başından İbn Abbas’ın Arabın divanı diye tarif ettiği klasik
şiirin –ki klasik şiirden maksat, cahiliye dönemi şiiri ve nüzul asrındaki şiirdir- tefsir ilminin
en önemli kaynağı kabul edilmesi,173 antropolojik tefsirin erken zamanlardan itibaren tatbik
edildiğinin kanıtı kabul edilebilir. Şöyle ki ilk müfessirlerin anlamını bilmedikleri Kur’an
lafızlarını, sözlü kültürün en canlı unsuru ve taşıyıcısı konumundaki klasik şiirle tespit
etmeye çalışmaları, eşzamanlı anlamın geriye doğru izini sürmeye yönelik bir gayrettir.
Kabul etmek gerekir ki anlamın klasik şiirde aranması, folklorik unsurların ve vakıa esaslı bir
Rȃzȋ, Mefȃtihu’l-gayb, 22: 6-7; İbn Manzȗr, Lisȃnu’l-Arab, Kahire: Dȃru’l-me‘ȃrif, ts., 5: 3650; Ebu’lBerekȃt, Medȃriku’t-tenzȋl, 1: 59-60; 2: 617; İbn Cüzey, et-Teshîl, 1: 17-19, 198, 474; 2: 288, 294; Ebu Hayyȃn,
Bahru’l-muhȋt, 4: 143; 8: 172; Bedreddin Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kurân, Kahire: Dȃru’t-turȃs, ts., 2:382516; 3:3-477, 4:3-174; Suyûtî, el-Itkân, 1: 417-444; 629; 2:753; İbn Âşûr, et-Tahrîr, 1:93-130, 193; Zerkânî,
Menâhilu’l-irfân, 2:243-255; Mustafa Müslim, Mebâhis fî i’câzi’l-Kur’an, Riyad: Dâru’l-muslim, 1996;
Mustafa Yıldırım, “Kur’an Sanatı ve Estetiği Üzerine”, İstem 8:16 (2010): 161-179; Soysaldı, Mehmet,
“Kur’an-ı Kerim’de Müşȃkele Sanatı”, İslami Araştırmalar Dergisi, 28:1 (2017):1-11; Muhammed, Mahcȗb elHasen, “Kur’an-ı Kerim’de İltifat Sanatı: Faydaları ve Amaçları”, çev. Mustafa Şentürk, Şırnak ÜİFD, 1: 7
(2013), 169-180; İbrahim, M. Zakyi, “Kur’an’da Yeminler: Bintu’ş-Şati’nin Edebi Katkısı”, çev. Burhan
Sümertaş, International Journal of Social Science, 6:3 (2013), 947-970. Baysal, Ebu’l-Berekȃt en-Nesefȋ’nin
Medȃriku’t-Tenzȋl ve Hakȃiki’t-Te’vȋl Adlı Eserinde Tefsir-Tefsir İlişkisi, 144, 154-155.
173
Suyȗtȋ, el-Itkȃn, 1: 382.
172
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yaklaşımın tefsir için harekete geçirilmesi demektir. Ayrıca pek çok Kur’an ifadesinin
doğrudan indiği dönemdeki olaylara cevap mahiyetinde olduğuna veya o ana kadar devam
eden uygulama ve anlayışların bu ayetlerin inişine gerekçe oluşturduğu yönünde tefsir usulü
ve tefsir eserlerinde oldukça yoğun açıklamalara rastlanmaktadır.174 Bilhassa Kur’an’ın üslup
ve beyan niteliğini açıklama noktasında başvurdukları,
⎯ dilbilimsel veriler,175
⎯ şeriatin ümmiliğine dair vurgular,176
⎯ sebeplerin hususiliğinin altını çizmekle birlikte asıl itibar edilmesi gerekenin
lafızların umûmîliği olduğuna dair tespitler,177
⎯ müfessirlerin yöntemlerini yasladıkları bilgi sistemleri, zihinlerini
şekillendiren paradigmalar, kavramlarını biçimleyen ideolojiler,178
⎯ Kur’an lafızlarına yükledikleri terim anlamlar,
⎯ içinde yaşadıkları topluma Kur’an metnini yaklaştırmak için seçtikleri anlatım
biçimleri ve sözcük kalıpları,
⎯ verdikleri örnekleri hedef kitlenin içinden veya çevresinden seçmeleri ve daha
pek çok husus, mevcut tefsir birikiminin bazı gelişim evrelerinden geçtiğini ve
ait oldukları dönemle eserler arasında eserden topluma ve toplumdan esere
uzanan sıkı bağların bulunduğunu göstermektedir.
Aşağıdaki örnekler, her ne kadar sistematik olmasa da bu irtibata müfessirlerin önemli oranda
ilgi gösterdiklerini kanıtlamaktadır.
Mȃturȋdȋ, 49/Hucurȃt suresi 13. ayetteki شعوب/şu‘ȗb ve قبائل/kabȃil terimlerini, o günkü
Arapların sosyo-politik örgütlenmeleri bağlamında açıklamıştır. Müfessir, ilgili kelime
çiftini, kök anlamları, bu anlamların uğradığı değişimi ve kök anlam-terim anlam ilişkisi
kapsamında ele almıştır. Onun tespitlerine göre şa‘abe fiil kökü, icmȃ‘ anlamına gelmektedir.
Nitekim (seramik) kap kırıldığı zaman,  شعبت اإلناءdenir ki bu cümle, جمعته و أصلحته/bir araya
getirdim ve onardım, demektir. Yine aynı kökten تفريق/ayırmak ve dağıtmak anlamı da çıkar.
Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Vahıdȋ, en-Nisȃbȗrȋ, Esbȃbu’n-nüzȗl ve bi hȃmişihȋ en-nȃsih ve’l-mensȗh,
tah. Hibetullah b. Selame Ebu’n-Nȃsır, Beyrut: Alemu’l-kutub, ts. 2-11; Suyȗtȋ, el-Itkȃn, 1: 92-112; Câbirî,
Arap-İslam Aklının Oluşumu, 65-69; Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an ve Bağlam, İstanbul: Şule yay., 2008, 48-96,
110-113, 223, 233; Nasr Hamid Ebu Zeyd, İlahi Hitabın Tabiatı, çev. Mehmet Emin Maşalı, Ankara: Kitabiyat
yay., 2006, 53-172.
175
Ebu’l-Berekȃt, Medâriku’t-tenzîl 2: 61, 64, 93, 157-158, 234, 385, 582; 3: 239-240, 264; İbn Cüzey, etTeshȋl, 1: 6, 16-17, 123-294; Abdulkâhir el-Cürcânî, Delâilu’l-i‘câz, Beyrut: Dȃru’l-kutubi’l-Arabȋ, 1984, 3-11,
34-54; Kȃfiyecȋ, Kitȃbu’t-taysir, 66-79; Suyûtî, el-Itkân, 2: 95-98, 1013-1014; Kâsımî, Tefsir İlminin Meseleleri,
61-66, 79-94; İbn Âşûr, et-Tahrîr, 1: 93-100; Muhammed Abdulazim ez-Zerkânî, Menâhilu’l-irfân, tah. Fevvaz
Ahmed Zümerli, Beyrut: Dȃru’l-kutubi’l-Arabȋ, 1995, 2: 239-258; Ali Bulut, “Kur’ân-ı Kerim’de İtnâb Üslûbu”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3:11 (2010), 183-205; Şahin Güven, “Kur’an Dilinin Özellikleri”,
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1:14 (2012), 7-20; Baysal, Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin
Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eserinde Tefsir-Te’vîl İlişkisi, 139-178.
176
Kȃsımȋ, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 79-83, 91-94.
177
Suyûtî, el-Itkȃn, 1: 95.
178
Muhammed Hüseyin ez-Zehebȋ, et-Tefsȋru ve’l-mufessirȗn, Kahire: Mektebetu Vehbe, 2000, 1: 258366, 2: 5-318; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara: Fecr yay. 1996, 332-369;İsmail Çalışkan, Siyasal
Tefsirin Oluşum Süreci, Ankara: Ankara Okulu yay., 2003, 73-334.
174
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Bu lafızlardan hangisinin Araplar hangisinin diğer toplumlar için kullanıldığı hakkında ise
ihtilaf vardır. Ancak şurası kesindir ki şu‘ȗb lafzı daha kapsamlıdır. Zira şu‘ȗb, usȗl (kökler,
asıllar) demektir; kabile ise fahz denen, bireyleri akrabalık bağları ile birbirine bağlı daha
küçük sosyal yapılardan oluşur. 179 Küçükten büyüğe doğru sıralarsak fasȋle, fahz, batın,
‘imȃre, kabȋle ve son olarak şa‘b. Bu sosyal üniteler bir araya gelerek bir üstteki yapıyı
oluşturur. Fasȋleler, fahzı; fahzlar, batını; batınlar, ‘imȃreyi; ‘imȃreler, kabȋleleri; kabȋleler,
şa‘bı teşekkül ettirir.180 Şu halde şa‘b, tüm bu grupları bir araya getiren kompleks bir sosyopolitik yapıdır. Antropolojik tefsirin bu noktada bize sağladığı avantaj ise sözcüğün ilk
anlamının, halk anlamına geçiş için referans kabul edildiğini göstermesidir. Bir diğer ifadeyle
sözcüğün terim haline gelinceye kadarki hikâyesini okumaya fırsat vermesidir.
Sözcüğün serüveni hakkında bir tasavvurun oluşumuna hizmet etmesinin ötesinde bu lafzı
yorumlayan müfessirler ve eserler bağlamında da antropolojik yaklaşım bazı detaylara vakıf
olmanın imkânını barındırmaktadır. Mȃturȋdȋ’nin aşağıdaki açıklamalarında bu detayları
örneklendirecek veri bulunmaktadır.
Mȃturȋdȋ, yukarıda ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız izahatından sonra şu‘ȗb lafzı ile
ilgili, iki görüş aktarmaktadır:
1. Bu ifade, tüm insanlığın aynı kökten geldiğini, bu nedenle soya dayalı üstünlük
iddiasının makul ve ontolojik dayanaktan yoksun olduğunu, insanlığın şu‘ȗb ve
kabȃil şeklinde tasnif edilmesinin hikmetinin tanışmak olduğunu anlatmaktadır.
2. Bu taksimle insanların idareci-tȃbȋ‘, hür-köle, erkek-dişi gibi farklı statülerde
yaratılmasının üstünlük ve övünç vesilesi olamayacağı vurgulanmaktadır.181

Kabaca okunduğunda aynıymış gibi görünen bu iki görüş arasında esasen önemli bir fark
vardır. Şöyle ki, tamamen yaratma konusu olan nesep ile birlikte idarecilik-tebaalık ve
hürlük-kölelik gibi statülerin tayini de yaratma fiiliyle Allah’a atfedilmiştir. Yani hür-köle
veya melik-tebaa olmak doğuştan getirilen bir vasıf şeklinde tasvir edilmiştir. Bu tür bir izah,
dönemin kültür ve yönetim algısından neşet etmiş olmalıdır. Müfessirin salt buradaki yaratma
fiiline istinaden toplumsal organizasyonu insanüstü bir güce izafe etmesini, toplumsal
statülerin yaratılmışlığına ve taksiminin yazgısallığına dair hâlihazırdaki algının doğru telakki
edilmesi dışında bir gerekçe ile açıklamak zor görünmektedir.
Ebu Hayyȃn ise bu terimleri, nüzul dönemindeki nesnel karşılıkları ile örneklendirir. Buna
göre, şu‘ȗb, Arap olmayanlara, kabȃil ise Araplara ve İsrailoğullarının boylarına delalet
etmektedir. Ayrıca şu‘ȗb ile Yemen ve Kahtȃn Arapları, kabȃil ile ise Rebȋ‘a ve Mudar gibi
Adnȃnȋler kastedilmiş olabilir. Katȃde, Mücahid ve Dahhȃk, şu‘ȗb teriminin uzak akrabalığa,
kabȃil teriminin ise yakın akrabalığa tekabül ettiğini şiirden delil getirerek tespit etmişlerdir.
Ebu Hayyân’ın konumuza daha net örnek oluşturabilecek izahı ise temriz kipi ile – ki bu kip,
Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃtu Ehli’s-Sünne, 9: 337.
Ebu’l-Hayr Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şirȃzȋ el-Beydȃvȋ, Envȃru’t-tenzȋl ve esrȃru’t-te’vȋl,
Beyrut: Dȃru ihyȃi’t-turȃsi’l-Arabȋ, ts., 5: 137.
181
Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃt, 9: 337.
179
180
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müfessirin bu görüşe katılmadığını, sadece naklettiğini göstermektedir- şu‘ȗb lafzına mevȃlȋ
anlamının dâhil edildiğini tespit etmesidir ki bu, ideolojik bir yaklaşımdır. 182 Bu yorum,
mevȃlȋ teriminin ortaya çıkışı düşünüldüğünde de Emevȋ asabiyet tezini desteklemek için
üretilmiş politik bir anlam olduğu kanısını uyandırmaktadır. Tam da bu noktada Enginer’in
yukarıdaki tespitlerine geri dönmek yerinde olacaktır. O, hatırlanacağı üzere bir grubun
konuştuğu dil ile sosyal statüler arasında belirgin bir ilişkinin bulunduğunu ileri sürmekteydi.
Bu açıdan bakıldığında şu‘ȗb teriminin mevȃlȋye tekabül ettiğinin iddia edilmesi, toplum
mühendisliği girişimi olarak yorumlanabilir. Böylece Emevȋler dönemindeki baskın asabiyet
söylemi, Arap ve Arap olmayan Müslüman ayrıştırmasına, dolayısıyla Arap olmayan
Müslümanın ötekileştirilmesine Kur’an tabanlı bir meşruiyet bulabilecektir. Bir bakıma bu,
asabiyet esaslı Emevȋ ideolojisinin Arapça üzerinden seslendirilmesi; Arapça konuşmayan
unsurların mevȃlȋ, sosyolojik karşılığı ile öteki ilan edilmesidir. Antropolojik tefsir bu gibi
toplumsal dönüşümlerin düşünce, değer ve algıya, nihayetinde Kur’an anlayışına nasıl etki
ettiğini araştırmak durumundadır. Antropolojik tefsir, esasen bu yeterliliğe ve yetkinliğe
sahiptir.
Anlamın tarih içinde geriye doğru izinin sürülmesi yöntemine (diakronik okumaya) bir diğer
örnek ise “Firavun, “Ey mele (aristokratlar, toplumun seçkin önderleri), ben sizin için benden
başka bir ilah tanımıyorum. Ey Hȃmȃn, benim için bir ateş yak, (o ateşle) toprağı pişir (tuğla
yap) ve (o tuğlarla) bir kule inşa et de belki (oradan) Musa’nın Rabbine ulaşırım. Zira ben
onun yalan söylediğini düşünüyorum.” (28/Kasas 38) ayetidir.
Mȃturȋdȋ, Firavunun özellikle meleye seslenmiş olmasından, ilahlara tapınma ile ilgili özel bir
anlam çıkarmıştır. Ona göre Firavunun gayesi kendisinin ulûhiyetini bu şekilde bir tahsisle
kesinleştirmektir. Çünkü Firavun alelade bir ilah olmadığını; daha özel ve daha üstün
olduğunu; dolayısıyla kendisine tapmanın, sıradan halka bırakılamayacağı fikrini
yerleştirmek istemektedir. O, -kendi düşünce dünyasında- bilinç düzeyi daha yüksek
insanların tapınmasını hak eden ulûhiyeti haiz bir kişiliktir. Bu nedenle halk içinden
düşüncelerine ve tercihlerine itibar edilebilecek seçkin bir grup, Firavuna tapmaya layıktır.
Firavun, kendisine tapmayı bu nedenle meleye tahsis etmiş; halkın ise kendisinin yaptırdığı
daha alt dereceden tanrılara, putlara tapmasını uygun görmüştür. Mȃturȋdȋ’nin tapınma
ekseninde mele ve Firavun arasındaki ilişkiye dair bu ifadeleri, antropolojik tefsir açısından
gayet önemlidir; ancak daha önemlisi, Arapların putperestliğin bilişsel altyapısını buradan
aldıkları yönünde bir tespitte bulunmasıdır. Firavunun yukarıda izah ettiğimiz zihniyetinin bir
yansıması olarak Araplar kendilerini doğrudan Allah’a tapmaya ehil (layık) görmemişler, bu
yüzden putları ilah edinmişlerdir. 183 Dolayısıyla Arpların putperestliği, Firavunun ilahlık
iddiasıyla temellendirdiği sınıfsal bölünmenin ve varlıklar arasında kurduğu hiyerarşinin
uzantısıdır. İlk bakışta tanrının yüceltilmesi ana fikrine sahip arı bir teamül gibi görünen bu
uygulama, tam aksine kullarını Allah’tan uzaklaştırmış ve özlerine (fıtratlarına)
182
183

Ebu Hayyȃn, Bahru’l-muhȋt, 8: 115.
Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃtu Ehli’s-Sünne, 8: 170.
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yabancılaştırmıştır. Kaldı ki Firavun da kendisinin hakiki manada ilah olmadığını
bilmektedir.184
Bu ayet bağlamında Ebu Hayyân’ın da antropolojik tefsir açısından oldukça anlamlı bir takım
ifadeleri bulunmaktadır. Ebu Hayyân, “Bana bir kule yap, belki oradan Musa’nın rabbine
ulaşırım” derken Firavunun aslında bunun imkânsız olduğunu bildiğini, ancak halkın, bu
isteğin hakikatle uyuşmazlığını kavrayamadığını, gerçekten tanrıya bu şekilde ulaşmanın
mümkün olduğuna inandığını kaydetmiştir. Esasen bu inanç, onların zekâlarının kıtlığından
beslenmektedir. Ebu Hayyȃn, kolektif düzeydeki bu zihinsel zafiyeti Mısır’ın iklimine, içinde
bulunduğu siyasi atmosfere bağlamaktadır. Zira Mısır’daki iklim, halkı imkânsıza inanmaya
zorlamaktadır. Esasen halk arasında Firavunun ilah olmadığını kavrayan zekâ düzeyi oldukça
yüksek pek çok kimse bulunmaktadır. Fakat bunlar da uğrayacakları baskı ve işkenceden
korkarak onun makul olmayan safi tanrılık iddiasını onaylamışlardır.185
Yukarıdaki tespitlere ek olarak bu ayet bağlamında müfessirler, Firavunun tuğlanın mucidi
olduğu yönünde tarihi bir tespitte daha bulunmuşlardır.186 Ancak bu veri, antropolojiyle ilgili
olmakla birlikte ilahi murada delalet etmediğinden tefsirin konusu değildir. Doğal olarak
antropolojik tefsirin de konusu olamaz.
Anlamdaki kültürel dokular, ilahi metindeki deyimler ve mecȃzȋ anlatımlarda daha da
belirginleşmektedir. Kur’an’ın dil yapısı içinde incelenmesi gereken deyimler ve diğer
mecȃzȋ Kur’an ifadeleri, teşbihler, istiareler, kinayeler, meseller, yeminler nüzul esnasında
sahabenin kolaylıkla anladığı ifadelerdir. Onların, bu ifadeler hakkında soru sormaması,
vahyin temsili dilinin gayet açık ve anlaşılır olduğunu, Kur’an’ın beyan vasfı açısından bu
ifadelerin sorun teşkil etmek bir yana büyük bir avantaj sağladığını göstermektedir. Nitekim
bu tür ifadelerin daha beliğ olduğu yönünde dilbilim alanında genel bir kanaat vardır. 187
Türkçe konuşan bizler için saçlarına kar yağmak ifadesi nasıl açıksa, Kur’an’ın ilk
muhatapları için de saçı sakalı ağardı şeklinde tercüme edebileceğimiz, lügat anlamı ile
tercüme ettiğimizde anlamsızlaşan –ki bu bakımdan ibarenin anlamı, saçı beyazlıktan tutuştu
şeklinde oluşmaktadır- "( "إشتعل الرأس شيبا19/Meryem 4) ifadesi o derece açıktır. Aynı şekilde
ayın hilal halini, kurumuş ve yay gibi kıvrılmış hurma dalına benzeten ""كالعرجون القديم
(36/Yȃsȋn 39) ifadesi, ilk muhatapları açısından düz ifadelerden daha fasihtir. Rivayet
tefsirlerinde bu ifadelerin izahı sadedinde herhangi bir rivayetin bulunmaması da erken
dönemlerde anlaşıldıklarının kanıtıdır. Örneğin Taberȋ (ö. 310/923), bu ifade için "إنتشر الشيب
" في الرأسdemekle yetinmiş -ki bu bir rivayet değil, kendi izahıdır- oradan doğrudan ibarenin

Ebu Hayyȃn, Bahru’l-muhȋt, 7: 114-115.
Ebu Hayyȃn, Bahru’l-muhȋt, 7: 115.
186
Taberî, Cȃmi‘u’l-beyȃn, 18: 254; Ebu’l-Berekȃt, Medȃriku’t-tenzȋl, 2: 644.
187
Sadeddin Mes’ud b. Ömer et-Taftazȃnȋ, el-Mutavvel şerhu Telhȋsi miftȃhi’l-‘ulȗm, tah. Abdülhamid
Hindȃvȋ, Beyrut: Dȃru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1971, 638-639.
184
185
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i‘rȃbına yönelmiştir.188 Aynı şekilde İbn Ebȋ Hȃtim (ö. 327/938) de bu ifade ile ilgili herhangi
bir rivayet aktarmamıştır.189
Ancak ilgili ifadenin muhatapları eğer Arapça konuşmuyorlarsa veya ana dilleri Arapça
değilse, işte o zaman durum değişmektedir. Nitekim Mȃturȋdȋ bu ifadeleri açıklama gereği
duymuştur. İlgili kalıp ifadeyi oluşturan lafızları parçalamadan –ki mürekkep bir lafız olması
nedeniyle tek bir lafız hükmündedir- öncesiyle birlikte ihtiyarlamak ve güçten düşmek
şeklinde tefsir etmiştir. 190 Zemahşerȋ de bu ifadenin mecȃz oluşunu, teşbih yönünü ve ne
şekillerde kullanılabileceğini açıklama gereği duymuştur; 191 İbn Ȃşȗr (ö. 1879-1973) ise
şiirin istişhȃdı ile ifadeyi izah etmiştir. 192 Görüldüğü üzere tefsirlerde bu gibi ifadeleri
açıklamak için harcanan çaba, ana dili Arapça olmayan kimselere veya Arapça konuşan ama
o günkü Arapça ile konuştukları Arapça arasında zaman ve mekân açısından uzak
sayılabilecek bir mesafenin bulunduğu kimselere ilahi metnin dilini yakınlaştırmak için sarf
edilmiştir.
Antropolojik yaklaşım, bu vb. ifadelerin, ilahi hitabın muhatabı için bu derece açık olduğunu
tespit etmenin ötesinde bazı avantajları da içerir. Örneğin neden urcȗn lafzının ayın hilal
halini temsil için seçildiği hakkında bilgiler verir. Urcȗn lafzı seçilmiştir; çünkü bu lafız,
muhatapların aşina oldukları, çevrelerinden, yaşamlarına ait bir nesnedir ve bu nesne ile ayın
hilal hali arasında benzerlik vardır. Kurumuş ve yay gibi kıvrılmış hurma dalına isim olan
urcȗn, konuyu muhataba daha açık hale getirmektedir. Urcȗn örneğinin seçilmesi ile “Deveye
bakmıyorlar mı?” ayetinde, devenin seçilmesinin hikmeti aynıdır. Hurma dalının bu evresini
hiç görmeyen veya devenin çölde göçebe ve yarı göçebe yaşayan Arap için önemini bilmeyen
kimseler için ise bu lafızlar, açıklayıcı olmaktan uzaktır; hatta anlamsızdır.
Hz. Lȗt’un kızlarını meleklere tasallut etmek isteğiyle gelen kavminin ileri gelenlerine “İşte
bunlar benim kızlarım, (niyet ettiğiniz şeyi illa yapacaksınız) onlara yapın.” (15/Hicr 71) diye
teklif etmesini de müfessirler, o toplumun kültürel kodlarıyla açıklamışlardır. Esasen bir
peygamberin kendi kızlarını, cinsel doyum için başkalarına teklif etmesini yakışıksız
bulanlar, Hz. Lȗt’un nikâhlanmak kaydıyla bu teklifi yaptığını ileri sürmüşlerdir. Ancak
bizim için önemli olan, bu teklifi müfessirlerin, peygamberlerin kavimleri içindeki yeri
üzerinden izah etmeleridir. Onlar, her peygamberin kendi toplumunun babası konumunda
telakki edildiğini, bu itibarla da Hz. Lȗt’un ilgili ifadesiyle kavminin kadınlarını kastettiğini

Ebu Ca‘fer Muhammed İbn Cerȋr et-Taberȋ, Cȃmi‘u’l-beyȃn an te’vȋli ȃyi’l-Kur’ȃn, Kahire: Dȃru hicr,
2001, 15: 445-450; Ebu Hayyȃn, Bahru’l-muhȋt, 7: 115.
189
İbn Ebȋ Hȃtim er-Rȃzȋ, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azȋm, tah. Es‘ad Muhammed Tayyib, Mekke: Merkezu’ddirȃsȃt ve’l-buhȗs bimektebeti Nezzȃri’l-Bȃz, 1997, 8: 2396-2397.
190
Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃtu Ehli’s-sünne, 7: 219.
191
Ebu Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerȋ, el-Keşşȃf an hakȃiki gavȃmidi’t-tenzȋl ve fȋ uyȗni’l-ekȃvȋl
fȋ vucȗhi’t-te’vȋl, tah. Adil Ahmed Abdulmevcud, Riyad: Mektebetu Abȋkȃn, 1998, 4:6.
192
Tahir İbn Âşȗr, et-Tahrȋru ve’t-tenvȋr, Tunus: Dȃru’t-Tunusiyye li’n-neşr, 1984, 16: 64-65.
188
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savunmuşlar; delil olarak Hz. Peygamber’in eşlerinin mü’minlerin annesi statüsünde olmasını
göstermişlerdir.193
Bir başka örnek “طلعها كرؤس السياطين/Tomurcukları şeytanların başları gibidir.” (37/Saffȃt 65)
ifadesidir. Müfessirler, bu ayetteki teşbihi açıklamak için de aynı te’vil yönteminden istifade
etmişlerdir. Zemahşerȋ, Şeytanların başları/yüzü gibidir benzetmesinin, dönemin Arapları
tarafından çirkinliğin son haddini ifade etmek için kullanılan bir deyim olduğunu
kaydetmiştir. Daha da ötesinde cehennem ehline sunulan rızkın, şeytanların başları gibi
teşbihiyle tasvir edilmesi ile vahyin muhataplarının şeytan tasavvuru arasında bir bağ
kurmuştur. Ona göre burada, Arabın gündelik hayatında kullandığı bu tabirin tercih edilmesi,
cehennem ehlinin karşılaşacağı vahameti anlatmaya yönelik bir tercihtir. Zira bu deyim ile
dönem insanının şeytan algısı arasında ilişki vardır. Onların zihninde şeytan katışıksız
kötülük ve çirkinliktir. Arabın dil dünyasında esten denen zakkum ağacının meyvesi, kötü
kokusu, acı tadı, dikenli yapısı, çirkin görünümü ile negatif değerlerin timsalidir. 194 Bu
nedenle çirkinliği, faydasızlığı, acıyı, ıstırabı, yani şeytani olanı bu deyimle ifade ederler. 195
Söz konusu deyimin anlamını belirleyebilmek için onu o kendi hikâyesiyle ve kendi
ikliminde okumak gerekmektedir. Bunun için de anlam araştırmasının hedefi, o deyimin bu
dili konuşanların zihinlerindeki ayetle eşzamanlı veya daha öncesinde bu deyimin içerdiği
anlam olmalıdır. Bu da ilgili metnin hem senkronik hem de diakronik yöntemlerle
incelenmesi ile mümkündür. İşte antropolojik yaklaşım, bu iki yöntemi birlikte
uygulayabildiği için araştırmacıların bu safhada ihtiyaç duyduğu bilgileri parça parça değil,
bütünlüklü bir şekilde verecektir.
Özetleyecek olursak Kur’an’ın itibar emri –ki kıyasın delilidir-,196 Hz. Peygamber’in sünneti
ve ilk neslin anlam konusundaki beyanları ve uygulamaları, daha sonraki nesillerin İslam
pratikleri ve yürütecekleri bilimsel faaliyetlerde nass ile içtihadın en uygun kıstaslarda
buluşturulması ile sonuçlanmıştır. Bu referanslar, vakıa ile düşünce arasındaki irtibatın doğal
gelişim seyrini resmeden çok önemli ilmi kanıtlardır. Tefsir, bu temel referanslara dayanan
teamüllerin, yine vakıa-düşünce (eser-müfessir-tarih-toplum) ekseninde devam ettirildiği ilmi
bir yapıdır. Nitekim dirayet tefsirleri, İslam dünyasındaki toplumsal gelişimin ve kültürel
dönüşümün ortaya çıkardığı bir ihtiyacın ürünüdür ve referansı, Kur’an, sünnet, sahabe
uygulamaları ve kıyastır. Ahkâm tefsiri, mezhebi tefsir, felsefi tefsir, bilimsel tefsir, konulu
tefsir, dilbilimsel tefsir, beyȃnȋ tefsir, makȃsıdȋ tefsir, ilmi tefsir gibi yöntemlerin tefsire
eklenmesi de Kur’an’ın ve sünnetin başlattığı, sahabe uygulamaları ve içtihatlarının modelini
oluşturduğu bilimsel ve düşünsel gelişmelerin devam ettirildiğinin kanıtıdır. Bu tefsir

193
194
195
196

Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃtu Ehli’s-Sünne, 6: 160-162, 454; Beydȃvȋ, Envȃru’t-tenzȋl, 3: 215.
Zemahşerȋ, Keşşȃf, 5: 213.
Zemahşerȋ, Keşşȃf, 5: 214.
Ebu’l-Berekȃt, Medȃriku’t-tenzȋl, 3: 456.
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yaklaşımlarından her biri, sosyal hayatın farklı alanlarındaki fikri, itikȃdȋ, siyasi vb.
gereksinimlere cevap vermek üzere tarih içinde ve toplumsal bir zeminde ortaya çıkmıştır.197
Bunda İslam toplumunun etkileşimde bulunduğu sürekli değişen fiziki ve sosyo-kültürel
coğrafyanın da büyük bir etkisi vardır. Çok kısa zamanda Arap yarımadasının dışına taşan
İslam toplumu, farklı milletleri, kültürleri, bilimsel birikimleri ve tecrübeleri bünyesine
katarak ve bunları büyük ölçüde uyarlayarak bilim, sanat ve düşünce anlamında kendisini
geliştirmiş, tüm bu alanlarda kendine özgü bir doku inşa etmiştir. Fȃrȃbȋ (ö. 339/950), İbn
Sȋnȃ (ö. 428/1037), İbn Rüşd (ö. 595/1198) gibi filozofların eserleri incelendiğinde nakli
ilimlerle akli ilimlerin ne şekilde bütünleştirildiği ve yabancı menşeli ilimlerin Müslüman
ilim-kültür dünyasına nasıl kazandırıldığı görülecektir.198 Bu konuda daha pek çok ilim ve
fikir insanı örnek verilebilir. İslam filozoflarının oluşturduğu akıl-nakil uyumu esasına dayalı
hikmet düşüncesinin tefsirde de yansımaları olmuştur. İbn Sȋnȃ’nın İhlas Suresi Tefsiri bu
meyanda önemli bir örnektir.199 Mu’tezilȋ tefsir anlayışı da nakil ile akıl arasında akıl lehine
bir ayrışmanın görüldüğü, ancak naklin kesinlikle ihmal edilmediği bir anlayıştır. 200
Mȃturȋdȋ’nin tefsir anlayışında da akılla nakil arasında bir denge, bir mutabakat ve bir
insicam görülür. Biri lehine diğerinden vazgeçilmez.201 Eş‘arȋ olmakla birlikte –Eş’arȋlerin
nakil yönündeki temayüllerinin ağır basmasına rağmen- Fahreddin er-Rȃzȋ’yi de bu bağlamda
zikretmek mümkündür.202 Hatta işȃrȋ tefsir de böyle bir etkileşimin ürünüdür. Nitekim işȃrȋ
bilgi anlayışı ve işȃrȋ tefsirin, Hermetik düşünce ile etkileşiminden etkilendiği
bilinmektedir.203

Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, 201-213; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 2: 7-14, 117-120; Abdülmecid en-Neccȃr,
Modern Dönem İslam Düşüncesinin Makȃsıd Merkezli Bir Tefsire Olan İhtiyacı”, Makȃsıdȋ Tefsir, Ed. Mustafa
Çağrıcı, İstanbul: Kuramer yay., 2018, 285-307.
198
Bu konuda aşağıdaki eserlere bakılabilir: Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan et-Türki elFȃrȃbȋ, el-Medinetü’l-Fȃzıla, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Kültür Bakanlığı yay., 1990; Ebu Ali Hüseyin b.
Abdullah b. Ali İbn Sȋnȃ, Kitȃbu’n-necȃt, tah. Mȃcid Fahri, Beyrut: Dȃru’l-ȃfȃki’l-cedȋde, 1982; İbn Sȋnȃ, eşŞifȃ I-X, tah. Komisyon, Kahire: Vezarati’l-ma‘arifi’l-umumiye, 1952; Ebu’l-Velid Muhammed İbn Rüşd,
Tehȃfütü’t-tehȃfüt, tah. Süleyman Dünya, Mısır: Dȃru’l-maarif, 1964; İbn Rüşd, Faslu’l-makâl, Beyrut: Dȃru’lMaşrık, 1968; İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri, haz. Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah yay., 2017.
199
Bk. İbn Sȋnȃ, İhlas Suresi Tefsiri, çev. Ahmet Hamdi Akseki, İstanbul: DİB yay., 2014.
200
Bu konuda aşağıdaki eserlere bakılabilir: İmaduddin Ebu’l-Hasen Kadı Abdulcabbȃr, Tenzȋhu’l-Kur’an
ani’l-metaın, Beyrut: Dȃru’n-nahdati’l-hadȋse, ts.; Ebu’l-Kȃsım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerȋ, el-Keşşȃfu an
hakȃiki gavȃmidi’t-tenzȋl, tah. Adil Ahmed Abdulmevcud, Riyad: Mektebetu Abȋkȃn, 1998.
201
Bu konuda bk. Mȃturȋdȋ, Kitȃbu’t-tevhȋd, tah. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi, Beyrut: Dȃru Sadrİstanbul: Mektebetu’l-İrşad, 2001; Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃtu Ehli’s-Sünne, tah. Mecdi Bȃsellȗm, Beyrut: Dȃru’lkutubi’l-ilmiyye, 2005; Hanefi Özcan, Mȃturȋdȋ’de Bilgi Problemi, İstanbul: MÜİFAV yay., 2012.
202
Fahreddin er-Rȃzȋ, Kelama Giriş (el-Muhassal), çev. Hüseyin Atay, Ankara: Kültür Bakanlığı yay.,
2002; Rȃzȋ, Miftâhu’l-gayb, Beyrut: Dȃru’l-fikr, 1981.
203
Nihal Gürsoy, “Hermetizm ve Temel İlkeleri”, Sevgi Dünyası, 48 (2016/568), 21-26; Mustafa Said
Kurşunoğlu, “Doğu Düşüncesinde Hermetik Simya Tecrübesi ve Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makȃlȃtı”, EKEV
Akademi Dergisi, 18(2014/58), 605-628; Mahmut Erol Kılıç, “Ebu’l-Hukemȃ” Hikmetin Atası Hermetik
Felsefenin İslam Düşünce Tarihinden Görünümü”, Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, (1998/2), 1-32; Ömer
Faruk Altıparmak, “İslam Düşüncesi Bağlamında Tasavvufun Yerin Üzerine Bir Derkenar”, Harran
Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20 (2015/33), 24-35; Güngör Özyiğit, “Filozof, Psikolog, Sȗfȋ,
Muhȃsibȋ”, Sevgi Dünyası, 48 (2016/568), 13-20.
197
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İşte bütün bu gelişmeler, kronolojik bir şekilde arkalarındaki gerekçeler ve toplumsal kökleri
ile birlikte analiz edilmeli ki tefsir ilminin zaman içindeki hareketi anlamlı şekilde
açıklanabilsin. İletişim ve bilişim araçlarının iyice küçülttüğü günümüz dünyasında tefsir
ilmine bu değişim ve dönüşüme uygun, çağdaş insanın hayatına değen açılımlar kazandırmak
gerekmektedir. Bütün bunlar, antropolojik bakış açısının tefsirde uygulanmasını zorunlu kılan
tarihi ve aktüel etkenlerdir. Özetle söyleyecek olursak ancak insan vakıası doğru ve yerinde
teşhis edildiğinde Kur’an metnini çağa hitap eden anlamlarıyla açıklamak mümkün olacaktır.
5. Antropolojik Tefsir ya da Tefsirde Antropolojik Yaklaşımın Esasları
a. İslam âlimleri tefsiri, “insani yeterliliklerle orantılı olarak ilahi murada delalet
kaydıyla Kur’an’ın müfret ve mürekkep lafızlarının ahvalinden bahseden ilimdir.”204 şeklinde
tanımlamışlardır. Bu tanıma uygun olarak tefsirde antropolojik yaklaşım, tefsirin tanımındaki
lafızların ahvali şeklindeki haysiyet kaydı içinde değerlendirilmelidir.
b. Lafızların ahvali dışındaki anlam araştırmaları ise tefsir konusunda eğitim almış,
yeterli donanıma sahip, tefsir sahasında ehliyetli kişilerin gerçekleştirecekleri zann-ı galip
denen yorumlardır. Gerek yorum faaliyetine gerekse müfessirin içtihadı neticesinde ulaştığı
yorumlara te’vil denir.205 Yorumun doğruluğunu tespit etmek için müracaat edebileceğimiz
ölçüt ise tutarlılık, yani mutabakattır. Mutabakattan maksat, te’vil yoluyla ürettiğimiz bilginin
İslam’ın temel kaynaklarına, vakıa ve aklın temel ilkelerine uygun olmasıdır. 206 Bu
ölçütlerden vakıaya ve aklın temel ilkelerine uygunluk bilginin, kültürel bir ortamda gayet
Hâlid bin Osman es-Sebt, Kavâidu’l-Kur’an, Dâru İbn Affân, 1421, 1: 29.
Literatürdeki tek tefsir tanımı bu tanım değildir. Bununla birlikte genel olarak tüm tanımlar, tefsirin, Kur’an
metninin manalarını açıklamaya ve yorumlamaya çalışan ilim olduğunda birleşmektedirler. Ancak bu tanım,
tefsir ve te’vil lafızlarının farklılığına da delalet ettiği için –ki tefsiri lafızların ahvalini araştıran bir ilim şeklinde
tarif etmesinden bu anlaşılmaktadır. Zira ibare, yorum gerektirdiği için tefsir ibarede yetkili sayılmamış, ibarede
te’vile görev verilmiştir- en yaygın ve muteber tanım olarak kabul edilmiştir. Diğer tanımlar için bk. Mȃturȋdȋ,
Te’vȋlȃtu Ehli’s-Sünne, 1: 181-186; Süleyman b. Abdulkavȋ b. Abdulkerȋm et-Tȗfȋ, el-İksȋr fȋ ilmi’t-tefsȋr, tah.
Abdulkadir Hüseyin, Kahire: Mektebetu’l-ȃdȃb, 1977, 28-29; Muhammed eş-Şerif el-Cürcȃnȋ, Kitȃbu’t-ta‘rȋfȃt,
tah. Muhammed Abdurrahman Maraşlı, Beyrut: Dȃru’nnefȃis, 2012, 126-127; Muhammed b. Abdullah ezZerkeşî, el-Burhȃn fȋ ‘ulȗmi’l-Kur’an, tah. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Kahire: Dȃru’t-turȃs, ts., 2: 147-148;
Celaleddin es-Suyȗtȋ, el-Itkȃn fȋ ulȗmi’l-Kur’an, tah. Mustafa Edib el-Buğa, Beyrut: Dȃru İbn Kesîr, 1996, 2:
1189-1196; Muhammed Abdulazim ez-Zerkȃnȋ, Menâhilu’l-irfȃn fȋ ‘ulȗmi’l-Kur’an, Beyrut: Dȃru’l-kutubi’lArabȋ, 1995, 2: 6-7; Hüseyin el-Harbȋ, Kavȃidu’t-tercȋh, 29-32
205
Mȃturȋdȋ, Te’vȋlȃtu Ehli’s-Sünne, 1: 185; Ebû Hâmid el-Gazzâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl, Beyrut:
Dâru İhyâi’t-türâs, 1418, 1: 245; Muhammed b. Ahmed el-Hafîd İbn Rüşd, Faslu’l-makâl fîmâ beyne’l-hikmeti
ve’ş-şerîati mine’l-ittisâl, tah. Muhammed Ammara, Kahire: Dâru’l-Maârif, ts., 33; Ebu Kasım Muhammed b.
Ahmed İbn Cüzeyy el-Kelbi, et-Teshil li ulumi’t-tenzil, tah. Muhammed Salim Haşim, Beyrut: Dȃru’l-kutubi’lilmiyye, 1995, 1: 11; Ebu Hayyȃn el-Endelȗsȋ, Bahru’l-muhȋt, tah. Adil Ahmed Abdulmevcud, Beyrut: Dȃru’lkutubi’l-ilmiyye, 1993, 1: 10-12; Bedreddin ez-Zerkeşi, Burhan, tah. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Kahire:
Dȃru’t-turȃs, ts., 2: 148; Ali b. Muhammed Şerif el-Cürcânî, Kitȃbu’t-ta‘rȋfȃt, Beyrut: Dȃru’n-nefȃis, 2012, 126127; Kâfiyecî, Kitâbu’t-teysîr, 5-6, 13; Celaleddin es-Suyûtî, el-Itkân fȋ ulȗmi’l-Kur’an, tah. Mustafa Din Buğa,
Beyrut, Dȃru İbn Kesȋr, 1996, 2: 1191; Muhammed Ali et-Tehânevî, Keşşâfu Istılâhâtı’l-funûni ve’l-‘ulûm, tah.
Ali Dahruc, Beyrut: Mektebetu Lübnan Nȃşirȗn, 1996, 1: 493.
206
Ebu Mu‘ȋn en-Nesefȋ, Tabsıratu’l-Edille, tah. Hüseyin Atay, Ankara: DİB Yay., ?????, 1:160-176;
Fahreddin er-Rȃzȋ, Mefȃtihu’l-gayb, Beyrut: Dȃru’l-fikr, 1981, 22: 6-7; Ebu Hayyȃn, Bahru’l-muhȋt, 4: 419;
Gazzâlî, Felsefenin Temel İlkeleri, çev. Cemaleddin Erdemci, Ankara: Vadi yay., 1997, 98-103; Tehânevî,
Keşşâf, 2: 1220; Abduh, Tefsiru menȃr, 1: 19-31; Alpaslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İstanbul: İnsan yay., ts.,
121-130; Ş. Teoman Duralı, Türkçenin Felsefe Sözlüğü, “Bilgi” md., İstanbul: Dergâh yay., 2013, 213-214;
Kadir Canatan, İbn Haldun Perspektifinden Bilgi Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap yay., 2013, 75.
204
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dinamik insani ölçütlerle test edildiğini göstermektedir. Çünkü burada doğruyu belirleyen
ölçütler, istisnaları olmakla birlikte o dönemin ulaştığı bilgi seviyesi, ortak akıl ve toplumsal
değerlerdir. O halde herhangi bir dönemdeki bilgi/yorum, betimleme safhasında mutlaka o
andaki ahval içinde ele alınmalıdır. Bu, bir bakıma lafızların ahvali şeklindeki haysiyet
kaydının yorumu ve yorumu yapan kimseyi (te’vil ve müevvil) da kapsayacak şekilde
genişletilmesidir.
c. Yukarıdaki açıklamalar, Kur’an’ın müfret ve mürekkep lafızlarıyla ilgili ahvalin,
lafızların lügat manalarıyla sınırlı olmadığını; bilakis indiği anda o lafza bitişik olan vakıayı
bütünüyle kapsadığını göstermektedir. Bir diğer ifadeyle anlamın tarihselliği, onu oluştuğu
konsept içinde tahlil ve tetkik etmeyi gerektirmektedir. Esbȃb-ı nüzul, Mekkȋ-Medenȋ, NȃsihMensȗh, Mübhemȃtu’l-Kur’an, Yedi Harf, Sure ve Ayetlerin Tertibi gibi tarih temalı Kur’an
ilimlerinin öneminin usul âlimlerince vurgulanması, hatta bazı tefsir tanımlarına bu ilimlerin
dâhil edilmesi,207 ayrıca telif ettikleri ulȗmu’l-Kur’an kitaplarında Müfessirin Şartlarının ve
Adabının Bilgisi ve Müfessirin Bilmesi Gereken İlimler anlamında başlıklar açılması208 ahval
terimi ile kastedilenin sadece lügat bilgisi veya sadece rivayetlerin bilgisi olmadığını somut
bir şekilde ortaya koymaktadır. Emin el-Hȗlȋ’nin tefsirde araştırma alanlarını metin içi ve
metin dışı şeklinde ikiye ayırması, söz konusu ahvalin metnin dışını da kapsadığı yönündeki
tespitinin eseridir.209 Aynı şekilde Ebu Zeyd’in metin-kültür ilişkisini, Kur’an metninin kültür
içi oluşum ve kültürü oluşturma süreçleri şeklinde tasnif etmesinin temelinde yatan etken de
budur.210 Cemaleddin el-Kȃsımȋ (1866-1914) de şeri‘at ümmȋdir, derken bu hususa dikkat
çekmektedir.211 Elbette bu konuda verebileceğimiz örnekler, bunlardan ibaret değildir. Ancak
anlamın tarihselliğini ortaya koyan bu örnekler, anlam araştırmalarının öncelikle senkronik
yöntemle yürütülmesi gerektiğini vurgulamak için yeterlidir.
d. Antropolojik tefsiri, tefsir kategorisinde tutacak kaide, Kur’an’ın lafız ve
ibarelerindeki incelemelerini ilahi murada delalet kaydıyla yürütmesidir. Bu itibarla sosyal
bilimlerin kullandığı deskriptif yöntemin temel ilkelerine riayet etmesi, her bir veriyi hem o
verinin kendi zamanındaki hem de oluştuğu zamanın öncesi ve sonrasındaki uzantılarıyla
bütüncül bir şekilde ve objektif bir bakış açısıyla tasvir etmesi gerekmektedir.
Antropolojik tefsir müfessiri, gözlemci olarak anlamın oluştuğu ortama götürdüğü, sağladığı
verilerle o ortamı zihninde yeniden kurmasını sağladığı, araştırma konusunun ayrıntılı bir
profiline ulaşma imkânını temin ettiği için metnin dil yapısından ve metin ile özne arasındaki
mesafeden, zaman ve mekân bakımından uzak oluşundan kaynaklanan belli başlı enfüsi ve
harici sübjektivite unsurlarının etkisini olabildiğince azaltacaktır.
e. Bu yaklaşımı tanımlarken kullandığımız anahtar ifade, antropolojinin tefsir için
harekete geçirilmesidir. Bu amaç, Kur’an ve tefsir birikimi hakkında yapacağımız
Ebu Hayyȃn, Bahru’l-muhȋt, 1: 10; Zerkeşî, el-Burhȃn, 2: 147-148; Suyȗtȋ, el-Itkȃn, 2: 1191-1194.
Suyȗtȋ, el-Itkȃn, 2: 1197-1212 ve Mufhemȃtu’l-ekrȃn fȋ mubhemȃti’l-Kur’ȃn, Şam-Beyrut: Muessesetu
‘ulȗmi’l-Kur’ȃn, 1982, 7-10.
209
Salih Akdemir, Kur’an’a Dilbilimsel Yaklaşımlar, 150-155.
210
Ebu Zeyd, İlahi Hitabın Tabiatı, 52-172.
211
Kȃsımȋ, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, 79-83, 91-94.
207
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çalışmaları, başta antropolojinin, ardında da diğer sosyal bilimlerin çalışmalarından
ayıracaktır. Aksi halde bu yaklaşım, tefsir olmaktan başka bir içerik, mana ve işlevle
karşımıza çıkacaktır. Bu yönüyle de Mefȃtihu’l-gayb müellifi Razȋ’nin maruz kaldığı
eleştirilere maruz kalacaktır.212
f. Diğer sosyal bilimler gibi tefsir de ilişik olduğu zaman ve mekânın
problemlerinin Kur’an bağlamında işlendiği, dolayısıyla o zamanın ve mekânın
kavramlarının ve dilinin kullanıldığı, arka planında iç ve dış etkenlerle şekillenen bir akli
yapının bulunduğu bilişsel, ahlaki, içtimai ve vicdani bir saha olarak şekillenmiştir. Şu halde
antropolojik tefsir açısından anlam –ilahi hitabın ilk muhatabının anladığı anlam dahi olsaboşlukta oluşmaz, bireyin algı, idrak ve zihnini biçimlemekle kalmayıp büyük ölçüde o
zihnin ele aldığı konuların içeriğine de hükmeden, toplumsal bir yapının, belirli bir zamanın,
kabul edilmiş bir zihniyetin ve sınırları çevrili bir ortamın ürünüdür. Bizatihi tefsir tarihi buna
kanıt teşkil etmektedir.213
g. Antropolojik tefsir, müfessiri toplum ve çevreden mücerret bir varlık/oluş olarak
algılamaz. Bilakis müfessir, ilmȋ, sosyal, politik, ahlaki, dini ve insani duruşuyla üyesi olduğu
toplumun kuşatıcılığı içinde, o toplumla etkileşim halinde süreğen bir oluşu yaşamaktadır. Bu
nedenle onun toplumla diyalektik bir ilişkisi vardır; etkilenir, etkiler. Yaratılışı gereği tarihin
içinde kalmak zorunda olan müfessir, kendisini iç ve dış etkenlerden soyutlamak, salt
mekanik bir gözlemci olmak istediği zaman bile tamamen yalıtılmış bir zihin ortamını inşa
edemez; algıları, zihniyeti, dili, değer ölçütleri, argümanları ve daha pek çok özelliği,
çevrenin koşullarından etkilenir. Ancak bu etkileşim iki yanlıdır. Bir ilim insanı ve bir aydın
olarak o da toplumun birikimine katkıda bulunur. İşte bu itibarla antropolojik tefsir,
müfessirin etkin bir özne olarak değerlendirilmesini önermekte ve eserinin, onunla ve onun
içinde yetiştiği vakıayla birlikte okunmasını teklif etmektedir.
f. Antropolojik tefsirde müfessir, geleneksel tefsir kaynaklarının yanı sıra Kur’an’ın
ilk muhataplarının nüzul anındaki tavırlarını, yaşam koşullarını, psikolojilerini, öncesini ve
sonrası ile birlikte yaşadıkları olayları, geçirdikleri değişimleri olduğu gibi betimlememizi
sağlayacak tarih, sosyoloji, arkeoloji, etnoloji, biyografi vb. bilimleri kaynak edinmelidir.
g. Antropolojik tefsirde müfessir, lafızları senkronik ve diakronik olarak incelemek
için etimoloji, morfoloji, semiyoloji, linguistik, semantik, fonetik, sentaks, retorik ve dil
felsefesi gibi bilimlere mutlaka müracaat etmelidir.
h. Antropolojik tefsir, Kur’an lafız ve ibarelerinin anlam ve biçimlerinde meydana
gelen değişimleri belirleyebilmek için lafızların anlamlarını kronolojik olarak tahlil edecektir.
Bu maksatla, klasik sözlükler de dâhil Arapça sözlüklerin eleştirel bakış açısıyla okunmasını
zorunlu görmektedir. Antropolojik tefsir açısından anlamın tasviri, onun kronolojik profilinin
çıkarması ile mümkündür. Böylelikle lafzın modern anlamının klasik anlamına takdiminin
önüne geçilmiş olacaktır. Modern anlamın klasik anlama takdimi, hem tefsirin temel
Mustafa Öztürk, Tefsirin Halleri, Ankara: Ankara Okulu yay., 2013, 325-379.
Rȃzi, Mefȃtihu’l-gayb, 20: 65-66; Velid Muhammed Murad, Nazariyyetu’n-nazm, Dımaşk: Dȃru’l-fikr,
1983, 163.
212
213
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prensipleriyle uyuşmamakta hem de kültürel zamanların 214 çakışmasına neden
olabilmektedir.
i. Antropolojinin insanı tarihin, kültürün veya tabiatın ürünü olarak görmesi, esasen
teoloji ve kozmolojiye bakışını ifade etmektedir. Bilhassa insan ırklarının fiziki karakterlerini
incelemeyi esas alan fizik antropolojinin kutsalı dışarda bırakmak, insanı maddi bir temele
dayamak yönünde bir eğiliminin olduğu malumdur. Bu nedenle antropolojinin evrim esaslı
yaklaşımına dikkat edilmeli, insanın kültür, tarih veya tabiatın içindeki oluşumundan kutsalla
ilişkisinin kesilmesinin değil, bilakis verili bir tarih ve çevredeki halinin kastedildiği
belirtilmelidir. Ayrıca bu yolla elde edilen çıktıların, araştırmacının çıkarımları, yani te’vil
olduğu, mutlak kat‘ȋlik niteliğini haiz olmadığı kesinlikle ifade edilmelidir.
SONUÇ
Dini metinler, bir yandan temas ettikleri toplumu belirli bir oluşum sürecine çekerken diğer
yandan da o toplum tarafından oluşturulurlar. 215 Diğer bir ifadeyle bir tefsir metninin
oluşumu iki yönlü bir etkileşimin ürünüdür. Bu etkileşim müfessirin psişik ve sosyal bir
varlık olmasının yanı sıra Kur’an’ın tefsirinin ruhi-manevi, sosyal ve insani bir ihtiyaç
olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca inanan bir birey olarak müfessir, zaman ve mekândan
yalıtılmış bir Kur’an anlatımıyla müfessirlik vasfını sürdüremez. Müfessirin varoluşu buna
izin vermez. Müfessirin ortam koşullarından faraza tamamen izole olması mümkün olsa bile
tefsir ilminin Kur’an’ı insanlığın istifadesine sunma gayesi ortam koşullarından tamamen
yalıtılmış bir eser telifine etmez. Dolayısıyla müfessir, Kur’an metnini kendi zamanından ve
gelecek zamanlarla ilgili tasavvurlarından soyutlayarak açıklayamaz. Onun tefsirde Kur’an
metniyle ilişkilendirdiği meselelerin önemli bir kısmı, içinde yaşadığı toplumun fiili
meseleleri, nesnel vakıası ve idealleridir. Öte yandan müfessir, tefsir metnini, hitap ettiği
toplumun iletişim araçları ve teknikleriyle inşa etmek, metnin muhtevasını ve anlatım
düzeyini onların zihinsel ve kültürel birikimlerine göre ayarlamak durumundadır. Dil, tarih,
gelenek, örf, adet, ritüeller, etik ve estetik değerler, semboller, örgütlenme biçimleri,
ekonomik faaliyetler ve bireyin bir gruba, kabileye veya topluma aidiyetini belirleyen pek
çok müşterek bağ bireylerin toplumsal aidiyetlerini belirleyen temel unsurlardır. Dolayısıyla
müfessir, toplum ve eser arasındaki akış bu öğeler vasıtasıyla gerçekleşir ve bu akış süreğen
bir şekilde devam eder, etmelidir. Bahsi geçen akışın herhangi bir şekilde kesintiye uğraması
kültürel gecikmelere, gerilemelere, hatta sosyal yapıda parçalanmalara, dağılmalara neden
olur. İşte tefsir metinleri de –diğer metinler gibi- belirli ölçülerde belirli bir kolektif yapının
ürünüdür. Bir diğer ifadeyle bu metinleri, müfessir ve toplum birlikte teşekkül ettirirler.
Öyleyse tefsir metinlerini incelemek, onlardan sağlıklı sonuçlar çıkarabilmek için bu
metinleri, oluştukları kültürel vasatta, kendi ifade araçları ve oluşumlarına etki eden akli
Kültürel zaman ifadesi ile bir kültürün varlığını etkin bir şekilde sürdürdüğü zaman kastedilmektedir;
yoksa kronolojik anlamda bir zaman, bir tarihlendirme girişimi kastedilmemektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi
için bkz. Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşum Süreci, 41-51.
215
Nasr Hamid Ebu Zeyd, İlahi Hitabın Tabiatı, çev. Mehmet Emin Maşalı, Ankara: Kitabiyat yay., 2016,
53-172.
214
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yapılarla birlikte okumak gerekmektedir. Anlamı tarih içinde bulmayı ve anlam arayışına dair
bütüncül ve nesnel bir perspektif geliştirme yeteneğine sahip olması nedeniyle antropolojik
tefsir, bu ihtiyacı karşılayabilecek temel referansları bize sunabilecek bir yaklaşımdır.
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KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE
AĞ YAŞAM SÜRESİNİN UZATILMASI
Nicat ALIYEV
Serap KARAGÖL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet
Sensör düğümleri fiziksel bir olayın izlenmesini sağlayan veri toplama, veri işleme ve
iletişim gibi görevleri yerine getirmektedirler. Farklı ortam ve alanlara dağılan bir çok sensör
düğümü ise kablosuz sensör ağlar kavramını oluşturmaktadır. Sensörlerin farklı koşullar
altında altyapı olmadan, erişimden uzak bir şekilde maksimum verimle çalışmaları
beklendiğinden enerji kısıtlamaları konusu Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) yapısının
oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Literatürde, KAA’daki algılayıcıların verimli
çalışmaları beklendiğinden ağ yaşam süresinin optimize edilmesi amacıyla çeşitli protokoller
ve birbirinden farklı yönlendirme algoritmaları önerilmiştir.
Karınca Kolonisi Algoritması, yapay karıncalardan oluşmakta ve yapay feromon izlerinin
güncelleştirilmesi sayesinde tekrarlanan bir yapıya sahip olmaktadır. Yapay karıncaların
turları sonunda geçmiş oldukları yolların feromon miktarlarının artırılması, belirli bir oranda
feromon buharlaşmasının gerçekleçtirilmesi, optimal çözümün bulunması, buna bağlı olarak
global feromon güncellemesi ve yenilenmiş bu feromon miktarlarına bağlı olarak karıncaların
yeni turlarını gerçekleştirmeleri algoritmanın çalışma sürecinde gerçekleştirdiği esas
işlemlerdir. Tüm bu anlatılan işlemlere ait farklı hesaplama yöntemleri mevcut olmaktadır.
Bu çalışmada KAA’larda ağ yaşam süresinin uzatılması için Karınca Kolonisi Algoritması
kullanılarak bir uygulama geliştirilecektir. Elde edilen sonuçlar grafiksel olaral
gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: Enerji kısıtlamaları, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Karınca Kolonisi
Algoritması
1. GİRİŞ
Kablosuz iletişim ve elektronikteki gelişmelerden dolayı ucuz, enerjiyi verimli kullanan ve
fonksiyonel kablosuz sensör düğümlerinin üretilmesi sağlanmıştır. KAA’ lar araştırmacılar
için en cazip alanlardan biridir. Temel bir KAA fiziksel bir olayı gözlemleyebilmek için
belirli bir alana yayılan ve kablosuz haberleşebilen yüzlerce sensör düğümünden
oluşmaktadır. Bir sensör düğümü genellikle küçük, hafif ve taşınabilirdir. Bulundukları
ortamda kablosuz iletişim sayesinde toplanmış verileri baz istasyonuna iletmektedirler.
Kablosuz Algılayıcı Ağların yerleştirilmiş olduğu ortamlarda herhangi bir altyapının
bulunmaması yüzünden bir çok durumda ağda bulunan düğümlerin bakımının
gerçekleştirilmesi ve enerjilerini yenileme gibi imkanları sağlanamamaktadır. Bu yüzden
sahip olunan enerjiyi maksimum verimli bir şekilde kullanmak kablosuz algılayıcı ağların
işlemesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kablosuz Algılayıcı Ağlar tasarlandığı zaman hataya
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toleranslı, kendi kendine organize olabilen ve enerjisini ağ içinde mümkün olduğunca dengeli
bir şekilde kulanabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Bilim adamları, böcek davranışlarını incelemiş ve başarılı optimizasyon algoritmalarını
geliştirmişlerdir. Birçok bilimsel alanlarda ve farklı mühendislik problemlerinde bu teknikler
yüksek başarıyla uygulanmıştır ve uygulanmaya devam etmektedir. Karınca Kolonisi
Optimizasyonu - Gerçek karınca kolonisi davranışlarının matematiksel modellerine dayanan
bir algoritma olarak tanıtılmaktadır. Karıncalar çevre şartlarına bağlı olarak besin kaynağı ile
yuvası arasında olan gidilebilir yolları belirleyerek hangi yoldan geçeceğine ilk önce koku
miktarının yoğunluğuna göre, ikinci olarak ise gelişigüzel bir ölçüte göre karar vermektedir.
Böyle gelişigüzel seçime neden olarak bütün karıncaların aynı yolda gitmesini engellemek,
yeni ve enerjiyi verimli şekilde kullanan daha kısa yolları keşfetmek amaçlanır.
Günümüze kadar birçok farklı Karınca Koloni Algoritması (KKA) geliştirilmiş ve farklı
alanlarda kullanılmıştır. Bu algoritmalardan ilk yapılmış ve TSP’ye uygulanmayı amaçlamış
Dorigo ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan Karınca Sistemi (Ant System) (AS)’dir
[1,2]. Bu algoritma işlem zamanı ve çözüm kalitesi açısından diğer sezgisellerden daha
geridedir ve bu yüzden algoritmanın performans oranını arttırmak ve daha iyi çözümlere
ulaşmayı amaçlayan çalışmalar yapılmıştır. Dorigo ve Gambardella [3] Ant-Q sistemini,
Bullnheimer ve arkadaşları [4] Rank Temelli Karınca Sistemi (ASrank)’ni, Gambardella ve
Dorigo [5] Karınca Koloni Sistemi (ACS)’ni, Hoos ve Stützle [6] Max - Min Karınca Sistem
(MMAS)’ni tasarlamışlardır. Bu çalışmalara ek olarak birden fazla karınca kolonisi ile
çalışmayı esas alan ve daha geniş imkanlara sahip olan algoritmalar da geliştirilmiştir [7].
Bunlardan başka birçok çalışmada farklı alanlardaki uygulamalara [8] yönelik, kullanılan
yöntemin performansının arttırılması amacıyla değişiklikler ve gerekli eklemeler yapılmıştır
[7, 8].
Bu çalışmada, karınca koloni algoritmasının performansı farklı olasılık dağılım fonksiyonları
ile dağıtılan düğümler üzerinde test edilecektir.
2. KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI
KKA‘sı, gerçek karıncaların yiyecek noktaları ile yuvaları arasında olan en kısa yolu bulma
yeteneklerine dayanarak geliştirilmiş bir algoritmadır. Alternatif yolların bulunması
amaçlanırken karıncalar, öncelikle eşit olasılıkla gidilmesi gereken bu yollara dağılsalar da
belli bir süre sonra en kısa olan yolda yoğunlaştıkları görülmektedir. Bir süre sonra tüm
karıncaların bulunan en kısa yolu kullanmaya başladığı gözlemlenmiştir (Şekil 1). Karıncalar
yolları belirlerken önceki geçişlerde yollarda kalmış feromon izlerinden faydalanmaktadırlar.
Feromonun yoğun olduğu yolun seçilme olasılığının yüksek olması temel kuraldır, çünkü görme
duyuları az gelişmiş karıncalar feromon izlerine göre yol tercihi yapmaktadırlar.
Kısa yoldaki feromon miktarı uzun yollara göre daha fazla biriktiğinden ve kısa yoldan geçiş
daha hızlı gerçekleşeceğinden, birim zamanda geçiş yapmış karınca sayısı uzun yoldan daha
fazla olacaktır. Buna bağlı olarak herhangi iki düğüm arasında bulunan yoldaki feromon
miktarı, yolun uzunluğuna ters orantılıdır.
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Şekil 1. Gerçek karıncaların en kısa yolu bulma aşamaları.
2.1. Geçiş kuralı
TSP'deki N noktalarından birinden başlanırken, N-1 rota tercihi söz konusu olmakta ve seçim
alternatiflerinin sayısı, her bir noktanın ziyaretinden sonra “1” tane azalmaktadır. KKA’
larında ki yapay karıncalar, ilk yinelemede başlangıç noktasından başladıkları bir sonraki
noktayı seçer ve böylece devam ederek ilk turlarını tamamlarlar. Eşit olasılıklı seçim her bir
yol için kendisine eşit olarak atanan feromon izleriyle mümkün olur ve daha sonra bir
karıncanın geçmişinde bulunduğu feromonların miktarı, yolun uzunluğu ile de artar. Böylece
geçilmiş yollar için, geçiş sayısı ve uzunluğa bağlı olarak feromon güncellemesi
gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki ve devam eden iterasyonlar da yol tercihleri
güncellenmiş feromon miktarlarına uygun olarak belirlenmektedir.
KKA’da gidilen yol tercihleri belli bir olasılığa bağlıdır ve iki farklı şekilde gerçekleştirilmesi
yapılmaktadır: İlk seçim q0 olasılığıyla feromon miktarının en yoğun bulunduğu yolun
belirlenmesidir. q0 parametresi genel olarak % 90 olarak belirlenmektedir.  (i , j ) i ve j
noktaları arasında bulunan feromon miktarı, seçilebilirlik parametresi  (i , j ) , i ve j noktaları
arasında olan mesafenin tersi

1 /  (i , j ) ,

 ve  ayarlanabilir parametreler olmak şartıyla, i

noktasındaki bir karıncanın gidebileceği nokta aşağıda gösterildiği gibi seçilmektedir:
𝑗=
eğer 𝑞 ≤ 𝑞0

𝑚𝑎𝑥
𝑢∈𝐽𝑘(𝑖)

{[𝜏(𝑖, 𝑢)] 𝛼 × [𝜂(𝑖, 𝑢)] 𝛽 }
(1)

İkinci seçenek ise yollarda bulunan feromon izleriyle, gidilmesi mümkün yollardan birini
orantılı olarak seçmektir. Böylelikle yol seçimi olasılığı 1- q0 oranındadır. J k ( i ) , i
noktasındaki karıncanın gidebileceği noktaları (ziyaret edilmemiş şehirler) temsil etmektedir.
Tüm şehirler için seçilme olasılıkları aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır:
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  (i , j )   (i , j )



   (i , u )   (i , u )
 u jk (i )
pk ( i , j ) = 


 0

eğer j  J k (i )

(2)

Diğer durumlarda

Bu olasılıklara uygun olarak yol seçimi yapılmaktadır ve feromonun daha fazla bulunduğu
yolların seçilme oranı çok daha yüksektir.
2.2. Feromon güncellenmesi
Feromon güncellemesi çözüm alanını taramak için yapılmaktadır. Tüm karıncalar turlanını
tamamladıkları zaman güncelleme işlemi yapılmaktadır. Feromon miktarı güncellemesinin
iki temel elemanı vardır:
a) Tüm yollarda bulunan feromon miktarının, belirlenmiş oranda (buharlaşma oranı)
buharlaştırılmasının gerçekleştirilmesi.
b) Kullanılan karıncaların yol uzunluğu ile ters orantılı olarak, karıncaların yollarındaki
feromon miktarının arttırılması [6].
Buharlaşma oranı daha önceki çözeltilerin öneminin azaltılmasına izin vermiştir. Feromon
artışının ise yol uzunluğuna ters orantılı olduğundan bulunan daha iyi çözümlerin önemini
arttırdığı görülmüştür [5].
KKA’nın değişik versiyonlarında birbirinden farklı feromon yenileme kuralları kullanılmış
olup Karınca Koloni Algoritmasında feromon miktarı yenilenmesi lokal ve global olarak iki
düzeyde gerçekleşmektedir. Bir yolda bulunan global ve lokal feromon düzeylerinin toplamı
ise toplam feromon düzeyini oluşturmaktadır.

3. SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMLARI
3.1 Uniform Dağılım
x rastgele değişkeninin alabileceği değer aralığı (A,B) olsun. Eğer A ile B arasındaki tüm
değerler aynı ihtimalde değer alıyorsa, bu dağılıma uniform dağılım denir ve Denklem (3) ile
ifade edilir.
𝑓(𝑥) = {

1
𝐵−𝐴

0

, 𝐴≤𝑥≤𝐵
(3)
𝑑𝑖ğ𝑒𝑟

3.2 Gamma Dağılımı
Gamma dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu Denklem (5) ile ifade edilir.
∞

Γ(α) = ∫0 𝑥 𝛼−1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥,
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1
𝑥 𝛼−1 𝑒 −𝑥/𝛽
𝛽𝛼Γ(𝛼)

, 𝑥>0

𝑓(𝑥) = {

(5)

0,

diğer

Burada α>0 ve β>0.
3.3 Beta Dağılımı
Beta dağılımı için olasılık yoğunluk fonksiyonu Denklem (6) ile ifade edilebilir.
1

𝐵(𝛼, 𝛽) = ∫0 𝑥 𝛼−1 (1 − 𝑥)𝛽−1 𝑑𝑥
=

Γ(𝛼)Γ(𝛽)
,
Γ(𝛼+𝛽)

(6)
𝑓𝑜𝑟 𝛼, 𝛽 > 0

3.4 Weibull Dağılımı
Weibull dağılımı bir sürekli olasılık dağılımı olup olasılık yoğunluk fonksiyonu Denklem (7)
ile ifade edilebilir.
𝛼𝛽𝑥 𝛽−1 𝑒 −𝛼𝑥

𝛽

, 𝑥>0

𝑓(𝑥) = {

(7)
0,

𝑑𝑖ğ𝑒𝑟

Burada 𝛼 > 0 ve β > 0.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, karınca koloni algoritmasının performansı farklı olasılık dağılım fonksiyonları
ile dağıtılan düğümler üzerinde test edilmiştir. Sekil 2 de gösterildiği gibi 100x100 ‘ lük bir
alana 40 adet sensör düğüm serpiştirilmiştir. Şekil 3 ve Şekil 4 de dört farklı dağılım için en
iyi maliyet sonuçları karşılaştırılmıştır. Beklendiği gibi gamma fonksiyonu ile diğer
dağılımlara göre daha az iterasyon ile daha optimum sonuç elde edilmiştir.
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Şekil 2 : 40 düğümün olasılık dağlılımları

Şekil 3 : Dört farklı dağılım için en iyi maliyet grafiği
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Şekil 4 : 40 düğüm için en iyi maliyet karşılaştırması
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KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA YÖNLENDİRME PROBLEMI İÇİN YAPAY
ARI KOLONI ALGORİTMASININ KULLANIMI
Elnur HAKHVERDİEV
Serap KARAGÖL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA)’ların kullanımı ve gelişimi arttıkça, bu ağlarla ilgili sorunlar
da gün geçtikçe artmaktadır. Dinamik dağıtım, KAA’ların performansını doğrudan etkileyen
temel konulardan biridir. KAA’daki algılayıcı dağıtım işleminin temel amacı, kapsama
alanındaki herhangi bir hedefi tespit edebilen, belirli bir algılama aralığına sahip minimum
sayıda algılayıcı düğümü ile optimum dağıtılmış bir ağ yapısı inşa etmektir. Algılayıcı ağlar
arama-kurtarma çalışmalarında, sağlık alanında, fiziksel değişimlerin takibinde, askeri
uygulamalarda ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Bal arılarının yiyecek arama
davranışlarından esinlenilen Yapay Arı Koloni Algoritması (YAKA), literatürde, veri
kümelemesi de dahil olmak üzere farklı optimizasyon problemleri ve uygulamalar için
kullanılmış ve etkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, YAK algoritmasının performansı
dört farklı benchmark fonksiyonu kullanılarak test edilmiş ve sonuçlar çizelge olarak
verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Optimizasyon fonksiyonu, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Yapay Arı Koloni
Algoritması

1. GİRİŞ
Çok sayıda dağıtılmış sensör düğümünden oluşan kablosuz sensör ağları (WSN'ler) son
yıllarda büyük ilgi görmektedir [1-4]. Askeri ve çevresel izleme, sağlık hizmetleri, kimyasal
tespit ve sismik ölçümler gibi birçok uygulama alanına sahiptirler [5]. Sensör düğümler
algılanan verileri harici bir baz istasyonuna iletmek için birbirleriyle işbirliği yapmaya
çalışırlar. Dağıtık doğası gereği, sağlam bir iletişim için ortak bir organizasyon yapmak
gerekmektedir.
Sensör düğümleri birçok özel uygulamaya kolayca yapılandırılabilir [6]. Ancak, yalnızca
sınırlı enerjiye sahip pillerle çalışırlar. Bununla birlikte, işlemcilerin işlem gücü sınırlıdır ve
sensör düğümler tarafından kullanılan iletişim kanalları genellikle düşük bant genişliğindedir.
Sensör düğümlerinin bu kısıtlarını göz önünde bulundurarak, güvenilir iletişimi sağlamak için
yenilikçi teknikler gerekmektedir. Yalnızca güvenilir bir iletişim kurmakla kalmayıp, ağ
kullanım süresi de KAA' ların uygulamalarında mümkün olduğu kadar uzun olmalıdır.
Sınırlı kaynağa sahip olmak, sensör düğümler üzerinde çalıştırılacak protokollerin enerji
tasarruflu olmasını gerektirir. Bu ağlarda çalışan protokoller çok basit yapılandırılmış, hızlı
çalıştırılabilir olmalı ve başarılı uygulamalar için düşük güce ihtiyaç duymalıdır. Sensör
düğümlerinden baz istasyonuna bilgi aktarmanın temel yöntemi tüm sensör düğümlerinin
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yayın yoluyla iletişimde olmasıdır. Bu yöntemde, veriler tüm ağa ve baz istasyonuna
dağıtılırken çok fazla enerji ve bant genişliği tüketilir.
Son yıllarda, geleneksel yöntemlere alternatif olarak veri toplama ve yönlendirme amacıyla
sürü (swarm) tabanlı optimizasyon algoritmaları kullanan yönlendirme protokolleri
geliştirilmiştir. Düğümler üzerinde çalışan algoritmalar, hızlı uygulama ve az enerji tüketimi
sağlayan basit formlarda olmalıdırlar. Yiyecek kaynakları bulmaya çalışan karıncaların
davranışlarının matematiksel modelleri üzerine dayalı karınca koloni algoritması (KKA) [7],
bir sürü tabanlı algoritma kullanarak çoklu yol yönlendirmesi yapan bir yöntemdir. Ancak bu
yöntem periyodik veri aktarımı gerektiren uygulamaları izlemek için uygun değildir [8].
Diğer bir sürü tabanlı optimizasyon algoritması ise doğada arıların besin arama
davranışlardan esinlenilerek geliştirilen Yapay Arı Kolonisi Algoritması (YAKA) ‘dır [9][10].
Bu çalışmada, YAK algoritmasının performansı dört farklı benchmark fonksiyonu
kullanılarak test edilmiş ve sonuçlar çizelgede olarak verilmiştir.
2.

YAPAY ARI KOLONI ALGORİTMASI

2005 yılında Derviş Karaboğa tarafından arının yiyecek arama davranışından ilham alınarak
yapay arı kolonisi algoritması geliştirilmiştir [11]. YAK algoritmasında arı kolonisinde üç
grup arı bulunur: işçi arılar, gözcü arılar, kaşif arılar.
2.1
Yiyecek Kaynaklarının Üretilmesi
Algoritmanın ilk adımı olarak, kaşif arılar rasgele yiyecek kaynakları aramaya başlarlar.
Denklem (1) kullanılarak, her parametrenin alt ve üst sınırları arasında rasgele başlangıç gıda
kaynakları, xij, oluşturulur. Başlangıç popülasyonu olarak üretilen bu kaynaklar aday çözüm
kümesini ifade etmektedir.
𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1)(𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 )

(1)

Denklemde i=1,2,…,SN ve j=1,2,…,D’dir. SN aday çözüm sayısını ve D ise optimize
edilecek parametre sayısını ifade etmektedir. rand(0,1) ile 0 ile 1 arasında rastgele sayı
üretilmektedir. xmax ve xmin, j. parametrenin alt ve üst sınır değerleridir.

2.2 İşçi Arı Aşaması
İşçi arılar, halihazırda bulunan yiyecek kaynağının komşuluğunda yeni yiyecek kaynağı arar.
Bulunan yeni kaynağın nektar miktarı eski kaynaktan daha iyi ise bu kaynağı hafızaya alır ve
eskisini siler. İşçi arı tarafından mevcut kaynağın komşuluğunda yeni bir yiyecek kaynağı
bulmak için Denklem (2) kullanılır.
𝑣𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 +𝜑𝑖𝑗 (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗 )

(2)

vi kaynak ve 𝜑𝑖𝑗 , [-1,1] arasında üretilen rastgele bir sayıdır.
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2.3 Gözcü Arı Aşaması
Gözcü arılar, tüm katılımcı arılar tarafından elde edilen kaynak bilgisini toplarlar. Yiyecek
kaynaklarının bulunduğu bölge içerisinde nectar miktarı ile orantılı olarak bir yiyecek
kaynağı seçilir. Mevcut çözüm ile, yeni çözüm açgözlü seçim yöntemiyle karşılaştırılır.
𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠

𝑖
𝑝𝑖 = ∑𝑆𝑁 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠
𝑖=1

𝑖

(3)

Bu denklem de 𝑝𝑖 i. çözümün olasılık değerini, 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑖 ise i. çözümün uygunluk değerini
temsil etmektedir.
2.4 İzci Arı Aşaması
Yiyecek kaynağı önceden belirlenmiş ‘limit’ değerine ulaştığında bu yiyecek kaynağı
tükenmiş olarak kabul edilir ve bu kaynaktaki arılar izci arıya dönüşür. İzci arı artık yeni bir
yiyecek kaynağı üretir.
Arılarınn yiyecek arama ve getirme davranışları Şekil 1’ de gösterilmiştir. A ve B iki kaynak
olarak düşünülür. Algoritmanın ilk adımında işçi arı kaynakların yerlerini bilmemektedir. İşçi
arı için iki durum söz konusudur (Şekil 1):
1. Kaşif arı Şekil 1’de S olarak gösterilmiştir.
2. Gözcü arılar kuyruk dansını izler. Daha sonra izlediyi kaynağa yönelir. Gözcü arı Şekil
1’de R ile gösterilmektedir.
İşçi arı kaynaktan döndükten sonra üç seçenek vardır (Şekil 1) [12]:
1. Gittiği kaynağı terk ederek bağımsız arı olur. Bu durum Şekil 1’de UF olarak
gösterilmiştir.
2. Gittiği kaynağa dönmeden dans eder ve diğer arılara bilgi aktarır. Bu durum ise Şekil
1’de EF1 ile gösterilmektedir.
3. Diğer arılara bilgi aktarmadan gittiği kaynağa döner. Şekil 1’de EF2 olarak
gösterilmiştir.
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Şekil 1. Bal arılarının yiyecek arama döngüsü
[12].

3. SAYISAL İŞLEVLER
AKA’sının verimliliğini test etmek için dört adet kıyaslama fonksiyonu algoritmaya
uygulanmıştır. Test işlemlerinde Sphere, Rosenbrock, Griewank ve Schwefel algoritmada
amaç fonksiyonlar olarak kullanılmıştır. Çizelge 1 ‘de dört fonksiyonun formülleri ve arama
aralığı bilgileri verilmiştir. Elde edilen nihai sonuç ne kadar küçük ise sonuçlar o kadar iyi
demektir. Sırasıyla her bir deney için populasyon boyutu 1500, limit 200, kaynak sayısı 50
ve optimize edilecek parametre sayısı, D, 30 olarak seçilmiştir. Deneylerin her biri
birbirinden bağımsız olarak 30 kez tekrarlanmıştır. Sekil 2’de optimize edilecek parameter
sayısı D=30 alınarak dört fonksiyon için en iyi fonksiyon değerinin ortalalamaları
çizdirilmiştir. Çizelge 2’ de 30 bağımsız çalışma sonucunda dört fonksiyon için elde edilen
en iyi, en kötü, medyan, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada, YAK algoritmasının performansı dört farklı benchmark fonksiyonu
kullanılarak test edilmiş ve sonuçlar çizelgeler ile verilmiştir. Simülasyon sonuçlarından,
önerilen algoritmanın local minimumdan çıkma kabiliyetine sahip olduğu ve çok değerli ve
çok modlu fonksiyon optimizayonu için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
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Çizelge 1: Benchmark Fonksiyonları
Fonksiyon ismi

Formül

Arama aralığı

Min

[−100,100]𝐷

0

[−50,50]𝐷

0

[−600,600]𝐷

0

[−500,500]𝐷

0

𝐷

𝑓1 (𝑥) = ∑ 𝑥𝑖2

Sphere

𝑖=1
𝐷

Rosenbrock

𝑓2 (𝑥) = ∑ 100(𝑥𝑖2 − 𝑥𝑖+1 )2 + (1 − 𝑥𝑖 )2
𝑖=1
𝐷

Griewank

𝐷
1
𝑥𝑖
𝑓3 (𝑥) =
∑ 𝑥𝑖2 − ∏ cos( ) + 1
4000
𝑖=1
√𝑖
𝑖=1

𝐷

Schwefel

𝑓4 (𝑥) = 𝐷 ∗ 418.9829 + ∑ −𝑥𝑖 sin(√|𝑥𝑖 |)
𝑖=1

Şekil 2: ABC algoritmasının yakınsaklık eğrileri (D=30)

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

810

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Çizelge 2: Elde edilen en iyi, en kötü, medyan, ortalama ve standart sapma değerleri
Fonksiyon

Dim

En iyi

En kötü

Orta değer

Ortalama

f1

30

4.3770e-16

7.4636e-16

5.4043e-16

5.6399e-16

Standart
Sapma
8.4391e-17

f2

30

0.035e-1

1.973e-1

0.227e-1

0.423e-1

0.540e-1

f3

30

1.1102e-16

1.4447e-12

6.1062e-16

5.8894e-14

2.6403e-13

f4

30

3.8183e-04

1.184387e+2

3.8183e-04

1.63448e+1

3.87524e+1
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SAF TİTANYUM KÖPÜKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SİNTERLEME
PARAMETRELERİNİN ETKİSİ
Ahmet Mesut KÜÇÜK
Erdem SAYIN
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Günümüz şartlarında teknolojinin hızlı gelişmesine bağlı olarak havacılık, savunma,
biyomedikal ve uzay endüstrisi gibi sektörlerde kullanılan geleneksel malzemeler beklenen
mekanik özellikleri yerine getirememektedir. Bu nedenle metal yüksek mekanik özelliklere
sahip malzemeler üzerine çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Saf Ti düşük yoğunluk, yüksek
mukavemeti, kırılma tokluğu, iyi korozyon direnci ve biyouyumluluğu gibi çarpıcı
özellikleri nedeniyle kompozit malzemelerde matris malzemesi olarak tercih edilmektedir.
Kompozit malzemelerin üretiminde farklı yöntemler geliştirilmiş ve toz metalürjisi
yöntemi ile yüksek yoğunluklu malzeme üretimi, düşük malzeme kaybı ve üstün mikro
yapısal özelliklere sahip parça üretimi gibi avantajlara sahip olması nedeniyle en çok tercih
edilen yöntemdir.
Bu çalışmada saf Ti ve boşluk yapıcı olan üre ile köpük malzemeler toz metalürjisi
yöntemi ile üretilmiştir. 900,1000,1100,1150,1200 sıcaklıklarda, 1-2-3 saat sürelerinde
sinterleme çalışmaları yapılmıştır. Farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlenerek üretilmiş olan
Saf Ti köpük numunelere yoğunluk, sertlik, aşınma, X-ışınları kırınım (XRD) taramalı
elektron mikroskobu (SEM) analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en iyi
sinterleme sıcaklığının 1100 C ve sinterleme süresi 2 saat olarak belirlenmiştir. Yapılan
SEM ve XRD analizlerinde saf Ti tozunun tane sınırlarında yoğunlaştığı ve homojen bir
şekilde dağıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kompozit yapı içinde ikincil fazlara
rastlanılmadığı belirlenmiştir. En iyi sertlik değeri 286,4 HV olarak ölçülmüştür. Ortalama
olarak 25,56 Mpa olan basma gerilmesi gözenek oranının %72 lere çıkması ile 15,6 Mpa
olarak ölçülmüştür. Ham yoğunluk 1,89 g/cm3 ürenin uzaklaştırılması ile 1,26 g/cm3e
indirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Saf Ti, Üre, Köpük

1.Giriş
Metalik köpükler yapılarında % 5 ile %30 arasında metal, geriye kalan büyük bir kısmında
hava bulunduran yapılardır. Bu özelliğiyle de düşük yoğunluğa sahip karakteristik yapılar
meydana gelir. Köpükleştirilen metal yapıların kristal yapıları, ısıl genleşme katsayıları ve
ergime sıcaklıkları gibi karakteristik özellikleri değişmemektedir ancak metalik köpüğün
formuna göre bazı özellikler kazanmaktadır. Metalin köpük formuyla kazanılan ek
özellikler yapının kapalı veya açık hücreli köpük olması ile değişir. Açık hücreli metalik
köpükler yüksek ısı iletimi, yüksek sıvı veya gaz geçirgenliği ile filtrelerde, ısı
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değiştiricilerinde ve soğutma makineleri gibi birçok kullanım alanına sahiptir. Kapalı hücre
yapısına sahip metalik köpükler ise düşük özgül ağırlık, yüksek rijitlik, yüksek darbe
sönümleyebilme, enerji, titreşim ve ses absorblamasıyla susturucular, biyomedikal
implantlar ve birçok kullanım alanına sahiptir. Ti ve titanyum alaşımlı metalik köpük
yapılarda stratejik alanlar içinde kullanıma sahip olmasıyla önemli bir malzemedir.
Titanyum metalik köpükler gemi, biyomedikal, otomotiv, havacılık ve uzay sanayisi gibi
geniş kullanım alanlarına sahiptir. Titanyum köpüklerin korozyon direncinin yüksek
olması, yüksek sertlik, biyouyumlu olması, düşük yoğunluğunun yanı sıra mukavemetli
yapısı malzemeyi cezbedici bir hale sokmaktadır. Gürbüz M. ve Mutuk T. saf titanyum
malzemesini toz metalürjisi yöntemi ile üretmişlerdir. . Üretimi gerçekleştirilen saf
titanyum malzemesi için sıcaklık çalışması ve mekanik testleri yapılmıştır. Sıcaklık
çalışmasında 900, 1000, 1100 oC ve 1, 2, 3 saat denenmiş ve en iyi sonucu 1100 oC ve 2
saat boyunca sinterlenmiş malzemede elde etmişlerdir. En iyi sertlik değeri 286,4 HV
olarak ölçülmüştür. Ortalama olarak 25,56 Mpa olan basma gerilmesi gözenek oranının
%72 lere çıkması ile 15,6 Mpa olarak ölçülmüştür. Ham yoğunluk 1,89 g/cm3 ürenin
uzaklaştırılması ile 1,26 g/cm3e indirilmiştir.
Bu çalışmada, toz metalurji yöntemi kullanılarak titanyum örnekleri hazırlanmış ve
mekanik testler yapılmıştır. Üretim için ≤30 µm titanyum tozları kullanıldı. Titanyum
numunelerde yoğunluk, sertlik, basma dayanımı ve mikro yapı testleri yapılmıştır. Bu
makale farklı sıcaklık ve süreye bağlı olarak değişen mekanik özellikleri inceleyecektir.
2. Materyal Metod
2.1. Materyal
Bu çalışmada, ≤30 µm tane boyutuna sahip titanyumtozu (nanografi, ≤30 mikron) ve
boşluk yapıcı olarak küresel üre kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, değişen sıcaklık ve
sürelere bağlı olarak malzemenin sertlik, yoğunluk, basma dayanımı ve mikro yapısında
meydana gelen değişimleri incelemektir.
2.2. Metod
Tane boyutu ≤30 µm boyuta sahip titanyum tozları etanol ile karıştırıldı. Etil alkol ile
karıştırılmış titanyum, 15 dakika boyunca ultrasonik karıştırmaya tabi tutuldu. Daha sonra
ise 18 saat boyunca bilyeli değirmende öğütüldü. Öğütme işlemi gerçekleştirilen tozlardan
etil alkolü uzaklaştırmak için filtreleme ve kurutma işlemi yapıldı.Ağırlık olara %60
titanyum tozu ve %40 küresel üre ile homojen bir şekilde karıştırma işlemi yapıldı.
Titanyum tozlarına belli bir form kazandırmak için presleme yapıldı. Şekillendirilen tozlar
900, 1000, 1100, 1150, 1200 oC ve 1, 2, 3 saat boyunca vakumlu tüp fırında sinterleme
işlemine tabi tutuldu. Sinterlemesi tamamlanan numunelere yoğunluk, sertlik ve basma
testleri uygulandı.
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Şekil 1.Mekanik analizler için titanyum köpük üretimi akış şeması
3.Sonuçlar ve Tartışma
3.1.Yoğunluk
Deneysel çalışmada belirli sıcaklıklarda ve sürelerde tozlar sinterlenmiştir. Sinterleme
işleminden sonra numunelerin deneysel yoğunluğu (ρD), Arşimet prensibine göre eşitlik
[1]’deki gibi hesaplanmıştır.[3]
ρD = [MS/(MD-MA)] ρsu
(1)
Formülde, MS numunenin kuru kütlesi, MD numunenin suya doymuş kütlesidir. MA ise su
içerisinde ölçülen asılı kaldığındaki kütlesidir ve Arşimet kiti ile ölçülmektedir.
Şekil 2.’de görülen yoğunluk değerleri sinterlemeden sonra elde edilen numunelerin
deneysel yoğunluklarıdır. Titanyumun teorik yoğunluğu 4,51 gr/cm3 ile Ti kodlamasıyla
gösterilmiştir. ≤30 µm tane boyutuna sahip titanyum numuneler için deneysel yoğunluk
değerleri verilmiştir. En yüksek yoğunluk yüzdesi değeri 43.6 ile 1100 oC 2 saat boyunca
sinterlenmiş numunede çıkmıştır. 900, 1000, 1100, 1150, 1200 oC sıcaklık değerlerinde ise
yoğunluk önce artıp sonra düşerek sırası ile yüzde 38.2, 39.6,43.6,40.2 değerlerinde
çıkmıştır. Ulaştığımız sonuçlar bize göstermektedir ki tane boyutunun küçülmesi ile
birlikte yoğunluk yükselmektedir. Bu yoğunluk yükselmesi tane sınırlarının çoğalması ile
birlikte tane sınırlarının oldukça iyi bir şekilde boyun vererek daha yoğun yapılar elde
edilebileceğini desteklemektedir.
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Şekil 2. Belirli sıcaklıklarda değişen

yüzdece yoğunluk değerleri

3.2. Sertlik
Mikro vickers yüzey sertlik testi gerçekleştirilmeden önce numunelerin yüzeyleri
zımparalama ve parlatma işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra vickers sertlik ölçümleri
hücre duvarından gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’de vickers yüzey sertlik ölçüm grafiği
görülmektedir. Görüldüğü üzere en iyi sertlik değeri 1100 oC 2 saat için elde edilmiştir.
290
280

Sertlik (HV)

270
260
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Şekil 3. Sıcaklığa bağlı değişen hücre

Sıcaklık( C)

duvarı sertlik değerleri

≤30 µm tane boyutuna sahip titanyum numunelerine farklı sıcaklıkta ve sürede vakumlu
sinterleme yapılmıştır. Sertlik test sonuçlarına bakılacak olursa 286.4 HV ile en yüksek
sertlik değeri 1100 oC ve 2 saatlik sinterleme sonucuna aittir. Sıcaklık değerleri 900,
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1000, 1100, 1150,1200 oC sahip numunelerin sertlik değerleri ise sırasıyla 216.2, 247.1,
286.4, 276.1,272.3 HV ile sıcaklık düşüşüyle düşüş göstermektedir. Hata yapını azaltmak
için numunenin farklı bölgelerine uygulanan sertlik testleri sonucunda yukarda görüldüğü
üzere sıcaklık yükseldikçe sertlik değeride gittikçe artmıştır. Buda bize sıcaklık değer
artışının mikroyapı üzerinde olumlu etki gösterdiğini kanıtlar.
Tane boyutu, ortalama tane çapı çok kristalli metallerin mekanik özellikleri üzerinden
önemli bir etkiye sahiptir. Farklı kristal yönlenmelere sahip taneler, doğal olarak
dislokasyon hareketlerini engelleyici gibi davranır. Bu tanelerin farklı yönlenmesi
nedeniyle, dislokasyon hareketi taneler arasında hareket ederken yönünü değiştirmesi
gerekir ve bu yönlenme arttıkça dislokasyon hareketi zorlaşır. Eğer dislokasyon hareketi
büyük açılı bir tane sınırına denk gelirse geçemez ve tane sınırlarında yığılır. Bu da
malzemede iç gerilmelerin oluşmasına neden olur.
Küçük çaplı tane boyutuna sahip olan malzemelerde daha fazla tane sınırı vardır. Tane
sınırının fazla olması ise dislokasyon hareketini kaba taneli olan malzemelere göre daha iyi
engellemektedir. Bu da küçük tane boyutuna sahip malzemelerin kaba taneli olanlara göre
daha sert ve dayanımlı olduğunu gösterir. Hall-Petch denklemi (Denklem 2) de
malzemenin akma dayanımı ile tane boyutu arasında ki ilişkiyi gösterir.[7]
ak =  + kyd-1/2
(2)

Denklem 2’deki ak akma dayanımını,  ve ky malzemeye özgü sabitler, d ise ortalama
tane çapını göstermektedir. Hall-Petch denklemi çok küçük ve çok büyük taneli
malzemeler için geçerli değildir. Denklem 2’de görüldüğü üzere akma dayanımı ile tane
çapının arasındaki bağlantıyı belirtir. Tane boyutunun küçülmesi dayanımın yanı sıra
malzemenin tokluğunuda arttırmaktadır.[7]
3.3. Basma Dayanımı
En iyi basma dayanımı 25.6 MPa ile 1100 oC’de 2 saat boyunca sinterlenmiş titanyum
köpük numunesinde çıkmıştır. Aynı sürede düşen sıcaklık değeriyle birlikte titanyum
köpük numunelerinin basma dayanımı azalmıştır. Bu da sıcaklık artışıyla birlikte titanyum
köpük malzemesinin daha iyi boyun vermesi ve daha fazla tane sınırı kurduğunu
göstermektedir. Şekil 4’te ise bu köpüklerin fotoğrafı ve hücre duvarının mikroyapı
görüntüleri verilmiştir. Verildiği üzere 1100 oC’de 2 saat sinterleme sonrası taneler arası
boyun elde edilmiştir.
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a

c

b

Şekil 4. Üretilen titanyum köpüklerin görüntüsü (a) ve hücre duavrının mikroyapı analizi
(b-c).

5. Sonuç
Bu çalışmada titanyum köpük numuneleri toz metalürjisi yöntemi kullanılarak
hazırlanmıştır. İlk aşamada, tane büyüklüğü ≤30 µm olan titanyum tozları küresel ürelerle
homojen dağıtılmış şekilde preslenerek şekil verildi. Numuneler sırasıyla 900, 1000, 1100,
1150, 1200 oC’de ve 1, 2, 3 saat boyunca sinterlendi. Elde edilen numunelerin
karşılatırılması için yoğunluk, sertlik, basma testleri ve mikro yapı analizleri yapılmıştır.
Süre çalışmasında en iyi sonuç olarak 2 saat elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en
iyi sinterleme sıcaklığının 1100 C ve sinterleme süresi 2 saat olarak belirlenmiştir. Yapılan
SEM ve XRD analizlerinde saf Ti tozunun tane sınırlarında yoğunlaştığı ve homojen bir
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şekilde dağıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca yapı içinde ikincil fazlara rastlanılmadığı
belirlenmiştir. En iyi sertlik değeri 286,4 HV olarak ölçülmüştür. Ortalama olarak 25,56
MPa olan basma gerilmesi gözenek oranının %72 lere çıkması ile 15,6 MPa olarak
ölçülmüştür. Ham yoğunluk 1,89 g/cm3 ürenin uzaklaştırılması ile 1,26 g/cm3e
indirilmiştir.
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KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE YENİDEN KULLANIM YAKLAŞIMI:
SPOR YAPISINDAN MÜZEYE
Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serap FAİZ BÜYÜKÇAM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Bugün kentler hızlı bir şekilde değişip, dönüşmektedir. Kentsel kimlik kaybolmakta ve
kentler artık birbirine benzemeye başlamaktadır. Bu durum karşısında kentsel
sürdürülebilirlik önemli bir konu haline gelmiştir. Kentsel sürdürülebilirlik çok boyutlu bir
yaklaşım olup, en etkin öğelerinden biri de fiziksel çevredir. Kentlerdeki fiziksel çevre,
mimarlık tarihi acısından kültür, üslup, malzeme ve teknik bilgi taşınmasını sağlarken,
kentin o dönemdeki, sosyo-kütürel ve ekonomik yapısı ile ilgili de somut veri kaynağıdır.
Yapılar zaman içerisinde işlevlerini kaybetseler de kentlinin onlara yüklediği anlam,
kültürel kimliğin sürekliliği, toplumsal belleğin oluşması ve korunması açısından
varlıklarına sürdürmeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle yapılar sahip oldukları değerlere
bağlı olarak yeniden kullanım yolu ile sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Bu çalışmada, kent
yaşamında önemli bir yere sahip yapıların, farklı bir işlevle yaşamına devam ederken
kentsel sürdürülebilirliğe katkısının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Problem, yapının
sahip olduğu değerlerin ne ölçüde taşındığı üzerinden ele alınmıştır. Yapının eski ve yeni
durumu ile ilgili veri toplanmış, fiziksel olarak taşınan izler tespit edilmiştir. Yapının işlev
değişimiyle beraber, yapı ile kentin kurduğu ilişkinin şekli ve anlamı ortaya koyma adına
bir anket çalışması yapılmıştır. Bugün 19 Mayıs 1919 Panorama Müzesi olarak hizmet
veren Samsun kentinde spor kültürünün önemli temsili yapılarından olan Yaşar Doğu
Kapalı Spor Salonu çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Yapının geçirdiği değişim ve
taşıdığı değerler incelendiğinde, yapının formunun ve kütlesel açıdan sahip olduğu
değerlerin taşınabildiği, iç mekanda ise bu konuya daha az duyarlı olunduğu görülmüştür.
Kentli üzerinde eski kullanımı ile ilgili anıların canlı olduğu, yapının geçmişi hatırlattığı
görülmektedir. Sonuç olarak, yapıların fiziksel olarak varlıklarının devam ettirmeleri,
göstergelerin devamlılığı anlamına geldiği için kentsel sürdürülebilirlik açısından önemli
olduğu görülmektedir. Kütlesel anlamda gösterilen yaklaşımın, iç mekan kurgusunda da
sağlanması aslında bu tür yeniden kullanımları daha anlamlı ve değerli kılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Sürdürülebilirlik, Kent kimliği, Bellek, Yeniden kullanım,
Spor, Müze

GİRİŞ
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Küreselleşme beraberinde dünyada sosyal, kültürel ve ekonomik değişimi ve dönüşümü
getirmiştir. Kentin fiziksel yapısını etkilemiştir. Mevcut yapılaşma artan nüfus karşısında
yetersiz kalmış, ortaya çıkan yeni işlevsel gereksinimler, yeni yapılaşmayı zorunlu hale
getirmiştir. Bu durum kentte kendini, çeperlere doğru yayılmayı ve mevcut dokunun ise
değişime uğraması şeklinde göstermiştir. Bu olgu karşısında kentlerin sahip olduğu
değerleri koruması, gelecek nesillere aktarılması için çok yönlü ve farklı açılardan konuya
yaklaşmak gerektiği bir gerçektir. Kentsel alandaki müdahalede neyin niçin yapıldığı iyi
düşünülmelidir. Tarihsel değeri olan yapıların yanında kentin sosyal kültürel ve ekonomik
yaşamına tanıklık etmiş, dönemin mimari üslup, teknik ve malzeme özelliklerini taşıyan
yakın dönem yapılarının da korunması sağlanmalıdır.
Yakın dönem mimari mirasının korunması ile ilgili kuramsal çalışmanın az olması, yeteri
düzeyde uygulama örneğinin olmayışı, toplumdaki duyarlılığın gelişmemiş olması ve
koruma ile ilgili sınırlı bütçenin ayrılması nitelikli yapı kayıplarına neden olmaktadır.
Özellikle kentlerdeki arazi rantlarındaki artış, yapıların doğal ömrünü tamamlamadan
yıkılmasına ve yerlerine yenisinin yapılmasına neden olmaktadır [1]. Bu çalışmada, kent
yaşamında önemli yere sahip olmuş, süreçte atıl durumda kalmış nitelikli yapıların kent
yaşamına tekrar katılması yönünde yapılmış uygulamalara dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Bu amaçla, Türkiye genelinde benzer nitelikte yıkılan kapalı spor salonlarına karşın
koruma yoluna gidilen ve yeniden işlevlendirilen eski Samsun 19 Mayıs Kapalı Spor
Salonu değerlendirilmiştir. Bunun için yeniden işlevlendirilerek 1919 Panorama Müzesi
olarak kent yaşamına kazandırılan yapıda, eski yapıya ait fiziksel ve sosyal izler
araştırılmıştır. Sonuç bölümünde bu uygulamadan yola çıkılarak yapıların yeniden
kullanımda formun korunmasının yeterli olmadığı, iç mekan kurgusunun yanında çevresel,
sosyal ve kültürel faktörlerinde dikkate alınması gerektiği üzerinde durulmuştur.
YIKMAYA KARŞI YENİDEN KULLANIM
Küreselleşme ile beraber kentlerde ortaya çıkan ekonomik, toplumsal, teknolojik
gelişmeler ve hız temelli yenilikler kentlerde değişime ve dönüşüme neden olmaktadır.
Kentler çeperlere doğru hızlıca yayılmakta, mevcut kent dokusunda ise tekil veya bölgesel
ölçekte yapma ve yıkma eylemi görülmektedir. Türkiye’de özellikler yakın dönede bu
yıkımlar sonucu nitelikli birçok mimari ürün yok olmuştur. Kent ve ülke tarihinde yer
etmiş özellikle Cumhuriyet dönemi yapılarında önemli kayıplar verilmiştir. Spor yapıları
özelinde konu değerlendirildiğinde spor kültüründe yer almış, bir çok etkinliğe ev sahipliği
yapmış stadyumlar ve kapalı spor salonları yıkılmıştır. İstanbul, Ankara, Antalya, Trabzon,
Hayat, Zonguldak, Sivas, Afyonkarahisar başta olmak üzere özellikle eş zamanlı olarak
yıkılan kapalı spor salonları genel olarak şehrin dışına taşınmış ve mevcut alanlar farklı bir
işlevle değerlendirilmiştir (Şekil1). Yaklaşık 40-50 yıllık bir geçmişe sahip bu salonlar,
şehirde sportif faaliyetlerin yanında kültürel, sosyal ve siyasi olmak üzere birçok etkinliği
de ev sahipliği yapmıştır. Kent yaşamı içerisinde var olmuş, küçük, büyük, kadın, erkek
birçok insanın anılarında yer etmiş, kentteki önemli olaylara ev sahipliği yapmış yapılardır.
Böylece sosyal yaşamın birer parçası haline gelmişlerdir. Ayrıca spor yapıları kitlesel
kullanıma hizmet etmeleri, kentte tek olmaları ve sahip oldukları form ile kent kimliğinde
ve toplumsal bellekte yer edinirler.
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Gazi Atatürk
Spor Salonu
(2013-Burdur)

2000

Atatürk Kapalı
Spor Salonu
(Sivas,2017)

100. Yıl Kapalı
Spor Salonu
(Konya,2018)

Lüleburgaz Kapalı
Spor Salonu
(Kıklareli,2018)

Abdi İpekçi
Spor Salonu
(İstanbul, 2018)

2015

Can Polat
Pamay Salonu
(Zonguldak,2016)

Atatürk Spor
Salonu,
(Aftonkarahisar,
2019)

2020

Yassıada Kapalı
Spor Salonu
(İstanbul,2018)

Atatürk Spor
Salonu
(Antalya,2018)

Atatürk Spor
Salonu
(Uşak,2018)

Şekil1. Yakın dönemde yıkılan kapalı spor yapıları
Mimaride yıkma eylemi genel olarak yapılı çevrenin temizlenmesi, yok olması, ortadan
kaldırması olarak tariflenebilir. Mimaride tarihi süreçten beri var olan yapma ve yıkma
döngüsü, zamanın koşullarına göre anlam ve amaç değişimine uğramaktadır. Günümüzde
yaratıcı yıkıcılık olarak literatür de yer bulmaya başlayan ve yaratmak/dönüştürmek
amacıyla bir şeyleri yıkmak anlamında kullanılan kavram, yoğun yapılaşma ile ortaya
çıkan yıkıcı gücün etkilerini dikkat etmeyi gerektirmektedir. Kapitalist sistem içerisinde
kentlerin üstlendikleri görevler ve bunun ile ilişkili yıkım, üretimin devamlılığı için bir
araç olarak kullanılmaktadır. Yıkım, yapmanın, inşa etmenin bir parçası olmuştur artık.
Yapma ve yıkma döngüsünden doğal çevrenin yanı sıra tekil bina ve/veya belli bir
bölgedeki yapı grubunun yıkılması ile kentli ve kentsel yaşam etkilenmektedir.
Mimarlık içinde bulunduğu düşünsel sistemin, sosyal ve kültürel ortamı mimarlığın
kendisinin de içinde olduğu ortak bir üretim alanına dönüşmektedir [2]. Bu noktada
bulunduğu dönemin, toplumun ve koşulların en önemli temsilcileri ve taşıyıcı öğeleridir.
Mimari bir ürünün yıkılması, oradan kaldırılması fiziksel bir yok olmuştan öte bir anlama
sahiptir. Mimari bir ürün, sahip olduğu mekan kurgusu, malzeme, estetik, üslubu ile
mimarlık tarihi açısından kazandığı bir değere sahiptir. Lefebvre ‘de bahsettiği gibi
mekânın, mekâna kazınmış bir tarihi vardır [3] Bu tarih mimarlık tarihinin yanı sıra
toplumsal belleğin oluşmasında ve sürdürülmesinde etkin bir role sahiptir. Yapılar kentsel
yaşam içerisinde üstlendikleri görevlerle ilişkili olarak çağrıştırdıkları, temsil ettikleri
düşünce ve hatırlattığı anılar ile belleğin depoları olarak görev alırlar. Var oldukları sürece
bir çağrıştırıcı öğe olarak görev alırlar.
Bir yapın yıkılması aslında aşina olunan, yaşanmışlıkların tanığının, izlerin ve birikimlerin
yok olması anlamına gelmektedir. Bu yapıların yıkımını görmek ve yokluğu ile yaşamak
birey ve kentli üzerinde çok yönlü etkilere sahiptir (Şekil2). Halbwachs, fiziksel evrenini
oluşturan nesnelerin yıkımına tanıklık eden bireyin, kendisinden bir parçanın da bu yıkımla
öldüğünü öne sürmektedir[4]. Ganiç ise yapının fiziksel sürekliliği sonlandığında, ortaya
çıkan yeni fiziksel durumun tanımladığı eksiklik, yerin toplumsal bellekteki imgesiyle bir
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çatışma yaşadığını vurgular [5]. Artun ise kent mekânındaki kimi yapıların yıkımını bir tür
yenilgi olarak değerlendirir[6]. Diğer taraftan, yıkımlarla yapıların yaşam sürelerinin
kısalması, kentlerdeki farklılaşma potansiyelinin yitirilmesi anlamına gelmektedir [7]
Fiziksel yıkım beraberinde zihinsel bir yıkımı getirir. Unutmayı tetikler ve bu durum
bellekte ve kentsel süreklilikte kopuşa neden olur.

Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonu

19 Mayıs Kapalı Spor Salonu

Şekil2. Yakın dönede yıkılan kapalı spor salonlar [8],[9],[10].
Kentlerdeki bu hızlı değişim ve dönüşümün temelini oluşturan yıkma eylemi ve ortaya
çıkan sonuçları düşünüldüğünde yeniden kullanım daha da anlamlı bir kavram haline
gelmiştir. Bu noktada kentlerde bir şekilde atıl durumda kalmış nitelikli yapıların, yok
olmasının önünde tekrar kent yaşamına katılması yönünde bir yaklaşım ekonomik, sosyal,
kültürel vb. yönlerden olumlu bir tavır olacaktır. Hangi yapının korunması gerektiği sorusu
ile başlayan süreçte koruma içerisinde birçok faktörü ve adımı barındırmaktadır.
Korumada genel olarak zaman başta olmak üzere sosyokültürel yaşamdaki yeri, tarihsel bir
olayın tanığı olması, toplumsal bellekte yer etmiş, mimari özellikleri, konumu ve tarihi
süreç içerinde tek, özgün, temsiliyet gücü gibi özellikler temel belirleyici faktörler olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Yeniden kullanmada yapının sahip olduğu değerlerin korunarak, yeniden işlevlendirmede
gereksinimlerin karşılanması yönünde müdahaleleri yapmayı gerektirmektedir. Yeniden
işlevlendirme kavramı, en basit şekliyle, yapıyı tadilatlarla yeni ihtiyaçlara uygun hale
getirme şeklinde tanımlanabilir[11]. Müdahalenin boyutunu ise çok mevcut yapının sahip
olduğu değerleri kaybetmeden mevcut işlev için en az müdahaleyle olması beklenir.
Binaların yeniden işlevledirilerek kent yaşamına tekrar kazandırılması, yapının geçmişten
taşınan izlerin yanı sıra, şimdide var olan mekan kurgusu, malzeme, teknoloji gibi
bilgilerin geleceğe aktarılmasıdır. Böylece mekansal, zamansal ve mimari süreklilik ile
kentteki süreklilik sağlanmış olur. Kentsel süreklilik, kentte var olmuş sosyal, kültürel,
ekonomik vb. yaşamın ve bununla ilişkili en önemli temsilcilerinden olan fiziksel çevrenin
korunması ve devamlılığın sağlanması ile mümkün olur. Yeniden kullanımda özellikle
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yeniden işlevlendirmede geçmişten gelen izlerin yok edilmemesi,
katmanlaşmanın hissedilmesi ile oluşabilecek karmaşa ortadan kaldırılmış olur.

yapıdaki

Yeniden işlevlendirmede her yapının güçlü ve zayıf yönlerinin ve kendine özgü
problemleri sahip olması şablon bir müdahale biçimini mümkün kılmamaktadır [12].
Yapının sahip olduğu değerlerin korunması esası göz önüne alınarak yeni işlevlendirmede
en az müdahale genel kabul olarak değerlendirilir. Özellikle bu noktada etkin faktör yapı
için düşünülen yeni işlevdir. Yeni işlevin yapıya uygulanacak müdahalenin boyutunu
belirleyeceğinden, seçilen işlev kilit bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan mevcut kullanım
alışkanlığı, yapının çevrenini buna göre oluştuğu düşünüldüğünde ve bellekte bu form bu
işlev ile imgelendiğinden, yeni seçilen işlevde mevcut işleve benzer işlev tercihi edilmesi
süreklilik açısından olumlu bir tercih olacaktır.
Araştırma Tasarımı
Kentlerdeki tarihsel ve kültürel süreklilik için mekansal izlerin korunması önemli
faktördür. Bugün Türkiye genelinde 2000’li yıldan sonra önemli spor yapısı yıkılmıştır. Bu
durum spor kültürü başta olmak üzere kent kimliği ve toplumsal bellek açısından ciddi
sorunlara neden olmakta/olacaktır. Bu süreçte Samsun İlkadım ilçesinde yer alan eski
Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu yıkılmayarak yeniden işlevlendirilmiş olması, spor
yapılarında yaşanan bu yıkım karşısında olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
Çalışmada yeniden işlevlendirme de izlenen yol araştırılmıştır. Değişimin izleri fiziksel ve
soysal olarak değerlendirilmiştir. Fiziksel izler için öncelikle eski ve yeni yapı plan, kesit,
görünüş ve literatür bilgilerine bağlı olarak karşılaştırıldı. Yeniden işlevlendirmede
korunan, değiştirilen ve eklenen yerlerin neler olduğu tespit edildi. Diğer taraftan sosyal izi
tespit etmek amacı ile hazırlanan anket katılımcı profil bilgileri, eski yaşar doğu spor
salonu ve yeni müze ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Katılımcılara ait profil bilgilerine
Tablo1’de yer verilmiştir. 120 kişiye uygulanan anket verileri çalışmada grafik olarak
aktarılmıştır.
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Tablo1. Ankete katılan kişilere ait profil bilgileri
Katılımcı profili
Yaş

Cinsiyet

Eğitim Düzeyi

Medeni Durum
Çalışma Durumu
Ekonomik Durumu

Memleketi

Samsunda yaşadığı süre

Grup
30 yaş ve altı
31-40 yaş arası
41-50 yaş arası
51 yaş ve üzeri
Kadın
Erkek
ilköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Evli
Bekar
Evet
Hayır
Alt gelir/ Alt orta
Orta gelir
Orta Üst/Üst Gelir
Samsun
Diğer
10 yıl ve daha az
11-20 yıl
21-30 yıl
31-40 yıl
41 yıl ve üzeri

%
20,4
27,4
23,9
28,3
58.6
41.4
1.6
10.9
10.9
57.8
18.8
62.2
37.8
68.0
32.0
17.1
60.2
22.7
48.4
51.6
18,6
28,3
24,8
19,5
8,8

Çalışmada seçilen yapı ise kente uzun yıllar hizmet etmiş, spor, gösteri, konser vb.
etkinliklerin yapıldığı, yeri ve işlevi açısından kent yaşamı içerisinde yer alan, kentlinin
aktif olarak deneyimlediği ve konumu ile görsel olarak görülen bir spor yapısıdır. Kapasite
olarak yetersiz kalması sonucu, Samsun Tekkeköy’de aynı isimler yeni bir kapalı spor
salonu yapılmıştır. Mevcut salon ise 2018 yılında yenilenerek müze olarak hizmet vermeye
başlamıştır(Tablo1).

Tablo2. Çalışma alanına ait genel bilgiler[13]

Samsun 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu
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1919 Mayıs Panorama Müzesi

Yer
Yapım Yılı
İşlev Değişikli Tarihi
Eski işlevi
Yeni işlevi
Mimar

Samsun-İlkadım
?
2018
Spor Salonu (Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu)
Müze (Panorama 1919 Müzesi)
Emre Arolat Mimarlık (Çevre düzenlemesi)
Siluet Mimarlık(Yapı)

KAPALI SPOR SALONUNDAN MÜZEYE DEĞİŞİMİN İZİ
Yapıdaki yeniden kullanımda
değerlendirildiğinde;

işlev

değişikliğinin

fiziksel

ve

sosyal

olarak

Fiziksel değişimin izleri; Samsun’un en önemli meydanlarından birinde yer alan eski
Yaşar Doğu Spor Salonu; Dijital Gösterim Merkezi ve Panoroma Müzesi olarak
işlevlendirilmiştir. Yeniden işlevlendirmede yapıda korunan, değişen ve eklere
bakıldığında;
•
•
•

Monoblok bir cephe elde etme adına yapının renkli dış cephesi alüminyum
kompozit paneller ile kaplanmıştır.
Eski salonun giriş bölümü meydan tarafına alınmış ve görünür hale getirilmiştir
(Şekil1).
Yapının dış kontörleri korunmuş, iç mekan örgütlenmesinde ise önemli
değişikliklere gidilmiştir. Girişin alındığı yerde cam giriş kütlesi ek olarak inşa
edilmiştir. Ayrıca seyir terası ve bunu destekleyen kafe, sergi alanı gibi yapının
çevresinde de bir düzenlemeye gidilmiştir. Seyir terası yapının görünümünü farklı
bir boyuta taşımıştır(Şekil3).
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Şekil3. Mevcut yapıya eklenen cam kütle ve eski-yeni plan şeması

Şekil4. Mevcut yapının çevresinde yapılan düzenleme

Şekil5. Yapıda iç mekanın öncesi ve sonrası
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•

Mevcut yapının salon kısmı tamamen değişmiştir. İç mekan üç ana bölümden
oluşmaktadır. İlk bölüm yaklaşık 500 m² büyüklüğünde bir dijital gösterim alanı
mevcuttur. Burada Atatürk’ün Samsun’a çıkışını anlatan dijital bir gösterim
yapılmaktadır. İkinci bölüm 300 m² alana sahip olan dioroma bölümü vardır. Burası
Atatürk’ün Dikmen sırtlarında Seymenler tarafından karşılandığı anın anlatıldığı
bölümdür. Üçüncü alan ise 170 m² ve geçici sergilerin olduğu alandır. Ortadaki ana
hacim dijital ve diagromik salon olmak üzere ikiye ayrılmış ve yapının burada
hissedilen eğrisel çatısı saklanmış, içeride eski yapıya ait öğeler hissedilmemektedir
(Şekil5) [14],[15].
• Destek birimin yer aldığı noktalarda ise kısmen mevcut yapı korunmuştur.
Sosyal olarak değişimin izleri; Çalışmada eski ve şimdiki yapının kent ve kentli için
anlamını ölçmek amacı ile kentte yaşayanlara anket uygulanmıştır. Anket sonucunda elde
edilen veriler değerlendirildiğinde;
Öncelikle ankette, Eski Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonun katılımcılar tarafından bilinirlini
ve yapı ile kurdukları ilişkiyi tespit etmek amacı ile maddeler verilmiştir. Katılımcıların
çoğunun kentte uzun yıllar hizmet etmiş bir yapı olduğunu ve seyirci veya bir görev
dahilinde yapıyı kullandıklarını belirmişlerdir. Çok az kısmı spor salonu olarak yapının
ismini ilk defa duyduğunu (%4.8) veya sadece ismini bildiğini (%4.8) belirmiştir (Şekil6).

Şekil6. Eski Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonun bilinirliği
Katılımcıların yapıyı deneyimleyip deneyimlemediğini belirlemek için “Eski Yaşar Doğu
Spor Salonuna hiç gittiniz mi?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların %88.57’sinin salonu
deneyimlediği görülmektedir (Şekil7). Genel olarak katılımcılar kapalı spor salonunu
kullanım şeklini; müsabaka ve konser, halk oyunları etkinliklerinde seyirci olarak,
basketbol, voleybol maçlarına ve satranç turnuvalarına sporcu, antrenör ve hakem olarak,
okul etkinliklerinde, amatör veya profesyonel sporcu olarak kullandıklarını belirtmişlerdir.
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Şekil7. Katılımcının eski Yaşar Doğu Spor salonuna kullanım durumu

Eski Yaşar Doğu Spor Salonun düşündüğünüzde kent veya katılımcı için ne anlam ifade
ettiğine bakıldığında, katılımcılar çocukluk ve gençlik yıllarında yapıyı çokça
kullandıklarını, spora karşı ilgilerini o günlerde geldiğini vurgulamışlardır. Spor dışında
kentteki sosyal ve kültürel etkinliklerde de bu yapıyı kullandıklarını ve güzel anılar
biriktirdiklerini vurgulamışlardır. Spor kültürü açısından, sportif faaliyetler için önemli bir
figür olarak görülmekte ve merkezi olması ulaşımını kolaylaştırdığı vurgusu yapılmaktadır.
Kentsel bellek açısından, merkezi yapısı ile kentte işlevsel katkısının dışında görsel olarak
ta varlığıyla referans noktası olmasını sağlamıştır. Cumhuriyet meydanında komşu olması,
yol tariflerinde kullanılması, bulunduğu hat üzerinde dolmuş durağının olması kent
yaşamına fiziksel varlığı ve toplumsal yaşamdaki etkinliği ile kent kimliğinde ve
belleğinde önemli bir yapı haline gelmiştir. Bunun yanında yapıyı tarihi bulmayanlar, daha
iyisine ihtiyaç vardı şeklinde de yorum yapan katılımcılar mevcuttur.
Katılımcıların Eski Yaşar Doğu Spor Salonu’nun şuan ki durumu ile ilgili bilgisi olup
olmadığı sorulduğundan %50.96’i değişime uğradığını bildiklerini belirtmişlerdir (Şekil8).
Yapının belli bir süre atıl kalması ve eski işlevi ile devam etmemesi yapıya karşı olan
ilginin ve bilginin azalmasına neden olmuştur. Merkezi konumuna rağmen bu oranın yarı
yarıya çıkması dikkate değer olarak görülmüştür.

Şekil8. Katılımcıların yapılan işlev değişikliği ile ilgili bilgi durumu
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Şekil9. Katılımcıların yapılan işlev değişikliğin ile ilgili tutumu
Eski Yaşar Doğu Spor Salonu’nun "Panorama 1919 Müzesi" 'ne dönüşmesi il ilgili
katılımcıların yaklaşımına bakıldığında % 51,04’ubu durumu olumsuz olarak
değerlendirmiştir(Şekil9). Genel olarak müzeye dönüştürülmesi ile katılımcılar ilgili
olarak dört ana görüş çerçevesinde fikir belirtmişlerdir;
•
•
•

•

Spor salonu olarak yapının yaşamına devam etmesinin daha doğru olacağı,
Yıkılmamış olmasının olumlu olduğu
Yapının müze olarak değerlendirilmesini çok gerekli bir ihtiyaç olmadığını,
panorama müzenin başka yerde yapılabileceği, yapının spor müzesi olarak
değerlendirilmesinin daha anlamlı olduğu
Yapının yeni görünümün bulunduğu ortama modern bir görünüm kattığı
vurgulanmıştır.

•
SONUÇ
Samsun kenti bugün değerlendirildiğinde, özellikle Cumhuriyet dönemine ait birçok
nitelikli yapının yıkıldığı, bazılarının atıl durumda olduğu görülmektedir. Tütün
fabrikasının yeniden işlevlendirildiği Bulvar AVM’de olduğu gibi yaşamına devam eden
yapılarda mevcuttur. Kentsel değerlerin korunması, kent kimliği ve belleği açısından
kentin sosyal ve kültürel yaşamına tanıklık etmiş yapıların yaşatılması toplum tarafında
duyarlı olunası gereken bir durumken, yetkili kişilerce de koruma bir esas olarak
belirlenmelidir. Bu noktadan yola çıkarak yeniden işlevlendirilerek korunan eskinin spor
yapısı bugünün müze yapısını değerlendirdiğimiz de;
•

•
•
•

Yapının fiziksel açıdan korunmuş olması, bellekte bir çağrıştırıcı öğe olarak
varlığını devam ettirmesi olumlu bulunmuştur. Merkezi konumu kenti kullanan
kişilerce sık sık görsel temas kurulmasını sağlayacaktır.
Yapı içerisinde işlevsel ve fiziksel olarak iz taşımamaktadır. İçerisinde başka bir
kütle hissi uyandırmaktadır. Eskiyi hatırlatacak izler mekandan silinmiştir.
Yapı yeni işlev için bir kabuk olarak kullanılmış, içeride eski izlerin taşınması
yönünde bir kaygı edinilmediği görülmüştür.
Yapının farklı bir işlevle devam etmesi ise sosyal yaşamın sürekliliği açısından
olumsuz bulunmuştur. Müze olarak değerlendirilecekse dahi önceki işlevi ile
ilişkilendirilmesinin daha anlamlı olacaktır.
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•

Kent için önemli yapıların yeniden kullanımında, karar vericilerin kentli ile iletişim
içinde olmaları gerekmektedir.
Bugün hızla değişen kentlerde yapının yıkılmamış olması en önemli artı değer olarak
görülürken, yeniden kullanımlarda eski işlev, çevresel faktörler ve kentli faktörü göz önüne
alınarak tercihte bulunulması çalışmanın genel sonucu olarak değerlendirilebilinir. Sonuç
olarak, yapıların fiziksel olarak varlıklarının devam ettirmeleri, göstergelerin devamlılığı
anlamına geldiği için kentsel sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu görülmektedir.
Kütlesel anlamda gösterilen yaklaşımın, iç mekan kurgusunda da sağlanması aslında bu tür
yeniden kullanımları daha anlamlı ve değerli kılacaktır. Kentlerdeki yerler ve mekanlar
bellekte işlevlerine, formlarına, yaşanmışlıklara vb. faktörlere bağlı olarak kodlanırlar. Bir
yerde yaşanan yıkım veya işlev değişikliği o yerle beraber çevresinin ve kullanıcısının da
değişmesi anlamına gelmektedir. Kentsel süreklilik açısından bir kopuşa neden olmaktadır.
Yeniden kullanımda eski işlevin bir şekilde yeni yapıda yaşatılması askında koruma
ilkelerinin ana esaslarından olmalıdır.
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KATI ROKET YAKIT ÜRETİMİ
Ahmet PUGUR
Fevzi ŞAHİN
Lütfü NAMLI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Son yıllarda ülkemizde savunma sanayinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ülkemizde
teknolojik gelişmeler, üniversite ve lise düzeyinde ilginin ve bilincin artırılması amacıyla
birçok kurum tarafından çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. Geçen sene birincisi
düzenlenen TEKNOFEST dünya çapında ses getiren önemli bir yarışma haline gelmiştir.
Bu yarışmaların en dikkat çekenleri alçak ve yüksek irtifa model roket yarışmalarıdır.
Ayrıca ülkemizde kısa ve orta menzil roket çalışmaları devam etmektedir. Roket
üretimindeki temel aşamalar; elektronik kontrol, aerodinamik yapı tasarımı ve yakıt
teknolojisidir.
Model katı roket yakıtlarının üretiminde kullanılan en temel bileşenler oksitleyici,
yanıcı madde ve bağlayıcı maddelerdir. Katı itici yakıtlar düşük güçlü patlayıcı maddeler
olup, etrafına basınçtan ziyade yüksek ısı ve düşük molekül ağırlıklı gaz üretmesi
amaçlanan kimyasal maddelerin bir karışımıdır. Oluşan yüksek sıcaklıklardaki gazlar ve
yanma ürünü tozlar hızla nozuldan dışarı atılır. Böylece Newtonun 3. Kanunu prensibine
bağlı olarak itici güç oluşturulmaktadır. Model katı roket yakıtlarında oksitleyici olarak
genellikle potasyum nitrat, sodyum nitrat, amonyum nitrat, potasyum perklorat ve
amonyum perklorat kullanılmaktadır. Yakıt olarak da kükürt, odun kömürü, karbon siyahı,
sakkaroz, glikoz, sorbitol, magnezyum ve alüminyum kullanılabilir. Bağlayıcı olarak
kullanılanlar ise dekstrin, gomalaka, parafin, silikon, PVC, epoksi ve çeşitli polimer türevli
reçinelerdir. Bağlayıcı maddelerin hemen hepsi organik bileşik olduğundan itici yakıt
bileşiminde aynı zamanda yakıt olarak da görev yaparlar.
Bu çalışmada model katı roket yakıt teknolojisi için optimizasyon çalışması yapılmıştır.
En sık kullanılan oksitleyici olan potasyum nitrat ve yanıcı madde olarak glikoz
kullanılmıştır. Bileşenlerin farklı oranlarında oluşturulan yakıtlar doğrudan toz halinde
kullanılabildiği gibi pişirilip soğutulduktan sonra da kullanılabilmektedir. Optimizasyon
çalışması kapsamında potasyum nitrat ve glikoz oranları toz ve pişirilmiş olarak
hazırlanmıştır. Oluşturulan yakıtlar model roket yapısında yanma süreleri ve itki kuvvetleri
ölçülerek en uygun yakıt elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçları dikkate alınarak
elde edilen optimum yakıtlara ilave edilecek yanmayı güçlendirici alüminyum,
magnezyum gibi maddelerin ilavesi ile yüksek irtifaların elde edilmesinin mümkün olduğu
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Katı roket yakıtı; model roketçilik; optimizasyon
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SOLID ROCKET FUEL PRODUCTION

Abstract
In recent years, important developments have taken place in the defense industry in our
country. In our country, various competitions are organized by many institutions in order
to increase the awareness and awareness at the level of university and high school.
TEKNOFEST, which was organized for the first time last year, has become an important
competition that has been worldwide. The most notable of these competitions are low and
high altitude model rocket competitions. In addition, short and medium range rocket
studies are continuing in our country. Basic steps in rocket production; electronic control,
aerodynamic structure design and fuel technology.
The most basic components used in the production of model solid rocket fuels are
oxidizers, fuels and binders. Solid propellant fuels are low-strength explosive substances
and are a mixture of chemicals intended to produce high temperatures and low molecular
weight gas rather than pressure. The gases formed at high temperatures and the combustion
products are rapidly discharged out of the nozzle. Thus, the driving force is created
depending on the principle of Newton's 3rd Law. In model solid rocket fuels, oxidation is
generally used as potassium nitrate, sodium nitrate, ammonium nitrate, potassium
perchlorate and ammonium perchlorate. Sulfur, charcoal, carbon black, sucrose, glucose,
sorbitol, magnesium and aluminum can be used as fuel. Those used as binders are dextrin,
shellac, paraffin, silicone, PVC, epoxy and various polymer derived resins. Since almost
all of the binders are organic compounds, they also act as fuel in the propellant
composition.
In this study, optimization of the model solid rocket fuel technology was performed.
Potassium nitrate, the most commonly used oxidizer, and glucose as a fuel were used. The
fuels formed in different proportions of the components can be used directly in powder
form or used after being cooked and cooled. In the scope of optimization study, potassium
nitrate and glucose ratios were prepared as powder and cooked. Fuel produced in the
model rocket structure of the burning time and thrust forces are measured by trying to
obtain the most appropriate fuel. It is thought that it is possible to obtain high altitudes by
addition of substances such as aluminum and magnesium which will be added to the
optimum fuels obtained by taking into account the results of the study.

Keywords: Solid rocket fuel; model rocketry; optimization

GİRİŞ
1960 - 2018 yılları arasında uzay teknolojilerindeki gelişmelerin hızlı bir şekilde artması ve
yaygınlaşan internet kullanımı ile bu bilgilere ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde model
roketçilik gitgide yaygınlaşan bir uğraş haline gelmiştir. Bu durum bilimsel anlamda
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teknolojinin gelişimine büyük ölçüde katkılar sağlamıştır. Model roketçilikte kullanılan
motorlar katı yakıtlı roket motorlarıdır. Bunun nedeni tasarımı ve imalat maliyetinin düşük
olmasıdır. Katı yakıtlara örnek vermemiz gerekirse şeker itici yakıtlar, kara barut itici
yakıtlar bu alanda en çok kullanılan yakıt türleridir.
Model roket motorlarında katı itici yakıtlar kullanılmaktadır. Katı itici yakıtların kolay
temin edilebilir olması ve maliyetlerinin düşük olması en önemli avantajlarındandır. Katı
itici yakıtlar temel bileşen olarak yanıcı madde ve oksitleyicilerden oluşmaktadır. Model
roketlerde genellikle oksitleyici olarak genellikle sodyum nitrat, potasyum nitrat, potasyum
perklorat, amonyum nitrat ve amonyum perklorat kullanılmaktadır. Yanıcı madde olarak
ise kükürt, odun kömürü, karbon siyahı, glikoz, sakkaroz, sorbitol ve alüminyum
kullanılabilmektedir [1].
Yakıtın ateşleme sıcaklığına ulaşması ile yanma reaksiyonu gerçekleşmektedir. Yanma
reaksiyonu sırasında oluşan yüksek sıcaklık ve basınç sayesinde yanma ürünlerinin sıcak
gaz halinde roket nozulundan dışarı itilmesiyle itki kuvveti oluşmaktadır [1]. Oluşan
kuvvet yakıt ve oksitleyici olarak kullanılan malzemelere bağlıdır. Aynı zamanda bu itki
kuvveti yakıtın hazırlanmasına, nozul oranına, yakıtın yanma boşluğunun geometrisine de
önemli ölçüde bağlıdır.
Yakıtın hazırlanmasında birçok teknik kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak yakıtın
pişirilerek veya toz halinde sıkıştırmasıyla yapılmaktadır. Yakıtın kullanılan oksitleyici ile
homojen karıştırılması yanma ve itici kuvvet için en önemli parametrelerdir.
Roket motorlarında yanma için gereken ateşleme verildikten sonra yanmanın homojen
oluşması için verilen yanma boşluğunun geometrisi oluşan itici kuvvet bir diğer önemli
parametredir. Şekil 1’de yanma geometrilerine göre oluşan kuvvet-zaman eğrileri

Şekil 2 Katı motorlar ve kullanılan yanma geometrilerine göre oluşan kuvvet-zaman eğrileri [2]

verilmiştir.
Model roketcilikte kullanılan en yaygın yanıcı madde ve oksitleyiciler sırasıyla potasyum
nitrat ve glikozdur. En genel hazırlama oranları kütlesel olarak % 65 potasyum nitrat ve %
35 glikoz kullanılmaktadır. Yakıtın hazırlama yöntemi açısından iki yol izlenmektedir.
Bunlar yakıtın pişirilerek hazırlanması veya toz halinde sıkıştırılarak kullanılmasıdır.
Bu çalışmada yakıt için oksitleyici olarak potasyum nitrat yanıcı madde için glikoz ve
bağlayıcı olarak mısır şurubu kullanılmıştır. Hazırlama oranları oksitleyici oranları için üç
farklı kütlesel oran % 60, %65 ve % 70 ve yanıcı madde için kütlesel % 32, % 27, % 22
kullanılmıştır. Bağlayıcı oranı sabit tutularak kütlece % 8 oranında kullanılmıştır.
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Hazırlama yöntemi olarak toz yakıt, pişmiş yakıt ve toz-pişmiş yakıt karışımları
denenmiştir. İtici kuvvet ölçümleri yatay zeminde model roket kapsülü ve kütle ölçer
kullanılarak yapılmıştır. Ölçümler sonucunda en yüksek itici kuvvete % 65 oksitleyici %
27 yanıcıdan oluşan % 50 toz yakıt ve % 65 oksitleyici % 27 yanıcıdan oluşan %50 pişmiş
yakıt oranlarında elde edilmiştir.

MATERYAL VE METOT
Model roket motorlarında genellikle katı itici yakıtlar kullanılır. Katı itici yakıtlar
oksitleyici maddenin yakıt olarak kullanılan organik bileşik ile bir yanma reaksiyonuna
girmesi sonucu ortaya çıkan yüksek hacimli gazın dar bir kesitten geçirilmesi sonucu
oluşan basınç farkından yararlanarak bir itki kuvveti oluşturur. Katı itici yakıtlarda
kullanılan en yaygın oksitleyiciler nitratlı bileşiklerdir. Genel anlamda en yaygın olarak
kullanılan oksitleyici potasyum nitrat(KNO3) bileşiğidir. Yakıt olarak ise odun kömürü,
kükürt ve glikoz kullanılır. Bu yakıtların yanma esnasında oksitleyici ve yakıt tanelerinin
ayrışmasını engellemek için bağlayıcı maddeler kullanılır. Bağlayıcı olarak kullanılan
maddeler organik bileşikler olduğu için aynı anda yanıcı görevi de üstlenirler.

2.1 Yakıtın Hazırlanması
Katı yakıtların hazırlanma aşamasında iki temel yöntem vardır. Bu yöntemlerden ilki
pişirme yöntemi, ikincisi ise toz halinde sıkıştırma yöntemidir [1]. Üretilen yakıt şeker itici
katı roket yakıtları sınıfına ait bir katı itici roket yakıtıdır. Yakıt üretiminde oksitleyici
olarak potasyum nitrat yanıcı madde olarak glikoz bağlayıcı olarak ise glikoz şurubu
kullanılmıştır. Bu çalışmada iki yöntemle de yakıt üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu
yöntemlerde üretilen iki yakıt içinde optimum bileşen kütlelerini belirlemek amacı ile
bileşen kütleleri değiştirilmiştir. Denemelerde kullanılan pişmiş ve toz yakıtın yüzdece
bileşen kütleleri aşağıdaki tablo 1’de verilmiştir. Bu oranlar arasından optimum değer %
65 potasyum nitrat kullanarak hazırlanan yakıt olarak belirlenmiştir.

Tablo 1 Pişmiş ve toz yakıtın yüzdece kütlesel bileşenleri
Oksitleyici
60
65
70

Yanıcı Madde
32
27
22

Bağlayıcı
8
8
8

Pişmiş olarak hazırlanan yakıtın üretim aşamaları şu şekildedir; 300-350 CO sıcaklıkta 4045 dakika arasında pişirilmesi sonucu şeker tanelerinin erimesi sağlanır eriyen şeker
taneleri potasyum nitrat tanelerinin etrafını sararak çok yüksek olan yanıcılık özelliklerinin
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kontrol altına alınmasını sağlarlar. Pişirme işleminin tamamlanması ile birlikte soğutulup
öğütülerek toz haline getirilir. Toz halindeki yakıt motor bloğunun içerisine kuru presleme
yöntemi ile sıkıştırılır. Silindirik biçimde oluşturulan yakıt kalıbının merkezinden yakıtın
boyunca bir yanma boşluğu açılır bu açılan yanma boşluğu sayesinde oluşan gazın
izleyeceği yol belirlenmiş olur. Toz halinde sıkıştırılarak üretilen yakıtın potasyum nitrat
ve glikoz taneleri bir karıştırma kabı içerisinde homojen olarak karıştırılan yakıt kuru
presleme yöntemi ile motor bloğu içine sıkıştırılır. Sıkıştırılan silindirik yakıt kalıbının
merkezinden bir yanma boşluğu oluşturulur.
Katı ve pişmiş yakıt hazırlama yönteminde ise bir karıştırma kabı içerisinde belirli
oranlarda homojen olarak karıştırılması ile uçuş denemelerinde kullanılacak yakıt
oluşturulmuştur. Oluşturulan yakıt için belirlenen karışım Yüzdece bileşen kütleleri
aşağıdaki tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2 Katı ve pişmiş yakıtların kütlece karışım oranları
Pişmiş Yakıt
40
50
60

Toz Yakıt
60
50
40

1.2 Kuvvet Ölçümleri
İtici kuvvet ölçümleri şekil 2’de gösterilen düzenek kullanılarak yapılmıştır. Deney
düzeneği model roket motorlarının itki kuvvetlerinin ölçüldüğü genel düzeneklerle
örtüşmektedir [3]. Motor kapsülünün içerisine tüm deneylerde 30 g yakıt konulmuştur.
Yakıt boşluğu olarak silindirik geometri seçilmiştir. Kütle ölçer 50 kg‘lık tartı
kullanılmıştır. İlerleme yatağı olarak PVC boru kullanılarak sürtünme minimuma
indirilmiştir.

Korucuyu kapsül
Model roket motoru kapsülü
Roketin yanma sonrası ilerleme yapacağı yatak
Nozul
Kütle ölçer

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

Şekil 3 İtici kuvvet ölçüm düzeneği
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BULGULAR
Model roket yakıt deneylerinde belirlenen oranlarda ve yöntemlerde kullanılan bileşenler
tablo 3’de verilmiştir. Deneylerde oluşan itki kuvvetleri yanma süresince kaydedilmiştir.
Yakıtlar için kuvvet zaman grafikleri oluşturulmuştur. Optimum yakıt oranının ve
hazırlama yöntemi için en yüksek itki kuvveti elde edilen oran seçilmiştir. Pişmiş yakıt
oranlarının artması yakıtta çok yüksek basınç ve hızlı yanma gözlenmiştir. Toz yakıt
oranlarının artırılması sonucunda yanma homojen gerçekleşmemiş ve istenilen itki kuvvet
değerleri ölçülememiştir. Pişmiş yakıtın öğütülerek toz yakıt ile karıştırılması sonucu
kuvvet ölçümleri belirlenen kuvvet ölçüm düzeneğinden ölçülebilmiştir.
Elde edilen kuvvet ölçümleri için genel bulgular şu şekildedir;
•
•

Potasyum nitrat oranı arttıkça yanma oranı yavaşlamaktadır.
Şeker miktarının artırılması ile yanma hızı önemli ölçüde değişmektedir. Şeker
oranının % 40 oranlarının aşılması yanma hızını düşürmektedir.
• Toz olarak oluşturulan yakıt ile pişirilerek oluşturulan yakıt arasında yanma süreleri
açısından önemli farklılıklar gözlenmiştir.
• Toz yakıt kontrolsüz yanarken, katı yakıt homojen yanmaktadır.
• Katı yakıt ile oluşturulan model roketlerde yanma çıkış nozulunun delik çapının
belirli bir ölçüden düşük olması halinde patlamalar gerçekleşmiştir.
• Toz yakıt ile oluşturulan model roketlerde yanmanın homojen olmaması itki
gücünü azaltmıştır.
• Toz haline getirilen katı yakıt ile toz yakıtın karışımı ile elde edilen yeni karışım
sayesinde istenilen itki gücüne ulaşılmıştır.
Tablo 3 Yapılan yakıt deneylerinin değişen bileşen oranları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Toz Yakıt Oranı
Oksitleyici
Yanıcı
Bağlayıcı
Oranı
Oranı
Oranı
60
32
8
65
27
8
70
22
8
30
16
4
36
19.2
4.8
24
12.8
3.2
32.5
13.5
4
39
16.2
4.8
26
10.8
3.2
35
11
4
42
13.2
4.8
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Pişmiş Yakıt Oranı
Oksitleyici
Yanıcı
Bağlayıcı
Oranı
Oranı
Oranı
60
32
8
65
27
8
70
22
8
30
16
4
24
12.8
3.2
36
19.2
4.8
30
16
4
26
10.8
3.2
39
16.2
4.8
35
11
4
28
8.8
3.2
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Yapılan deneylerde en yüksek itki kuvvetine % 50 oranlarında hazırlanan pişmiş ve toz
yakıt karışımında ulaşılmıştır. Bu yakıtların bileşenleri; yakıtların % 65 oksitleyici % 32
yanıcı madde ve % 8 bağlayıcıdan oluşmaktadır.
En yüksek itki kuvvetine sahip deneysel sonuçlar şekil 3’de gösterilmiştir. Maksimum
ulaşılan itki kuvveti yaklaşık 108 N olarak ölçülmüştür. Tüm deneylerde yakıt kütlesi 30 g
kullanılmıştır. Birim kütle için maksimum kuvvetin oranı yaklaşık 3.6 N/g olarak
ölçülmüştür. Model roket için kullanılan standart motorlar için bu değerler Tablo 4’de
verilmiştir.
Tablo 4 Standart model roket motorlarının maksimum itki kuvvetleri [4]
Motor İsmi

Maksimum itki kuvveti (N)

Cesaroni L 1050
Cesaroni L 851
Cesaroni M 1675
Cesaroni M 1545

1208.4
989.9
2499.2
1840.2

Birim kütle için maksimum kuvvetin
oranı (N/g)
0.35
0.26
0.47
0.38

120

İtki kuvveti (N)

100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Yanma Süresi (s)

Şekil 4 En yüksek itki kuvvetine sahip deneysel sonuçlar
Model roketlerin uçuş süreleri ve maksimum irtifa için maksimum itki kuvvetlerinin yanı
sıra yanma süreleri ve homojen yanma sırasında oluşan ortalama kuvvet değerleri de
önemli bir parametredir. Bu çalışmada elde edilen optimum yakıt için yanma süresi
yaklaşık 6 s olarak ölçülmüştür. Şekil 3 incelendiğinde maksimum kuvvet anlık olarak elde
edilmiş ancak hızlı bir düşüş gözlenmiştir. Bu durum model roketin uçuş rejimini ve
ortalama ivmelenmesini etkileyecektir. Elde edile yakıtın maksimum itki kuvvetinin
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yüksek olmasına rağmen bu değer zamanla korunamamıştır. Bu oranın korunması için
yakıtta geciktirici kullanılabilir.

SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı oranlarda potasyum nitrat (KNO3) ve pudra şekeri (C12O22 H11)
bileşenlerinin karışımı ile bir katı roket yakıtı üretilmiş ve bu yakıtın performans
iyileştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Yakıtın pişirilmesi, yanmanın daha homojen bir şekilde gerçekleşmesini
sağlamaktadır.
Yakıt içinde kullanılan potasyum nitrat (KNO3) oranının artırılması yanma hızını
düşürmektedir.
Yakıt içinde kullanılan pudra şekeri (C12H22O11) oranı belirli bir orana kadar oluşan
gaz miktarına olumlu etki yapmaktadır.
Yakıt içerisinde kullanılan bileşen kütlelerinin optimum değeri % 65 potasyum
nitrat (KNO3) ve %27 pudra şekeri ( C12H22O11) olarak belirlenmiştir.
Artan şeker kütlesine bağımlı olarak yanma hızı artarken yanma sonucu oluşan
yanma ürünlerinin kalıntı miktarları artmaktadır. Bu durum nozul tıkanması
gerçekleşip tahribata neden olur
Optimum bileşen kütlelerinden uzaklaştıkça oluşan gazın rengi griden siyaha
dönüşmektedir.
Toz yakıtta oluşan yanma kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmektedir.
Gaz çıkışının verimli bir şekilde gerçekleşmesi için motor bloğunun merkezinde
yanma boşluğu oluşturulmalıdır.
Üretilen bu yakıtta maksimum itki108 N ölçülmüştür.
Yakıt oluşturduğu 353.407 Ns’lik itkisi ile H sınıfı katı roket motorlarına ait bir
yakıttır.

KAYNAKÇA
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ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA KURULAN GEÇİCİ İŞ
İLİŞKİSİNDE FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Giriş
Geçici (ödünç) iş ilişkisi 22/5/2003 tarih ve 4857 Sayılı İş Kanununun (İşK) getirdiği
yeniliklerden biridir. Kanunun geçici iş ilişkisini düzenleyen 7.maddesinin 216 ilk halinde
sadece “meslek edinilmemiş” ya da “alelade” olarak nitelendirilen geçici iş ilişkisi yer
almakta idi. Söz konusu hükme, 06.05.2016 tarih ve 6715 S.lı “İş Kanunu ile Türkiye İş
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 217 değişikliği ile özel istihdam
büroları aracılığı ile kurulan “meslek edinilmiş ödünç iş ilişkisi” de eklenmiştir. Daha sonra
bu hüküm ile 25.06.2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun (TİKK) 17,
18 ve 19 ve 32/I-i hükümlerine dayanılarak “Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 218
çıkarılmıştır. Böylece özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisi uzun
tartışmalardan sonra mevzuatımızda yerini almıştır.
İş Kanunun Geçici İş İlişkisini düzenleyen 7. maddesinin değişik ilk fıkrasına göre
“Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı
şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle
kurulabilir”. Böylece geçici iş ilişkisi ya özel istihdam bürosu aracılığı ile ya da holding
bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme
yapmak suretiyle kurulabilecektir219. Özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş
ilişkisinin meslek edinilmiş olarak nitelendirilmesinin nedeni, bu ilişkide işçinin, ücretli
olarak işçi vermeyi meslek edinmiş bir işveren tarafından yalnızca başkasına ödünç
verilmek üzere işe alınmakta olmasıdır220.
İşK m. 7’de düzenlenen her iki tür geçici iş ilişkisinin kuruluşu, sona ermesi ve
hükümleri birbirinden farklıdır. İşçinin devir sırasında yazılı rızası alınmak suretiyle
kurulan meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinde, geçici işverenin, işçinin kendisinde
çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta
primlerinden, devreden işveren ile birlikte sorumlu olduğu açıkça belirtilmiştir (İşK m.
216

Geçici iş ilişkisinin 4857 Sayılı İş Kanununda düzenlenmiş olması, diğer İş Kanunlarının kapsamına
giren işlerde geçici iş ilişkisinin kurulup kurulamayacağı, kurulabilir ise kurumu düzenleyen ilgili 7. Maddenin
söz konusu iş ilişkilerine kıyasen uygulanabilip uygulanamayacağı tartışmasını beraberinde getirmiştir. Bu
sebeple öğretide, geçici iş ilişkisi kurumunun ya Alman hukukunda olduğu gibi genel bir kanun ile
düzenlenmesi ya da İşK m. 7’ye söz konusu hükmün diğer iş kanunlarının kapsamına giren hallerde de
uygulanacağı yönünde bir fıkra eklenmesi önerilmektedir, bkz. Nuri Çelik/ Nurşen Caniklioğlu/ Talat
Canbolat, İş Hukuku Dersleri, 30. Bası, İstanbul 2017, 208.
217
RG. 20.05.2016, 29717.
218
RG. 11.10.2016, 29854.
219
Bunun dışında başka bir şekilde geçici iş ilişkisinin kurulması öğretide mümkün görülmemektedir,
bkz. Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 208.
220
Orhan Ersun Civan, “Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Meslek Edinilmiş Ödünç (Geçici) İş İlişkisi”,
AÜHFD, 66 (2) 2017: 311-397, 315.
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7/son). Hâlbuki özel istihdam bürosu aracılığı ile kurulan geçici iş ilişkisinde işçi ile geçici
işveren arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ile geçici işveren yanında yapılan çalışmaların
karşılığından büronun ve geçici işverenin işçiye karşı sorumlulukları yeterli açıklıkta
kaleme alınmamıştır. Uygulamada henüz yeterince yaygınlaşmış olmamakla birlikte söz
konusu iş ilişkisinde işçinin geçici işveren yanında yapacağı fazla saatlerle çalışmalar
açısından ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların çözümü konusunda söz konusu
düzenleme yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmalara ilişkin İş Kanununda öngörülen
düzenlemeler karşısında şekle ilişkin bazı hususların ve işverenlerin sorumluluklarının
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu sebeple çalışmamızda özel istihdam bürosu
aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmalara ilişkin
hususlar ele alınmıştır. Olağan fazla çalışmalarda işçinin onayına ilişkin hususlar
netleştirildikten sonra fazla saatlerle çalışma karşılığından işverenlerin sorumlulukları ücret
ve serbest zaman açısından ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
1. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisinde Fazla Çalışma
ve Fazla sürelerle Çalışmalarda İşçinin Onayı
a. Genel Olarak
İşK m. 41’e göre fazla saatlerle çalışmalar için işçinin onayının alınması
gerekmektedir (f. VII). Hükümde geçen “fazla saatlerle çalışma”, hem fazla çalışma hem
de fazla sürelerle çalışmayı kapsadığı 221 için, fazla çalışmanın yanı sıra fazla sürelerle
çalışma için de işçinin onayının alınması gerekir 222 . Onay koşulu esasen ülkenin genel
yararı yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yapılan olağan fazla
saatlerle çalışmalar için gerekmekte olup223, Kanunun, zorunlu nedenlerle ve olağanüstü
hallerde yapılacak fazla çalışmaları düzenleyen 42 ve 43. maddelerinde bu koşul
aranmamıştır 224 . İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
Yönetmeliği’nin (FÇY) 225 m. 9/I hükmüne göre de “fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya
olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay
aranmaz”.

221

Nurşen Caniklioğlu/ Talat Canbolat: “4857 Sayılı İş Kanununda Para Cezasına Bağlanan
Yükümlülükler ve Bu Para Cezalarının Özellikleri”, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan, Kamu- İş, C. 7, S. 3,
2004, 221- 273, 244.
222
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 655; Polat Soyer, “Yeni Düzenlemeler Karşısında Fazla Saatlerle
Çalışmaya İlişkin Bazı Düşünceler”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 3, 2004, 797808, 800.
223
“…davacı fazla çalışma süreleri ile ilgili işverenle görüşmeye gidildiğinde işverenin, ellerinden
muvafakat name almak istediği, vermeyince iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüştür. Fazla çalışmalar için
işçinin muvafakatinin alınması yasal koşuldur. İşçinin çalışma sürelerinin belirlenmesini istemesi doğal
hakkıdır. O halde…feshin haksız olduğu anlaşılmıştır” (Y. 9. HD, 23.09.2010, E. 2008/39681, K. 2010/25700,
Çalışma ve Toplum 2011/2, 479 vd.).
224
Deniz ve Basın İş Kanunlarında da fazla çalışma için gemi adamı ya da gazetecinin onayının alınması
zorunluluğu öngörülmemiştir.
225
RG. 06.04.2004, 25425.
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Olağan fazla saatlerle çalışmalar için işçinin usulüne uygun bir şekilde onayı
alınmadan fazla çalışma yaptırılması hukuka aykırıdır226. İşçinin onayının kim tarafından
nasıl alınacağı FÇY’de düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 2017 yılında değiştirilen227 m. 9/II
hükmüne göre “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması
esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla
çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden
işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir” 228 . Bu hüküm
çerçevesinde özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde onayın hangi
işveren tarafından, nasıl ve ne zaman alınacağı ile vermiş olduğu onayı geri almak isteyen
işçinin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususları aşağıda ele alınacaktır.
b. İşçinin Onayının alınması
aa. İşçinin Onayının Hangi İşveren Tarafından Alınacağı Sorunu
Özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkilerinde fazla saatlerle çalışma
için işçinin onayının hangi işveren tarafından, ne zaman ve nasıl alınacağının bu iş ilişkisi
bağlamında ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yönetmeliğe göre fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı
onayının fazla çalışma ihtiyacı olan işverence iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da
bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınarak işçi özlük dosyasında saklanması gerektiğini daha
önce belirtmiştik (FÇY m. 9). Hükümde onayın fazla çalışma ihtiyacı olan işverence
alınacağı ifade edilmektedir. Fazla çalışmaya ihtiyaç duyan işveren bu iş ilişkisinde geçici
işverendir. Buna karşılık işçinin işvereni ise bürodur. Nitekim İşK m. 7’de yapılan
değişiklik ile hükmün ilk 14 fıkrasında ayrıntılı olarak düzenlenen meslek edinilmiş geçici
iş ilişkisinde, işçinin işvereninin özel istihdam bürosu olduğu 11. Fıkranın ilk cümlesinde
açıkça belirtilmiştir. Geçici işveren ile işçi açısından karşılıklı bazı hak ve yükümlülüklere
yer verilen hükümde bu ikili arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine değinilmemiştir.
Bununla birlikte geçici işçi çalıştıran işverene işin gereği ve geçici işçi sağlama
sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisi tanınmıştır (f. 9-a). Bu
yetki elbette fazla çalışma yapılıp yapılmayacağına karar vermeyi de kapsayacaktır. Bu
halde dahi işçinin onayının alınması gerekmektedir. Bu durumda işçinin geçici işveren
yanında yapacağı çalışmalarda fazla çalışmaya ilişkin onayı özel istihdam bürosu
tarafından mı alınmalıdır yoksa geçici işveren de bu onayı alabilmeli midir?
226

Fazla çalışmaya onay vermemiş işçinin fazla çalışmaya zorlanması, öğretide, işçinin böyle bir borcu
söz konusu olmadığı gerekçesiyle çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak değerlendirilmekte ve İşK m.
22 çerçevesinde çözüme ulaştırılması önerilmektedir, bkz. Hamdi Mollamahmutoğlu/ Muhittin Astarlı/ Ulaş
Baysal, İş Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014, 1247.
227
RG. 25.08.2017, 30165.
228
Değişiklikten önce hükümde, fazla çalışma ihtiyacı olan işveren tarafından bu onayın, her yılın
başında işçilerden yazılı olarak alınması ve işçi özlük dosyasında saklanması gerektiği hüküm altına alınmıştı.
Bu düzenleme sebebiyle iş sözleşmesiyle veya toplu iş sözleşmesiyle alınmış olsa bile, her yıl başında, işçinin
yazılı onayının yeniden alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Öğretide Kanunda yer almayan böyle bir
zorunluluğun getirilmesi, ayrıca “yıl” ifadesinin takvim yılı mı yoksa işçi işe başladığı tarihten itibaren bir yıllık
zaman dilimi mi olduğunun belirsizliği sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Eleştiriler ve tartışmalar için bkz.
Hatice Karacan Çetin, 4857 Sayılı İş Kanununa Göre fazla Çalışma, 5. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015, 108,
109.
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Kanunun açıkladığımız düzenlemesi karşısında işçinin işvereninin özel istihdam
bürosu olduğu konusunda şüphe olmamakla birlikte fazla çalışmaya ihtiyaç duyan işveren
büro değil geçici işverendir. Bu gerekçe ile hükmün lafzından hareketle onayın geçici
işveren tarafından alınması gerektiği savunulabilirse de kanaatimizce onay mutlaka özel
istihdam bürosu tarafından alınmalıdır. Bunun bir nedeni işçinin işvereninin büro
olmasıdır. Onay belgesinin saklanacağı işçi özlük dosyasının tutulmasından da işveren
olarak büro sorumludur (İşK m. 75). Diğer bir nedeni ise düzenlemenin genel eğilimidir.
Kurumu düzenleyen İşK m. 7’nin ilk 14 fıkrası genel olarak değerlendirildiğinde kanun
koyucunun, bu iş ilişkisinde geçici işvereni işçinin parasal talepleri ile karşı karşıya
bırakmak istemediği anlaşılmaktadır. Hükmün 8. fıkrasında geçici işçinin, geçici
işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans veya
borç alamayacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla büronun bilgisi olmaksızın işçiye fazla
çalışma yaptırılması bu çalışmalardan doğan ücretin kim tarafından ödeneceği sorununu
beraberinde getirecektir. Bu sebeple işçinin fazla çalışmaya ilişkin onayı mutlaka özel
istihdam bürosu tarafından alınmalıdır. Bununla birlikte büronun, işçinin fazla saatlerle
çalışmaya ilişkin onayını kendi adına alması için geçici işverene temsil yetkisi vermesinin
önünde bir engel bulunmamaktadır. Onayın başlangıçta iş sözleşmesi ile değil de sonradan
fazla çalışma ihtiyacı ortaya çıktığı anda işyerinde işin başında alınması gerektiğinde bu
yol pratik bir çözüm olacaktır.
bb. İşçinin Onayının Alınmasının Şekli
Fazla saatlerle çalışma için işçinin onayı Yönetmeliğe göre iş sözleşmesinin yapılması
esnasında alınabileceği gibi bu şekilde onay alınmamış ise yazılı olmak kaydıyla fazla
çalışma ihtiyacı ortaya çıktığında da alınabilir (FÇY m. 9/I, II). İşK m. 7/XI, c. 2’ye göre
“Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi
çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak
kurulur”. Görüldüğü üzere özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan (meslek edinilmiş)
geçici iş ilişkisinde büro ile işçi arasında iş sözleşmesi ve büro ile geçici işveren arasında
geçici işçi sağlama sözleşmesi olmak üzere iki ayrı sözleşme bulunmaktadır. Fazla
saatlerle çalışmalar için işçinin onayının, bu sözleşmelerden, büro ile işçi arasında
yapılacak olan iş sözleşmesi ile alınması gerekecektir. Nitekim büro ile geçici işveren
arasında yer alan geçici işçi sağlama sözleşmesi, iş sözleşmesi niteliğinde olmadığı gibi
işçi bu sözleşmenin tarafı da değildir. Hükümde, iş sözleşmesinin büro ile işçi arasında
yazılı yapılması öngörülmüştür229. Yönetmeliğe göre de fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışma yaptırmak için işçinin onayının yazılı olarak alınması gerekmektedir (FÇY m. 9/I).
Dolayısıyla büro ile işçi arasında imzalanan iş sözleşmesine konulacak bir hüküm ile
işçiden fazla saatlerle çalışmaya ilişkin olarak alınan onay, Yönetmelik çerçevesinde şekil
şartını sağlamış olacaktır.

229

Söz konusu yazılılık koşulu TBK m. 12/II gereği geçerlilik koşulu olarak kabul edilmektedir, bkz.
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 210; Civan, 317.
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cc. Geçici İşverenin İşçiden, Doğrudan, Fazla Saatlerle Çalışma Yapmasını
İsteyebilip İsteyemeyeceği Sorunu
Büro ile işçi arasında yer alan iş sözleşmesi ile işçinin fazla saatlerle çalışmaya ilişkin
onayının alınmış olması durumunda geçici işverenin bu sözleşmeye dayanarak işçiye fazla
çalışma yaptırabilip yaptıramayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Nitekim işçi ile geçici işveren arasında iş sözleşmesi bulunmamaktadır230. Geçici işverenin,
büro ile arasındaki geçici işçi sağlama sözleşmesinde işçiye fazla çalışma yaptırılacağı
öngörülmüş olsa dahi borç ilişkisinin nisbiliği sebebiyle bu sözleşmeye dayanarak işçiden
fazla çalışma talebinde bulunması da mümkün değildir. Bizim de katıldığımız görüşe231
göre büro ile geçici işveren arasında yer alan geçici işçi sağlama sözleşmesi, TBK m.
128’de düzenlenen ve garanti sözleşmesinin bir türü olarak kabul edilen232 “Üçüncü kişinin
fiilini üstlenme” niteliğini haizdir. Bu sebeple fiili taahhüt edilen üçüncü kişi konumundaki
işçi, sözleşme ilişkisinin dışında olup, bu sözleşmeden dolayı hak kazanmaz ya da borç
altına girmez233.
Geçici işverenin, işçi ile büro arasında imzalanmış olan iş sözleşmesine dayanması
hususunda ise 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan “üçüncü kişi
yararına sözleşme”(m. 129) ile yine aynı Kanunda düzenlenmiş olan “alacağın devri” (m.
183 vd.) kurumları öne çıkmaktadır. Öğretide bir görüş234 işçi ile işveren arasında, işçinin
başka işverenlere ödünç verilmesini içeren iş sözleşmelerini, üçüncü kişi yararına sözleşme
olarak nitelendirmektedir. İş K m. 7’nin eski düzenlemesi çerçevesinde meslek
edinilmemiş (alelade) geçici iş ilişkisi bağlamında konuyu ele alan bu görüş235, ödünç alan
işverenin ödünç aldığı işçiden iş görmesini isteme hakkı ile buna ilişkin yönetim ve talimat
verme yetkisinin bulunması; ödünç verilen işçinin, ödünç veren işverenle aralarında halen
devam eden iş sözleşmesinden doğan tüm defi ve itirazları, ödünç alan işverene karşı da
öne sürebilmesinden hareketle tam üçüncü kişi lehine sözleşme olarak kabul etmektedir.
Öğretide alternatif olarak tartışılan 236 alacağın devri kurumu ise devir ile birlikte işin
görülmesini isteme alacağının kesin olarak geçici işverene geçeceği, bunun ise geçici
işverenin “işveren” sıfatını kazanması anlamına geleceği, hâlbuki ödünç iş ilişkisine ilişkin
düzenlemelerin amacının ödünç alan işverene işveren sıfatı kazandırmak olmadığı
gerekçesiyle yeterli görülmemektedir237.
Biz işçi ile büro arasında yer alan iş sözleşmesinin, üçüncü kişi yararına sözleşme
niteliğinde olduğu görüşüne katılmakla birlikte bunun, kural olarak, üçüncü kişi yararına
230

Civan, 332.
Serkan Odaman: Türk ve Fransız İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi, Legal Yayınevi, İstanbul 2007, 96,
97; İbrahim Aydınlı, Borç İlişkisinin Nisbilik Özelliğine Getirilen İstisnalar Işığında İş Hukukunda İşçi-işveren
İlişkilerinin Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 2008/1, 39-83, 65.
232
Öğretide tartışmalı olmakla birlikte, üçüncü kişinin fiilini üstlenmenin garanti sözleşmesinin bir türü
olduğu çoğunlukla kabul edilmektedir. Tartışmalar için bkz. M. Kemal Oğuzman/ Turgut Öz, Borçlar Hukuku
Genel Hükümler C. II, 12. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, 414dn. 11.
233
Oğuzman/Öz, 419.
234
Bu görüşte bkz. Aydınlı, 64.
235
Aydınlı, 64, 65.
236
Polat Soyer, İşçinin Bir Başka İşverenin Yanında Çalışması ve Bireysel İş Hukukuna İlişkin Bazı
Sorunlar, Yasa Hukuk Dergisi, C. III, S. 3, Mart 1980, 338-351, 345.
237
Odaman, 33.
231
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tam değil eksik sözleşme olduğu kanaatindeyiz. Lehtarın (üçüncü kişi olarak geçici
işveren) ifayı bizzat isteyemediği, ona ifada bulunulmasını sadece vaadettirenin (alacaklı
büro) isteyebildiği sözleşmeler üçüncü kişi yararına eksik sözleşme, lehtarın da ifayı
isteyebildiği sözleşmeler üçüncü kişi yararına tam sözleşmedir238.
Özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde, yasal düzenleme genel
olarak değerlendirildiğinde, üçüncü kişi konumundaki geçici işvereninin, büro ile işçi
arasında imzalanan iş sözleşmesinden dolayı alacak hakkı kazandığını ve buna dayanarak
işçiden iş görme borcunun ifasını isteyebileceğini söylemek mümkün görünmemektedir.
İşK m. 7/IX-a bendinde, geçici işverene, işin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine
uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisi verilmiş olması, onun, işçiye karşı iş
görme borcunun ifasını isteme hakkına sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim iş
sözleşmesinde işçinin işverenin talimatına uyma borcu işverenin yönetim hakkının karşılığı
olan bir borçtur239. İşçinin iş görme borcunun karşısında ise işverenin ücret ödeme borcu
yer alır 240 . Hâlbuki özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde ücret
ödeme borcundan büro sorumlu olup, meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinden farklı
olarak, geçici işveren açısından birlikte sorumluluk öngörülmemiştir. Hatta düzenlemede
geçici işçinin, geçici işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek
üzere avans veya borç alamayacağı açıkça belirtilmiştir (İşK m. 7/VIII).
TBK’nın üçüncü kişi yararına sözleşmeyi düzenleyen m. 129 hükmüne göre de üçüncü
kişi yararına eksik sözleşme asıl olup241, tarafların amacından anlaşılmadığı ya da örf adet
gerektirmediği sürece üçüncü kişi veya ona halef olanlar lehine doğrudan doğruya bir
alacak hakkı doğmaz242. Bu sözleşme ile üçüncü kişi sadece vaad eden tarafından teklif
edilen ifayı kabule yetkili olup ondan borcun ifasını isteyemez243. Bununla birlikte, ilgili
hükmün ikinci fıkrasında da ifade edildiği üzere, tarafların aralarında anlaşarak üçüncü
kişiye ifayı talep yetkisi vermeleri mümkündür. Dolayısıyla özel istihdam bürosu ile işçi
arasında imzalanan iş sözleşmesinde geçici işverene ifayı talep yetkisi verilmesi
durumunda sözleşme üçüncü kişi yararına tam sözleşme niteliğinde olacaktır244. Sözleşme
kurulduğu anda üçüncü kişi olarak geçici işverenin belirli olmaması buna engel değildir245.

238

Oğuzman/Öz, 439, 440.
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 272.
240
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 292.
241
Oğuzman/Öz, 440, 441; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Yetkin Yayınları,
Ankara 2017, 1174.
242
Eren, 1172.
243
Eren, 1172, 1173.
244
Üçüncü kişi yararına tam sözleşmenin, üçüncü kişi yararına eksik sözleşmeden en önemli farkı
vaadettirenin (meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinde büro) alacak hakkı üzerindeki tasarruf yetkisinin
sınırlandırılmış olmasıdır. Nitekim TBK m. 129 hükmünün üçüncü kişi yararına tam sözleşmeyi konu alan II.
Fıkrasının ikinci cümlesine göre “Bu durumda, üçüncü kişi veya ona halef olanlar bu hakkı kullanmak
istediklerini borçluya bildirdikten sonra, alacaklı borçluyu ibra edemeyeceği gibi, borcun nitelik ve kapsamını
da değiştiremez”. Dolayısıyla iş sözleşmesinin üçüncü kişi yararına tam sözleşme olarak nitelendirilmesi
durumunda, geçici işveren işçiden talepte bulunduğu andan itibaren, büro işçi ile arasındaki sözleşmede
değişiklik yapamayacağı gibi işçiyi ibra da edemeyecektir.
245
Üçüncü kişi yararına sözleşmenin kurulduğu anda lehtarın mevcut ve belirlenmiş olması şart
olmayıp belirlenebilir olması sözleşmenin kurulması için yeterli sayılmaktadır, bkz. Oğuzman/Öz, 449.
239
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Sonuç olarak özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan (meslek edinilmiş) geçici iş
ilişkisinde, büro ile işçi arasında yer alan ve fazla saatlerle çalışma için işçinin onayının
alındığı iş sözleşmesinin, yorum yoluyla üçüncü kişi yararına tam sözleşme olduğu
sonucuna ulaşıldığı takdirde geçici işveren de bu sözleşmeye dayanarak işçiden fazla
saatlerle çalışma yapmasını talep edebilecektir. Sözleşmede fazla çalışmalara ilişkin onay
alınmamış ise bu onayın en geç fazla çalışma yapılmadan önce alınması mümkün olup
onayın yine özel istihdam bürosu tarafından alınması gerekmektedir. Bu halde de geçici
işverenin işçiden doğrudan fazla çalışma talebinde bulunabilmesi için onayın ve
sözleşmenin içeriğinden, kendisine ifayı talep yetkisi verildiğinin anlaşılması gerekecektir.
Aksi takdirde geçici işverenin tek yapabileceği, aralarındaki geçici işçi sağlama
sözleşmesine dayanarak, işçinin fazla çalışma yapmasını sağlaması için bürodan talepte
bulunmak olacaktır. Büro ile arasında imzalanmış bulunan geçici işçi sağlama
sözleşmesinde işçiye fazla saatlerle çalışma yaptırılabileceğinin kararlaştırılmış olması
geçici işverenin bu hususta işçiden doğrudan talepte bulunabilmesi için yeterli değildir.
Nitekim hukukumuzda üçüncü kişi yararına tam sözleşme yoluyla üçüncü kişiye taraf
olmadığı bir sözleşmeden dolayı alacak hakkı kazandırma imkânı tanınmış ise de taraf
olmadığı bir sözleşmeden dolayı üçüncü kişinin borç altına sokulması mümkün değildir246.
İşK m. 7’de değişiklikten önce de var olan meslek edinilmemiş ödünç (geçici) iş
ilişkisinde de ödünç veren işveren ile arasındaki sözleşme uyarınca fazla çalışmaya onay
veren işçinin bu onayının, ödünç iş ilişkisi için de geçerli sayılabilip sayılamayacağı
tartışma konusu olmuştur. Bu soruna ilişkin olarak, ödünç veren işveren ile arasındaki
sözleşme uyarınca fazla çalışmaya onay vermiş olsa dahi, işçinin, ödünç iş ilişkisi
çerçevesinde ödünç alan işverenin yanında yapacağı fazla çalışmalar için devir sırasında
onayının alınması gerektiği öğretide247 savunulmuştur.
c. Onayın Geri Alınması
FÇY m. 9/II’de 2017 yılında yapılan değişiklik248 ile fazla çalışma veya fazla sürelerle
çalışma yapmak istemeyen işçiye verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak
bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilme imkânı getirilmiştir. Fazla çalışma yaptırmak
isteyen işveren açısından her yıl onay alma zorunluluğu kaldırıldıktan sonra işçiye böyle
bir imkânın tanınmış olması isabetli olmuştur. Nitekim işçiyi iş sözleşmesi yapılırken
verdiği onayla sözleşme boyunca bağlı tutmak hakkaniyete aykırı olacaktır. Bu sebeple söz
konusu hükmün amacına ulaşabilmesi için, öğretide249 de haklı olarak ifade edildiği gibi,
fazla saatlerle çalışmaya onay veren işçinin onayını geri alması için herhangi bir haklı
sebebe dayanma zorunluluğu aranmamalıdır. İşçinin, onayını geri aldığını 30 günlük süre
öncesinde işverene bildirmesi yeterli sayılmalıdır250. İşçinin lehine olacağı için sözleşme
ile 30 günlük sürenin kısaltılabilmesi mümkün olmalıdır. Ancak sözleşme ile bu süre
246

Oğuzman/Öz, 446, 447.
Odaman, 235; Nurşen Caniklioğlu, “Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Tarafları Açısından Hukuki Sonuçları”,
Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler (Legal Vefa Toplantıları- II) Prof. Dr. Nuri ÇELİK’e Saygı, 121-155, İstanbul
2008, 129.
248
RG. 25.08.2017, 30165.
249
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 656.
250
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 656.
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uzatılamamalıdır. Fazla çalışma yapmak istemediğini bildiren işçi, şayet talebi bu yönde
ise, 30 günlük süre dolmadan önce de işveren tarafından fazla çalışmadan muaf
tutulabilmelidir.
Özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde fazla çalışmalar için
vermiş olduğu onayı geri almak isteyen işçi bu bildirimini yine Kanunda işvereni olarak
belirlenen özel istihdam bürosuna karşı yazılı olarak yöneltmelidir. Bildirim için aranan
yazılılık koşulunun geçerlilik koşulu olmadığı, ispat amacıyla yazılı yapılması gerektiği
savunulabilir ise de kanaatimizce onayın geri alınması iş sözleşmesinde değişiklik
anlamına geleceğinden ve Kanunda işçi ile büro arasındaki iş sözleşmesinin yazılı
yapılması şartı arandığından (İşK m. 7/XI) bildirimin yazılı olarak yapılması geçerlilik
koşulu olarak kabul edilmelidir.
2. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan Geçici İş İlişkisinde Fazla Çalışma
ve Fazla sürelerle Çalışmaların Karşılığından Sorumluluk
a. Genel Olarak
4857 Sayılı İş Kanunu m. 41’e göre haftalık 45 saatin üzerinde yapılan her bir saat
fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının
%50 yükseltilmesi suretiyle ödenir (f. II). Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45
saatin altında belirlendiği durumlarda belirlenen haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate
kadar yapılan fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret
normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenir (f. III).
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı
zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle
çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir (f.
VI). Fazla saatlerle çalışmalar karşılığında serbest zaman kullanma imkânı 4857 Sayılı İş
Kanununun getirdiği yeniliklerden biridir.
Bu başlık altında özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde geçici
işveren yanında yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların karşılığından
işverenlerin sorumlulukları, sorumlulukların şartları ve hukuki niteliği ücret ve serbest
zaman açısından ayrı ayrı ele alınacaktır.
b. Fazla Saatlerle Çalışma Karşılığının Ücret Olarak Ödenmesi Durumunda
İşverenlerin Sorumluluğu
aa. Ücret Ödeme Borcundan Sorumluluk
Daha önce de belirttiğimiz gibi özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan, mesleki
anlamda geçici iş ilişkisi İşK m. 7’de, 6.5.2016 tarih ve 6715 S.lı Kanun değişikliği ile
yasal zemine kavuşmuştur. Ayrıca, bu değişiklikten kısa bir süre sonra “Özel İstihdam
Büroları Yönetmeliği” çıkarılmıştır.
Özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisi gerek İşK m. 7’de gerekse
ilgili Yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiş olmasına rağmen söz konusu iş ilişkisinde
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işçinin, fazla çalışma ücreti de dâhil, ücret alacağından işverenlerin (özel istihdam bürosu
ve ödünç alan geçici işveren) sorumlulukları yeterli açıklıkta kaleme alınmamıştır.
Öğretide, İşK m. 7/XI’de yer alan “Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur”
ifadesinden hareketle işçinin ücretinden sorumluluğun esasen özel istihdam bürosuna ait
olduğu kabul edilmektedir251. TİKK m. 18/II-b ve c bentleri 252 de bu yorumu destekler
niteliktedir. Bu ücrete işçinin asıl ücretinin yanında fazla çalışma ücretinin de dâhil olduğu
kabul edilmelidir.
Geçici işçi çalıştıran işverenin ise yanında çalıştırdığı süre içinde işçinin ödenmeyen
ücret alacaklarından sorumluluğu bu iş ilişkisinde, meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisi
kadar açık düzenlenmemiş, ondan farklı olarak, herhangi bir müteselsil sorumluluktan
bahsedilmemiştir. Öncelikle İşK m. 7’de işçi ile geçici işveren arasındaki ilişkinin hukuki
niteliğine dahi değinilmemiştir. İşçi ile geçici işveren arasında iş sözleşmesi bulunmamakla
birlikte bu ikili arasında iş sözleşmesi benzeri bir ilişkinin varlığı öğretide 253 kabul
edilmektedir. Nitekim İşK m. 7’de birbirlerine karşı bazı hak ve yükümlülükler
öngörülmüştür (f. 9, 10, 14). Ücret ile ilgili olarak hükmün 12. Fıkrasında “İkinci fıkranın
(f) bendi kapsamında kurulan geçici iş ilişkisinde, geçici işçi çalıştıran işveren işyerinde
bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre
boyunca her ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise ücretin ödendiğini gösteren
belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür. Geçici işçi
çalıştıran işveren, ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam
bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek
kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka
hesabına yatırır. Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları geçici işçi
çalıştıran işveren tarafından çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirilir” şeklinde bir
düzenleme yer almaktadır.
İşK m. 7 hükmünün söz konusu 12. fıkrası bu haliyle bazı çelişkiler ve belirsizlikler
içermektedir. Öncelikle geçici işveren açısından, geçici işçinin ücretinin ödenip
ödenmediğini kontrol etme yükümlülüğü öngörülmüştür, ancak bu yükümlülüğün neden
sadece 2. Fıkranın (f) bendine göre kurulan geçici iş ilişkilerine özgülendiği
251

Ş. Esra Baskan, “Türk İş Hukukunda Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi”, Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C. XXI, Y. 2017, S. 2, 3-46, 26 vd.; Aigul Nurmukhambetova, “İş Kanununun Yeni
Düzenlemesi Karşısında Geçici İş İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 2, 2017,
177-221, 201; Ali Güzel/ Hande Heper, “Sürekli İstihdamdan Geçici Atipik İstihdama!...: Mesleki Amaçlı
Geçici İş İlişkisi”, Çalışma ve Toplum, 2017/1, 11-58, 42, 43; Serkan ODAMAN, “Yeni Düzenlemeler
Çerçevesinde Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi Uygulaması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Y. 2016, S. 36, 41-61,
52; E. Tuncay Senyen- Kaplan, Bireysel İş Hukuku, 8. Bası, Ankara 2017, 95. Hatta öğretide işçinin ödünç
verilmediği dönemlerde dahi özel istihdam bürosu tarafından asgari ücretten az olmamak üzere iş
sözleşmesinde belirlenen ücretin ödenmeye devam edilmesi gerektiği savunulmaktadır, bkz. Civan, 321.
252
TİKK m. 18/II fıkrasının b ve c bentlerinde özel istihdam bürosuna kurumca verilen geçici iş ilişkisi
kurma yetkisinin “b) Geçici iş ilişkisi kurulan işçi sayısının yüzde onunun ücretinin, ödeme gününden itibaren
yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmemesi, c) Bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin, en az üç
defa sözleşme ile belirlenen ücretin altında ödenmesi veya süresinde ödenmemesi,” hallerinde iptal edileceği
ve üç yıl süreyle izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
253
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 220; Civan, 333. Meslek edinilmemiş (alelade) geçici iş ilişkisi açısından
aynı yönde bkz. Ercan Akyiğit, İş Hukuku, 10. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2014, 147; Mollamahmutoğlu/
Astarlı/ Baysal, 375.
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anlaşılamamaktadır254. Devam eden ikinci cümleye göre geçici işveren, ödenmeyen ücret
var ise büronun kendisinden olan alacağına mahsup etmek kaydıyla, en çok üç aya kadar
olan ücretleri işçinin banka hesabına yatıracaktır. Buradaki çelişki işçinin çalıştığı tüm süre
için kontrol yükümlülüğü öngörülmesine karşın, işçinin banka hesabına sadece üç aylık
ücretini yatırma zorunluluğu getirilmesidir 255 . Ayrıca bu zorunluluğun sadece f. II-f’ye
göre kurulan geçici iş ilişkilerinde mi yoksa m.7’de öngörülen her türlü meslek edinilmiş
geçici iş ilişkilerinde de söz konusu olup olmayacağı net değildir. İşK m. 7/XII’de üç aya
kadar ücretin işçinin banka hesabına yatırılacağına ilişkin ifadenin aynı fıkra içinde hemen
ikinci cümle olarak kaleme alınmış olması bu belirsizliğe sebebiyet vermektedir. Geçici
işveren açısından getirilen bu yükümlülüğün, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği m. 9’da
ayrı bir fıkra olarak düzenlenmiş olması, her türlü meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinde var
olduğu sonucuna götürmektedir.
Söz konusu 12. Fıkraya ilişkin belirsizliklerden bir diğeri ise işçinin ücretinin
kapsamıdır. Bizim de katıldığımız görüşe256 göre burada ifade edilen ücret, geniş anlamda
ücret olup, işçinin fazla çalışma ücretleri de dâhil, temel ücrete ilaveten para ile ölçülebilir
her türlü ücret alacağını kapsamalıdır. Geçici işverenin, işçinin bu üç aylık ücret
alacağından sorumluluğunun özel istihdam bürosu ile müteselsil olup olmadığı da
tartışmalıdır. Öğretide bizim de katıldığımız görüş257 geçici işvereni müteselsilen sorumlu
tutarken aksi yöndeki görüşe258 göre geçici işveren işçinin ödenmeyen ücretlerinden özel
istihdam bürosu ile birlikte sorumlu tutulamaz. Son olarak hükümde, geçici işveren, işçinin
üç aya kadar ücretinden, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla
sorumlu tutulmuştur. Geçici işverenin büroya olan borcunu peşin ödemesi durumunda
işçinin bu üç aylık ücret alacağından sorumlu olup olmayacağı da tartışılması gereken
diğer bir husustur. Kanaatimizce, kanun koyucunun söz konusu ilişkiyi düzenlerken sahip
olduğu eğilim göz önünde bulundurulursa, bu halde geçici işverenin özel istihdam
bürosuna herhangi bir borcu yoksa, geçici işçinin üç aya kadar ödenmemiş mevcut
ücretlerinden de sorumlu tutulmaması gerekecektir. Anlaşılan odur ki kanun koyucu,
meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinde öngörülen müteselsil sorumluluğa meslek
edinilmiş iş ilişkisinde yer vermemek suretiyle geçici işvereni, geçici işçinin parasal
talepleri ile karşı karşıya bırakmak istememektedir. Nitekim İşK m. 7/VIII’de geçici
işçinin, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup
edilmek üzere avans veya borç alamayacağı ayrıca belirtilmiştir.
Sonuç olarak yukarıda tartışılan, işçinin üç aya kadar ücret alacağı hariç, meslek
edinilmiş geçici iş ilişkisinde işçinin, geçici işveren yanında çalıştığı süre boyunca doğan,
fazla çalışma ücreti dâhil tüm ücret alacaklarından özel istihdam bürosu tek başına sorumlu
olup, geçici işverenin birlikte sorumlu tutulması mümkün görünmemektedir.

254

Civan, 345.
Şu halde tüm süre boyunca kontrol yükümlülüğünün bir anlamı kalmamaktadır, Çelik/ Caniklioğlu/
Canbolat, 221; Güzel/Heper, 46.
256
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 221; Civan, 366.
257
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 220.
258
Civan, 366; Odaman (2016), 56.
255
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bb. Hukuka Aykırı Fazla Çalışmalardan Doğan Ücret Alacağından Sorumluluk
Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinde geçici işçinin fazla çalışma ücret alacağı
açısından tartışılması gereken bir diğer husus da özel istihdam bürosunun gerek işçi ile
arasındaki iş sözleşmesinde gerekse geçici işveren ile arasındaki geçici işçi sağlama
sözleşmesinde işçinin fazla çalışma yapacağına dair bir kayıt bulunmaması ya da bu
sözleşmelerden en az birinde fazla çalışma yapılmayacağının/yaptırılmayacağının hüküm
altına alınmış olması durumunda buna rağmen işçinin geçici işveren yanında geçici
işverenin talimatı ile fazla çalışma yapması durumunda doğan fazla çalışma ücret
alacağından hangi işverenin sorumlu olacağıdır.
İşK m. 7’de söz konusu sözleşmelerden sadece geçici işçi sağlama sözleşmesinin
içeriğinde zorunlu olarak bulunması gereken hususlar belirtilmiş olup (f. 11), burada dahi
fazla çalışmaya değinilmemiştir. Her iki sözleşmede de fazla çalışmaya ilişkin herhangi bir
hüküm bulunmamakla birlikte yasaklayıcı bir ibare de yok ise geçici işverenin işçiye yasal
fazla çalışma yaptırabilmesi için esasen işçinin onayının alınması gerekecek ve bu onay
özel istihdam bürosu tarafından alınacağından, büro, bilgisi dâhilinde yapılacak bu fazla
çalışma ücret alacaklarından tek başına sorumlu olacaktır. Ancak geçici işverenin, işçinin
onayı alınmaksızın ya da onaya rağmen yasada öngörülen sürelerin üzerinde hukuka aykırı
fazla çalışma yaptırması durumunda her iki işveren de işçinin hukuka aykırı olarak
yaptırılan fazla çalışma ücret alacağından işçiye karşı birlikte sorumlu olmalı, ancak bu
halde büro işçiye ödediği bu ücretlerden dolayı geçici işverene rücu edebilmelidir. Burada
büronun sorumluluğu sözleşmeye, geçici işverenin sorumluluğu fiili sözleşme ilişkisine
dayandırılmalıdır 259 . Büro, geçici işveren tarafından işçiye hukuka aykırı fazla çalışma
yaptırılması riskini göze almalıdır, bu risk işçiye yükletilmemelidir. Bununla birlikte
bürodan talepte bulunacak işçi dürüstlük kuralları gerektiriyorsa, durumu (kendisine
hukuka aykırı fazla çalışma yaptırıldığını) büroya bildirmiş olmalıdır.
Büro ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinde geçici işveren yanında yapılacak fazla
çalışmalar açısından işçinin onayı alınmış ise geçici işçi sağlama sözleşmesinde fazla
çalışmaya ilişkin hüküm bulunsun ya da bulunmasın özel istihdam bürosu her iki durumda
da fazla çalışma ücretinden işçiye karşı tek başına sorumlu olmalıdır. Büro ile işçi
259

Alman hukukunda üzerinde durulan ve tartışılan “fiili sözleşme ilişkisi (faktisches
Vertragsverhältnis)” sözleşme benzeri borç kaynağı olarak, taraflar arasında geçerli bir sözleşme
bulunmamasına rağmen sözleşme varmışçasına bir ilişkinin fiilen mevcut olduğu haller olarak
tanımlanmaktadır. Fiili sözleşme ilişkisi teorisi ile, sunduğu hizmetten bir sözleşmeye dayanılmaksızın
yararlanılan kişi, sebepsiz zenginleşme ya da vekaletsiz iş görme yerine sözleşmeden doğan bir alacak
hakkına sahip kılınmaya çalışılmıştır. Fiili sözleşme ilişkilerinde edimden yararlanma iradesi dışında herhangi
bir işlem iradesi ya da beyan aranmamaktadır. Bu teori sayesinde sunduğu hizmetten yararlanılan kişi,
sebepsiz zenginleşme ya da vekâletsiz iş görme şartlarının gerçekleştiğini ispatlamak zorunda kalmaksızın,
sözleşme olsaydı isteyebileceği bedeli talep edebilecektir. Bu durumda borçlunun zenginleşmesinin söz
konusu bedelden düşük olması ya da hizmetinden faydalanılan alacaklının fakirleşmemiş olması bedel
alacağını etkilemeyecektir. Teori ile ilgili bilgi için bkz. Oğuzman/Öz, 34, 35, 40-42. Özel istihdam büroları
aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde de geçici işveren ile işçi arasında her ne kadar sözleşme bulunmasa da
aralarında sözleşme benzeri bir ilişkinin varlığı kabul edilmektedir. Bu sebeple işçi büro tarafından onayı
alınmadan ya da onayı alınmış olmakla birlikte kendisine kanunda öngörülen süre sınırlarının üzerinde fazla
çalışma yaptırılması durumunda geçici işverene karşı aralarında fiilen sözleşme ilişkisi varmış gibi talepte
bulunabilmelidir.
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arasındaki iş sözleşmesi üçüncü kişi yararına tam sözleşme niteliğinde ise lehtar
konumundaki geçici işveren esasen bu sözleşme uyarınca işçiden fazla çalışma talep
hakkına da sahip olacaktır. Ancak büro ile geçici işveren arasındaki geçici işçi sağlama
sözleşmesinde işçiye fazla çalışma yaptırılmayacağı kararlaştırılmış ise büro işçiye ödediği
bu ücretler için geçici işverene aralarındaki sözleşmeye dayanarak rücu edebilmelidir. Bu
halde dahi yasal süre sınırlarının üzerinde yaptırılan fazla çalışmaların karşılığından geçici
işveren de işçiye karşı sorumlu olmalıdır.
Özel istihdam bürosu ile işçi arasındaki iş sözleşmesinde işçiye geçici işveren yanında
fazla çalışma yaptırılmayacağı öngörülmüş iken işçiye usulüne uygun olarak onayı
alınmadan fazla çalışma yaptırılmış ise bu durumda büro ile geçici işveren arasında yapılan
sözleşmeye bakılmalıdır. Eğer geçici işçi sağlama sözleşmesinde işçiye fazla çalışma
yaptırılabileceği öngörülmüş ise büro fazla çalışma ücretinden tek başına sorumlu
olmalıdır. Ancak büronun buradaki sorumluluğu, işçinin büro ile geçici işveren arasındaki
sözleşmeye dayanması sözleşme ilişkisinin nisbîliği gereği mümkün olmadığından, TMK
m. 2’de öngörülen dürüstlük kuralına dayandırılacaktır. Nitekim geçici işverenin yanında
fazla çalışma yaptırılacağını bilen, geçici işverene bunu taahhüt eden büronun, aralarındaki
sözleşmeyi ileri sürerek işçiye fazla çalışma ücret alacağını ödemekten kaçınması
dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecektir. Bu olasılıkta geçici işveren kanunda öngörülen
sınırlara kadar fazla çalışmalardan dolayı işçiye karşı sorumlu olmamalıdır. Kanunda
öngörülen süre sınırlarını aşan fazla çalışmalardan doğan ücret alacaklarından geçici
işveren de büro ile birlikte sorumlu tutulmalıdır.
Buna karşılık, işçinin büro ile arasındaki iş sözleşmesinde fazla çalışma
yaptırılmayacağı belirtilmiş iken büro ile geçici işveren arasındaki sözleşmede herhangi bir
hüküm yok ise işçinin büro tarafından alınan onayı üzerine yapılacak fazla çalışmalarda
büro yine tek başına sorumlu olacaktır. Burada büro tarafından işçiden fazla çalışmaya
ilişkin alınan onay işçi ile arasındaki sözleşmede değişiklik olarak yorumlanacaktır 260 .
Dolayısıyla büro tek başına sorumlu olmalıdır. Ancak bu halde dahi geçici işveren
tarafından, işçiye, kanunda öngörülen süre sınırlarının üzerinde yaptırılan hukuka aykırı
fazla çalışmaların karşılığından ilk olasılıkta olduğu gibi her iki işveren de birlikte sorumlu
olmalı, büro geçici işverene rücu edebilmelidir. Bürodan talepte bulunan işçi, dürüstlük
kuralları gerektiriyorsa, kendisine hukuka aykırı fazla çalışma yaptırıldığını büroya
bildirmiş olmalıdır.
Son olarak her iki sözleşmede de (iş sözleşmesi ve geçici işçi sağlama sözleşmesi)
fazla çalışma yasaklanmış iken geçici işveren tarafından, onay koşulu da sağlanmaksızın,
işçiye fazla çalışma yaptırılmış ise kural olarak bu fazla çalışmaların karşılığından sadece
geçici işveren sorumlu olmalıdır. Geçici işverenin bu sorumluluğu fiili sözleşme ilişkisine
dayandırılmalıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi geçici işveren ile işçi arasında her ne
kadar sözleşme bulunmasa da aralarındaki ilişki iş sözleşmesi benzeri bir ilişki olarak
nitelendirilmektedir. Bu olasılıkta özel istihdam bürosu geçici işveren tarafından işçiye
260

İşçinin gerek fazla çalışmaya ilişkin onayı gerekse büro ile arasındaki iş sözleşmesi mevzuata göre
yazılı olarak yapılacağından TBK m. 13 çerçevesinde sözleşme değişliği için gerekli şekil şartı sağlanmış
olacaktır.
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fazla çalışma yaptırıldığını biliyor ya da öngörüyor ve örtülü olarak buna rıza gösteriyorsa
dürüstlük kuralı gereği sorumlu tutulmalıdır.
c. Fazla Saatlerle Çalışma Karşılığının Serbest Zaman Olarak Verilmesinden
İşverenlerin Sorumluluğu
Fazla saatlerle çalışma karşılığının ücret yerine serbest zaman olarak verilmesi de
mümkündür (İşK m. 41/IV). Fazla saatlerle çalışmalar karşılığı ücret yerine serbest zaman
kullanma imkânı 4857 Sayılı İş Kanununun getirdiği yeniliklerden biridir. Kanun bu
imkânı, sadece 41. maddede düzenlenen olağan fazla çalışmalar için tanımıştır. Zorunlu
nedenlerle fazla çalışmanın düzenlendiği 42. maddede ve olağanüstü hallerde yapılan fazla
çalışmanın düzenlendiği 43. maddede, 41. maddenin serbest zamanı hüküm altına alan
fıkrasına atıf yapılmamış olduğundan, bu iki tür fazla çalışmanın karşılığı olarak serbest
zaman imkânından faydalanılamayacaktır261.
Yukarıdaki tespitlerimiz çerçevesinde fazla çalışma ücret alacağından sorumlu olan
işveren işçiye serbest zaman verme ile de yükümlü olacaktır. Bununla birlikte serbest
zaman, işçinin iradesi doğrultusunda, işverene talepte bulunması halinde gündeme gelen
bir husustur. Yönetmeliğe göre fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi,
isterse … hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi
koşuluyla…kullanabilir (FÇY m. 6/I, II). Serbest zaman kullanma hakkı işçi için fazla
çalışma yaptığı anda doğar ise de en erken fazla çalışmanın tespit edildiği hafta sonunda,
denkleştirme dönemi uygulanmakta ise denkleştirme dönemi sonunda muaccel olur 262. Bu
andan itibaren fazla çalışmalarının karşılığı olarak ücret yerine serbest zaman kullanmak
isteyen işçi altı aylık süre263 içinde serbest zaman talebinde bulunmalıdır. İşçinin, serbest
zaman talebini, en geç işverenin fazla çalışma ücretlerini tahakkuk ettirmesinden önce
yapması gerektiği kabul edilmektedir264. İşçi serbest zaman talebinde bulunduktan sonra
işveren bu taleple bağlıdır265. İşçinin talebinden sonra işveren, zamlı ücret ödeme yoluna
gidemez.
Bu açıklamalar çerçevesinde özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş
ilişkisinde fazla saatlerle çalışmaları karşılığı serbest zaman kullanmak isteyen işçinin
yazılı talebini hangi işverene yapması gerektiği netleştirilmelidir. Kanaatimizce bu talebin
de yine işveren olarak işçinin fazla çalışma ücretinden sorumlu olan özel istihdam
bürosuna yöneltilmesi gerekir. Nitekim serbest zaman fazla çalışma ücreti yerine
kullanılan bir imkândır. Ayrıca işçinin yazılı olarak sunması gereken serbest zaman talebi
işçi özlük dosyasında saklanması gereken belgeler arasında olup bu dosyayı tutmakla
yükümlü işveren özel istihdam bürosudur (İşK m. 75).

261

Kanun koyucunun zorunlu nedenlerle veya olağanüstü hallerde yapılan fazla çalışmalar için, serbest
zaman imkânını öngörmemiş olmasının mantıklı ve tutarlı bir açıklaması olmadığı yönünde, Soyer (2004),
804.
262
Karacan Çetin, 187.
263
Sürenin hukuki niteliğinin hak düşürücü süre olduğu yönünde bkz. Karacan Çetin, 187.
264
Öner Eyrenci (SavaşTaşkent/ Devrim Ulucan), Bireysel İş Hukuku, 5. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul
2014, 267.
265
Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, 669; Eyrenci (Taşkent/Ulucan), 267; Soyer (2004), 802.
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Serbest zaman her ne kadar işçinin talebi üzerine gündeme gelen bir imkân ise de
talepte bulunan işçinin hak kazandığı serbest zamanı ne zaman kullanacağını belirleme
yetkisi işverene aittir. FÇY m. 6/II’ye göre işçi hak ettiği serbest zamanı, işverenin, işin
veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde
aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanacaktır. Özel istihdam bürosu aracılığıyla
kurulan meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinde işin veya işyerinin gerekleri ile kastedilen
elbette ki geçici işverenin işyeri ve işçinin orada gördüğü işin gerekleridir. Dolayısıyla
serbest zamanın kullanılacağı tarihi belirleme yetkisi geçici işverendedir. Geçici işverenin
bu yetkisi işi düzenleme ve İşK m. 7/IX-a bendi uyarınca işin gereği geçici işçisine talimat
verme yetkilerinin bir uzantısıdır.
Bununla birlikte serbest zamanının ne zaman kullanılacağına karar verme yetkisi
geçici işverende olacaktır gerekçesiyle serbest zaman talebinin geçici işverene yöneltilmesi
ve serbest zaman kullandırma yükümlülüğünün de tek başına geçici işverene ait olması
gerektiği savunulabilirse de bu sonuç işçinin aleyhine olacak niteliktedir. Nitekim esasen
kısa süreler için kurulan geçici iş ilişkisinde talep üzerine fazla çalışma ücret alacağı yerine
serbest zamana hak kazanan işçi, geçici işverenin geçici iş ilişkisi sona ermeden önce
serbest zaman kullandırmaması durumunda bürodan olan fazla çalışma ücret alacağını da
elde edememe riski ile karşı karşıya kalabilecektir. Talebi üzerine süresi içinde serbest
zaman kullandırılmayan işçi, bu halde, geçici işverene karşı, aralarında iş sözleşmesi
bulunmadığından, haklı fesih imkânından da faydalanamayacaktır. Bu sebeplerle fazla
saatlerle çalışma karşılığı olarak serbest zaman kullanma talebi işçi tarafından, işvereni
olan özel istihdam bürosuna yapılmalı, bu talep üzerine büro, geçici işverene işçinin
talebini bildirmeli ve süresi içinde serbest zaman kullandırmasını sağlamalıdır. Büronun bu
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işçi İşK m. 24/II-f kapsamında büroya karşı
haklı nedenle fesih hakkına sahip olmalıdır.
İş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle serbest zaman kullandırılmasının fiilen
imkânsız hale geldiği durumlarda, fazla çalışma karşılığı olarak artık zamlı ücret ödenmesi
gerekir. Bu durumda sözleşmenin hangi nedenle, kim tarafından sona erdirildiği önemli
değildir266. Nitekim işçinin bu hakkı, diğer ücret alacaklarında olduğu gibi, sözleşmenin
sona erme sebebine değil, işçinin geçmişte yapmış olduğu fazla çalışmalara
dayanmaktadır.
Sonuç
Kısa bir süre önce mevzuatımızda yerini alan özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan
meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinde işçi ile geçici işveren arasındaki hukuki ilişkinin
niteliği ve geçici işverenin işçinin ücret alacaklarından sorumluluğu yeterli açıklıkta
kaleme alınmamıştır. Söz konusu hususlardaki belirsizliklerin giderilmesi işçinin geçici
işverenin yanında yapacağı fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların karşılığından
266

Eyrenci (Taşkent/Ulucan), 268; Soyer (2004), 804. Ödünç iş ilişkisi çerçevesinde fazla çalışma yapan
işçinin bu çalışmalarının karşılığını serbest zaman olarak seçmesi halinde, serbest zaman kullandırılmadan
önce ödünç iş ilişkisinin sona ermesi halinde de işçinin bu hakkının ücrete dönüşeceği yönünde bkz. Odaman,
235.
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dolayı işverenlerin sorumluluklarının tespiti ve usule ilişkin bazı hususların netleştirilmesi
açısından önem arz etmektedir.
Çalışmamızda işçinin geçici işverenin yanında yapacağı fazla çalışma ve fazla
sürelerle çalışmalarda onayı özel istihdam bürosu tarafından alınmalıdır. Onay veren işçi
vermiş olduğu onayı geri almak için bildirimini yine özel istihdam bürosuna yöneltmelidir.
Bunun nedeni işçinin işvereninin özel istihdam bürosu olması ve büronun işveren olarak
hem bu çalışmaların karşılığından hem de işçi özlük dosyasının tutulmasından sorumlu
olması, ayrıca fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemelere uyulmadığı takdirde işçinin
sahip olduğu haklı nedenle feshin muhatabı olmasıdır. Öte yandan işçi ile geçici işveren
arasında herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.
Söz konusu gerekçelerle fazla çalışmaların gerek ücret gerekse serbest zaman olarak
karşılığından esasen özel istihdam bürosunun, kanunda herhangi bir müteselsil sorumluluk
öngörülmediğinden, kural olarak tek başına sorumlu olması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Büronun sorumluluğu bazı hallerde sözleşmeye bazı hallerde dürüstlük
kuralına dayandırılmıştır. İşçinin onayının alınmaması ya da onayı alınmış olmakla birlikte
kanunda öngörülen süre sınırlarına riayet edilmemesi sebebiyle ortaya çıkan hukuka aykırı
fazla çalışmaların karşılığından ise geçici işverenin büro ile müteselsilen sorumlu olması
gerektiği kabul edilmiştir. Geçici işverenin buradaki sorumluluğu fiili sözleşme ilişkisine
dayandırılmıştır.
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EĞİTİM ZAMANI İNTERAKTİF METODUN UYGULAMA İMKÂNLARI
INTERACTIVE METHOD’S POSSIBILITIES OF APPLICATON
Arş. Gör. Gülşen MEHTIZADE
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Özet
Azerbaycan maneviyatını, onun milli psikolojisini, görüş sistemini nesilden nesile aktarmaya
kadir olan mabede dönüştürmek imkanı elde etti. Böyle bir ortamda öncelikle eğitim
kurumlarının faaliyetinde, eğitim sisteminin yapısında, yönetim ve ekonomisinde, ulusal
zemine, insani değerlere dayanan, tüm kurumların faaliyetini eğitim alanının çıkarına
yönlendirmek için eğitiminin içeriğinde yenilenmenin gerçekleştirilmesi, yüksek insani
özellikleri kendinde birleştiren kamil insanın oluşturulması temel amaç olarak öne sürülüyor.
Son zamanlarda interaktik öğretiden çok bahsedilir ve bunun öğrenci bağımsızlık ve
hareketliliğinde önemli rolü olduğu kaydediliyor. Gerçekten, interaktif eğitimde öyle iş
şekillerinden kullanılır ki, bunları planlı şekilde eğitim materyallerının içeriği ile, ayrıca
çevredeki alemin gerçek ve tezahürleri ile özgürce ilişkilendirmekle, yeni bilgi ve bilgileri bir
nevi kendileri benimserler. Çağdaş pedagoji ve sosyal araştırmalar da gösteriyor ki, geleneksel
ders-mühazirelerin pasif dinlenilmesi fikirlerin kısa zamanda unutulmasına yol açıyor. Bu
araştırmalarına göre, öğrenci okuduğunun, gördüğünün ve duyduğunun çok az bölümünü qısa
sürede akılda tutuyor. Ama teşvik ettiği faaliyet sürecinde öğrendiklerinin büyük bir bölümünü
kavrıyor ve uzun süre unutmuyor. Tüm bunların yanında, söylemek gerekir ki, interaktif
yöntem amaç değil, araçtır. Dünya deneyimi kanıtlıyor ki, çok iyi araçtır. Fakat sadece
interaktiflik aşkına bu yöntemden yararlanmak başarısızlıkla sonuçlanabilir. İnteraktif eğitim
yöntemlerinin seçimi sırasında birçok etkenleri, öncelikle sınıfın hazırlık düzeyini dikkate
almak gerekir. Esas mesele ise öğretmen kendisi psikolojik ve entelektüel acıdan seçtiği
yöntemi uygulamaya hazır olsun. Öğretmene yöntem seçmekte serbestlik verilmelidir.
Öğretmen daha yakın olduğu ve bazı önemli koşullara cevap verebilecek metod ve priyomları
seçmekle amacına ulaşabilir. Öğretmen hangi yöntemi tercih ediyorsa seçsin, hangisinden
kullanıyorsa etsin, öncelikle öğrencilerin feallığını yakalamaya çalışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, öğretmen, metod, interaktif eğitim

Abstract
The spirituality of Azerbaijan, his national psychology, ability to transform the vision system
from a generation to generation. In such an environment, first of all, in the activities of
educational institutions, in the structure of the education system, in the management and
economy, on the national ground, on the basis of human values, to refocus on the content of
education to direct the activities of all institutions in the interest of the education field, main
purpose of the creation of a perfect human being, combining high human qualities, is put
forward. Recently, interactive teaching has been mentioned much more and it is important that
the student has an important role in independence and mobility. Indeed, interactive training
uses such forms of business that they adopt some kind of new information and information,
with the content of their educational materials content, as well as the truth and manifestations
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of the surrounding area. Contemporary pedagogy and social research also indicate that the
passive listening of traditional tutors is a reminder of ideas soon. According to these studies,
the student keeps in mind very little of what he reads, sees, and hears. But he understands a
great deal of what he has learned during the activity he promotes and for a long time does not
forget. Besides all this, it should be said that the interactive method is the tool, not the
purpose. The world experience proves that it is a very good tool. However, taking advantage
of this method for interactivity can only be a failure. During the selection of interactive
teaching methods, it is necessary to consider the many factors, first of all, the level of
readiness of the class. The main point is that the teacher is ready to apply the method he
chooses from psychological and intellectual pain. Teacher should be given the freedom to
choose the method. The teacher can achieve the goal of choosing methods and guidelines that
are closer and that can respond to some of the key conditions. If the teacher chooses the
method he chooses, he should first try to capture the students' flaws.

Key Words: Education, teacher, method, interactive education

Giriş
Okullarda öğretimin yeni teknolojiler, o sıradan da interaktif yöntemler temelinde
kurulması bilimin hızlı gelişmesinin ve eğitimin toplumdaki artan rolünün sonucudur.
İnteraktif eğitim yöntemlerinin öğretme sürecine uygulanması öğrencilerin
öğrenme faaliyetlerinin onların konuşma ve tefekkürünün diyalektik olarak güçlendirilmesi
ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesine olumlu etkiliyor. Tüm bunlar sonuçta Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin Eğitim Reformu Programında gösterildiği gibi, topluma entegrasyon
yoluyla demokratikleştirme ve hümanizmleştirme ilkelerinin uygulanması demektir.
Söylemek lazımdır ki, yeni eğitim teknolojileri öğrenme sürecinde öğrencilerin
öğrenmesini hızlandıran ve bilgilerin becerilere ve alışkanlıklara dinamik dönüşümünü
sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin temelinde çağdaş toplumun siparişi, yani eğitim amacı
duruyor. Bu amaçtan kaynaklanan siparişi BİT daha verimli bir şekilde uygulanmaktadır.
Yeni teknolojiler şekil, içerik ve uygulama açısından farklıdır. Bunları etkili bir
şekilde kullanmanın yollarını bulmak ve son sonuçların teorik ve pratik bir başarı olarak
ele alınması göstergesi sayılabilir. Bu yeni bir yaklaşımdır.
Z. Veysova şöyle yazıyor: “Yeni yaklaşımın özü şundadır ki, o öğrencilerin aklının
sadece yeni bilimsel bilgilerle zenginleştirilmesine değil, aynı zamanda düşüncenin
davamlı ilerlemesi temelinde daha fazla bilgilerin mustakil kazanılması ve benimsenilmesi.
en önemli beceri ve alışkanlıkların, kişisel nitelik ve yeteneklerin kazanılmasına
yönelmiştir. Bu zaman, öğrenciler, öğretmenin gözetimi altında, özel seçilmiş, rahat
anlaşılan ve hatırlanan en önemli eğitim materyalinin öğrenilmesi sürecinde kanıt ve
olayların sebep-sonuç ilişkilerini, bulgularını, gerçeklerini açığa çıkarmayı, sonuca
varmağı, önemli ve derin özetler yapabilmeyi öğrenirler.
Fen müfredatlarında fennin içeriği standartlar olarak ifade ediliyor. İçerik
standartları öğrencilerden beklenen genel öğrenme sönuçlarını fennin bakış açısından
özelleşdirir. Her bir standart iki önemli bileşenden oluşuyor: içerik (bilgi) ve faaliyet
(beceri). Standartlar, öğretilecek içerikten haber veriyor ve becerinin yeteneğini gösterir.
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Yani neyin öğretileceği ve öğretilenlerin nasıl sunulacağı açık gösteriliyor. Her bir standart
alt standartlarla gözlemleniyor. Çalışmalar alt standartları şöyle tanımlamaktadır:
1. Alt Standartlarda karmaşık fikirler daha basit fikirlere ayrılıyor.
2. Alt standartlar öğrenme hedeflerinin lelirlenmesi için esas olan bileşenleri
yansıtır.
3. Sınıftan sınıfa geçirken alt standartlar değişir.
Bu özelliklerin her birine daha yakından bir göz atalım:
Ulusal müfredatda belirtilen genel öğrenme sonucları fennin karakteristik
özelliklerinden ileri gelerek özelleştirilse de ayrı ayrı konuların öğretim hedeflerinin
belirlenmesi için onların genelliği saklanılıyor. Bu genellik çeşitli eğitim hedeflerine
ulaşırken bu standartlara tekrar tekrar başvurmak olanağını genişletiyor. Eğitimin herhangi
bir aşamasının sonu için belirlenmiş içerik standartı çeşitli konuların öğretimi sırasındaki
öğrenme sürecinin hedefidir. Genel olarak, genelliğin muhafaza olunması içerik
standartlarında fikir karmaşıklığı yaratır. Bu karmaşıklığa alt standartlarda açıklıklanıyor.
Karmaşık fikrin basit fikirlere ayrılması öğretmen faaliyetinin uygun organizasyonuna
katkıda bulunur.
Alt-standartlar içerik bileşeni üzere basitleştirildiği şekilde faaliyetin bileşeni üzere
de açıklanıyor.
Alt standartlar öğrenme hedeflerinin belirlenmesi için zemin yaratan bileşenleri
yansıtır.
Alt standartlar farklı sınıf aşamalarında değişken oluyor.
Ana standartlar genellikle değişmiyor. Alt standartların birinci sınıftan dördüncü
sınıfa kadar içerik acısından genişlenerek derinleşmesi ve bununla da hareket bakımından
karmaşıklanması olası koşullardan biridir.
Söğlemeliyiz ki, öğretmen için malzemelerin her birini incelerken derslik
komplekti, içerik standartları ve öğrenme hedefleri, kodları ve deyerlendirme baresinde
çok ayrıntılı, izahlar verilir. Aynı zamanda, her bir dersin saatlere göre de bölgüsü
gösterilir.
Öğretmen için her bir öğeyi incelerken, kapsamlı bir içerik kümesi, içerik
standartları ve öğrenme hedefleri, kodları ve ayrıntılı açıklamalar verildiğine dikkat
edilmelidir. Aynı zamanda, her seans saatlere bölünür.
Anlaşılan, ilkokullarda Azerbaycan dili fen müfredatlarına yansıyanlar stratejik
yönlerden biridir. Gerçek talep ve uygulama teknolojilere öğretmenler için her bir sınıfın
ders kitabı için yazılmış metodik tavsiyelerde bulunabilir. Öğretmenlere bunları öğretmek
ve bağlayarak ustaca uygulama yol göstermek ileri metodologların işidir. Araştırmacının
da görevi mevcut metodolojik arsenalda, önde gelen öğretmenlerin çalışmalarını
ilişkilendirerek öğrenme sonuclarını yükseltmeye nail olmaktan ibarettir.
Bu konu, içeriğe göre derin ve geniş ölçüde incelenmeli olan çok konuları kapsar.
"Pedagojik teknoloji" bütünleştirici bir kavramdır. "Pedagoji"ye ve "teknoloji"ye
diferensial yaklaşmakla ne kadar alanları saya bilirizse, "pedagojik teknolojiler"e daha
fazla eş anlamlı açıklamalar ve anolojiler gösterebiliriz, Çünkü pedagojik teknoloji anlamı
yalnız teknik araçlar anlamına gelmez, aynı zamanda düşünme ve konuşma teknolojisini de
içerir. Klasik Yunan biliminin atası sayılan Aristotel “Ritorika” adlı eserinde konuşma
normları baresinde konuyu konuşmanın teknolojisi adlandıraraq yorum yapmıştır. Aslında,
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burada teknoloji konuşmanın nasıl erseye gelmesi gibi veya orfoepiyası anlamında
kullanmıştır. Teknik bilimler tbaresinde konuşulanlar teknologiyayı bilimin yönlendiği
alanı olarak görmüştür [Мирзаджанзаде,1993: 97].
Eğitim o zaman kaliteli olarak kabul edilir ki, eğitim sürecine yol gösteren ve onu
geliştiren öğretmenlerin bilgileri yeterince gelişmiş ve olsun, çağdaş taleplere cevap versin.
Bu açıdan pedagojik teknolojiler ülkede eğitim reformunun ayrılmaz bir parçası olarak
öğretmen eğitiminde de önemli bir rol oynamaktadır.
Bu amaçla, pedagoji, o sıradan metodoloji bilimler alanında çok çalışmalar
yapılmıştır; Pedagojik teknolojiler, bütünleştirici ilkeler ve formbilimsel yöntemler üzerine
çok fazla araştırmalar yapılmış ve temelli çalışmalar yazılmıştır. A.Mehrabov, Y.Karimov,
F.Sadigov, F.Rustamov, A.Pashayev, A.Abbasov, A.Ahmedov, Z.Veysova, B.İbadova ve
diğerlerinin yazıları referans kaynağı haline gelmiştir.
Eğitim teknolojileri profesör A.Mehrabov, A. Abbasov ve diğer yazarları olan
temel araştırma çalışmalarında pedagojik teknolojilerin bünyesinde kendi geniş yorumunu
buluyor [Pashayev, 2002: 17-29]. Bu araştırmada, pedagojik teknolojiler yaygın olarak ele
alınıyor. Burada belirtilen esas fikirlerden biri bu ki, “pedagojik teknolojiler sadece eğitim
unsuru olarak değil, aynı zamanda amaç, içerik, süreç ve sonuç olarak hizmet ediyor”
[Pashayev, 2002: 18].
Ayrıca, orada gösteriyor ki, aktif öğrenme yöntemleri ve pedagojik teknoloji ile
ilgili eğitimcilerin ve öğretmenlerin bilgilerinin daha da arttırmaya ihtiyaç duyulduğunu
göstermektedir. Basitçe, eğitim teknolojisi teknolojisinin kullanılması, teknolojinin
uygulanması anlamına gelmez. Bu, ne eğitim teknolojisinin kalitesini garanti etmez ve
eğitim ve öğretimin verimliliğini arttırmaz.
Pedagojik teknolojiler ve onların geliştirilmesi yollarını bilmek için dünyanın bir
sıra gelişmiş ülkelerinin deneyimlerini incelemek daha iyi sonuçlar vermektedir.
Eğitim teknolojisi ekipmanlarının alımı, eğitim kalitesini yükseltilmesini garanti
edemez. Deneyimler, bilgisayar programlarının edinilmesinin başlangıçta bir yenilik
yaratabileceğini göstermektedir, ancak asıl mesele pedagojik öğrenme teknolojilerinin
nasıl kullanılacağı ve aynı zamanda öğretmenlerin bu alandaki seviyelerinin ve
yeteneklerini onun eğitimin kalitesine nasıl etki edebilmesinden ibaret olmalıdır.
Pedagojik ve öğretim teknolojisi sistematik, bilimsel ve tutarlı bir şekilde
uygulandığında, o eğitimin ayrılmaz bir parçası olur. Ancak onun aracılığıyla öğrencilerde
analiz edebilme yetenekleri oluşturmak onların yaratıcılık yeteneklerinin geliştirilmesine
yardımcı olur [Pashayev, 2002: 19].
Pedagoji ve öğrenme teknolojilerindeki bilgi ve becerilere sahip olmak son derece
önemlidir. Bunun için arttırmak bir önkoşuldur.
Son yıllar sınıf öğretmenlerinde pedagoji ve öğrenme teknolojilerine, yanı sıra yeni
öğretim yöntemlerine de büyük ilgi gösterilmiştir. Ancak, eğitim ve pedagojik teknolojiler
Azerbaycan eğitimine nispeten yeni olduğu için, bu alanda elde edilen başarılarla beraber
çok büyük bir ihtiyaçlar da mevcüttür.
Bunun için aşağıdakileri gerçekleştirmek çok önemlidir:
• Eğitim alanında çalışan insanlar yeni eğitim ve pedagojik teknolojiler hakkında
çok az bilgiye sahip olduklarından eğitim teknolojilerini bir ekipman bilgisayar
teknolojisi olarak anlaşılır. İlk olarak eğitimcileri öğretmenleri, araştırmacıları,
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eğitim alanında çalışan başkanları ve genellikle toplumu eğitim teknolojisinin ruhu,
teknolojisi ve yetenekleri hakkında bilgi sağlamak;
• Eğitim sisteminde yeni bir pedagojik veya eğitim teknolojisi sistemi oluşturmalı,
bu alanda gelişme düzenli ve tüm düzeylerde koordine edilmeli, kaynakların sınırlı
olmasını ve ekipmanların maliyetini göz önünde bulundurarak, eğitim en fazla
ihtiyaç duyulan alanlarında eğitim teknolojileri için merkezler oluşturmak;
• Bireysel ve topluluk düzeylerde yeni teknolojilerin uygulanması konusundaki
girişimi en üst düzeye çıkarmak;
• Etkili bir sınıf deneyimi teşvik ederek eğitimde iyi sonuçlar elde etmek için bu
malzemelerin yaygın şekilde yayılmasını sağlamak;
• Eğitim tüm seviyelerinde çalışan öğretmenlerin eğitim teknolojileri, yeni eğitim
yöntemleri üzere becerileri geliştirmek;
• Öğretmen eğitimi, deneyim, profesyonellik ve elde edilmiş sonuçların arasında
iletişimi sağlamak çok önemlidir [Paşayev, 2002: 20].
Eğitim ve pedagojik teknolojileri daha iyi anlamak, onun verimli gelişimini ve
uygulanmasını sağlamak için ilk önce bu yaklaşımın özünü anlamak önemlidir.
Teknoloji, Yunan kökenli kelime olarak, sanata sistematik yaklaşım anlamına
geliyor. Buradaki yaklaşım derken, sorunlara ve onların çözümlerine yönelik belirli ilkeler
esasında yönetilen yollar ve araçlar anlamına gelir. Başka bir deyişle, Teknoloji belirli
alanlarda bilgiler sisteminin uygulanması sonucunda özel yöntemler kullanarak ödevleri
yerine getirmek tarzı olduğu anlaşılmaktadır.
Eğitim teknolojileri eğitim kendi özelliklerini uygun yaklaşımlardan ve yöntemler
kullanarak geliştirilmesinin sonucu olarak, eğitim teknolojileri ise öğrenme sürecinin
uyğun yöntemler kullanarak verimli öğrenme sürecinin uygulamanın organizasyonu olarak
anlaşılmalıdır. Öğretim teknolojisini “öğretim yeteneği, deneyimi” olarak dayaklaşmakla
açıklamak mümkündür.
Yüksek sonuçlara ulaşmak için, öğretim sürecinde teknolojilerin çeşitli tür ve
araçları kullanılmaktadır. Farklı teknolojilerin düzenli olarak koordinasyonu, öğretimin
etkinliğini arttırır. Eğitimin etkinliği ve kalitesi, öğrenme sürecinde eğitim ve pedagojik
teknolojilerin kullanılmasına çok bağlıdır.
Eğitim teknolojisi eğitimin içeriği bağlamında anlaşılabilir. Böyle ki, öğrenme
teknolojileri, temel öğrenme alışkanlıklarına dahil olmakla öğrenilen fenler hakkında
kapsamlı bilgiler sağlamağa imkan veriyor, üst düzeyli düşünmeni, işbirliyini ve sorunların
çözümünü sağlıyor. Eğitim teknolojisi, eğitimin her aşaması üzere onun amacını kaliteli
sağlamak için kullanılan bir sistemdir.
Eğitim teknolojisi öğretim yöntemleri bağlamında da anlaşılabilir. Çünkü onlar
öğretmek ve öğrenmek için güçlü bir araçtır. Eğitim teknolojileri eğitimin ve öğrenmenin
etkili, aktif ve yaratıcı şekilde uyğulanması için onlara farklı yöntemler ve araçlar sağlar
[Paşayev, 2002: 21].
Kanatımızca bunu çok iyi bir sonuç olarak kabul etmek ve net bir yön olarak
değerlendirmek olar.
Prof. E.A. Ağayev'in "Yeni Eğitim Teknolojilerinden Kullanmanın Kuramsal ve
Pratik Sorunları" konusunda öğretim teknolojileri aşağıdakilerle karakterize edilir:
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"Pedagojik teknolojilerin ana unsurları onun mikroteknolojisindedir. Mikroteknolojiye
şunları dahildir: a) amaçlar; b) teşhis (ilkin, güncel, son); öğrenme sürecinde şahısların
işbirliği (öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci işbirliği); eğitim organizasyonu, form,
yöntemler ve araçlar seçimi; c) refleksler; d) öğretilen fennin (fenlerin) içeriği "[Mehrabov,
2007: 37].
Bu görüşde de konuya kapsamlı bir yaklaşıma yönelik eğilim güçlüdür.
Prof. Y.Ş. Karimov'un yeni yöntemlerle yeni teknolojileri baska başka anlayışlar
olarak farklı anlam ve işlev taşıyıcıları sayması onun aşağıdaki fikrinden de apaydın
duyulur: "Pedagojik deney ... bazen bütün bir sisteme (eğitim, organizasyon formuna, yeni
teknolojilere, etkileşimli yöntemlere, öğrencilerin eğitim başarının değerlendirilmesine vb.)
ait olur” [Kerimova, 1977: 3]. Bundan bilmek olur ki, yeni teknolojiler ve yeni yöntemlerin
homojen listelenmesi amaçlara bağlı şekilde verilir.
Prof. A.Abbasov, pedagojik tekniyi böyle yorumluyor: “Pedagoji teknik baska
baska öğrencilere, veya öğrenci gurubuna pedagojik etki yöntemlerini verimli şekilde
uygulamak için öğretmene ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve alışkanlıklar kompleksidir”
[Hasanov, 2010: 14].
Araştırmacıların bazıları yeni eğitim yöntemlerinden konuşurken hem de yeni
eğitim teknolojilerinin özelliklerini de kapsamıştır. Prof.M.Hasanov'un danışmanlığıyla
yazılan bir kitapta bu yönü görmek zor değildir. “Şimdi eğitim sürecinin karşısında her bir
öğrencini bağımsız bilgi elde etmenin daha gelişmiş yöntem ve yönergelerle
silahlandırmak gibi bir görev duruyor. Öte yandan, yeni eğitim teknolojileri öğrencilerde
tefekkür bağımsızlığı oluşturmalıdır. Diğer bir deyişle, öğrenciler yaratıcı olayları eleştirel
bir düşünme süzgecinden geçirerek, bağımsız analiz etme ve sonuça varabilmeye
alışmakla, hayata, pratik faaliyete hazırlanmalıdır "[Ağayev, 2006: 37].
Gösterilen edebiyatta eğitim teknolojilerinin belirli özellikleri şunlardır:
1) belirlenmiş hedefler;
2) tüm öğretim faaliyetlerinin öğrenme hedeflerine ulaşmasını sağlamak;
3) düzenli geri bildirim (sonuçların mevcut ve nihai değerlendirilmesi);
4) Öğretici halkanın tekrarı.
... Eğitim devriyesinde aşağıdaki noktalar vardır:
1) hedef belirleme;
2) Öğrenme seviyesinin ilkin değerlendirilmesi;
3) Geri bildirim sonuçlarına dayanarak eğitim faaliyetlerinin korelasyonu;
4) Sonuçların nihai değerlendirmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi "[Abbasov, 2008:
250].
Yeni eğitim teknolojileri grub (farklı içeriklere sahip), çiftlerle çalışma, yuvarlak
masa ve diğer gibi teşkilatlara aittir. Her bir ders için forma verilecek bilginin içeriğine
göre seçilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Eğitim
Müfredatı” adlı Kavramsal Çerçeve Belgesi, Azerbaycan eğitimini Avrupa standartları
düzeyine yükseltmeye hizmet ediyor. Bu belgeye dayanarak amac çağdaş gereksinimleri
karşılayan, kendilerini ifade etme becerisine sahip, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme
stiline sahip çevik gençleri eğitmektir.
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Müfredat belgesinde toplum hayatında meydana gelen politik, toplumsal sorunların
bir sonucu olarak insan faktörü üzerindeki etkisini dikkate alarak, özel hayati becerilerin
oluşumuna hizmet eden yeni eğitime geniş bir giriş sağlanıyor. Yeni eğitim aktif
öğrenmedir ve kendisinin teknolojik kaynakları ile karakterize edilir.
Çağdaş öğrenme teknolojisi kendindekompleks olarak yapılan işleri kapsıyor ki,
bunların tamamını
direkt not alarak göstermek mümkünsüzdür. Ancak, onları ders
sürecine ve somut fen prensibine göre sınıflandırsak, çok ilginç bir resme tanık oluruz.
Bugün, çağdaş bir ders oluşturmak için okuma teknolojisi ve kültürel konuşma
alışkanlıklarını aşılamak konuşmamızın konusu ise, demek konuya değil, veya farklı olarak
ele alınması gerekir.
Sorunu orijinal formla belirlemek, eğitimin temel aşamasına geçişi sağlar. Bu
zaman da öğrencilerde hassas bir iletişim ve işbirliğini yaratır.
Bir sonraki aşama olarak, öğretmenler etkileşimli öğretim yöntemlerinden amaçlı
kullanılmasını kastediyorlar. Ancak fikrimizce bu aşama yok, mutlaka talep olabilir.
Çünkü etkileşimli öğretim yöntemleri bundan önceki gereksinimlere de yansıyor. Şimdi
belirtilen talep karşılıklı öğretim yöntemlerinden, gözlem, karşılaştırma, kapsamlı analiz,
algoritma, diyalog-tartışma, küme (çeşitlendirme), tartışma, T-şemaları, Venn diyagramı,
BİBÖ ve diğer usullardan daha amaçlı kulanımı kastediyor. Zannimizce bu yöntemlerin
her birinin hem araştırılması ve hem de uyğulamasının daha da geliştirilmesinden
konuşmağa ihtiyaç duyulur. gerekmektedir. Çünkü şu anda konu daha iyimser sonuçlar
almak olabilir.
Analizler de gösteriyor ki, interaktif öğretim yöntemlerinin en uygun şekilde
uygulanmasında asıl amac öğretilen konunun ders sürecinde benimsedilmesidir. Bu
önemli talep dersin daha verimli ve bilimsel-metodolojik olarak verimli kürüalmasından
yana olabilir.
İdrak etkinliği benimsemeye götüren geniş ve düz yoldur. Bu yolla, yalnız ve
sadece konuşma aktivitesi ile hareket etmek mümkündür. Doğru, metodolojik literatürde
ve gelişmiş deneyde oku metinleri üzerinde öğrencilerin aktifliğini yaratmakta
soruların gücünden kullanıma daha fazla öncelik verilir. Fakat idrakı aktif tutmanın
başka optimal yolları da az değildir.
Bugün dayandığımız metodika kitaplarında, oku ile bağlı yazılan kitaplarda,
savunulan tez çalışmalarında okuma ve dil kuralları arasındaki disiplinlerarası ilişkinin
imkan ve yollarından bahsedilmiştir. Aynı zamanda bu, Azerbaycan dili müfredatında
standartlar olaraq da kastedilmiştir.
1. Öğrencilerin bilişsel etkinliklerini güçlendirmenin bir başka yolu da okuma ve
yazma içerik hatlarına ilişkin ödevler kullanılmasıdır. Gelişmiş uygulamada, metin
okuma zamanı idrakla bağlı sorular manyetik tahtalarda gösterilmesi veya her
öğrenciye farklı sorulara dayanarak metnin okunmasını izlemek görevinin
verilmesidir.
2. Öğrencilere, okuma ve konuşma sırasında grubların okusuna ve ifade etmesine
(tonlama, vurgu, orfoepiya) tutum bildirmek ödevi verilebilir.
Zihni aktifliyi temin etmeğin diğer bir yolu metin esasında yeni bir metin kurmak
ve ya metnin akışını diğer olası konumlara çekmek veya mevcüt metnin içeriği temelinde
bir tartışma oluşturmaktan ibaret olabilir.
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I-IV sınıflarda "Azebaycan dili" ders kitaplarında habele hemin derslikler üzere
yazılmış metodolojik materyallerde diyalok-diskussiya yeteneminin didaktik imkanlar
öngörülüyor.
Ancak bu zihinsel etkinliği arttıran fırsatlarından daha verimli bir şekilde
kullanılabilir.
Okuma dersinde, öğretme ve gelişim becerilerinde hayati beceriler öğretilir.
İlköğretimde hayati beceri kavramı oldukça çeşitlidir. Azerbaycan'dan gelen yaşam
metinleri ile uyumlu yeni metinler oluşturma, düzenleme ve düzenleme becerisi.
Çağdaş öğrenme teknolojileri içerisinde zamanın optimal bölüştürülmesı baresinde
innovatif eyilimler güclenmektedir.
Aktif eğitim – hızlı iş türleri ve ya şekilleri ile kurulan gurublarla yarışmalara start
veren teknik belli zamanda (dakikada) yapılmalı olan, habele teknik araçların gücündün
kullanılan pedagojik süreçtir. Bu tür kurulan sürece yeni bir eğitim teknolojisi diyerek hiç
bir şeyde yanlış yapmış ölmürük.
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ANA METAL SANAYİSİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARI, MESLEK
HASTALIKLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ

N.TÜRKAY
M. KALENDER
S.E.KILIÇ
M.Z.ŞARDAN
Y.BOZKURT
Marmara Üniversitesi
Özet
Ana metal sanayi, çeşitli metalurjik teknikleri ele alarak, maden ve hurdadan elde edilen,
demir içeren veya içermeyen metallerin farklı yöntemlerle ergitilip ayrıştırılması sürecini
kapsamaktadır. Metal sektörü; demir çelik, döküm, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi,
otomotiv yedek parça üretimi gibi çeşitli imalatların yoğun olarak yapıldığı bir sektördür.
Bu sektörlerde yer almış firmalar, faaliyetleri bakımından genellikle çok tehlikeli sınıfta
yer almakta olup, Türkiye’de iş kazası sayısı, kaza sıklık oranı, ölüm ve yaralanma oranları
açısından ilk sıralarda yer almaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları, küresel boyuttaki
temel sorunlardandır. İş sağlığı ve güvenliğindeki önlemlerin başlıca amacı, yaşanan iş
kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmeden önce müdahele edilerek
önlenmesidir. Meslek hastalıklarının, çalışanı olumsuz etkilemesinin yanı sıra, ailesini,
işvereni, devleti ve bu kapsamda tüm ülke ve toplumu etkilemektedir.
Türkiye’nin iş kazası istatistikleri her yıl için o yılı takip eden yılsonunda SGK tarafından
yayınlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında ana metal sanayisi iş sağlığı ve güvenliği
açısından incelenmiş, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebep olan risk etmenleri
tanımlanmış, SGK istatistik yıllıklarından faydalanılarak tablo ve grafikler halinde
irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meslek hastalıkları, işçi sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, risk
faktörleri, metal sektörü

1. GİRİŞ
Türkiye, özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla, iş sağlığı ve güvenliği konusunda adım
atmakta geç kalmış bir ülkedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3.
maddesinde ise iş kazası “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay” şeklinde
ifade edilmektedir [1]. 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 20.06.2012’de resmi
gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013 itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa olan
işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorunlu kılınmıştır. Bu kanun ülkemizin iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk kanunudur. Tabii ki bu önceden ülkemizde iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili yasal bir düzenleme olmadığı manasına gelmiyor, 6331 sayılı iş
kanunundan önce 4857 sayılı “İş Kanunu” içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
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kısımlar mevcuttu. 6331 sayılı İSG Kanunu’nu ile birlikte bu kısımlar yürürlükten
kaldırılmıştır. Türkiye, iş kazaları yönünden sicili bozuk bir ülkedir. 2005-2017 yılları
arasında meydana gelen iş kazalarının sayısı Tablo 1’de, grafik dağılımı ise Şekil 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. 2005-2017 yılları arası meydana gelen iş kazası sayısı [2].
Yıl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kaza Sayısı
73.932
79.027
80.602
72.963
64.316
62.903
69.227
74.871
191.389
221.336
241.547
286.068
359.653

350000

İş Kazası Sayısı

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Yıllar
Şekil 1. 2005-2017 yılları arası meydana gelen iş kazası sayısının grafiksel dağılımı [2].
2013 yılında iş kazası sayısında meydana gelen artışın sebebi iş kazası bildirimlerinin
zorunlu hale gelmesidir. 2013 yılından önce sadece resmi işlemleri tamamlanan kazalar
istatistiklere geçerken 2013 yılından sonra işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığına
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bakılmadan bildirimi yapılan tüm iş kazalarının istatistiği tutulmaya başlanmıştır. 2013
yılında 6331 sayılı yasa çıktıktan sonraki yıllara baktığımızda ise iş kazası sayısında
beklenenin aksine artış meydana gelmiştir. Bu durum, kamunun 6331 sayılı yasanın
uygulamasındaki gevşekliğinin, işverenlerin halen iş sağlığı ve güvenliğini gereksiz bir
masraf olarak görmesinin, toplumda iş güvenliği kültürünün ve güvenli davranış
alışkanlığının bulunmaması bu sebeple işçilerin İSG eğitimlerine vakit kaybı, iş kazalarına
ise kader gözüyle bakmasının; özetle yasanın ve uygulamalarının ülkemizin idari sosyoekonomik ve kültürel yapısına olan uyumsuzluğunun bir sonucudur.
İşveren işyerinde, işçilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm
tedbirleri almak, malzemeleri eksiksiz bulundurmak, alınan önlemlere uyulup
uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bunlara
karşı alınması gerekli tedbirler konusunda eğitim vermek zorundadır [3].
İş sağlığı ve güvenliğinde işverenler kadar işçilerinde yükümlülükleri vardır. 6331 sayılı
kanun, işverenlerin yükümlülüklerinin yanında çalışanlarında yükümlülüklerini
belirlemiştir. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bedensel bütünlüğü zedelenen işçinin
kendisi, ağır bedensel zarar veya ölüm halinde ölenin yakınları iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerini almayan işverene karşı manevi tazminat davası açabilirler [4].
Tablo 2’de SGK istatistiklerinden derlenen son on üç yılda meydana gelen iş kazaları
sonucu hayatının kaybeden sigortalı sayıları Şekil 2’de ise grafik gösterimi verilmiştir.
Tablo 2. 2005-2017 yılları arası iş kazaları sebebiyle hayatını kaybeden sigortalı çalışan
sayısı [2].
Yıl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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1800
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Yıllar

Şekil 2. 2005-2017 yılları arası iş kazaları sebebiyle hayatını kaybeden sigortalı çalışan
sayısı [2].
Tablo 2 ve Şekil 2’de görüldüğü üzere iş kazası sonucu ölümlerde de anlamlı bir düşüş
maalesef gözlemlenmemektedir. 2019 yılında açıklanan 2017 yılına ait kaza
istatistiklerinin de eklenmesiyle aksine iş kazası sonucu ölümlerde bir önceki yıla göre
%16’lık ciddi bir artış meydana gelmiştir. 2014 yılında meydana gelen Soma maden ocağı
kazasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Bu kaza sebebiyle 2014 yılı hayatını kaybeden işçi
sayısını çok arttığı, aslında 6331 sayılı İSG kanunu çıktığından beri genel olarak ölümlü
kazalarda azalma olduğu yorumları yapılırdı, fakat 2017 yılı istatistikleri bu yorumların
gerçeği yansıtmadığını ölümlü iş kazalarında değil düşme artmaların yaşandığı açıkça
ortaya konmuştur. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin ilk beş yıllık hedefi olan iş
kazası sonucu ölüm sayısının %20 azaltılması hedefi de gidişata bakılırsa
tutturulamayacaktır.
Özetle ülkemizde son 13 yılda toplam 1.877.834 iş kazasında toplam 16.877 işçi hayatını
kaybetmiştir. 6331 sayılı İSG kanununun yürürlüğe girdiği 2013 yılından beri 7279 işçi iş
kazalarında hayatını kaybetmiştir.
2. ANA METAL SANAYİ
Ana metal sanayi, elektro metalurjik ve diğer metalurjik teknikleri kullanarak, maden,
demir külçesi, hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi
ve/veya ayrıştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır[2]. İnşaat ve otomotiv gibi ülkemiz
ekonomisinin önde gelen “lokomotif sektör” olan iki sektöre temel hammaddelerini
sağlayan ana metal sanayisinin alt kolları aşağıda tanımlanmıştır.
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2.1 ANA METAL SANAYİ ALT KOLLARI
2.1.1 Ana Demir ve Çelik Ürünleri ve Bunların Alaşımlarının İmalatı (NACE Rev 2.
Kodu: 24.10.XX)
Halk arasında demir çelik fabrikası olarak bilinen, çelik üretimi yapan tesislerdir. Demir
çelik fabrikalarında 2 farklı yöntemle çelik üretilir; pik demire karbon ve diğer çelik katkı
maddelerinin (nikel, tungsten, krom vb.) eklenip uygun biçimde soğutulmasıyla veya hurda
çeliklerin eritilip tekrar kullanılmasıyla. Üretilen çelik büyük kalıplar içine dökülerek
kütük adı verilen büyük çelik blokları haline getirilir. Kütükler, ısıl işlemden geçirilerek
şekillendirilir. Sıcak çekme veya soğuk çekme işlemleriyle kütükler çeşitli kalınlıklarda
inceltilir ve lama veya sıcak çekme veya soğuk çekme işlemiyle çeliğin daha da
inceltilmesiyle inşaat çeliği elde edilir. Bu alt sektör demir ve çeliğin sadece birincil
şekillendirme işlemlerini kapsamakta, ayrıca demir veya çelik tozu üretimi, demir veya
çelik hurdalarından granül üretimi, sıcak veya soğuk üretilmiş yassı haddeleme ile levha
üretimini, demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer
sünger demir ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer kimyasal yöntemlerle istisnai
saflıkta demir üretimini, çelikten demiryolu ve tramvay yolu malzemelerinin üretimini ve
diğer ferro alaşımların üretimini de kapsamaktadır. Bu alt koldaki tüm faaliyetler çok
tehlikeli sınıftadır.
2.1.2 Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller ve Benzeri Bağlantı Parçalarının
İmalatı (NACE Rev 2. Kodu: 24.20.XX)
Bu alt sektörde hammadde olarak genellikle birincil şekillendirmeden geçmiş farklı
kalınlıklarda levhalar veya silindirler kullanılmaktadır. Bu alt grubu iki alt parçaya ayrılır,
ısıl işlemlerle yapılan üretim ve soğuk yapılan üretim. Isıl işlemle yapılan üretim başta
sıcak haddeleme ve sıcak ekstrüzyon işlemleri ile boru üretimidir. Sıcak ekstrüzyon işlemi
yüksek sıcaklıktaki çeliğin bir boru içerisinden piston yardımı ile itilerek uçtaki kalıptan
şekil alarak çıkması işlemidir. Bu işlemi daha rahat anlamlandırmak için tüpten sıkılarak
çıkan diş macunu tasviri kullanılabilir. Sıcak haddeleme işlemi ise, silindirik bir çelik
bloğun içinin, yüksek sıcaklık altında, delinerek boru üretilmesi işidir. Soğuk çekilme
işlemleri oda sıcaklığında yapılır, şekillendirilecek ana mamul bir veya birden çok
işlemden geçerek boru şeklini alır. Boru üretimi alt kolunda sıcak çekme/haddeleme
faaliyetleri çok tehlikeli, soğuk çekme/haddeleme faaliyetleri tehlikeli sınıfa girmektedir.
2.1.3 Çeliğin İlk İşlenmesinde Elde Edilen Diğer Ürünlerin İmalatı (NACE Rev 2.
Kodu: 24.3X.XX)
Sektör alt dalları incelendiğinde bu alt dalın tamamen soğuk üretimi kapsadığı
görülmektedir. İçi dolu çelik barların soğuk çekilmesi, dar şeritlerin soğuk hadde ile
üretilmesi, soğuk çekme vasıtasıyla çelik tel üretimini, diğer soğuk şekillendirme ve
katlama işlemlerini içeren alt daldır. Bu dalın tüm faaliyetleri tehlikeli sınıfa girmektedir.
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2.1.4 Değerli Ana Metaller ve Diğer Demir Dışı Metallerin İmalatı (NACE Rev 2.
Kodu: 24.4X.XX)
Çok sayıda alt dalı olan bu alt sektör değerli ana metallerin (mücevher ve benzeri ürünlerin
üretimi dışında kalan altın ve gümüş, platin ve diğer değerli metaller) üretimini,
alüminyum üretimi(alüminyum folyo üretimi, alüminyum levha, sac üretimi, alüminyum
bar, çubuk, tüp, boru üretimi ve alüminyum oksit üretimi), kurşun, çinko ve kalay üretimi,
bakır üretimi, demir dışı diğer metallerin üretimi (krom, manganez, nikel, tungsten,
molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum ve nikel
matları, nikel oksit sinterleri ve diğer ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, profil, tel, levha,
şerit, folyo, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı) ve nükleer yakıtların işlenmesi
(uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum
üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi) işlemlerini kapsamaktadır. Alüminyum,
bakır, çinko gibi yumuşak metallerin şekillendirilmesi (folyo, şerit, sac, levha, çubuk, boru,
profil, tüp vb. üretimi) faaliyetleri tehlikeli, geri kalan tüm faaliyetler çok tehlikeli sınıfta
yer almaktadır.
2.1.5 Metal Döküm Sanayi (NACE Rev 2. Kodu: 24.5X.XX)
Döküm; yüksek sıcaklıklarda ergimiş metalin, hazırlanan kalıplara dökülüp, kalıp içinde
soğuyup katılaşması ile şekillendirilmesi işlemidir. Alt dalları, demir dökümü, çelik
dökümü, hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum v.b.), demir dışı diğer ağır
metallerin dökümü (bakır, vb) ve değerli metallerin dökümü (altın, gümüş, vb.). Bu alt
daldaki tüm faaliyetler çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır.
2.2 ANA METAL SANAYİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 250 çalışana bir iş güvenliği uzmanı veya her bir
çalışan için ayda en az 40 dakika iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunludur. Yine
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 750 çalışana bir işyeri hekimi veya her bir çalışan için
ayda en az 15 dakika işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunludur. Ayrıca çok tehlikeli
işyerleri için 10-49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika, 50-249
çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika, 250 ve üzeri çalışan sayısı
olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika diğer sağlık personeli
görevlendirilmesi zorunludur. Tam zamanlı işyeri hekimi bulunduran yerlerde diğer sağlık
personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Çok tehlikeli sınıfta çalışanlar, işyeri hekimi
tarafından işe giriş muayeneleri yapılmadan çalıştırılamaz her yıl periyodik muayeneler
gerçekleştirilir. Yine çok tehlikeli sınıfta çalışanlar, toplam 16 saatlik temel İSG eğitimini
başarıyla tamamlamadan çalıştırılamaz, eğitimler her yıl tekrarlanır.
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 500 çalışana bir iş güvenliği uzmanı veya her bir çalışan
için ayda en az 20 dakika iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunludur. Yine tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri 1000 çalışana bir işyeri hekimi veya her bir çalışan için ayda en az
10 dakika işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunludur. Tehlikeli sınıfta çalışanlar, işyeri
hekimi tarafından işe giriş muayeneleri yapılmadan çalıştırılamaz her üç yılda bir
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periyodik muayeneler gerçekleştirilir. Yine çok tehlikeli sınıfta çalışanlar, toplam 12
saatlik temel İSG eğitimini başarıyla tamamlamadan çalıştırılamaz, eğitimler iki yılda bir
tekrarlanır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, aralarında işyeri hekimi, iş güvenliği
uzmanı, çalışan temsilcilerinin bulunduğu bir risk değerlendirme ekibi oluşturularak “Risk
Değerlendirme Raporu” hazırlanmalı, bu rapor ve içeriği tüm çalışanlara tebliğ edilmelidir.
Hazırlanan risk değerlendirme raporu, iş kazası, makine ekipman değişikliği, yeni bir
riskin ortaya çıkması durumunda veya çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için en az iki yılda
bir, tehlikeli sınıftaki işyerleri için en az dört yılda bir kez yenilenmelidir.
3. ANA METAL SANAYİSİNDE İŞ KAZALARI
3.1 ANA METAL SANAYİSİNDE İŞ KAZALARINA SEBEP OLABİLECEK RİSK
FAKTÖRLERİ
Bölüm 2.1’de ana metal sanayisinin alt kollarının açıklamaları ve faaliyetin tehlike
sınıfından bahsederken, ısıl işlem, döküm gibi yüksek sıcaklık içeren alt kolların çok
tehlikeli, soğuk çekme/haddeleme gibi hammaddenin ısıtılmadığı faaliyetlerin ise tehlikeli
sınıfta olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Buradan da ana metal sanayisinin en temel risk
faktörünün çok yüksek sıcaklıklar olduğu aşikardır. Tabii ki yüksek sıcaklıklar ana metal
sanayinim yegane risk faktörü olduğu anlamına gelmemektedir. Unutulmaması gereken bir
diğer nokta da her ne kadar ana metal sanayisi alt kollarında geçmese de metal üretimi ve
şekillendirmesi yapılan bu tür işletmelerde gerek kesim gerek montaj için kaynak
makinaları, plazma kesim makinaları, çoğunlukla bulunmakta ve kullanılmaktadır. Ana
Metal Sanayisinde iş kazalarına sebep olabilecek başlıca risk faktörleri ve açıklamaları
aşağıda verilmiştir.
3.1.1 Yüksek Sıcaklık
Metallerin eritilerek şekillendirildiği dökümhanelerde kupol ocağı veya endüksiyonlu
ocaklarda pik demir 1250C, çelik ise alaşımının içeriğine göre değişmekle beraber
1500C’a kadar ısıtılır. Yine ısıl işlem yapabilmek için de işlem ve çelik türüne göre
değişim gösterse de ortalama 700C-800C’ye kadar ısıtılması gerekir. Döküm işlerinde
metal eriyiğinin yere dökülmesi, sıçraması, sıcak çekmede çekilen parçanın kopup
fırlaması yine haddeleme esnasında parçanın kırılıp sıçraması çok görülen kaza çeşitleridir.
Çok yüksek sıcaklıklarda olan bu parçalar temas ettikleri yerlerde tutuşabilecek özellikteki
malzemeleri tutuşturarak yangına, eğer insana temas ederlerse çok ciddi yanıklara hatta
eğer üzerinde tutuşmaz özellikli iş kıyafeti yoksa, kıyafetlerini tutuşturarak işçilerin alev
almasına dahi sebep olabilirler.
Hammaddenin ısıtılması veya eritilmesi için kömür, sıvı yakıt veya doğalgaz ile çalışan
fırınlar veya ocaklar kullanılmaktadır. Yine demir çelik fabrikalarında çelik üretiminde
kullanılan yüksek fırınlar bulunmaktadır. Bakım, onarım, kontrol vb. işleri için fırın içinde
veya civarında çalışan kişilerin yüksek sıcaklıklardan etkilenmesi durumu da sık
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görülmektedir.
İçinde bu derecede yüksek sıcaklıkta maddelerle çalışılan işyerlerinde ortam sıcaklığı da
bir hayli fazla olmaktadır. Meslek hastalıkları kısmında bu durumun insan sağlığı üzerinde
yarattığı olumsuz etkilerden bahsedilecektir. İş ortamında yüksek sıcaklığın yarattığı risk
işçilerin terleyip su ve tuz kaybetmelerine, daha az iş yapsalar dahi daha çabuk ve çok
yorulmalarına, kas kramplarına, hatta ortamdaki metal buharları sebebiyle baş
dönmelerine, halsizliğe, (metal fume fever sendromu gibi) sebep olup, işçileri iş kazalarına
daha da açık hale getirmesidir.
3.1.2 Yük Taşıma
Ana metal sanayisinde yükler genellikle ağır metal blokları olup bunlar da mekanik veya
hidrolik taşıma ve kaldırma araçları (konveyörler, vinçler,) tarafından taşınmaktadır. Yine
özellikle hurdadan çelik üretimi yapan demir çelik fabrikalarının (Sivas SİDEMİR gibi)
devasa stok alanları bulunmakta buralara hurda çelikler kamyonlarla getirilip stok
sahalarına yığılmaktadır. İki durum da pek çok iş kazasına sebebiyet vermektedir. Vinç ve
konveyörlerden kaynaklı parça düşmesi, vinçlerin devrilmesi, halat kopması gibi kazalar
meydana gelmektedir. Bu kazaların engellenebilmesi için vinç ve konveyörlerin
bakımlarının günlük, haftalık, aylık, altı aylık planlanarak yapılması, yük taşıma esnasında
altında ve civarında işçi bulunmasının engellenmesi, yine konveyör bantların üstüne ve
yanlarına parça düşmesini engelleyecek korkuluklar yapılması gereklidir. Stok sahalarında
ise işyerine giren kamyonların kaza yapması, stok sahasında işçiye çarpması, yine çok
karşılaşılan bir durum olarak işçilerin kamyon altlarına dinlenmek için girmesi, kamyon
şoförlerinin ise kamyonlarının altlarını kontrol etmeden aracı çalıştırmaları sonucu işçiyi
ezmeleri şeklinde iş kazaları sık sık meydana gelmektedir. Bunları engellemek için işe giriş
eğitimlerinde özellikle şoförlere araçlarının altında, önünde, arkasında hiçbir canlının
bulunmadığı kontrol edildikten sonra çalıştırmaları gerektiği anlatılmaktadır.
3.1.3 Elektrik
Özellikle demir çelik fabrikalarında ark ocağı fırın trafoları bulunmaktadır. Örneğin, Sivas
Sidemir’de 75 megawattlık ark ocağı fırın trafosu bulunmaktadır. Ayrıca devasa tesisler
olan demir çelik fabrikalarında yüksek tonajlı pres makineleri, taşıma ve iletimde
kullanılan konveyör bantları, ve diğer tüm elektrikli teçhizatlar için fabrika içinde trafo ve
güç merkezleri bulunmakta, buralarda yüksek voltajlı elektrik sebebiyle iş kazaları
meydana gelmektedir. Yüksek gerilim kaynaklı iş kazalarını engellemek için trafonun
bakımlarının yapılması, trafonun tel örgü içine alınarak izinsiz girişlerin engellenmesi,
trafo sıcaklığının gözetim altında tutulması gibi önlemler sıralanabilir. Yüksek gerilimde
çalışacak işçilere çalışacakları gerilim seviyesine uygun, kişisel koruyucu donanımlar
(KKD) verilerek kullandırılmalıdır. Ayrıca yüksek gerilim iletim hatlarında özellikle
vinçlere elektrik atlaması sebebiyle iş kazaları yaşanmaktadır. Bunun engellenmesi için ise
vinçler kurulurken elektrik nakil hatlarına dikkat edilmeli atlama olmaması için yeterli
mesafe bırakılmalı, yağmurlu sisli havada yoğun nem olduğu durumlarda bu mesafe
normal durumların iki katı olarak belirlenmelidir. Ayrıca makine bakım onarım ekipleri
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tamir veya bakım yaparken elektrik akımına kapılmaları sonucu iş kazaları sık sık
yaşanmaktadır. Bu tür kazaları engellemek için çalışmaya başlamadan önce enerjiyi
kontrol altına almak ve sıfır enerji durumuna getirme amaçlı etiketle, kilitle, emniyete al,
dene (EKED) ve iş izin sistemleri kullanılmalıdır.
3.1.4 Yüksekte Çalışma
Fabrikalarının bacaları, siloları, araç bakım istasyonları, vinç ve konveyör bant üstleri gibi
pek çok yerde yüksekte çalışma yapılmaktadır. Ülkemizde ölümlü iş kazalarının büyük bir
kısmı yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir. Yüksekte çalışacak personeller
yüksekte çalışma eğitimi görür, işyeri hekiminden yüksekte çalışabilir raporları
bulunmalıdır. Ayrıca yüksekte çalışacak işçiler için iş izin sistemi getirilmeli, bu işçiler
eğer sürekli yüksekte çalışıyorlarsa her sabah, eğer gerekli durumlarda bazen yüksekte
çalışıyorlar ise yukarı çıkmadan önce revirde muayene edilip tansiyonu ölçülmeden iş
iznini alamamalıdır. Ayrıca işçi kendini iyi hissetmiyorsa, herhangi bir sebepten halsizliği,
baş dönmesi var ise o işçi yüksekte çalıştırılmaz, yüksekte çalışmaya zorlanamaz. Yükseğe
çıkacak her işçiye işlerine uygun KKD’nın yanı sıra tam vücut tipi emniyet kemeri verilip,
bu emniyet kemerlerini bağlayabileceği yaşam hatları oluşturulmalıdır.
3.1.5. Makineler
Ana metal sanayisinde özellikle birincil şekillendirme makinalarına baktığımızda
silindirler, presler, şahmerdanlar, gibi kilolarca hatta tonlarca kuvvet uygulayabilen
makinelerdir. Makinelere uzuv sıkışması, kopması veya işçinin tamamen makinenin içinde
kalıp ölmesi gibi pek çok iş kazası görülebildiği gibi, bu makinelerde işlem esnasında
parça kopması, kıvılcım sıçraması, parçanın fırlaması gibi iş kazaları da sıklıkla
görülmektedir. Bu kazaların önüne geçmek için makinelere uygun koruyucu ekipmanlar
takılmalı özellikle preslere çift el kumanda sistemi, koruyucu kapaklar takılmalı, tüm
makinaların yönetmeliğe uygun acil durdurma düğmeleri olmalıdır. Yine ana metal sanayi
sektöründe iş kolu içine girmese de çapak temizleme, yüzey temizleme, montaja hazırlık
için torna, freze, matkap gibi talaşlı imalat makineleri mevcuttur. Bu makineler sadece ve
sadece uygun mesleki yeterlilikleri olan işçiler tarafından kullanılmalıdır.
3.1.6 Kaynak İşleri
Her ne kadar ana metal sanayisi işkolu olarak metallerin dökümü, birincil şekillendirilmesi,
çelik ve diğer alaşımların üretilmesini kapsasa da bu işyerlerinde kesme ve montaj
işlemleri için kaynak kullanılmaktadır. Örneğin, Sivas demir çelik fabrikasında stok
sahalarında, 1 metreden uzun çelik parçalar Oksijen-Gaz kaynak metodu ile kesilip
küçültülmektedir. Yine dikişli boru üretiminde punta kaynak veya ark kaynağı kullanılır.
Kaynak makineleri sadece kaynak konusunda mesleki yeterliliği olan işçiler tarafından
kullanılmalı, gaz bağlantı hortumları her çalışmadan önce gözle kontrol edilip, yırtık ve
çatlak varsa yenilenmelidir. Kaynak makinelerinde alevin geri tepmesini engellemek için
geri tepme valfi (çek valf) kullanılmalı, bu valfler çoğunlukla sadece gaz tüpü ile bağlantı
hortumu arasına konulmakta, fakat bu durumda şaloma içinden hortumlara kaçan alev
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hortumun patlamasına ve kaynak yapan kişilerin ellerinin ciddi bir biçimde yaralanmasına,
çoğu zaman parmak kopmalarına sebep olmaktadır. Bu durumu engellemek için çek valfler
hem tüpler ile hortumun bağlantı arasına hem de şaloma ile hortum bağlantı arasına olmak
üzere iki tane konulmalıdır.
3.2 ANA METAL SANAYİSİNDE İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİ
2011-2017 yılları arasında ana metal sanayisinde meydana gelen iş kazaları sayısı Tablo
3’de, grafiksel dağılımı ise Şekil 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. 2011-2017 yılları arası ana metal sanayisinde meydana gelen iş kazaları sayısı
[2].
Yıl
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kaza Sayısı
5272
4938
12061
12357
12529
13081
15670

16000
14000
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Yıllar
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Şekil 3. 2011-2017 yılları arası ana metal sanayisinde meydana gelen iş kazalarının grafik
olarak gösterimi [2].
Tablo ve grafikten görüldüğü üzere 2013 yılından 2017 yılına kadar iş sayısı düzenli olarak
artmaktadır.
2011-2017 yılları arasında ana metal sanayisinde iş kazaları sebebiyle hayatını kaybeden
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kişi sayısı ve cinsiyet dağılımı Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. 2011-2017 yılları arası ana metal sanayisinde meydana gelen iş kazalarında
hayatını kaybedenlerin cinsiyete göre dağılımı ve toplam sayısı [2].
Yıl
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kadın
1
0
0
1
0
0
0

Erkek
17
10
34
13
21
30
29

Toplam Kişi Sayısı
18
10
34
14
21
30
29

Özetle, son 7 yılda ana metal sanayinde toplam 156 kişi iş kazası neticesinde hayatını
kaybetmiştir. Son 7 yılın istatistiklerine bakıldığında ölümlerin yaklaşık %2’lik kısmı ana
metal sanayisinde gerçekleşmiştir.
2%

Ana Metal Sanayi
Diğer İş Kolları
98%

Şekil 4. 2011-2017 yılları arası ana metal sanayisinde iş kazası sebebiyle hayatını
kaybeden kişi sayısının toplam hayatını kaybeden kişi sayısına oranı [2].
SGK istatistikleri 2013 yılından itibaren ana metal sanayisinin alt kollarına ait verileri de
içermektedir.
Bu verilere göre 2013 yılında ana metal sanayisinde meydana gelen toplam iş kazası sayısı
12061’dir. İş kazası sayılarına göre ilk beş alt sektör Tablo 5’de listelenmiştir. İş kazası
sayısının ilk beş alt sektöre göre yüzdesel dağılımı ise Şekil 5’de gösterilmiştir.
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Tablo 5. 2013 yılı ana metal sanayisi iş kazası sayılarına göre ilk beş alt sektör [2].
NACE Rev 2. Kodu
24.1.0
24.2.0

24.5.1
24.4.2
24.5.3

Faaliyet Alanı
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir
alaşımları imalatı
Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı
Demir döküm
Alüminyum üretimi
Hafif metallerin dökümü

İş Kazası Sayısı
3884
2513

2251
830
601

Ana demir ve çelik ürünleri
ile demir alaşımları imalatı

17%
32%
5%
7%

Çelikten tüpler, borular, içi
boş profiller ve benzeri
bağlantı parçalarının imalatı
Demir döküm

Alüminyum üretimi

Hafif metallerin dökümü

18%
21%

Diğer

Şekil 5. 2013 yılı ana metal sanayisinde iş kazası sayılarına göre ilk beş alt sektörün
yüzdesel dağılımı [2].
2013 yılında ana metal sanayisinde iş kazaları sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiştir.
Ölümlü kaza yaşanan alt sektörler ve kaç işçinin hayatını kaybettiği Tablo 6’da
listelenmiştir. Ölümlü sonuçlanan iş kazalarının alt sektörlere göre yüzdesel dağılımı ise
Şekil 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. 2013 yılı ana metal sanayisinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin
çalıştıkları alt sektörler [2].

NACE Rev 2. Kodu
24.1.0
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Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı
Metal döküm sanayi
Değerli ana metaller ve diğer demir
dışı metallerin imalatı

24.2.0

24.5.0
24.4.0

5
3

Ana demir ve çelik ürünleri
ile demir alaşımları imalatı

9%

15%
44%

32%

11

Çelikten tüpler, borular, içi
boş profiller ve benzeri
bağlantı parçalarının
imalatı
Metal döküm sanayi

Değerli ana metaller ve
diğer demir dışı metallerin
imalatı

Şekil 6. 2013 yılı ana metal sanayisinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin
çalıştıkları alt sektörler [2].
2014 yılında ana metal sanayi toplam iş kazası sayısı 12357’dir. İş kazası sayılarına göre
ilk beş alt sektör Tablo 7’de listelenmiştir. İş kazası sayısının ilk beş alt sektöre göre
yüzdesel dağılımı ise Şekil 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. 2014 yılı ana metal sanayisi iş kazası sayılarına göre ilk beş alt sektör [2].
NACE Rev 2. Kodu
24.1.0
24.2.0
24.5.1
24.4.2
24.5.3
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Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller
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Demir döküm
Alüminyum üretimi
Hafif metallerin dökümü
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Ana demir ve çelik ürünleri ile
demir alaşımları imalatı

15%
34%

5%

Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı
Demir döküm

9%
Alüminyum üretimi

Hafif metallerin dökümü

18%
19%

Diğer

Şekil 7. 2014 yılı ana metal sanayisinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin
çalıştıkları alt sektörler [2].
2014 yılında ana metal sanayisinde 14 işçi iş kazaları sebebiyle hayatını kaybetmiştir.
Ölümlü kaza yaşanan alt sektörler ve kaç işçinin hayatını kaybettiği Tablo 8’de
listelenmiştir. Ölümlü sonuçlanan iş kazalarının alt sektörlere göre yüzdesel dağılımı ise
Şekil 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. 2014 yılı ana metal sanayi hayatını kaybeden işçilerin çalıştıkları alt sektörler [2].
NACE Rev 2. Kodu
24.1.0
24.5.0
24.4.0
24.2.0
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parçalarının imalatı
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Ana demir ve çelik ürünleri ile
demir alaşımları imalatı

21%
36%

Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı
Metal döküm sanayi

36%

Değerli ana metaller ve diğer
demir dışı metallerin imalatı

7%

Şekil 8. 2014 yılı ana metal sanayisinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin
çalıştıkları alt sektörler [2].
2015 yılında ana metal sanayi toplam iş kazası sayısı 12529’dir. İş kazası sayılarına göre
ilk beş alt sektör Tablo 9’da listelenmiştir. İş kazası sayısının ilk beş alt sektöre göre
yüzdesel dağılımı ise Şekil 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9. 2015 yılı ana metal sanayi iş kazası geçiren sigortalı sayılarına göre ilk beş alt

NACE Rev 2.
Kodu
24.1.0
24.2.0
24.5.1
24.4.2
24.5.3

Tam Metin Kitabı

Faaliyet Alanı
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri
bağlantı parçalarının imalatı
Demir döküm
Alüminyum üretimi
Hafif metallerin dökümü
sektör [2].
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Ana demir ve çelik ürünleri ile
demir alaşımları imalatı

16%
Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı

32%

Hafif Metallerin Dökümü

17%
Alüminyum Üretimi

Demir Döküm

12%

18%
5%

Diğer

Şekil 9. 2015 yılı ana metal sanayisinde iş kazası geçiren sigortalı sayılarına göre ilk beş
alt sektörün yüzdeleri [2].
2015 yılında ana metal sanayisinde 21 işçi iş kazaları sebebiyle hayatını kaybetmiştir.
Ölümlü kaza yaşanan alt sektörler ve kaç işçinin hayatını kaybettiği Tablo 10’da
listelenmiştir. Ölümlü sonuçlanan iş kazalarının alt sektörlere göre yüzdesel dağılımı ise
Şekil 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10. 2015 yılı ana metal sanayi hayatını kaybeden işçilerin çalıştıkları alt sektörler
[2].

NACE Rev 2. Kodu
24.1.0
24.5.0
24.4.0
24.2.0

Tam Metin Kitabı

Faaliyet Alanı
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir
alaşımları imalatı
Metal döküm sanayi
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı
metallerin imalatı
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller
ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
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Ana demir ve çelik ürünleri ile
demir alaşımları imalatı

24%
43%

Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı
Metal döküm sanayi

Değerli ana metaller ve diğer
demir dışı metallerin imalatı

24%
9%

Şekil 10. 2015 yılı ana metal sanayisinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin
çalıştıkları alt sektörler [2].
2016 yılında ana metal sanayi toplam iş kazası geçiren sigortalı sayısı 13081 kişidir. İş
kazası sayılarına göre ilk beş alt sektör Tablo 11’de listelenmiştir. İş kazası sayısının ilk
beş alt sektöre göre yüzdesel dağılımı ise Şekil 11’de gösterilmiştir.
Tablo 11. 2016 yılı ana metal sanayi iş kazası geçiren sigortalı sayılarına göre ilk beş alt
sektör [2].

NACE Rev 2.
Kodu
24.1.0
24.5.1
24.2.0
24.4.2
24.5.3

Tam Metin Kitabı

Faaliyet Alanı
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Ana demir ve çelik ürünleri ile
demir alaşımları imalatı

17%

Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı

31%

Hafif Metallerin Dökümü

11%

Demir Döküm

19%

Alümiyum Üretimi

17%
5%

Diğer

Şekil 11. 2016 yılı ana metal sanayisinde iş kazası geçiren sigortalı sayılarına göre ilk beş
alt sektörün yüzdeleri [2].
2016 yılında ana metal sanayisinde 30 işçi iş kazaları sebebiyle hayatını kaybetmiştir.
Ölümlü kaza yaşanan alt sektörler ve kaç işçinin hayatını kaybettiği Tablo 12’de
listelenmiştir. Ölümlü sonuçlanan iş kazalarının alt sektörlere göre yüzdesel dağılımı ise
Şekil 12’de gösterilmiştir.
Tablo 12. 2016 yılı ana metal sanayi hayatını kaybeden işçilerin çalıştıkları alt sektörler
[2].
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20%

Ana demir ve çelik ürünleri ile
demir alaşımları imalatı

17%

Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı
Metal döküm sanayi

30%

33%

Değerli ana metaller ve diğer
demir dışı metallerin imalatı

Şekil 12. 2016 yılı ana metal sanayisinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin
çalıştıkları alt sektörler [2].
2017 yılında ana metal sanayi toplam iş kazası geçiren sigortalı sayısı 15670 kişidir. İş
kazası sayılarına göre ilk beş alt sektör Tablo 13’de listelenmiştir. İş kazası sayısının ilk
beş alt sektöre göre yüzdesel dağılımı ise Şekil 13’de gösterilmiştir.
Tablo 13. 2017 yılı ana metal sanayi iş kazası geçiren sigortalı sayılarına göre ilk beş alt
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Faaliyet Alanı
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Ana demir ve çelik ürünleri ile
demir alaşımları imalatı

18%
33%

Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı
Hafif Metallerin Dökümü

19%

Alüminyum Üretimi

Demir Döküm

15%

10%
5%

Diğer

Şekil 13. 2017 yılı ana metal sanayisinde iş kazası geçiren sigortalı sayılarına göre ilk beş
alt sektörün yüzdeleri [2].
2017 yılında ana metal sanayisinde 26 işçi iş kazaları sebebiyle hayatını kaybetmiştir.
Ölümlü kaza yaşanan alt sektörler ve kaç işçinin hayatını kaybettiği Tablo 14’de
listelenmiştir. Ölümlü sonuçlanan iş kazalarının alt sektörlere göre yüzdesel dağılımı ise
Şekil 14’de gösterilmiştir.
Tablo 14. 2017 yılı ana metal sanayi hayatını kaybeden işçilerin çalıştıkları alt sektörler
[2].
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8%
Ana demir ve çelik ürünleri ile
demir alaşımları imalatı
Çelikten tüpler, borular, içi boş
profiller ve benzeri bağlantı
parçalarının imalatı

20%

Metal döküm sanayi

11%

61%
Değerli ana metaller ve diğer
demir dışı metallerin imalatı

Şekil 14. 2017 yılı ana metal sanayisinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin
çalıştıkları alt sektörler [2].
4. ANA METAL SANAYİSİ MESLEK HASTALIKLARI
Gelişmiş ülkelerde yıllık iş kazası ve meslek hastalığı vaka sayısı birbirine yakın
seyrederken dağılırken, ülkemizde 2017 yılında gerçekleşen iş kazası sayısı 359603 tespit
edilen meslek hastalığı sayısı ise 691 olmuştur. Bu durumdan, ülkemizde çalışanların
meslek hastalığına yakalanmadığı sonucu çıkartılamaz, aksine ülkemizde meslek
hastalıklarının teşhisinin halen konulamadığının göstergesidir. SGK yıllıklarına göre 2017
yılında Ana Metal sanayisinde çalışan 49 kişiye meslek hastalığı teşhisi konulmuştur. Ana
metal sanayisinde başlıca görülebilecek meslek hastalıkları aşağıda sıralanmıştır.
4.1 Silikozis
Akciğere kum (silis) tozlarının kaçmasıyla oluşan bir mesleki akciğer rahatsızlığı
(pnömokonyoz) türüdür. Ana metal sanayisinde kum dökümü yapılan dökümhanelerde çok
sık görülen bir meslek hastalığıdır.
4.2 Siderozis
Akciğere demir tozlarının kaçmasıyla oluşan bir mesleki akciğer rahatsızlığı türüdür.
4.3 Alüminoz
Akciğere alüninyum tozlarının kaçmasıyla oluşan bir mesleki akciğer hastalığı türüdür.
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4.4 Raynaud Fenomeni
Beyaz parmak hastalığı olarak da bilinir. Genellikle el parmaklarında görülen dolaşım
sistemi bozukluğudur. Matkap, spiral gibi el aleti kullananlarda, pres makinesi
operatörlerinde, söförler ve iş makinesi operatörlerinde kısaca el- kol titreşimine maruz
kalanlar için meslek hastalığıdır.
4.5 Mesleki Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
Ülkemizde nadiren teşhisi konulsa da yabancı kaynaklara baktığımızda konulan meslek
hastalıkları teşhislerinin çoğunluğunun mesleki KİSR’ler olduğunu görürüz. Ana metal
sanayisi emek yoğun bir sektör olup çalışanlarında ağırlık kaldırma ve taşıma, uygunsuz
çalışma pozisyonları, sürekli tekrarlayan hareketler, el-bilek hareketleri sebebiyle, mesleki
bel fıtığı, karpal tünel sendromu, diz kapağı rahatsızlıkları görülmektedir.
4.6 Tetanoz
Clostridium Tetani isimli bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Bu bakteri,
oksijensiz ortamda, özellikle nemli ve ılık toprakta, paslı demirde bulunmaktadır. İnsanlara
mikropla kontamine olmuş nesnenin batması veya mikrobun mevcut yaralara teması ile
bulaşır. Bu hastalık kişiden kişiye bulaşıcı değildir. Toprakla uğraşan işlerde çalışanlar,
metal sanayi çalışanları, madenciler için meslek hastalığıdır. Bu sektörlerde çalışanların 5
yılda bir tetanoz aşısı olmalıdır.
4.7 Metal Fume Fever
Özellikle galvanizli sacların kaynakla kesilmesi, montajı esnasında ortaya çıkan Çinko
Oksit (ZnO) dumanının solunmasıyla ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur. Magnezyum ve
bakır dumanına maruziyet de benzer etkilere yol açabilir. Çoğu kaynakçı çalışma hayatları
boyunca en az bir kere bu sendromu geçirmiştir. Hastalığın gribe benzer semptomları
bulunmaktadır. Çalışanda halsizliğe, baş ağrısına, baş dönmesine, kas ağrılarına, mide
ağrılarına, mide bulantısı, kusma ve halsizliğe, göğüs ağrısına ağız kuruluğuna neden olur.
Semptomlar maruziyetin başlangıcından birkaç saat içinde başlar ve 6 ile 24 saat sürer.
Rahatsızlık çoğunlukla ayrıca bir tedavi gerektirmeden kendiliğinden 24 ila 48 saat içinde
iyileşir. Uzun süreli ve yüksek oranda dumana maruziyet durumunda çalışanların ateşinin
de çıktığı görülmüştür. Metal Fume Fever, özellikle tatil dönüşleri, bir süredir dumana
maruziyeti olmayan çalışanlarda ilk maruziyet sırasında görülür. Henüz çok yeni tespit
edilmiş bir meslek hastalığı olan Metal Fume Fever’in uzun vadede vücutta nasıl hasarlara
yol açtığı henüz tespit edilmemiştir [5].
5. SONUÇ
Sonuç olarak baktığımızda son yıllarda ana metal sanayisinde iş kazası geçiren sigortalı
sayısı gerçekleştirilen tüm İSG faaliyetlerine rağmen istikrarlı bir biçimde artmaktadır.
İnşaat gibi çalışan sirkülasyonunun hızlı, çalışan eğitim seviyesinin düşük olduğu
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sektörlerde iyileşme gözlenememesi belki bir nebze anlaşılabilirdi ancak ana metal sanayi
gibi daha düzenli ve derli toplu bir sektörde bile iyileşme görülmemesi düşündürücüdür.
İSG Profesyonellerinin yaptığı saha çalışmaları ve birbirleri ile yaptıkları paylaşımlardan
çıkan ortak sonuç ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği halen sadece İSG profesyonellerinin
görev ve sorumluluğu olarak görülmektedir. Özellikle 6331 sayılı kanunla gelen birtakım
yükümlülükler ve medyaya da yansıyıp bir dönem gündemimizi meşgul eden büyük ve
ölümlü iş kazalarında hep iş güvenliği uzmanlarının suçlu çıkarılması işveren ve işçi
cephesinde maalesef böyle bir algı yaratmıştır. Oysaki iş sağlığı ve güvenliğinde aşama
kaydedebilmemiz için başta kamuya, ardından işveren örgütlerine, işçi sendikalarına ve
meslek odalarına ve diğer STK’lara çok büyük görev düşmektedir.
Kaza istatistiklerine baktığımızda ilk beş sektörün kaza yüzdelerinde neredeyse değişim
olmamıştır. Her yıl sektörde ve alt sektörlerinde yaşanan işçi ölümlerine baktığımızda,
sektörün 24.3.0 NACE kodlu çeliğin ilk işlenmesinden elde edilen diğer ürünlerin imalatı
alt sektörü dışında tüm alt sektörlerde ölümlü iş kazası gerçekleşmiştir. Ölen işçi sayılarına
bakıldığında ise herhangi bir sektörün ağırlığı göze çarpmamakta, her sektör kendi içinde
ciddi riskler taşımakta. Ayrıca ölümlü kaza sayılarında hiçbir sektörde ciddi düşme de
görülmemekte, aksine bazı sektörlerde artışlar göze çarpmakta. Bu durum sektörel bazda
iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yeterince yapılmadığının, bu sektörlerde faaliyet
gösteren oda ve sendika veya diğer mesleki kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği adına
yeterli çalışmalarda bulunmadığının, işverenlerin gerekli düzeltici önlemleri almadığının,
İSG açısından sektörde hiçbir gelişmenin olmadığının en somut göstergesidir.
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KARAYOLU TRAFİĞİNDE ARAÇLARIN HIZ GEÇİŞ OLASILIKLARININ
İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KOŞUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Bu çalışma, karayolu trafiğinde farklı zaman dilimlerine göre ortalaması alınan araç
hızlarının, belirlenen hız aralıkları arasındaki geçiş olasılıklarına etkisini göstermeyi
amaçlamaktadır. Literatürde geçiş olasılıklarının kullanımı sıklıkla Markov zincirleri
kapsamında birçok disiplinde uygulama alanı bulmaktadır. Çalışmada Samsun’dan seçilen
bir karayolu parçası üzerindeki tek yöndeki araç hızlarından yararlanılmıştır. Hız
geçişlerinin değerlendirilmesi için farklı zaman dilimlerindeki hız ortalamaları dikkate
alınmıştır. Bu hız ortalamaları verisinden yararlanılarak hız aralıkları (durumlar)
belirlenmiştir ve durumlar arası geçiş olasılıkları elde edilmiştir. Geçiş olasılıkları,
çalışmada ilgili matrisler ile gösterilmektedir. Hız ortalamaları 300, 180, 90, 30 saniyelik
zaman dilimleri için elde edilmiştir. Sonrasında, her bir zaman dilimi için ortalaması
alınan ve münferit verinin farklılaşan karakteristikleri incelenmiştir. 300 saniyelik zaman
dilimlerine göre ortalama alındığında üç durum belirlenmiştir. Farklı zaman dilimleri için
en düşük ve en yüksek hız değerleri değişebilmekte ve bu durum sayısını etkilemektedir.
Dolayısıyla, diğer zaman dilimlerinden elde edilen ve münferit hızlara yönelik beş durum
belirlenmesine rağmen birbirleriyle kıyaslamanın yapılabilmesi için 300 saniyelik zaman
dilimiyle elde edilen üç durum üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu üç durum yaklaşık
51 km/sa ile 63 km/sa hızları arasında bulunmaktadır. Bu çalışma, ortalamaların elde
edilmesi için belirlenen zaman dilimleri daraldıkça durumlar arası geçiş olasılıklarının
birbirine yaklaştığını göstermektedir. Bu sonuç elde edilen olasılık diyagramlarından da
anlaşılmaktadır. Geçiş olasılıklarını sağlayan veri sayısı da şüphesiz farklı zaman
dilimlerine göre değişmektedir. Karayolu trafiği gibi dinamik bir sistemden elde edilen
veriler kimi zaman ortalaması alınmış olarak elde edilmekte ve bu haliyle çalışmalarda
kullanılabilmektedir. Bu nedenle, farklı zaman dilimlerine göre ortalaması alınan veriler
çalışmalarda değerlendirmeyi etkileyebileceğinden bu durumun göz önünde
bulundurulması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Karayolu, Trafik, Araç Hızları, Geçiş Olasılığı

GİRİŞ
Kentlerimizde insanlar günün her saatinde hareketlilik halindedir. Bu hareketlilik çeşitli
aktivitelerden (iş, eğitim, alış-veriş, rekreasyon vb.) kaynaklanmaktadır ve karayolu trafiği
ile ilişkili olmaktadır. Karayolu trafik akışı birçok faktörden (gün, saat, yaya geçişleri, araç
türü farklılığı, hava koşulları, kentsel fonksiyonlar vb.) etkilenmektedir. Araçların sadece
birbirleriyle olan uzun/kısa menzilli etkileşimi bile trafikteki hız, takip mesafesi gibi
değişkenlere etki etmektedir. Karayolu trafiğine ilişkin bir hayli çalışma bulunmaktadır
(örneğin, Kosun & Ozdemir, 2017; Kosun & Ozdemir, 2016; Koşun ve diğ., 2015; Ma ve
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diğ., 2015; Li ve diğ., 2013; Van Lint, 2006). Çalışmalarda trafik akışıyla ilişkili birtakım
veriden (hız, mesafe, hacim vb.) yararlanılabilmektedir.
Kimi zaman, trafik akışı veya başka bir dinamik sistemden elde edilen veri belirli bir
zaman dilimine göre ortalaması alınmış olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu çalışma da
karayolu trafiğinde farklı zaman dilimlerine göre ortalaması alınan araç hızlarının,
belirlenen hız aralıkları arasındaki geçiş olasılıklarına etkisini göstermeyi amaçlamaktadır.
Başka bir ifadeyle, gözlemlerden elde edilen münferit hız değerleri (her araca ait) ile
ortalama değerlerin geçiş olasılıklarına etkilerinin kıyaslamaları yapılmaktadır.
Literatürde geçiş olasılıklarının kullanımı sıklıkla Markov zincirleri kapsamında, birçok
disiplinde uygulama alanı bulmaktadır. Farklı sistemlerin modellenmesinde
kullanılabilmektedir. Örneğin, trafikte seyahat süresi tahmini (Yeon ve diğ., 2008), sulak
alan değişimlerine yönelik tahminler (Zhang ve diğ., 2011), rüzgar hızı verisinin
modellenmesi (Shamshad ve diğ., 2005), köprü elemanlarının gelecekteki performansına
ilişkin tahminler (Morcous, 2006), arazi kullanış değişimleri ve kentsel büyüme
modellemesi (Moghadam & Helbich 2013) vb. gibi uygulamalar Markov zincirleri
kapsamında geçiş matrislerinin kullanıldığı modelleme çalışmaları olarak karşımıza
çıkmaktadır.
GEÇİŞ OLASILIKLARININ İFADE EDİLMESİ
Bu bölümde Markov zincirleri kapsamında geçiş olasılıkları ifade edilmektedir. Öncelikle,
bir stokastik sürecin Markov zinciri aşağıdaki ifadeyle gösterilmektedir (Ross, 2010):
P{Xt+1 = j|Xt = i, Xt-1=it-1,…,X1=i1, X0=i0} =Pij
t = 0, 1, 2…
Markov süreçlerinde, geçmiş ve mevcut durumlar verildiğinde t+1 gelecek zamanında bir
durumun koşullu olasılığı sadece mevcut duruma bağlı olmaktadır.
Markov zincirinde tek adım (one-step) geçiş olasılıkları için (Taha, 2007):
∑𝑗 𝑃𝑖𝑗 = 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛
𝑃𝑖𝑗 ≥ 0, (𝑖, 𝑗) = 1, 2, … . , 𝑛
Markov zincirinde tek adım (one-step) geçiş olasılıkları matris formunda aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.
𝑃11
𝑃=[ ⋮
𝑃𝑖1

⋯ 𝑃1𝑗
⋱
⋮ ]
⋯ 𝑃𝑖𝑗

Çalışma kurgusuna bağlı olarak farklı sayıda durum ele alınabilmektedir. Aşağıdaki
şekilde dört durumlu örnek bir Markov zincirine (Şekil 1) yer verilmektedir.
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Şekil 1. Dört durumlu Markov zinciri
VERİ TARİFİ
Bu çalışmada Samsun kent içinde Atatürk Caddesi (Şekil 2) üzerinde seçilen bir karayolu
parçasından bir günlük sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında toplanan hız
ölçümlerinden yararlanılmıştır. Bu karayolu parçası, iki yönde de üç şeritli olup bu
çalışmada hesaplamalarda tek yöndeki trafik akış verisi dikkate alınmıştır.

Şekil 2. Atatürk Caddesi Üzerinden Seçilen Karayolu Parçası
Çalışmada 300, 180, 90 ve 30 saniyelik zaman dilimlerine göre ayrı ayrı ortalama değerler
hesaplanmıştır. Bunlar ve münferit hız değerleri ile geçiş matrisleri elde edilmiştir. Zaman
dilimlerine bölünmeyi gösteren temsili grafik aşağıda verilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Zaman Dilimlerini Gösteren Temsili Zaman Serisi Grafiği
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ANALİZLER VE BULGULAR
Bu kısımda 300, 180, 90 ve 30 saniyelik zaman dilimlerinden elde edilen ve münferit hız
verisine göre geçiş olasılıklarının değişimi incelenmektedir. Hız verisi zaman serisi
grafiklerinde gösterilmektedir. Bu grafiklerde, yatay eksen zamana bağlı veriyi, düşey
eksen hız değerlerini göstermektedir. Geçiş matrisinde beş durum belirtilmesine rağmen
300 saniyelik zaman dilimiyle kıyaslamanın yapılabilmesi için ortak üç durum üzerinden
değerlendirme yapılmaktadır.
300 Saniyelik Zaman Dilimine Göre Ortalaması Alınan Veri ve Geçiş Olasılıkları
300 saniyelik zaman dilimlerine göre ortalama alındığından zaman serisi grafiği (Şekil 4)
aşağıdaki haliyle elde edilmektedir. Buna göre, hız değerleri yaklaşık olarak 51 ila 63
km/sa değerleri arasında kalmaktadır. Elde edilen diğer tanımlayıcı istatistik değerlerinden
ortalama değer 57,15 km/sa, standart sapma 2,19 ve basıklık değeri 3,13 olarak
bulunmuştur.

Şekil 4. 300 Saniyelik Zaman Dilimine Göre Ortalaması Alınan Veri
En büyük ve en küçük hız değerleri dikkate alınarak üç durum belirlenmiştir. Bu durumlara
karşılık gelen hız aralıkları aşağıdaki geçiş olasılıkları matrisinde belirtilmektedir.
Tablo 1. 300 saniyelik zaman dilimine göre ortalaması alınan hız değerlerinin geçiş
olasılıkları matrisi

51.34-55.24 km/sa
55.25-33-59.16 km/sa
59.17-63.08 km/sa

51.34-55.24
km/sa
0.3846
0.1489
0.0500

55.25-59.16
km/sa
0.5385
0.7340
0.6000

59.17-63.08
km/sa
0.0769
0.1170
0.3500

Geçiş matrisi (Tablo 1) incelendiğinde bir durumdan diğer tüm durumlara geçişlerde
olasılık değerleri birbirinden oldukça farklılık göstermektedir.
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180 Saniyelik Zaman Dilimine Göre Ortalaması Alınan Veri ve Geçiş Olasılıkları
180 saniyelik zaman dilimlerine göre ortalama alındığında elde edilen zaman serisi grafiği
(Şekil 5) aşağıda verilmektedir. Bu grafikte hız değerleri yaklaşık olarak 47 ila 64 km/sa
arasında yer almaktadır. Bu zaman dilimine göre elde edilen değerlerin ortalama değeri
57.18 km/sa, standart sapması 2,65, basıklık değeri ise 3,43’dür.

Şekil 5. 180 Saniyelik Zaman Dilimine Göre Ortalaması Alınan Veri
Elde edilen en küçük ve en büyük hız değerine göre beş durum belirlenmiştir. Bu
durumlara karşılık gelen hız aralıkları aşağıdaki geçiş olasılıkları matrisinde (Tablo 2)
belirtilmektedir.
Tablo 2. 180 saniyelik zaman dilimine göre ortalaması alınan hız değerlerinin geçiş
olasılıkları matrisi
47.93-51.32 51.33-55.24 55.25-59.16 59.17-63.09
km/sa
km/sa
km/sa
km/sa
47.93-51.32 km/sa 0
0.25
0.75
0
51.33-55.24 km/sa 0.0417
0.3125
0.5417
0.1042
55.25-59.16 km/sa 0.0152
0.2045
0.5530
0.2197
59.17-63.09 km/sa 0
0.10
0.58
0.26
63.10-64.69 km/sa 0
0
0.5
0.5
Yukarıda belirtildiği üzere ilgili üç durum incelendiğinde bir durumdan
durumlara geçiş olasılıklarında birbirine yaklaşma söz konusudur.

63.10-64.69
km/sa
0
0
0.0076
0.06
0
diğer tüm

90 Saniyelik Zaman Dilimine Göre Ortalaması Alınan Veri ve Geçiş Olasılıkları
90 saniyelik zaman dilimine göre ortalama alınarak elde edilen değerler aşağıdaki grafikte
(Şekil 6) gözükmektedir. Tahmin edileceği veri sayısı artmış gözükmektedir. Hız değerleri
yaklaşık olarak 44 ila 68 km/sa arasında yer almaktadır. Verinin ortalaması 57.30 km/sa,
standart sapması 3,44, basıklık değeri 3,43 olarak bulunmaktadır.
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Şekil 6. 90 Saniyelik Zaman Dilimine Göre Ortalaması Alınan Veri
Elde edilen en küçük ve en büyük hız değerine göre yine beş durum belirlenmiştir. Bu
durumlara karşılık gelen hız aralıkları aşağıdaki geçiş olasılıkları matrisinde (Tablo 3)
belirtilmektedir.
Tablo 3. 90 saniyelik zaman dilimine göre ortalaması alınan hız değerlerinin geçiş
olasılıkları matrisi

44.89-51.32 km/sa
51.33-55.24 km/sa
55.25-59.16 km/sa
59.17-63.09 km/sa
63.10-68.77 km/sa

44.89-51.32
km/sa
0.10
0.0556
0.0465
0.0088
0.0455

51.33-55.24
km/sa
0.40
0.2778
0.2186
0.1770
0.1364

55.25-59.16
km/sa
0.25
0.4259
0.4605
0.5133
0.3182

59.17-63.09
km/sa
0.20
0.2130
0.2279
0.2566
0.4091

63.10-68.77
km/sa
0.05
0.0278
0.0465
0.0442
0.0909

İlgili üç durum incelendiğinde bir durumdan diğer tüm durumlara geçiş olasılıklarında
birbirine yaklaşma biraz daha belirgin hale gelmektedir.
30 Saniyelik Zaman Dilimine Göre Ortalaması Alınan Veri ve Geçiş Olasılıkları
Zaman dilimine göre ortalaması alınması son olarak 30 saniyelik zaman dilimlerine göre
yapılmıştır. Hız değerleri yaklaşık olarak 89 ila 34 km/sa arasında bulunmaktadır (Şekil 7).
Verinin ortalaması 57.25 km/sa, standart sapması 5.45, basıklık değeri 4.53 olarak elde
edilmiştir.
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Şekil 7. 30 Saniyelik Zaman Dilimine Göre Ortalaması Alınan Veri
Diğer zaman dilimlerinde olduğu gibi ortak üç durum üzerinden değerlendirme
yapılabilmektedir.
Tablo 4. 30 saniyelik zaman dilimine göre ortalaması alınan hız değerlerinin geçiş
olasılıkları matrisi

34.10-51.32 km/sa
51.33-55.24 km/sa
55.25-59.16 km/sa
59.17-63.09 km/sa
63.10-89.50 km/sa

34.10-51.32
km/sa
0.1257
0.1486
0.1390
0.0975
0.0270

51.33-55.24
km/sa
0.2275
0.2322
0.2642
0.1730
0.2162

55.25-59.16
km/sa
0.3593
0.2570
0.3257
0.3176
0.2811

59.17-63.09
km/sa
0.1737
0.2074
0.1800
0.2642
0.3189

63.10-89.50
km/sa
0.1138
0.1548
0.0911
0.1478
0.1568

Belirtilen üç durum üzerinden olasılıklar incelendiğinde (Tablo 4) bir durumdan diğer
duruma geçişlerde olasılıkların ortalama veri setleri arasında en yakına eriştiği
gözükmektedir.
Münferit Hız Değerleri ve Geçiş Olasılıkları
Zaman dilimlerine göre ortalamaların alınmasından sonra münferit veri için de geçiş
olasılık değerleri hesaplanmıştır. Münferit hız değerleri yaklaşık 115 ila 13 km/sa arasında
değişmekte (Şekil 8), verinin ortalama değeri 56.96 km/sa, standart sapması 11.76 ve
basıklık değeri 5.08 olarak bulunmuştur.
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Şekil 8. Münferit Verinin Zaman Serisi Grafiği
Tablo 5. Münferit hız değerlerinin geçiş olasılıkları matrisi

13.91-51.32 km/sa
51.33-55.24 km/sa
55.25-59.16 km/sa
59.17-63.09 km/sa
63.10-115.91 km/sa

13.91-51.32
km/sa
0.3935
0.2359
0.2005
0.1977
0.1635

51.33-55.24
km/sa
0.1510
0.2206
0.1527
0.1219
0.1139

55.25-59.16
km/sa
0.1354
0.1875
0.2463
0.1715
0.1414

59.17-63.09
km/sa
0.1246
0.1454
0.1717
0.2332
0.1543

63.10-115.91
km/sa
0.1955
0.2107
0.2289
0.2757
0.4269

Tablo 5’te kıyaslamanın yapıldığı üç durum dikkate alındığında sonuçların, 30 saniyelik
zaman dilimi ortalamalarından elde edilen olasılık değerlerine benzer olduğu gözükse de
münferit veriden elde edilen üç durum için geçiş olasılıkların daha dar bir aralıkta
bulunduğu göz ardı edilmemelidir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Karayolu trafik akışından veya başka bir dinamik sistemden elde edilen veri kimi zaman
belirli bir zaman dilimine göre ortalaması alınmış olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Bu çalışma münferit ve belirli zaman dilimlerine göre ortalamaları elde edilen hız
değerlerinin geçiş matrislerindeki olasılık değerlerine etkisini göstermiştir. Dolayısıyla
elde edilen zaman ortalamalarına ve münferit veriye göre farklı geçiş olasılıkları elde
edilmiştir. 300, 180, 90 ve 30 saniyelik zaman dilimi ortalamaları ve münferit veriden elde
edilen geçiş matrisleri ilgili tablolarda verilmiştir. Belirtilen üç durum için en yakın olasılık
değerlerine ait grafikler seçilerek; münferit ve 30 saniyelik zaman dilimi ortalamaları
verisinin geçiş matrislerine ait olasılık değerlerine ilişkin grafik gösterimi (Şekil 9, Şekil
10) aşağıda verilmektedir.
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Şekil 9. Münferit veriye ait üç durum
için geçiş olasılık değerleri

Şekil 10. 30 saniyelik zaman dilimine göre
ortalaması alınan veriye ait üç durum için
geçiş olasılık değerleri

Geçiş olasılıklarının sıklıkla kullanıldığı Markov zincirleriyle veya diğer ilgili yöntemlerle
çalışan araştırmacıların zaman ortalamasına bağlı kullanılan verinin geçiş olasılıklarını
etkileyebileceğini göz önünde bulundurmaları ve çalışmalardan elde edilecek çıkarımların
bu çerçevede değerlendirilmesi önemli olmaktadır.
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BAZI SPOR FEDERASYONLARININ ANTRENÖR YETİŞTİRME
SÜRECİNDEKİ USULSÜZ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Ö. Tarkan TUZCUOĞULARI
Gaziantep Üniversitesi, BESYO
Özet
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında, spor federasyonları, çerçeve statüye göre
hizmet ve uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. 19.02.2012 tarihi itibari ile “Bağımsız
Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış ve 4
bağımlı, 56 bağımsız federasyon idari, bütçe ve finansman yönünden farklı uygulama
altına alınmıştır. Bu ayrışmanın doğurduğu sonuçlar; yönetimsel ve finansal açıdan, olumlu
ya da olumsuz yönleri çok tartışılmıştır. Ancak antrenör eğitiminde ortaya çıkan farklı
uygulamalar ve bunların doğurduğu usule aykırı durumlar göz ardı edilmektedir. Gerek
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, gerekse bağımsız federasyonların “Antrenör
Eğitim Yönetmelikleri” ile yapılan uygulamalar arasında çelişkiler bulunmaktadır.
Özellikle temel eğitimlerin akademik kariyere sahip olmayan kişilerce verilmesi,
birbirinden çok farklı uzmanlık alanına ait derslerin topluca bir ya da iki kişi tarafından
işlenmesi ve bu kişilerinde federasyonlar tarafından görevlendirilmesi antrenör
yetiştirmedeki kalite düzeyini göstermektedir. Kursta başarılı olanların 4 yıl boyunca aynı
kademe için başka bir spor dalının kursundan da muaf olacağı düşünüldüğünde kalite
düzeyinin sarmal gibi yayıldığını unutmamak gerekir.
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak bulgular elde edilmiş,
bakanlığın ve federasyonların çıkarmış olduğu ilgili yönetmelik ve talimatlar uzman
kişilerce değerlendirilerek hukuki boyutu incelenmiş ve betimsel analiz çalışılarak
değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Spor federasyonlarının görev tanımları içerisinde yer alan antrenör yetiştirme
programlarının; sporun kitlelere yayılması, performans sporcularının sağlıklı ve doğru bir
şekilde yetiştirilmesi, uluslar arası arenada başarılı sonuçlar alınması açısından önemi
büyüktür. Genel müdürlük tarafından uzmanlarca hazırlanmış eğitim ile ilgili yönetmelik,
dersler, müfredatların alanında yeterli kişilerce verilmemesi, olimpiyatlarda başarıyı
hedefleyen ülke spor politikası ile uyuşmadığı görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Antrenör, federasyon, eğitim

GİRİŞ
Ülkemizde spor Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sporun yayılmasında en büyük etken
antrenörlerdir. Antrenörler başta sporun kitlelerde yaygınlaştırılması için önemli spor
adamlarıdır. Sporcuların ulusal ve uluslar arası düzeyde temsilde bulunmasına katkı
sağlarlar. Antrenör, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde;
“İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak
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bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten belge alan, sporcuları veya spor takımlarını
ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara
hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan
kişiyi” (SHGM,2002) şeklinde tanımlanmıştır.
Antrenörler ilk aşamada, bireyin karakteristik özelliklerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi,
doğal dinamizmini güçlendirmeyi ve dış çevreye karşı olumlu tepki göstermesinin
sağlanmasını amaçlayan sürekli ve topluca etkinlikler biçiminde tanımlanan eğitimin bir
uygulayıcısıdır. (Göral, Yapıcı ve Koç, (1999)
Bu çatı altında spor federasyonları çerçeve statüye göre hizmet ve uygulamalarını
gerçekleştirmektedirler. 19.02.2012 tarihi itibari ile “Bağımsız Spor Federasyonlarının
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış ve 4 bağımlı, 56 bağımsız
federasyon idari, bütçe ve finansman yönünden farklı uygulama altına alınmıştır. Özerk
Federasyon başlığı altında tanımlama yapılmıştır. Buna göre özerk federasyonlar “3289
sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturularak tüzel kişilik kazanan,
organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları
içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk
hükümlerine tabi federasyonu” ifade eder. (SHGM, (2004) Bu ayrışmanın doğurduğu
sonuçlar; yönetimsel ve finansal açıdan, olumlu ya da olumsuz yönleri çok tartışılmıştır.
Ancak antrenör eğitiminde ortaya çıkan farklı uygulamalar ve bunların doğurduğu usule
aykırı durumlar göz ardı edilmektedir. Her ne kadar Genel Müdürlük tarafından “Antrenör
Eğitim Yönetmeliği” çıkarılmış olsa da özerk federasyonlar kendi talimatlarını çıkararak
yayınlamaktadırlar. Bazı federasyonlar Genel Müdürlüğün çıkarmış olduğu talimatı aynen
alıp farklı uygulamalar yaparken, bazıları ise yönetmelik üzerinde ciddi değişiklikler
yaparak kendi talimatlarını uygulamaktadırlar. Branşlar kendilerine özgü farklılıklar
gösterse de temel eğitimde verilecek dersler ve konular bütün branşlar için ortaktır ve
genel müdürlüğün almış olduğu denklik muhafiyet kararlarından dolayı birbirlerini
bağlayıcı özellikler taşımaktadır. Bu ortak temel eğitim dersleri kademeler itibari ile
değişmektedir. Örnek olarak 1. Kademe Yardımcı Antrenör Temel Eğitim dersleri; Spor
Anatomisi, Spor Fizyolojisi, Genel Antrenman Bilgisi, Spor ve Beslenme, Spor Psikolojisi,
Sporda Yönetim ve Organizasyon, Sporcu Sağlığı, Sporda Öğretim Yöntemleri, Beceri
Öğrenimi, Psikomotor Gelişim, Sporda Ölçme ve Değerlendirme, Yetenek Seçimi ve
İlkeleri olmak üzere 50 saatlik programı kapsamaktadır. Bu program temel eğitim
derslerinin (50 saat, 12 ders) akademik düzeyde olan kişilerce verilmesi gerekmektedir.
SHGM Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin “Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri”
başlığı Madde 11.a bendinde “Temel eğitim programında yer alan derslerde
görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük
formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması
olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Daire
Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilir”
(SHGM,2002) açıkça belirtilmiştir. Yine, farklı uzmanlık alanlarına ait bu derslerin
alanında uzman kişilerce verilmesi gerekmektedir.
Temel Eğitim derslerinden başarılı olanlar için SHGM muafiyet konusunda bağlayıcı
kararlar almıştır ki bu kararlar bütün federasyonlarda Temel Eğitim Programının aynı
kalitede olmasını gerektirmektedir. Aynı yönetmeliğin, “Temel Eğitim Derslerinden
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Muafiyet” başlığı altında Madde 21, b bendinde “Kademeler itibariyle antrenör kursuna
giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı
kademedeki başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim
programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.” (SHGM,2002) denilmektedir. Yine, üst
kademe antrenörler alt kademe için farklı bir branşın temel eğitim programından da muaf
tutulmaktadırlar. Aynı yönetmeliğin ve aynı maddenin c bendinde “İlgili spor dalında üst
kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde daha
alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki
derslerden muaf tutulurlar.” (SHGM,2002) denilmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada bazı spor federasyonlarının antrenör eğitimi sürecinde yaptıkları etik
olmayan ve usule aykırı uygulamalar saptanmaya çalışılmıştır. Federasyonlarda görev
yapan uzman kişilerin görüş ve önerilerini ortaya koyarak mevcut durum belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu sebeple nitel bir çalışmadır.
Çalışmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Görüşme formu oluşturulurken dört soru ortaya konmuş, ancak araştırma sürecinde uzman
görüşü alınarak amacın dışına çıkan bir soru çıkarılmış ve görüşme formu oluşturulmuştur.
Görüşmelerde federasyon görevlilerine yöneltilen sorular aşağıda belirtilmiştir.
1. Antrenör yetiştirme kurslarında temel eğitim derleri için görevlendirilen
öğretim elemanlarının alanlarında ki yeterlilikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
2. Antrenör yetiştirme kurslarında temel eğitim dersleri için yeter sayıda öğretim
elemanı görevlendirildiğini düşünüyor musunuz?
3. Antrenör yetiştirme kriterlerini ve esaslarını belirleyen “Antrenör Eğitim
Talimatı”na aykırı uygulamaların nedenleri neler olabilir?
Görüşmeler tespit edilen kişiler ile birebir yapılmıştır. Zaman yönetimi ve güvenirlik
açısında ses kaydı alınarak daha sonra deşifre edilmiştir.
Veriler bilgisayar ortamın aktarılmış, kodlanmış ve değerlendirilmiştir. Veriler içerik
analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi ile elde edilen kodların desteklenmesi ve
okuyucuların anlamalarını kolaylaştırmak için betimsel analizden de faydalanılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek 2011). İçerik analizi metinler üzerinden yapılan değerlendirmedir. Bu
yöntem, sözlü ve yazılı basında, konuşmalar, paneller ve söyleşilerde kullanılan ifadelerin
incelenmesini sağlar.
BULGULAR
Antrenör eğitimi, federasyonların SHGM Spor Eğitim Dairesinden bağımsız olarak
yürüttükleri eğitim faaliyetleridir. Çünkü, “özerk olanfederasyonlar, organları genel kurulu
tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan,
bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır. (Kocamaz,
Çolakoğlu, Erturan, 2013)
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Türkiye’de spor eğitimi çeşitli isimler altında ve farklı kurumlar tarafından verilmekte olup
yakından incelendiğinde uygulamalarda, problemler ve kurumlar arasında koordinasyon
eksikliklerinin olduğu görülmektedir. (Devecioğlu, Çoban, Karakaya, 2011)
Özerklik sonrası mali ve idari konularda meydana gelen sıkıntıların yanında özellikle
antrenör eğitiminde de federasyonlar arasında farklı uygulamaların görüldüğü tespit
edilmiştir. Görüşme yapılan federasyon görevlileri federasyonlar arasında olduğu gibi aynı
federasyonun farklı illerde açtığı antrenör yetiştirme kurslarında da farklı öğretim
elemanları tarafından farklı müfredatlar uygulanabildiği belirtilmiştir. G1 bu konu ile ilgili
olarak; “Kurs açılan her ilde aynı düzeyde akademik spor adamı bulunmamaktadır, bazen
akademisyenler takdim edilen görevi kabul etmemektedirler. Bu durumlarda akademik
çalışması olmayan konuya yakın Beden Eğitimi Öğretmenleri görevlendirilmektedir.”
Yine, G2; “Çoğu zaman görevlendirmeleri il temsilcisi önermekte ve Eğitim Kurulu
onaylamaktadır. Bu durumda dersi verecek öğretim elemanı olarak görevlendirilen kişiler
il temsilcisinin çabası ile bulunmaktadır.” Anlaşılıyor ki özerklik sonrası GHSM Spor
Eğitim Dairesi’nin kontrolü dışında yapılan görevlendirmeler amacı taşımamakta, günü
kurtarmaya yönelik yapılmaktadır. Görüşme yapılan G3 ve G4 de kurslarda temel eğitim
programında görevlendirilen öğretim elemanlarının alanlarında yeterli olmadıkları
görüşlerini bildirmişlerdir.
Bazı federasyonlar ise kurslarda temel eğitim dersleri için yeter sayıda öğretim elemanı
bulmakta zorlanıp, farklı bilim dallarına ait dersleri bir ya da iki kişi tarafından verilmesine
razı olmaktadırlar. G5 bu konu ile ilgili olarak, “Çoğu ilde akademisyen bulamadığımız
için bir ya da iki öğretmene görevlendirme yapıyoruz. Temel eğitim derslerini
yürütmelerini istiyoruz” demiştir. G6 ise “öncelikle ilde akademisyen, bulamazsak beden
eğitimi öğretmeni ve o da olmazsa ilgisi olan öğretmenlere görev vermeye çalışıyoruz”
diye ifade etmiştir. Ancak, federasyonların, bazı illerde yeter sayıda akademisyen olmasına
rağmen, il temsilcilerinin insiyatif kullanarak bazı öğretmen dahi olmayan, kendi emirleri
altında çalışan salon görevlileri ve antrenörlerine ders verdirdikleri görülmüştür.
Görüşme yapılan federasyon görevlilerine, Antrenör Eğitim Talimatlarına aykırı
görevlendirme yapılmasının nedenleri sorulduğunda, hepsinin ve yöneticiler ininde bunun
farkında olduğunu ancak uygulamaya geçildiğinde üsttekiler neyi uygun görür ise o şekilde
uygulama yaptıklarını belirtmişlerdir. G3 bu konuyla ilgili olarak; “bazı illerde açılan
kurslarda görevlendirilen öğretim elemanlarının akademik düzeyde olmadıklarını
idarecilere hatırlatıyoruz, ancak, yönetim böyle karar aldı diyerek uyarılarımızın dikkate
alınmadığını görüyoruz” şeklinde ifade etmiştir. Özerklik, sonrası görülmektedir ki
federasyonlar kendi yönetimleri vasıtasıyla aldıkları kararda sadece kendi talimatlarını
değil aynı zamanda etik değerleri de görmezden gelmektedirler.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu anlamda gerek Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, gerekse bağımsız
federasyonların “Antrenör Eğitim Yönetmelikleri” ile yapılan uygulamalar arasında
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çelişkiler bulunmaktadır. Özellikle temel eğitimlerin akademik kariyere sahip olmayan
kişilerce verilmesi, birbirinden çok farklı uzmanlık alanına ait derslerin topluca bir ya da
iki kişi tarafından işlenmesi ve bu kişilerinde federasyonlar tarafından görevlendirilmesi,
antrenör yetiştirmedeki kalite düzeyini göstermektedir. Kursta başarılı olanların 4 yıl
boyunca aynı kademe için başka bir spor dalının kursundan da muaf olacağı
düşünüldüğünde kalite düzeyinin sarmal gibi yayılacağını unutmamak gerekir.
Görüşme yapılan kişiler, federasyonlarda görevli olan, yönetmelik, taliamatları ve usulleri
bilen konuya hakim kişilerdir. Ancak, özerklik sonrası tamamen federasyonların
yönetimlerinin almış olduğu kararlara göre yürütme söz konusudur. Bu durum denetim
mekanizmasını ortadan kaldırmış, usule aykırı görevlendirmeler yapılmasına imkan
vermiştir. Görüşmelerden elde edilen bilgiler, antrenör eğitiminde; yeter düzeyde olmayan,
öğretmenlik ya da antrenörlük bilgisine sahip olmayan, akademik çalışmaları ve geçmişi
olmayan kişilerin öğretim elemanı olarak görevlendirilmesi aynı zamanda etik olmayan bir
durum oluşturmaktadır.
Spor federasyonlarının görev tanımları içerisinde yer alan antrenör yetiştirme
programlarının; sporun kitlelere yayılması, performans sporcularının sağlıklı ve doğru bir
şekilde yetiştirilmesi, uluslar arası arenada başarılı sonuçlar alınması açısından önemi
büyüktür. “Antrenör seçimi ve gelişimi de elit sporcu politikalarında önemli rol
oynamaktadır. Bir çalışmada antrenör seçimi ve gelişimi konusundaki politikaların Birleşik
Krallık’ta çok iyi düzeyde, İtalya ve Hollanda’da iyi düzeyde olduğu tespit edilmiş ve bu
durumun bu ülkelerin sportif başarısının açıklanmasında etkili bir faktör olduğu
belirtilmiştir.” (De Bosscher ve diğ., 2009 - Kocamaz, Çolakoğlu, Erturan, 2013)
Ülkemizde ki sportif başarının, nüfus olarak Anadolu daki bir şehrimiz kadar olan çoğu
Avrupa ülkesinden çok gerilerde olduğumuz ortadadır. Bu anlamda, Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından uzmanlarca hazırlanmış, eğitim ile ilgili yönetmelikle belirlenmiş
dersler ve buna ait müfredatların, alanında uzmanlaşmış yeterli kişilerce verilmemesi,
olimpiyatlarda başarıyı hedefleyen ülke spor politikası ile uyuşmadığı görülmektedir.

KAYNAKÇA
Spor
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü.
Antrenör
Eğitim
( http://sporegitim.sgm.gov.tr/Sayfalar/2873/2859/Yonetmelikler.aspx)

Yönetmeliği,

Mehmet Göral, A. Korkut Yapıcı, Hürmüz Koç, (1999) Antrenör Eğitimi, Dumlupınar
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, s:273-290
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü, Resmi
Gazete Tarihi: 14/07/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25522
Yıldırım, A.,Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı).
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

901

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Selda Kocamaz, Tekin Çolakoğlu, Öğüt Erturan, Spor Federasyonlarının Özerklik
Sonrası Değişimi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Derrgisi, 2013,18,7-26
Sabahattin Devecioğlu, Bilal Çoban, Yunus Emre Karakaya, Türkiye de Spor Eğitim
Sektörünün Görünümü, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz 2011, 9(3), s:627-654
De Bosscher, V., De Knop P., Bottenburg, M.V., Shibli S. ve Binghamd, J. (2009).
Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport
systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12, 113-136.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

902

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

ARTVİN ŞAVŞAT BÖLGESİNDEKİ PROPOLİSİN FARKLI EKSTRAKSİYON
YÖNTEMLERİ VE FARKLI ÇÖZÜCÜLER İLE ANTİOKSİDAN
ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İsmail KAYAHAN
Seda KARABELA
Bünyamin YAŞAR
Deniz CANBOLAT
Doç. Dr. İbrahim TURAN
Gümüşhane Üniversitesi
Özet
Günümüzde, doğal ürünler gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde büyük oranda yer
almaktadırlar. Doğal ürünlerden olan propolis, bal arıları tarafından bitki
tomurcuklarından, filizlerinden ve farklı bitki salgılarından elde edilen kimyasal olarak
kompleks yapışkan, reçineli bir arı ürünüdür ve kimyasal içerikleri toplandığı yerin coğrafi
koşullarına göre farklılık göstermektedir. İçeriğinde bulunan faydalı moleküllerin
kullanılabilir hale gelmesi için farklı ekstraksiyon yöntemleri ve çözücülerle ekstrakte
edilmesi gerekir. Bu çalışmada Artvin Şavşat yöresi propolisinin farklı çözücüler (etanol
ve metanol) ile maserasyon ve ultrasonik ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak
ekstraksiyonları yapılarak temel biyoaktif özellikleri; toplam polifenol içerik tayini, toplam
flavonoid içerik tayini, demir (Fe+3) indirgeyici güç tayini ve DPPH radikal yakalama
tayinleri ile karşılaştırılmıştır. Farklı bölgelerdeki propolisin farklı ekstraktlarının
antioksidan etkilerini konu alan çok sayıda çalışma olmasına rağmen, propolisin farklı
ekstraksiyon yöntemleri ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar
sonucunda en etkili ekstraksiyon yöntemi tüm çözücüler için ultrasonik ekstraksiyon olarak
tespit edilirken, demir indirgeyici güç ve flavonoid tayinlerinde metanollü ekstrakt, toplam
polifenolik ve DPPH IC50 tayinlerinde ise etanollü ekstraktın en yüksek aktiviteye sahip
olduğu tespit edilmiştir. Diğer bölgelerin propolis örnekleri ile karşılaştırıldığında Van,
Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Muğla bölgelerindeki elde edilen örneklerin
maserasyon yönteminin etanollü ekstraktları ile antioksidan özelliklerinin benzerlik
gösterdiği tespit edilmiştir. Azerbaycanın 15 farklı bölgesinden temin edilen propolislerle
yapılan çalışma ile Şavşat propolisi karşılaştırıldığında ise toplam polifenol ve demir
indirgeme aktioksidan kapasitesinin Şavşat propolisinde daha yüksek olduğu, etanollü
ekstraktlarımızın DPPH IC50 sonuçları ise karşılaştırılan Azerbaycan örnekleri ile
benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen verilerin ileride
yapılacak olan propolis çalışmalarında kullanılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite, Ekstraksiyon, Maserasyon, Propolis, Ultrasonik
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COMPARISON OF ANTIOXIDANT PROPERTIES WITH DIFFERENT
EXTRACTION METHODS AND DIFFERENT SOLVENT OF PROPOLIS IN
ARTVIN ŞAVŞAT REGION
Abstract
Nowadays, natural products are largely involved in the food, pharmaceutical and cosmetic
industry. The useful molecules contained in the content must be extracted with different
extraction methods and solvents to make them available. Propolis, a natural product, is a
chemically complex adhesive with a resinous bee product obtained by honey bees from
plant buds, sprout and different plant secretions and differs according to the geographical
conditions of the place where it is collected. In this study, the basic bioactive properties of
Artvin Şavşat region propolis by using different solvents (ethanol and methanol) and
maceration and ultrasonic extraction methods; Total Polyphenol content determination,
total flavonoid content determination, iron (Fe+3) reducing force determination and DPPH
compared with radical capture determinants. Although there are numerous studies on the
antioxidant effects of different extracts of propolis in different regions, there is a limited
number of studies on the different extraction methods of the propolis. As a result of the
studies, the most effective extraction method is detected as ultrasonic extraction for all
solvents, methanoled extract in iron reducer power and flavonoid determination, and
ethanol in total polyphenolic and DPPH-determination has been found to have the highest
activity of the extract. Compared with the examples of propolis in other regions, the
samples obtained in Van, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Rize and Muğla regions were
identified by the ethanol extracts of the maceration method and the similarity of
antioxidant properties. In comparison with the work done with the Propolis obtained from
15 different regions of Azerbaijan, the total polyphenol and iron reduction actioxidant
capacity is higher in the Şavşat propolis, and our ethanol extracts The results of the DPPH
were found to be similar to those of the Azerbaijani specimens being compared. The data
obtained within the scope of the study are aimed to be used in future propolis studies.

Keywords: antioxidant activity, extraction, maceration, Propolis, ultrasonic

1.GİRİŞ
Son yörüngesinde bağ yapmamış elektrona sahip bileşikler serbest radikaller olarak
adlandırılır. Serbest radikaller yapısında tek sayılı elektron bulunduran moleküller veya
atomlardır. Antioksidan bileşikler ise serbest radikalleri veya bileşiklerin oksidasyonunu
engelleyerek antikanserojen, antibakteriyel ve kalp damar hastalıklarının oluşumunu
azaltmasında önemli bir faktördür. Bitkilerle alınan antioksidan maddeler, vücuda giren
zararlı maddeler ile hücrelerin zarar görmesinde etkili olan oksijen türlerine karşı koruyucu
bir kalkan görevi görmektedir. Bu nedenle doğal ürünlere olan ilgi artmaktadır (Meral vd.
2012).
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Propolis, bal arıları tarafından bitkilerin tomurcuk ve polen taneleri gibi kısımlarını ağız
salgıları ile birlikte kompleks bir yapı haline getirilen yapışkan ve koyu renkli bir üründür
(Değirmencioğlu, 2018). Arı ürünleri, doğal ürünler içerisinde en yaygın olarak
kullanılanlar arasındadır. Bu ürünler birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır (Aygün,
2018). Farklı bölgelerde bulunan propolislerin kimyasal içerikleri farklılık göstermektedir
(Turan, 2011) . Yapılan araştırmalar sonucunda propolisin içeriğinde %30 mum, %50
reçine ve bitkisel balsam, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve diğer organik
maddeler belirtilmiştir (Burdock, 1998). Propolis tek olarak ya da başka bir doğal ürün ile
karıştırılmış olarak kozmetik ve sağlık alanlarında günümüze kadar kullanılmıştır.
Araştırmacılar son zamanlarda propolisin kimyasal içeriği ve sağlık açısından yararlı
özellikleri ile ilgili daha fazla araştırma yapmıştır (Baysa, 2018). Ayrıca propolisin
antioksidan, antibakterial, antiviral ve antitümoral gibi pek çok özelliği olduğu da
bilinmektedir (Pietta vd. 2002; Caravaca vd. 2006; Ahn vd. 2007; Sarmento Silva vd.
2006). Propolisin içerisinde birden fazla ilacın etken maddesi olarak; biyolojik aktivite
özelliği olan maddeler, antimikotik, antibiyotik, antioksidan ve flavonoidler bulunmaktadır
(Kumova vd. 2002). Bu biyoaktif bileşik ürünlerinin elde edilmesinin ve geliştirilmesinin
yanı sıra gıda ve ilaç endüstrisindeki uygulamalarına önem verilmektedir (Peanparkdee ve
Iwamoto, 2018). Bununla bağlantılı olarak elde edilen doğal bileşiklerin ticarileştirilmesi
amacıyla ekstraksiyon yöntemleri geniş çapta araştırma konusu olmuştur (Sönmez, 2011).
Araştırmacılar tarafından, polifenollerin ayrıştırılarak elde edilmesi bedendeki hücresel
süreçlere olan olumlu etkisi sebebiyle değer kazanmaktadır (Chavan ve Singhal, 2013).
Hastalık risklerini azaltan ve sağlık üzerinde olumlu etki gösteren besin maddelerinde
bulunan bileşiklerin bitkilerden ekstraksiyonu için, son yıllarda hızlandırılmış ekstraksiyon
metodu, mikrodalga destekli ekstraksiyon ve ultrasonik destekli ekstraksiyon gibi çeşitli
yeni ekstraksiyon metotları ortaya çıkmıştır (Chavan ve Singhal, 2013).
Bunlardan ultrasonik destekli ekstraksiyon tekniği, geleneksel ekstraksiyon tekniklerine
göre ucuz, kolay ve etkili bir tekniktir (Wang vd. 2008). Ultrasonik ekstraksiyon,
ulstrasonik dalgaların kavitasyon kabarcıklarının numune özelliklerini değiştirmek için
patlamasıyla ortaya çıkan kesme kuvvetinin kullanılmasını içermektedir ve böylece
numunenin dokularını daha da bozarak, kütle transferini artırarak ekstraksiyon işlemini
kolaylaştırır. Ayrıca bu tekniğin olumlu yönleri arasında gelişmiş ekstraksiyon verimliliği,
düşük solvent tüketimi, daha az güç tüketimi ve geleneksel tekniklere göre ekstraksiyon
süresinin (ısıtma, kaynatma veya geri akış) daha kısa olduğu belirtilmektedir (Chavan ve
Singhal, 2013).
Maserasyon ekstraksiyonu ise biyoaktif bileşiklerin ekstaksiyonunda ve endüstriyel
ölçeklerde kolay şekilde transfer edilebilen geleneksel bir yöntemdir. En belirgin olumlu
yönü basit olmasıdır fakat değişkenler uygun şekilde optimize edilmemişse, çok sık
yüksek enerji maliyetleri, uzun zaman süreleri ve yüksek sıcaklıklar gerektirir (Roriz vd.
2017).
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Artvin/Şavşat yöresine ait propolisin farklı ekstraksiyon teknikleri ve farklı çözücüler ile
hazırlanmış ekstraktlarının antioksidan etkinlikleri karşılaştırılarak en verimli yöntemin
ve çözücünün literatür bilgisine katkısının sağlanması amaçlanmış ve elde edilen sonuçlar
tartışılıp daha önceki bulgular ile karşılaştırılmıştır.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Propolisin Temin Edilmesi
Propolisler Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Artvin/Şavşat yöresinden temin edildi.
Temin edilen propolisler -20 °C‘ de saklandı.
2.2.Ekstraktların Hazırlanışı
Toplanan propolisler rendelendi ve daha sonra 50 ml’lik falkon tüplerine aktarılarak
ekstraksiyon işlemine kadar -20 °C‘ de saklandı.
2.3.Maserasyon Yöntemi
Toz haline getirilen propolislerden 0,5’er gram alınarak 2 farklı 50 ml’lik falkon tüpüne
aktarıldı ve tüplerin birine 20 ml etanol diğerine 20 ml metanol ilave edildi. Çözücüler ile
muamele edilen propolis örnekleri vorteks yardımıyla homojen bir şekilde karışması sağlandı.
Çalkalayıcı inkübatörde 45°C 150 rpm’de 24 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrası
hazırlanan karışımlar 4000 rpm’de 10 dakika santrifüjlendi ve süpernatantları süzgeç kâğıdı
yardımıyla süzüldü. Elde edilen ekstraktlar 1,5 ml’lik eppendorf tüplerine alikotlandı ve 20 °C’ de saklandı.
2.4.Ultrasonik Ekstraksiyon Yöntemi
Toz haline getirilen propolisten hassas terazi yardımıyla 0,5’er gram alınarak 2 farklı 70
ml’lik cam şişelere aktarıldı. Cam şişelerin birine 20 ml etanol diğerine de 20 ml metanol
ilave edildi ve homojen bir şekilde karışması sağlandı. Daha sonra 70 ml’lik cam şişeler
ultrasonik ekstraksiyon cihazına yerleştirilerek 30 dakika, 100W, 50°C ve 40 kHz’de
ekstraksiyon işlemi yapıldı. 30 dakika sonunda ekstraktlar falkon tüplerine aktarıldı ve 5000
rpm’de 10 dakika santrifüjün ardından süzgeç kâğıdı yardımıyla süpernatant süzüldü. Deney
aşamalarına kadar 1,5 ml’lik eppendorf tüplerine alikotlanan ekstraktlar -20°C’de saklandı.
2.5.Toplam Polifenol Madde Tayini
Toplam polifenol madde tayini için Folin-Ciocalteu metodu kullanıldı. Ekstraktların toplam
fenolik madde içeriği, modifiye edilmiş olan Folin-Ciocalteu metodundan yararlanılarak
spektrofotometrik olarak tayin edildi (Slinkard vd. 1977). Folin-Ciocalteu metodu
fosfotungstik asidin bazik çözeltide fosfotungstik mavisine indirgenmesi esasına dayanır.
Oluşan fosfotungstik mavisinin absorbansı, aromatik fenolik gruplarının sayısı ile orantılıdır.
Toplam polifenol içeriğinin belirlenmesi amacıyla standart olarak gallik asit kullanıldı.
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2.6.Toplam Flavonoid İçerik Tayini
Propolis ekstraktlarının toplam flavonoid içeriği alüminyum klorür kolorimetrik metodu ile
belirlendi. Bu metodun prensibi, AlCl3’ün flavonlar ve flavonollerin C-4 keto grubu ve C-3
veya C-5 hidroksil grupları ile asitte kararlı kompleksler oluşturması esasına dayanmaktadır.
Ekstraktlar %80’lik etanol, %10 Al(NO3)3 çözeltisi ve 1 M KCH3COO çözeltisi ile muamele
edildi.
2.7.Demir (III) İyonu İndirgeyici Antioksidan Gücü (FRAP) Tayini
FRAP metodu, 1986’da Oyaizu tarafından geliştirimiş olan bir metottur. Kompleksinin
antioksidanlar varlığında indirgenerek mavi renkli bir kompleks Fe(II)-TPTZ oluşturması ve
bu kompleksin 700 nm’de maksimum absorbans vermesi esasına dayanmaktadır (Yıldız,
2011).
2.8.Difenil-1-Pikrilhidrazil (DPPH) Radikal Süpürme Kapasitesi Tayini
DPPH radikal süpürücü aktivite tayini yönteminde 1989 yılında Hatano ve arkadaşlarının
geliştirdiği bir yöntem kullanıldı. Antioksidan tarafından DPPH (2,2-difenil-1pikrilhidrazil) radikaline proton transfer reaksiyonu gerçekleşir ve 517 nm’de absorbans
ölçümü yapılır. Bu reaksiyon absorbans değerlerinin düşmesine neden olur ve süreç
absorbans sabitlenene kadar spektrofotometrede takip edilir

3.BULGULAR
3.1.Toplam Polifenol İçeriği

GALLİK ASİT EŞDEĞERİ
(mg / g propolis)

Toplam Polifenolik İçeriği
250
200
150
100
50
0

Propolis

Ultrasonik
Ekstraksiyon
Etanol

Ultrasonik
Ekstraksiyon
Metanol

Maserasyon
Etanol

Maserasyon
Metanol

193,4679

101,5258

136,6615

85,71505

Şekil 1. Propolisin Ultrasonik Ekstraksiyon ve Maserasyon yöntemlerinin Etanollü ve
Metanollü ekstraktlarının toplam polifenol içeriklerinin karşılaştırılması
Propolisin ultrasonik ve maserasyon yöntemleri ile yapılan ekstraksiyonlardan elde edilen
etanollü ve metanollü ekstraktlarının toplam polifenolik içeriğinin değerleri mg/g propolis
Şekil 1.’ de belirlenmiştir. Bu değerler karşılaştırıldığında en verimli ekstraksiyon
yönteminin ultrasonik ekstraksiyon olduğu, çözücünün ise etanol olduğu tespit edilmiştir.
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Propolis için gallik asit eşdeğeri madde konsantrasyonu sırayla UEEtanol > MEtanol >
UEMetanol > MMetanol gibidir.

KUERSETİN EŞDEĞERİ (mg
/ g propolis)

3.2.Toplam Flavonoid İçeriği

Toplam Flavonoid İçeriği
40
35
30
25
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15
10
5
0

Propolis

Ultrasonik
Ekstraksiyon
Etanol

Ultrasonik
Ekstraksiyon
Metanol

Maserasyon
Etanol

Maserasyon
Metanol

31,57182

37,71210667

26,96660667

26,87948333

Şekil 2. Propolisin Ultrasonik Ekstraksiyon ve Maserasyon yöntemlerinin Etanollü ve
Metanollü ekstraktlarının toplam flavonoid içeriklerinin karşılaştırılması
Propolisin ultrasonik ve maserasyon yöntemleri ile yapılan ekstraksiyonlardan elde edilen
etanollü ve metanollü ekstraktlarının toplam flavonoid içeriğinin değerleri mg/g propolis
Şekil 2.’ de belirlenmiştir. Bu değerler karşılaştırıldığında en verimli ekstraksiyon
yönteminin ultrasonik ekstraksiyon olduğu, çözücünün ise yöntemler arasında farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir. Propolis için kuersetin eşdeğeri madde konsantrasyonu sırayla
UEMetanol > UEEtanol > MEtanol > MMetanol gibidir.

ASKORBİK ASİT EŞDEĞERİ
(mg / g propolis)

3.3.Demir (III) İyonu İndirgeyici Antioksidan Gücü

Demir (III) İndirgeyici Güç Aktiviteleri
350
300
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Propolis

Ultrasonik
Ekstraksiyon
Etanol

Ultrasonik
Ekstraksiyon
Metanol

Maserasyon
Etanol

Maserasyon
Metanol

327,3626333

278,9113333

271,5100733

238,8149333

Şekil 3. Propolisin ultrasonik ekstraksiyon ve maserasyon yöntemlerinin etanollü ve
metanollü ekstraktlarının demir (III) indirgeyici güç aktivitelerinin
karşılaştırılması
Propolisin ultrasonik ve maserasyon yöntemleri ile yapılan ekstraksiyonlardan elde edilen
etanollü ve metanollü ekstraktlarının toplam demir indirgeyici güç aktivitelerinin değerleri
mg/g propolis olarak Şekil 3.’ de belirlenmiştir. Bu değerler karşılaştırıldığında en verimli
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ekstraksiyon yönteminin ultrasonik ekstraksiyon olduğu, çözücünün ise etanol olduğu
tespit edilmiştir. Propolis için askorbik asit eşdeğeri madde konsantrasyonu sırayla
UEEtanol > UEMetanol > MEtanol > MMetanol gibidir.

3.4.Serbest Radikal Süpürme Aktivitesi (DPPH Testi)

IC50

DPPH IC50
100
80
60
40
20
0

IC50

Ultrasonik
Ekstraksiyon
Etanol

Ultrasonik
Ekstraksiyon
Metanol

Maserasyon
Etanol

Maserasyon
Metanol

Trolox

34,0136

37,0305

62,3832

84,629

7,2135

Şekil 4. Propolisin Ultrasonik Ekstraksiyon ve Maserasyon yöntemlerinin Etanollü ve
Metanollü ekstraktlarının DPPH IC50 verilerinin karşılaştırılması
Propolisin ultrasonik ve maserasyon yöntemleri ile yapılan ekstraksiyonlardan elde edilen
etanollü ve metanollü ekstraktlarının DPPH IC50 değerleri µg/ml olarak Şekil 4.’ de
belirlenmiştir. Propolis ekstraktlarının her örnek için beş farklı konsantrasyonu çalışıp bu
değerlere karşılık gelen % inhibisyon değerleri bulundu ve IC50 değerleri hesaplandı. Bu
değerler karşılaştırıldığında en verimli ekstraksiyon yönteminin ultrasonik ekstraksiyon
olduğu, çözücünün ise metanol olduğu tespit edilmiştir. Propolisin DPPH IC50 değerleri
sırasıyla UEMetanol > MEtanol > UEEtanol > MMetanol gibidir.

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Propolis, hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı arıların en önemli kimyasal silahı
olduğu için insanlar tarafından da çok eski dönemlerden beri ilaç olarak kullanılmaktadır.
Balkan Devletlerinde günümüzde de en sık kullanılan ilaçlardan birisidir (Fokt vd. 2010).
Bu nedenden dolayı propolis, son 30 yıldır yaygın olarak farmakolojik ve kimyasal
çalışmaların konusu olmuştur (Bankova, 2004). Farklı bölgelerden gelen birçok
numunenin analizinde, propolisin içeriğinin oldukça değişken olduğu ortaya konulmuştur.
Propolisin kimyasal çeşitliliği bulunduğu bölgedeki bitkinin kökenine, iklim çeşidine, arı
türüne göre değişmektedir (Bankova, 2004). Propolisin koku, renk, yapı ve kimyasal
bileşimi gibi parametreler farklı bitki kaynaklarından toplanmasından kaynaklanmaktadır.
Genellikle toplandığı bölgedeki bitki çeşitliliğine göre polifenoller, terpenler, steroidler ve
mumlar gibi çeşitli kimyasal bileşikler içerir (Bonvehi ve Gutierrez, 2011).
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Günümüzde insanların bilinçlenmesi ile birlikte, sağlıklı bir yaşam için dengeli
beslenmeye verilen değer artmaktadır. Tüketilen gıdaların çeşitliliğinin yanında, doğal ve
yeterli miktarlarda alınması gerekmektedir. Bu sebeple, insan sağlığı üzerine pozitif
etkileri bulunan ve işlevsel besin maddeleri olarak bilinen gıdalara olan istek artmaktadır
(Tosun ve Ozkal, 2000). Son yıllarda, propolis sağlığı geliştirmek ve hastalıkları önlemek
amacıyla yiyecek ve içeceklerin içeriğinde yer almaktadır (Barlak, 2009). Propolis ham bir
şekilde kullanılamaz, bu nedenle içeriğindeki kimyasal maddeler çözücüler yardımıyla
gerçekleştirilen ekstraksiyon yöntemleri ile saflaştırılması gerekir (Pietta vd. 2002).
Karataş’ın 2012 yılında yapmış olduğu bir çalışmada Türk propolisinin ticari bitkisel
yağlarda çözünürlüğünü incelemek için maserasyon yöntemiyle yapılan 4 farklı bitkisel
yağ ve metanol ile hazırladıkları ekstraktların toplam polifenol içeriği, toplam flavonoid
içeriği, demir indirgeyici güç içeriklerine bakılmıştır. Toplam polifenol içerik tayinin
sonuçlarına göre en yüksek içerik propolisin zeytinyağlı ekstraktında (63.52 ± 3.46 mg GA
/ g propolis) olduğu tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda ise toplam polifenol içerik,
propolisin ultrasonik ekstraksiyon yöntemi ile yapılan etanollü ekstraktında (193,4679 ±
1,78 mg GA / g propolis) en yüksek sonuç verdiği tespit edilmiştir. Toplam flavonoid
içerik tayini sonuçlarına göre en yüksek değeri propolisin zeytinyağlı ekstraktında (24,27 ±
1,54 mg K / g propolis) olduğu tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda ise en yüksek
flavonoid içerik, propolisin ultrasonik ekstraksiyon yöntemiyle yapılan metanollü
ekstraktında (37,71 ± 1,78 mg K / g propolis) olduğu tespit edilmiştir. Demir indirgeyici
güç tayininde ise en yüksek değer propolisin zeytinyağlı ekstraktında (117,54 ± 7,88 mg T
/ g propolis) olduğu tespit edilmiş, çalışmamızda ise en yüksek demir indirgeyici güç
değeri propolisin ultrasonik ekstraksiyon tekniğiyle hazırlanan metanollü ekstraktında
(327,363 ± 3,51 mg AA / g propolis) olduğu tespit edilmiştir. Karataş’ın 2012 yılında
yapmış olduğu çalışmada, bizim kullanmış olduğumuz çözücülerden farklı olarak ayçicek
yağı, fındık yağı, mısır yağı ve zeytinyağı kullanılmıştır. Karşılaştırılan sonuçlara göre
kullanmış olduğumuz çözücüler bitkisel yağlara oranla daha iyi sonuçlar verdiği
gözlemlenmiştir (Karataş, 2012).

Cao ve arkadaşlarının 2017 yılında yapmış oldukları bir çalışmada propolisin in vitro
antioksidan aktivitesine dayanan yara iyileşme potansiyelini temel alan mekanizmaları
incelemişlerdir. Yapmış oldukları çalışma sonucunda propolisin etanollü ekstraktlarının
DPPH IC50 aktivitesi 47,71 ± 1,34 µg / mL olarak elde edilmiştir. Bizim çalışmamızda ise
DPPH süpürücü aktivitesi tayininde en yüksek aktivitenin ultrasonik ekstraksiyon yöntemi
ile yapılan propolisin etanollü ekstraktlarında IC50 değeri 34,0136 µg/mL olduğu
belirlenmiştir. Cao ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışma ile bizim çalışmamız
karşılaştırıldığında Artvin Şavşat bölgesi propolisinin DPPH süpürücü aktiviresinin daha
iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir (Cao vd. 2017).
Çalışmamızda kullandığımız Artvin Şavşat yöresine ait propolisin maserasyon ve
ultrasonik ekstraksiyon tekniklerinin etanollü ve metanollü ekstraktları karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırılan veriler sonucunda çözücülerin yöntemden yönteme farklılık gösterdiği,
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ultrasonik ekstraksiyonun ise maserasyona oranla daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre ileride yapılacak olan propolis çalışmalarında ultrasonik
ekstraksiyon yönteminin kullanılması önerilmektedir.
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Absract
Metal organic framework structures are called MOFs that they are comprised of metal
compounds. They are highly porous crystalline materials, composed of both inorganic,
organic moieties and three-dimensional (3D) topologies. Also, MOFs have superior
properties such as elasticity, three-dimensional structure, high surface area and strong
coordination bonds. In our study, the electrochemical synthesis of copper-based nanosizedmetal organic frameworks (Cu-nanosized-MOFs) were synthesized by using different
organic linkers. The blister copper plates were used for electrochemical synthesis and
nano-sized MOFs were successfully synthesized being transferred Cu+2 ions in anodic
dissolution reaction medium without metal salts. One of the important parameters of the
process that the same constant voltage and electric current were set and a homogeneously
distributed Cu-nanosized-MOFs were obtained. By using scanning electron microscopy
(SEM), x-ray powder diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), fouriertransform infrared spectroscopy (FTIR) and atomic force microscopy (AFM) analysis
characterization techniques, the morphology, crystalline structures, thermal stability,
molecular interactions, and surface topography of nano-MOF materials were analyzed,
respectively. According to morphology results, the size of copper-based nano-MOF
particles changes in the range of 30-60 nm and based on SEM analysis, the microstructures
of the nanosized-metal organic framework structures have different shapes depending on
the different organic ligands. Based on XRD and FTIR results, the structures of
synthesized nano-MOF particles were chemically confirmed. By the SEM results,
homogeneous distributions of nanosized metal organic framework particle sizes on the
surface were observed. According to thermal analysis results, thermal degradation and
thermal stability of synthesized copper-based nanosized metal organic framework
structures were compared in detail.
Keywords: Metal organic frameworks, MOFs, electrochemical synthesis, copper-based
nanosized-metal organic frameworks

1. INTRODUCTION
Metal organic framework structures, are called MOFs that they are comprised of metal
compounds. MOFs are highly porous crystalline materials, composed of both inorganic
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and organic moieties. MOFs are compounds consisting of metal ions coordinated to
organic ligands to form one-, two- or three-dimensional structures. MOFs are subclass of
coordination polymers and have a porous structure [1-5]. MOFs have specific properties
such as high surface area [6-8], high thermal stability [9-11], high crystallinity [12-15],
variability of their pore size and surface polarity by means of suitable choice of organic
ligand tunable chemical functionality [9,16,17], strong coordination bonds, threedimensional (3D) topologies [18]. MOFs have wide range of applications in gas storage
and separation [19-23], surface adsorption [19,24], ion-exchange [25-27], sensors [28,29],
drug delivery [30,35], catalysis [35,36], optical and magnetic materials [28,37,38], and
chromatography [39,40]. In addition, the use of these materials in electrochemical
capacitors [41-43] and lithium ion battery [44-47] applications has attracted great interest
over the years.
MOFs are bridged by simple organic linkers through metal-ligand bonds so, they have
attracted considerable attention from researchers [48-50]. MOFs have been synthesized via
electrochemical method by using various metal cations and different organic ligands such
as 1,4-benzene dicarboxylic acid (BDC), and 1,3,5-benzene tricarboxylic acid (BTC)
[18,51-54]. The carboxylate groups based organic ligands can make many different and
strong bonds with metal cations. MOFs containing carboxylate ligands have better catalytic
performance, higher surface area and larger pore size [54].
In this study, Cu-BDC and Cu-BTC MOF were successfully synthesized by using
electrochemical method. They were compared the physical properties of Cu-based MOF
with different organic ligand. Cu-BDC and Cu-BTC were confirmed high thermal stability,
high crystalline structure, chemical compounds, homogeneous distribution in nano-scale
by TGA, XRD, FTIR, SEM and AFM analysis techniques.
2. EXPERIMENTAL
2.1 Materials
1,4-benzene dicarboxylic acid (terephthalic acid, H2BDC, C8H6O4, 98%), 1,3,5-benzene
tricarboxylic acid (trimesic acid or H3BTC 95%), tetrabutylammonium tetrafluoroborate
(TBATFB, (CH3CH2CH2CH2)4N(BF4), 99%), N,N-dimethylformamide (DMF), methanol
(CH3OH, 99.8%) the blister copper plates (99.5% purity), were purchased from Aldrich.
Cu-plates were used as electrode material.

2.2 Synthesis of Cu-BDC MOF nanoparticles
Two copper electrodes having similar area (10.5 cm2) were used as an anode and cathode
for the synthesis of Cu-BDC MOF for the electrochemical method. The organic ligand (0.1
M BTC) and supporting electrolyte (TBATFB) were dissolved in 250 ml DMF solution in
the electrolysis cell and stirred for 15 min for complete dispersion. Electrolysis was carried
out in an electrochemical cell under constant voltage and current for 3 h to complete the
reaction. Finally, the sky blue color precipitate of Cu-BDC MOF was collected from the
electrolysis cell and allowed to dry in a hot air oven at 120 °C for 12 h and activated at 200
°C for 2 h.
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2.3 Synthesis of Cu-BTC MOF nanoparticles
Cu-BTC MOF nanoparticles were successfully synthesized being transferred Cu+2 ions in
anodic dissolution reaction medium without metal salts like Cu-BDC synthesis. Cu-BTC
MOF nanoparticles were used under the same method and conditions. The only difference
was the use of methanol as solvent.

2.4 Characterization techniques
The ATR FT-IR analysis was performed using a Bruker Tensor 27 type spectrometer (US).
The sample surface was scanned in the 4000-400 cm-1 range. The ATR FT-IR spectra were
recorded at room temperature. The background subtraction and baseline correction were
done. Thermal decomposition of Mg-BDC MOF was determined by using a TA
Instruments Q600 Thermogravimetric Analysis (TGA). The samples were heated in
alumina pans from 20°C to 1000°C with a heating rate of 20°C/min under N2 flow. Also,
an empty alumina pan was used as a reference for each test. XRD measurements were done
with an X-ray diffractometer (RIGAKU SMARTLAB, Japan). The measurements were
performed at 40 kV and 30 mA, using CuKα radiation and zero background sample
holders. In all measurements, the step size was 0.02°, and data collection period was 1 s in
each step. K-beta peaks were suppressed by a monochromator. The XRD pattern was
analyzed by Rietveld technique by using the PDXL2 software from Rigaku. The scanning
electron microscopy (SEM) was examined morphology of nanosized Mg-BDC MOF
powders by using JEOL-JSM-7001F equipped with EDS. The surface topography of
nanosized Mg-BDC MOF was analyzed by using AFM (NT-MDT NEXT, Russia). The
tapping mode and a silicone-type scanner were used. The surface topography was studied
in semi-contact mode and the scanning speed of 1 Hz was carried out on a sample area of
1.8μm x 1.8μm. All measurements were performed at room temperature.

3. RESULTS AND DISCCUSION
3.1 XRD analysis
The experimental XRD data of nanosized Cu-BDC and Cu-BTC sample is shown in Figure
1. The sharp peaks of Cu-BDC MOF were observed at 2 values of 8.2°, 9.1°, 11.4° 16.4°,
18.3° and 18.7° correspond to crystalline planes such as (001), (010), (011), (002) and
(020) and (012), respectively [18,54]. The sharp peaks of Cu-BTC MOF were appearedd at
2 values of 6.6°, 9.4°, 11.6° 13.3°, 16.4°, 17.04° and 19,02° correspond to crystalline
planes such as (202), (020), (222), (400) and (420) and (440), respectively [18,54]. Based
on the crystallographic data results, the highly crystalline structures of Cu-BDC MOF and
Cu-BTC MOF were verified by XDR analysis.
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Figure 1. XRD patterns of Cu-BDC and Cu-BTC MOFs

3.2 FTIR analysis
FT-IR spectrum of nanosized Cu-BDC MOF and Cu-BTC MOF in the region of 4000-400
cm-1 is given in Figure 2. The broad peak that is located at ~2300 cm-1 corresponds to the
hydroxyl (OH-) functional groups of water molecules for both Cu-based MOFs. The strong
absorption peaks appeared in wavenumbers between 1700 cm-1 and 1300 cm-1 that are
stretching modes of COO- functional groups in Cu-BDC MOF. The vibration of the C-O
bond belonging to the carboxylate group was observed a few peaks with smaller intensities
in the region of 1100-900 cm-1. The Cu-O stretching vibration peak was observed 690 cm-1
due to the coordination of the Cu atoms with O atoms [54]. The vibrations bands that are
detected in wavenumbers between 1700 cm-1 and 1200 cm-1 COO- functional groups in CuBTC MOF. The vibration of the C-O bond belonging to the carboxylate group was
observed a few peaks with smaller intensities in the region of 1100-900 cm-1 in Cu-BTC
MOF [54]. The Cu-O stretching vibration peak was observed 734 cm-1 due to the
coordination of the Cu atoms with O atoms like Cu-BDC MOF. There may be some shifts
as different organic ligand in absorption peaks.

Figure 2. FTIR results of Cu-BDC and Cu-BTC MOFs
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3.3 TGA analysis
TGA results of nanosized Cu-BDC MOF and Cu-BTC MOF are shown in Figure 3 and 4.
For Cu-BDC MOF, the first thermal decomposition and the first weight loss of 16.33%
occurred from 60 to 198 °C. This situation can be explained as the moisture removal from
Cu-BDC MOF. DMF molecules were completely removed from nanosized Mg-BDC MOF
structure, when the temperature reached to 297°C. Then second thermal decomposition
took place because of the MOF framework structure broke down between 297 and 470 °C
with temperature increase. The second weight loss found to be about 43.48%. The benzene
dicarboxylate organic ligand, which was established a strong coordination bridge with
copper ions, was removed in the temperature range of 470-520 °C [55]. The decomposition
of Cu-BDC MOF continued until 900°C and the final weight loss was determined to 34%.
For Cu-BTC MOF, the first thermal decomposition and the first weight loss of 13%
occurred from 60 to 131 °C. This situation can be explained as the water molecules
removal from Cu-BTC MOF. Methanol molecules were completely removed from
nanosized Cu-BTC MOF structure, when the temperature reached to 294°C. Then second
thermal decomposition took place because of the MOF framework structure broke down
between 293 and 376 °C with temperature increase. The second weight loss found to be
about 43.75%. The benzene tricarboxylate organic ligand, which was established a strong
coordination bridge with copper ions, was removed in the temperature range of 376-475
°C. The degradation of Cu-BTC MOF continued until 900°C and the final weight loss was
determined to 25%. Thus, it was confirmed by TGA analysis that nanosized Cu-BDC and
Cu-BTC MOF material had high stability. The thermal stability of Cu-BDC MOF was
found to be slightly higher than that of Cu-BDC MOF. This may be related to the number
of carboxyl group present in organic ligands.

Figure 3. TGA results of Cu-BDC MOF
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Figure 4. TGA results of Cu-BTC MOF

3.4 SEM analysis
SEM micrographs of nanosized Cu-BDC MOF and Cu-BTC MOF that was synthesized by
using electrochemical methods are shown in Figure 5a-b. The morphology structure of the
Cu-BDC MOF nanoparticles in powder form is of fibrous structure in shape. The
dimensions of these structures change in the range of 50-80 nm in Fig. 5a [54]. The image
of morphology of Cu-BTC MOF nanoparticles is of spherical structure in shape. The
dimensions of Cu-BTC MOF structures change in the range of 20-40 nm as shown in Fig.
5b [18,54]. The good results were obtained from SEM analysis for Cu-BDC and Cu-BTC
MOF materials. They were determined the homogenous distribution of Cu-BDC and CuBTC MOF nanostructures.

a
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b
Figure 5. (a) the morphology images of nanosized Cu-BDC MOF and (b) Cu-BTC MOF

3.5 AFM analysis
AFM images of nanosized Cu-BDC MOF and Cu-BTC MOF are given in Figure 6. The
copper-based MOF nanoparticles are very well dispersed on the substrate. According to the
AFM results, the sizes of Cu-BDC MOF nanostructures changed in from 50 to 80 nm as
shown in Figure 6a. Based on AFM tapping mode images, Cu-BTC MOF nanoparticles are
spherical in shape with homogeneous and regular distribution, and their sizes range from
20 to 40 nm. The uniform distribution of the nanoparticles on the surface can be related to
good nucleation sites for the controlled growth of them as given in Figure 6b. Based on
SEM images in Figure 5 are in compliance with AFM results of Cu-BDC and Cu-BTC
MOF nanoparticles which are shown in Figure 6.

a
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b
Figure 6. AFM results of (a) Cu-BDC and (b) Cu-BTC MOF nanoparticles

4.CONCLUSIONS
Cu-BDC and Cu-BTC nanosized metal organic frameworks were successfully synthesized
using electrochemical method. According to morphology results, the size of Cu-BDC and
Cu-BTC MOF nanoparticles changed in the range of 50-80 nm and 20-40 nm, respectively.
The particle size of Cu-BTC MOF was found as smaller than Cu-BDC MOF. The purity
three-dimensional (3D) topologies and homogeneous distribution are verified by SEM
analysis. The surface topologies and well dispersion in substrate of Cu-based MOFs were
confirmed by AFM technique. molecular interactions. The molecular interaction between
copper and carboxylate groups was supported by FTIR. The obtained copper based
nanosized metal organic framework structures have a high thermal stability. Based on
XRD data, they were confirmed highly crystalline structure of Cu- BDC and Cu-BTC
MOF. The utilization of the cooperation of strong coordination ligands can be applied to
application area such as membrane technology, batteries or capacitors.
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Absract
Polymer electrolytes have high mechanical flexibility and thermal stability, and because of
their higher density, improved safety and reduced weight these materials can take place of
inflammable liquid electrolytes. Polyethylene oxide (PEO) which is one of the most
important polyether compounds has been mostly preferred in SPEs as the matrix material
since PEO can dissolve many different salts and PEO can also provide fast ion transport.
The focus of study, polymer electrolyte membranes were prepared by using different ratios
of copper-based nanosized metal organic framework particles and lithium
bis(trifluoromethane)sulfonimide (LiTFSI). PEO electrolytes were removed from the
teflon mold. PEO electrolytes were dried in vacuum, and they were stored in an argonfilled glove box that contained <1 ppm oxygen and moisture prior to any characterization.
After that, the characterizations of PEO nanocomposite electrolyte membranes consisting
of copper metal organic frameworks were performed. Based on X-ray diffraction (XRD)
and differential scanning calorimetry (DSC) data, the crystallinity of PEO decreased
significantly due to incorporation of copper-based nanosized-metal organic frameworks to
PEO-lithium salt system. The interactions between the cations in the lithium salt and the
ether oxygen atom in the PEO chains have been confirmed by attenuated total reflectance
fourier transform infrared (ATR FT-IR) spectroscopy studies. Based on thermogravimetric
analysis (TGA) results, the thermal stability of pure PEO increased when mixed with both
lithium bis(trifluoromethane)sulfonimide (LiTFSI) and copper-based nanosized-metal
organic frameworks in to PEO. The performance properties of PEO nanocomposite
electrolytes consisting of copper-based metal organic frameworks were compared each
other. Consistent results were obtained from this study.
Keywords: poly (ethylene oxide), PEO, copper-based nanosized-metal organic
frameworks, lithium salt

INTRODUCTION

Solid polymer electrolytes (SPEs) have high mechanical flexibility and thermal stability,
and because of their higher density, improved safety and reduced weight these materials
can take place of inflammable liquid electrolytes [1-2]. Polyethylene oxide (PEO) which is
one of the most important polyether compounds has been mostly preferred in SPEs as the
matrix material since it can dissolve many different salts [3-4] and and it can also provide
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

925

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

fast ion transport [3-6]. This useful structure of PEO is mainly coming from its ethylene
oxide-lithium complexes (EO/Li+) which are formed via the coordination of ether oxygen
with lithium ions [7]. PEO has a high degree of crystallinity and so generally exhibits the
specific conductivity of 10-5 S/cm at 25 °C in the medium of lithium
bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (LiTFSI) [8]. Recent studies [7-8] were focused on
increasing the ionic conductivity of polymer electrolytes. Different methods such as
increasing the amount of lithium salt, addition of a low molecular weight plasticizer have
been extensively studied in order to decrease the high amount of crystalline phase while
increasing the amorphous structure. These methods usually increase the ionic conductivity
of PEO, however the mechanical strength and thermal stability of the polymer electrolyte
decrease due to the flexible and amorphous nature of plasticized polymer chains. Another
method, inorganic filler materials have been usually incorporated into PEO electrolytes
[2,3,9]. Thereby, SPEs with higher ionic conductivity, mechanical, chemical and thermal
stability were fabricated and characterized [2,9-13].
Metal organic framework structures, are called MOFs that they are comprised of metal
compounds. MOFs are highly porous crystalline materials, composed of both inorganic
and organic moieties. MOFs are compounds consisting of metal ions coordinated to
organic ligands to form one-, two- or three-dimensional structures. MOFs are subclass of
coordination polymers and have porous structures [14-18]. MOFs have specific properties
such as high surface area [19-21], high thermal stability [22-24], high crystallinity [25-28],
variability of their pore size and surface polarity by means of suitable choice of organic
ligand tunable chemical functionality [22,29,30], strong coordination bonds, threedimensional (3D) topologies [31].
In this study, polymer nanocomposite electrolytes containing copper based nanosized
metal organic framework (Cu based nanosized MOFs) with different ratios of lithium salt
and MOFs were prepared by using solution casting technique. The high amount of
crystalline phase of PEO decreased by incorporation of lithium salt and MOF material.
Thermal stabilities and performance properties of prepared films were compared with each
other. Polymer nanocomposite electrolytes containing Cu based MOFs were obtained with
improved thermal stabilities, and mechanical and physical properties.

1. EXPERIMENTAL
1.1 Materials
PEO and lithium bis(trifluoromethane)sulfonimide (LiTFSI), acetonitrile (CH3CN, 99%)
were purchased from Aldrich. It was used nanosized copper 1,3,5-benzene tricarboxylic
acid metal organic framework (nanosized Cu-BTC MOF) as nano filler. Nanosized CuBTC MOF powder was previously produced by using electrochemical method.
1.2 Preparation of polymer nanocomposite electrolytes consisting Cu-BTC
MOF
PEO and LiTFSI were dried under vacuum for 48 hours at 50 and 100°C before any use,
respectively. Firstly, LiTFSI and Cu-BTC MOF were dissolved in acetonitrile, and the
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mixture was stirred at room temperature by using a magnetic stirrer. After this step, PEO
was added into the solution mixture while it was continuously stirred. Subsequently,
polymer nanocomposite electrolyte solution was stirred for 24 hours. The solution mixture
containing PEO, LiTFSI and nano-sized MOF was put in an ultrasonication bath, and then
it was finally casted in a teflon mold. After 24 hours, PEO electrolytes were removed from
teflon mold. PEO electrolytes were dried in vacuum for 24 hours, and they were stored in
an argon-filled glove box (MBraun LABstar, Germany) that contained <1 ppm oxygen and
moisture prior to any characterization.

1.3 Characterization techniques
The ATR FT-IR analysis was performed using a Bruker Tensor 27 type spectrometer (US).
The sample surface was scanned in the 4000-400 cm-1 range. The ATR FT-IR spectra were
recorded at room temperature. The background subtraction and baseline correction were
done. Thermal decomposition of Mg-BDC MOF was determined by using a TA
Instruments Q600 Thermogravimetric Analysis (TGA). The samples were heated in
alumina pans from 20°C to 1000°C with a heating rate of 20°C/min under N2 flow. Also,
an empty alumina pan was used as a reference for each test. XRD measurements were done
with an X-ray diffractometer (RIGAKU SMARTLAB, Japan). The measurements were
performed at 40 kV and 30 mA, using CuKα radiation and zero background sample
holders. In all measurements, the step size was 0.02°, and data collection period was 1 s in
each step. K-beta peaks were suppressed by a monochromator. The XRD pattern was
analyzed by Rietveld technique by using the PDXL2 software from Rigaku. The scanning
electron microscopy (SEM) was examined morphology of nanosized Mg-BDC MOF
powders by using JEOL-JSM-7001F equipped with EDS.. All measurements were
performed at room temperature.

3. RESULTS AND DISCCUSION
3.1 XRD analysis
The experimental XRD data of polymer nanocomposite electrolytes consisting Cu-BTC
MOF samples is shown in Figure 1. The characteristic sharp peaks of pure PEO were
observed at 2 values of 19.12° and 23.28° [3]. The characteristic peaks of Cu-BTC MOF
were appeared at 2 values of 6.6°, 9.4°, 11.6° 13.3°, 16.4°, 17.04° and 19,02° correspond
to crystalline planes such as (202), (020), (222), (400) and (420) and (440), respectively
[31,32]. When lithium salt and Cu-BTC MOF were added to the polymer, the intensity of
sharp peaks decreased significantly. This situation may be related to interaction of ethylene
oxide/lithium complex or interaction of ethylene oxide/Cu+ ions. Thus, copper and lithium
ions may prevent the crystal package formation of the polymer. The crystal phase of the
polymer was converted to amorphous phase by XRD analysis.
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Figure 1. XRD patterns of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite
electrolytes consisting of Cu-BTC MOF system
3.1 ATR FTIR analysis
FT-IR spectrum of pure PEO, PEO-Li and polymer nanocomposite electrolytes consisting
Cu-BTC MOF system in the region of 4000-400 cm-1 is given in Figure 2. The broad peak
that is located at ~2288 cm-1 corresponds to the CH2 functional groups for polymer
materials. The strong absorption peaks appeared in wavenumbers between 1149 cm-1, and
1061 cm-1 that are stretching modes of C-O-C functional groups in pure PEO and these
peaks are related to the symmetric and asymmetric stretching modes of C-O-C groups
[3,33]. The vibration of the COO- bond belonging to the carboxylate group was observed
with smaller intensities in the region of 1200-1700 cm-1. These peaks are basically
associated with Cu-BTC MOF [32]. The peak belonging to PEO at wavenumbers between
840 and 960 cm correspond to CH2 stretching. The C-S strecthing vibration peak was
appeared at 767 cm-1 wavenumber because of Li salt/ethylene oxide interactions. The CuO stretching vibration peak was observed at 734 cm-1 due to the coordination of the Cu
atoms with O atoms. There may be some shifts as the use of BTC organic ligand and CuBTC MOF in absorption peaks. As a result, chemical bonds of polymer nanocomposite
electrolytes were determined by ATR FTIR technique.

Figure 2. FTIR results of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite
electrolytes consisting of Cu-BTC MOF system
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3.1 TGA analysis
TGA thermograms of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting Cu-BTC MOF system are given in Figure 3. The thermal stability of pure PEO
is 334°C [34-36] and it increased to about 366°C when mixed with 15 wt.% LiTFSI. But it
decreased to 260°C when complex with 20 wt.% LiTFSI. This can be explained by the
high salt dissociation and low cage energy of the LiTFSI salt. With the incorporation of 10
wt. % Cu-BTC to PEO-15Li system, it exhibited better thermal stability compared to PEO20Li system. As the amount of MOF increased, the thermal stability of the polymer was
improved, but as the amount of lithium salt increased, it had a negative effect on thermal
stability of the polymer. Thus, it was confirmed by TGA analysis that polymer
nanocomposite electrolytes consisting Cu-BTC MOF system had good thermal stability.

Figure 3. TGA results of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite
electrolytes consisting of Cu-BTC MOF system

3.1 SEM analysis
SEM micrographs of pure PEO, PEO-Li system and polymer nanocomposite electrolytes
consisting Cu-BTC MOF system are shown in Figure 4a-d. The scanning electron
microscopy (SEM) images of pure PEO and PEO-Li system are given in Figure. It is
confirmed by SEM that PEO has spherulites in semi-crystalline structure. When LiTFSI
combined with PEO, it was observed that the size of the spherulites decreased [36]. The
porous morphology structure was observed due to the addition of Cu-BTC MOF in to
polymer electrolyte film and the good results were obtained from SEM analysis. They were
determined the homogenous distribution of Cu-BTC MOF nanostructures in PEO
electrolytes.
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d
Figure 5. (a) The morphology images of pure PEO, (b) PEO-15Li, (c) PEO-20Li (d)
polymer nanocomposite electrolytes consisting ofCu-BTC MOF system

3.CONCLUSIONS
Polymer nanocomposite electrolytes containing Cu-BTC MOF were successfully prepared
by using solution cast technique. By combining with the PEO-LiTFSI system of nanosized
Cu-BTC MOF, the degree of crystallinity was almost reduced to amorphous structure. The
nanosized Cu-BTC MOF incorporated to PEO-LiTFSI system, the thermal stability of
polymer nanocomposite electrolytes was improved. In accordance with SEM results, the
porous morphology structure was observed due to the addition of Cu-BTC MOF in to
polymer electrolyte film and the good results were obtained from SEM analysis. In
addition, the homogenous distribution of Cu-BTC MOF nanostructures in PEO electrolytes
was verified based on SEM data. Based on XRD analysis results, it was found out that
copper and lithium ions prevent the crystal package formation of PEO. Furthermore, the
crystal phase of polymer was almost converted to amorphous phase based on XRD data.
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INCONEL 718 ALTLIKLARIN ELEKTROSPREY KAPLAMA YÖNTEMİ
KULLANILARAK NANO BOYUTLU YSZ İLE KAPLANMASI VE
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Özet
Süperalaşımlar uçak ve uzay endüstrisinde türbin motorları ve türbin kanatları gibi
parçaların imalatında kullanılmaktadır. Süperalaşımlar içinde nikel esaslı bir süperalaşım
olan Inconel 718 yüksek sıcaklık dayanımından dolayı uçak türbin kanat malzemesi olarak
yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Ancak servis şartlarına göre yeterli yüzey
özelliklerine sahip olmadığından bu özelliği geliştirmek için itriyum ile stabilize edilmiş
zirkonya (YSZ) gibi seramik tozlar çeşitli kaplama yöntemleri ile kaplanmaktadır.
Bu çalışmada; elektrosprey kaplama yöntemi (ESK) kullanılarak nano boyutlu YSZ tozlar
Inconel 718 altlık üzerine ince film formunda kaplanmış ve sinterleme işlemi yapılarak
termal bariyer kaplamalar üretilmiştir. Nano YSZ toz kullanılarak hazırlanan kolloidal
çözelti, Inconel 718 altlık malzemesi üzerine 15, 30 ve 45 dakika sürelerinde; 0.05 ml/dk
akış hızında, 7 cm nozzle-altlık arası mesafede ve 10 kV voltaj şartlarında kaplanmıştır.
Kaplanan numuneler 1200 ℃ ’de 2 saat boyunca vakum altında sinterlenmiştir. Farklı
sürelerde kaplama çalışması yapılan numunelerin; taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile
mikro yapıları incelenmiştir. Kaplanan numuneleri mekanik özelliklerini değerlendirmek
amacıyla yüzey pürüzlülüğü, mikro sertlik ve sürtünmeye karşı dirençleri analiz edilmiştir.
Yapılan SEM analizlerine göre nano boyutlu YSZ kaplamanın homojen bir şekilde altlık
malzemesi üzerine kaplandığı, kaplama kalınlık farklılığının altlık yüzeyi üzerinde
homojen olduğu ve YSZ seramik tanelerinin boyun vererek yoğun bir şekilde sinterlendiği
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Süperalaşım, Inconel 718, YSZ, Elektrosprey, Karakterizasyon
1. GİRİŞ
Son yıllarda gelişen teknolojik gelişmeler neticesinde uzay, havacılık, savunma sanayi,
otomotiv gibi mühendislik malzemelerinin kullanıldığı alanlar hızlı şekilde gelişmekte ve
bu sektörlerde kullanılan geleneksel malzemelerin özellikleri yetersiz kalmaktadır.
Savunma sanayi, uçak ve havacılık sektörlerinde kullanılan geleneksel malzemelerin
başında süperalaşımlar gelmektedir. Yüksek korozyon ve sıcaklık dayanımı, hafiflik ve
diğer metalik malzemelere göre daha mukavemetli olmalarından dolayı süperalaşımlar bu
sektörlerde yaygın şekilde kullanılmaktadır [1].
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Nikel esaslı bir süperalaşım olan Inconel 718 yüksek korozyon dayanımı ve
mukavemetinin yanında 700 ℃ ’ye kadar kararlı mikro yapıya ve yüksek sürünme
dayanımına sahiptir. Ancak Inconel 718 istenilen servis şartları altında yeterli yüzey
özelliklerine sahip olmadığından bu özelliğini geliştirmek amacıyla itriyum ile stabilize
edilmiş zirkonya (YSZ) gibi seramik tozlar çeşitli kaplama yöntemleri ile kaplanmaktadır.
Özellikle ince film elde etmek amacıyla kullanılan yöntemlerden biri de elektrosprey
yöntemidir [2]. Elektrosprey yöntemi seramik süspansiyonların mikro ve nano seviyede
damla üretilmesi ve bunların altlık üzerine püskürtülerek ince film elde etmek için
kullanılan bir kaplama tekniğidir. Bu tekniğin kullanılmasının amacı altlık üzerine
uygulanacak olan ince film tabakasının homojen bir şekilde elde edilmesi ve hazırlanan
seramik süspansiyonun çok küçük boyutlarda püskürtülmesidir [3,4].
Bu çalışma kapmasında elektrosprey yöntemi kullanılarak Inconel 718 altlıklar, seramik
YSZ tozu ile farklı sürelerde kaplanarak yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Bu çalışmada altlık malzemesi olarak nikel esaslı bir süperalaşım olan Inconel 718
malzemesi kullanılmıştır. Kullanılan Inconel 718’in kimyasal kompozisyonu Çizelge 2.1’
de verilmiştir.
Çizelge 2.1. Inconel 718’in kimyasal kompozisyonu ( % ağ.) [5]

İnce taneli Inconel 718 süperalaşımının mikro yapısı Şekil 2.1' de gösterilmiştir.

Şekil 2.1. İnce taneli Inconel 718 süper alaşımının mikro yapısı
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Kaplama malzemesi olarak ise itriyum ile stabilize edilmiş zirkonya (YSZ) seramik tozu
kullanılmıştır. Kullanılan %8 mol itriyum ile tamamen stabilize edilmiş seramik tozunun
kimyasal bileşimi Çizelge 2.2'de verilmiş olup ortalama tane boyutu 50 nm dir.
Çizelge 2.2. YSZ tozunun kimyasal kompozisyonu ( % ağ.) [5]

Şekil 2.2’ de, tüm tepe noktalarının YSZ tozundan geldiği ve tozların topaklandığı ve bu
topaklardan oluşan primer tanelerin SEM görüntüsü olarak yaklaşık 50 nm olduğunu
gösteren YSZ tozunun XRD ve SEM görüntüleri görülmektedir. Ayrıca Şekil 2.2 (a) 'dan,
toz tane büyüklüğünün, tane büyüklüğü analizine göre yaklaşık 50 nm olduğu
görülmektedir.
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Şekil 2.2. YSZ tozunun yüzey morfolojisi (a) tane büyüklüğü (b) XRD deseni ve (c) SEM
görüntüsü
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2.2. Yöntem
Tane boyutu 50 nm olan YSZ tozlar izo propil alkol ile karıştırılarak kaplama için gereken
kolloidal çözelti hazırlanmıştır. Yapılan sedimentasyon testleri sonucuna göre uygun
karışım oranının 1,2 g YSZ / 60 ml izo propil alkol olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan
çözeltiler bilyalı değirmende 24 saat öğütme işlemine tabi tutulmuş ve ardından ultrasonik
homojenizatör ile 2 dk boyunca ultrasonik dağıtma işlemi yapılmıştır. Elektrosprey
kaplama ünitesinde Inconel 718 altlıklar, hazırlanan kolloidal çözelti ile farklı sürelerde
(15, 30, 45 dk) kaplanmıştır. Kaplanan numunelerin yüzeyinde seramik YSZ tozunun
mekanik olarak yapışma sağlayabilmesi için vakum altında 1200 ℃’de 2 saat sinterleme
işlemi yapılmıştır. Sinterlemesi tamamlanan numunelere taramalı elektron mikroskobu
(SEM) ile mikro yapıları incelenmiştir. Mekanik özelliklerin belirlenmesi için numunelere
mikro sertlik, yüzey pürüzlülüğü ve sürtünmeye karşı dirençleri analiz edilmiştir.
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Elektrosprey kaplama
Yapılan iyileştirme çalışmalarında en uygun kaplama parametreleri Çizelge 3.1’de
gösterildiği gibi belirlenmiştir. Inconel 718 altlıklar 15, 30 ve 45 dk sürelerinde
kaplanmıştır (Şekil 3.1).
Çizelge 3.1. Kaplama parametreleri
Kaplama Süresi (dk)

15

30

45

Akış Hızı (ml/dk)

0,05

0,05

0,05

Uygulanan Voltaj (kV)

10

10

10

Altlık-Nozzle Arası Mesafe (cm)

7

7

7

Katı-Sıvı Oranı (gr/ml)

1.2/60

1.2/60

1.2/60

Şekil 3.1. Farklı sürelerde kaplama çalışması yapılan numuneler
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3.2. Sinterleme işlemi
Farklı sürelerde kaplanan numunelere, kaplamanın altlık yüzeyinde mekaniksel olarak
tutunması için vakum altında 1200 ℃ sıcaklıkta 2 saat boyunca sinterleme işlemi
gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.2’de sinterlenen numunelere ait görseller paylaşılmıştır.

Şekil 3.2. Sinterleme işlemi sonrasında numunelerin görüntüleri
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1. SEM analizi
Şekil 4.1’de kaplamasız (a), 15 dk kaplanan (b), 30 dk kaplanan (c) ve 45 dk kaplanan (d)
numunelerin SEM görüntüsü verilmiştir. Sinterleme işlemi sonrasında YSZ kaplamanın
altlık malzemesi üzerinde homojen bir şekilde kaplandığı ve özellikle 30 ve 45 dk kaplama
çalışması yapılan numunelerde YSZ tanelerinin boyun vererek yoğun bir şekilde
sinterlendiği gözlemlenmiştir.

Şekil 4.1. Inco0 SEM görüntüsü (a), Inco15 SEM görüntüsü (b), Inco30 SEM görüntüsü
(c), Inco45 SEM görüntüsü (d) (x10000 büyütmeli)
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4.2. Sertlik sonuçları
Kaplamasız olan altlık malzemesi ve kaplama çalışması yapılan tüm numunelere sertlik
testi uygulanmış ve her numune için üç tane ölçüm gerçekleştirilmiştir. Bu üç değerin
ortalaması alınarak numunelerin ortalama sertlik değerleri tespit edilmiştir. Çizelge 4.1’de
numunelere ait sertlik testi sonuçları gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre; kaplamasız
numuneye ait (Inco0) ortalama sertlik değeri 273,6 HV iken 15 dk süresinde kaplanan
numunenin (Inco15) 356,5 HV değerine çıkmıştır. 30 dk süresinde kaplanan numunenin
(Inco30) sertlik değeri 406,8 HV iken 45 dk süresinde kaplanan numunenin (Inco45)
sertlik değeri 453,8 HV olarak ölçülmüştür.

Çizelge 4.1. Numunelere ait sertlik testi sonuçları
Malzeme

Sertlik (HV)

Sertlik (HV)

Sertlik (HV)

Ort. Sertlik

1. Ölçüm

2. Ölçüm

3. Ölçüm

(HV)

Inco0

279,6

265,8

275,4

273,6

Inco15

358,4

351,8

359,3

356,5

Inco30

404,5

410,3

405,8

406,8

Inco45

458,7

454,3

448,6

453,8

550
500

453,8

450

406,8

400

356,5

Sertlik (HV)

350
300

273,6

250
200
150
100
50
0
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Inco15

Inco30

Inco45

Şekil 4.2. Numunelere ait ortalama sertlik değerleri grafiği
Şekil 4.2’ den de görüldüğü gibi kaplama süresi arttıkça numunelerin sertlik değerleri
artmıştır.
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4.3. Aşınma testi sonuçları
Tribolojik aşınma testleri oda sıcaklığında kaymalı aşınma deney düzeneğinde
gerçekleştirilmiş olup, farklı yüklerde (5 N, 10 N ve 20 N) aşınma testleri yapılmıştır.
Sürtünme katsayıları (COF) aşınma testleri sonucu elde edilmiş, uygulanan her test için
ölçülmüş ve ortalama değerleri alınmıştır. Aşınma testi her bir numune için 5 mm alanda
100 saniye sürede ve 200 çevrim boyunca gerçekleştirilmiş. Çizelge 4.2’ de numunelere ait
sürtünme katsayısı değerleri verilmiştir.
Çizelge 4.2. Sürtünme katsayısı değerleri (COF)
Uygulanan yük

Uygulanan yük

Uygulanan yük

(5 N)

(10 N)

(20 N)

Inco0

0,2532

0,1879

0,1649

Inco15

0,2287

0,2138

0,1717

Inco30

0,2112

0,2043

0,1925

Inco45

0,201

0,1859

0,182

Malzeme

Chen vd (2002) çalışmalarında, uygulanan yük arttıkça sürtünme katsayısının azaldığını
bildirmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan aşınma testleri sonucunda elde edilen
sürtünme katsayısı değerlerinin uygulanan yük arttıkça azaldığı açık bir şekilde
görülmektedir. YSZ toz taneciklerinin boyutu, kaplamadaki gözeneklerin boyutu ve
dağılımı kaplamanın mikro sertliği gibi faktörler, seramik malzemelerin aşınma
özelliklerini etkilemektedir.
4.4. Yüzey pürüzlülüğü sonuçları
Yüzey pürüzlülüğü (Ra) ölçümü, Mitutoyo Surftest SJ-400 yüzey pürüzlülüğü test cihazı
ile gerçekleştirilmiştir. Burada Ra, yüzey profilinin katı çizgisinden sapan aritmetik
ortalama değerdir. Pürüzlülük; z-koordinatının mutlak değeri (Ra), z koordinatının
karekök değeri (Rq) ve profilin türevinin karekök (RΔq) değeri ile tanımlanmıştır [6].
Numunelere ait yüzey pürüzlülüğü ölçüm sonuçları, Çizelge 4.3’ te görülmektedir.
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Çizelge 4.3. Numunelere ait yüzey pürüzlülük değerleri
Malzeme

Ra
(pürüzlülük,𝛍𝐦)

Rz (𝛍𝐦)

Rq (𝛍𝐦)

Inco0

0,13

1,9

0,18

Inco15

0,62

9,7

0,9

Inco30

0,68

8,5

0,95

Inco45

0,75

8,9

1,07

Yüzey pürüzlülük sonuçlarına bakıldığında; en fazla yüzey pürüzlülüğüne sahip
numunenin Inco45 (45 dk kaplanmış) olduğu görülmektedir. Kaplama süresi arttıkça yüzey
pürüzlülük değerleri artmıştır.
5. SONUÇLAR
Bu çalışmada elektrosprey kaplama yöntemi ile nikel esaslı bir süperalaşım olan Inconel
718 altlık malzemelerinin yüzeyleri %8 mol itriyum ile tamamen stabilize edilmiş zirkonya
(YSZ) seramik tozu ile 15 dk., 30 dk. ve 45 dk. sürelerinde kaplanarak, malzemenin
mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
Yapılan taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizlerinde 50 nm tane boyutuna sahip
YSZ seramik tozunun kaplama yüzeyinde homojen bir şekilde dağılım gösterdiği ve
pürüzsüz bir yüzey elde edildiği tespit edilmiştir. Sinterleme sonrasında numune yüzeyinde
herhangi bir çatlak oluşumu gözlemlenmemiş ve tanelerin boyun vererek yoğun bir şekilde
sinterlendiği belirlenmiştir. Yapılan sertlik testi sonuçlarına göre kaplama süresi arttıkça
sertlik değeri artmış ve en iyi sertlik değerini 45 dk. kaplama çalışması yapılan Inco45
numunesi vermiştir. Numunelere yapılan aşınma testleri sonucunda kaplama süresi arttıkça
sürtünme katsayısı değerleri azalmış ve en iyi sonuca 45 dk kaplama çalışması yapılan
Inco45 numunesi vermiştir. Numunelere yapılan yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinde; 45 dk
kaplama çalışması yapılan numuneye ait yüzey pürüzlülük değeri en yüksek çıkmıştır.
Sonuç olarak en iyi mekanik özellikleri gösteren numunenin 45 dk kaplama çalışmasıyla
Inco45 olduğu belirlenmiştir.
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HEMİPARATİK SEREBRAL PALSİLİ OLGULARDA BİLATERAL ÜST
EKSTREMİTE FONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzm. Fzt. Derya AZİM REZAEİ
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Özet
Amaç: Günlük yaşamda birçok iş için bilateral görevler kritik öneme sahip olmasına
rağmen pediatrik rehabilitasyon alanında birçok değerlendirme aracı etkilenen
ekstremitenin fonksiyonlarını tek taraflı olarak değerlendirmektedir. Çalışmamız
hemiparatik serebral palsili (SP) olgularda bilateral üst ekstremite fonksiyonlarını
gerektiren günlük yaşam aktivitelerinin listesini geliştirmek amacıyla planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Listenin oluşturulması için 3 aşama izlenmiştir: 1)Literatür taraması:
Yapılan literatür taraması ile Türkçeye çevrilmiş üst ekstremite fonksiyonel değerlendirme
araçlarının bilateral aktivite içeren tüm maddelerinden bir liste oluşturuldu. 2)Sahada
çalışan fizyoterapistlere klinikte yaygın olarak değerlendirilen bilateral üst ekstremite
görevlerini tanımlamak için anket uygulandı. Ankette demografik bilgiler (yaş, cinsiyet,
klinik deneyim vb.) ile birlikte açık uçlu 2 soru yöneltildi. Soru 1- Hastalarınızda bilateral
üst ekstremite tedavisi kullandınız mı? Soru 2- Bilateral üst ekstremite tedavisi için hangi
görevleri kullandınız? 3) Literatür taraması ve fizyoterapist görüşüne ek olarak hemiparatik
çocukların ailelerine anket uygulandı. Anket demografik veriler ile birlikte şu soruyu
içerdi. Soru 1: Çocuğunuz hangi bilateral aktiviteleri yapmakta zorlanıyor?
Bulgular: Literatür taramasına, anketi dolduran fizyoterapistlerin ve hemiparatik çocuğa
sahip ailelerin görüşlerine göre 421 maddeden oluşan bir liste oluşturuldu. Benzer öğeler
birleştirilerek ve aynı ögeler çıkartılarak liste 83’e düşürüldü. Hemiparatik çocuğa sahip
olan 21 aileye anket uygulandı. Çocukların %47,6 ‘sı sol hemiparatik, %52,4’ü sağ
hemiparatikti. Değerlendirilen çocukların yaş ortalaması 7,66 yıldı. Anketi uygulayan
fizyoterapistlerin sayısı 15, mesleki deneyimi 3-10 yıl aralığındaydı. Literatür taraması,
fizyoterapistlerden ve ailelerden alınan cevaplar doğrultusunda çocukların bağımsız olarak
yapabilmesi üzerinde durulan ilk 3 fonksiyonel aktivite sırasıyla ‘diş macunu kullanarak
dişlerini fırçalamak’, ‘çorap giyebilmek’, ‘düğme iliklemek’ olarak belirlenmiştir.
Tartışma: Hemiparatik serebral palsili çocukların fizyoterapi girişimleri sırasında
uygulanan ve gerçek yaşamda yapabilmesi gereken bilateral üst ekstremite aktivitelerinin
örtüşmesi rehabilitasyon girişiminin başarısı açısından önemlidir. Bu çalışma sonucunda
hemiparatik çocuklarda hem değerlendirme hem de tedavi sırasında uygulanabilecek
bilateral aktiviteler ile ilgili bir liste oluşturulmuştur. Bu liste aynı zamanda hemiparetik
serebral palsili çocuklarda bilateral aktivitedeki fonksiyon düzeyini belirleyebilecek
standardize sonuç ölçümü oluşturulmasında bir temel oluşturacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Hemiparatik Serebral Palsi, Bimanuel Aktiviteler, Aktivite Listesi
GİRİŞ
Serebral Palsi (SP), gelişmekte olan beyindeki ilerleyici olmayan hasar sebebiyle
meydana gelen bir grup kalıcı motor ve postür bozukluğu olarak tanımlanmaktadır (Günel,
2015). SP’nin meydana gelme sebepleri tam olarak anlaşılamamış olsa da belirli prenatal,
perinatal ve postnatal dönemlerde meydana gelen bazı problemlerden kaynaklanabileceği
belirtilmektedir. SP’nin motor bozukluklarına genellikle iletişim, duyu, algı, kognisyon ve
davranış bozuklukları, ikincil kas iskelet sistemi problemleri ile birlikte epilepsi eşlik
etmektedir (Rosenbaum P ve ark., 2007- Cans C. 2000).
Serebral Palsili olguların sınıflandırması daha çok klinik özelliklere göre
yapılmaktadır. Araştırmalara göre SP’li olguların %70’inin spastik; %20’sinin diskinetik
ve %10’unun ataksik tip olarak görüldüğü bildirilmektedir. Spastik tip SP’de serebral
korteksin motor alandaki lezyonlarına bağlı değişmekle beraber ekstremite tutulumları
değişmektedir. En sık tutulumlar dipleji (%30-40) hemipleji (%20-30) ve kuadripleji
(%10-15) olarak belirtilmiştir (Berker ve Yalçın, 2010). Hemiparetik tip SP’de, çocukların
aynı taraf üst ve alt ekstremiteleri etkilenmiş olup, beyindeki lokal bir travma, vasküler ya
da enfeksiyöz bir lezyon bu tipin oluşmasına neden olabilir. SP’li çocukların yaklaşık
olarak %20’sini bu tip oluşturmaktadır. Hemiparetik tipte kasılma nöbetleri, görsel alan
etkilenimi, astereognisiz ve propriosepsiyon kaybı görülebilmektedir (Berker ve Yalçın,
2010). Bireylerin üst ekstremite etkilenimi ileri düzeyde olabilir ve etkilenmemiş taraftaki
elleriyle birçok fonksiyonu yerine getirmeye çalışırlar (Bax ve ark., 2005).
Serebral Palsili çocukların yaşadığı nöromotor, duyusal, ortopedik ve kognitif
problemler, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını önemli ölçüde
sınırlamaktadır. Bu nedenle günlük yaşamda çocukların daha bağımsız olabilmeleri için üst
ekstremite fonksiyonlarının önemli bir yeri bulunmaktadır (Levitt S.2013). Ortaya çıkan
motor bozukluklar sebebiyle eklem hareketlerindeki sınırlılık, etkilenen kavrama
hareketleri, , izole başparmak ve diğer parmak hareketlilikleri gibi problemler çocukların
yaşamlarını sınırlamaktadır. Bu olgulardaki tonus artışı el beceri ve ince motor becerilerini
azaltmakta ve dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerinde yüksek derecede bağımlı
olmaktadırlar (Palsi Y., 2010). Bu nedenle, SP’li olguların daha bağımsız bir şekilde
günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için üst ekstremite fonksiyonları SP’li olguların
değerlendirilmesinde ve rehabilitasyonunda üzerinde durulması gereken başlıca
konulardan biridir.
Günlük yaşamda birçok iş için bilaretal görevler kritik öneme sahip olmasına
rağmen çok az sayıda test bilateral değerlendirmeyi ele almıştır. Her iki üst ekstremitenin
kullanımını gerektiren, günlük yaşam aktiviteleriyle ilgili ögeleri kullanarak değerlendirme
yapmak için standart ölçeklere ihtiyaç vardır. Çalışmamız hemiparatik olgularda bilateral
üst ekstremite fonksiyonlarını gerektiren günlük yaşam aktivitelerinin listesini geliştirmek
amacıyla planlandı.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Listenin oluşturulması için 3 aşama izlenmiştir (Lee JH, ve ark., 2018)
1.Literatür taraması: Türkçeye çevrilmiş üst ekstremite fonksiyonel değerlendirme
araçlarının tüm maddelerinin listesi oluşturuldu.
2.Sahada çalışan fizyoterapistlere klinikte yaygın olarak değerlendirilen bilateral üst
ekstremite görevlerini tanımlamak için anket uygulandı. Ankette demografik bilgiler (yaş,
cinsiyet, klinik deneyim vb.) ile birlikte açık uçlu 2 soru yöneltildi.
Soru 1: Hastalarınızda bilateral üst ekstremite tedavisi kullandınız mı?
Soru 2: Bilateral üst ekstremite tedavisi için hangi görevleri kullandınız
3.Literatür taraması ve fizyoterapist görüşüne ek olarak hemiparatik çocukların ailelerine
anket uygulandı. Anket demografik veriler ile birlikte şu soruyu içermekteydi.
Soru 1: Çocuğunuz hangi bilateral aktiviteleri yapmakta zorlanıyor?
Literatür taraması sonucu listelenen tüm testlerin maddeleri, fizyoterapislerden gelen
cevaplara göre oluşan maddeler ve hastalardan gelen maddelerden bir liste oluşturuldu.
Tekrarlayan maddeler, günlük yaşam aktivitelerini içermeyen maddeler, multipl hareketleri
içermeyen maddeler silindi.

BULGULAR
Hemiparatik çocuğa sahip olan 21 aileye anket uygulandı. Çocukların %47,6 ‘sı sol
hemiparatik, %52,4’ü sağ hemiparatikti. Anketi uygulayan fizyoterapistlerin sayısı 15 (8
kadın,7 erkek) , mesleki deneyimi 3-10 yıl aralığındaydı. Literatür taramasına, anketi
dolduran fizyoterapistlerin ve hemiparatik çocuğa sahip ailelerin görüşlerine göre 421
maddeden oluşan bir liste oluşturuldu. Benzer öğeler birleştirilerek ve aynı ögeler
çıkartılarak liste 83’e düşürüldü. Literatür taraması, fizyoterapistlerden ve ailelerden alınan
cevaplar doğrultusunda çocukların bağımsız olarak yapabilmesi üzerinde durulan ilk 3
fonksiyonel bimanuel aktivite sırasıyla ‘diş macunu kullanarak dişlerini fırçalamak’, ‘çorap
giyebilmek’, ‘düğme iliklemek’ olarak belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1: Oluşturulan Bimanuel Aktivite Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Diş macunu kullanarak
dişlerini fırçalamak
Çorap giyebilmek
Düğme iliklemek
Reçel kavanozunu açmak
Sırt çantası/ okul çantası
takmak
Diş macunu tüpünün kapağını
açmak
Çikolata paketini açmak
Üst gövdeyi yıkamak
Kalem traşla kalem açmak
Tişört çıkarmak
Şişe kapağını açmak
Pantolon fermuarını çekmek
Bardağa su doldurmak
Ceketin çıtçıtını açmak
Pantolon düğmesi iliklemek
Cips paketi açmak
Ceketin fermuarını çekmek
Okumak için iki elini
kullanarak kitabı tutmak
İki elini kullanarak yüzünü
veya vücudunun bir
bölümünü kurulama
Etkilenmiş elde bir obje
taşırken etkilenmemiş elle
başka bir iş yapma
(Örneğin buzdolabı kapağı
açma).
Giyinmek için iki elini
kullanma, örneğin gömleğini
kafasından çekerek
geçirme, pantalonunu veya iç
çamaşırını kalçalarına kadar
çekme
İki elini kullanarak bir
(yemek)tepsisi taşıma.
Bir eli ile çekmeceyi açmak
ve diğer eli ile içinden bir
eşya çıkarma.
İki elini kullanarak yemek
hazırlama örneğin bir
sandeviç yapma veya
tabağı sabit tutma.
İki elini kullanarak iki el
kullanmayı gerektiren video
oyunları oynama
İki elini kullanarak bir sırt
çantasını takmak ve çıkarmak.
İki elini kullanarak basketbol,
voleybol, beyzbol gibi
sporları yapma
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27. İki elini kullanarak büyük
objeleri kaldırma,örneğin kutu,
top veya
çamaşır sepeti
28. Bir dilim yumuşak ekmeğe yağ
sürme
29. Tabaktaki keki (veya kesilmesi
kolay olan bir başka yiyeceği)
kesme
30. Eşofman altını yukarı çekme
31. Ayakkabı bağcığını bağlama
32. Diş fırçasının üzerine diş
macunu sürme
33. Kolyeyi takma (boynundayken)
34. Küçük, açılmamış bir meşrubat
şişesinin kapağını (çevirerek)
açma
35. Makas kullanarak bir resmi kesip
çıkarma
36. Kapaklı bir plastik kutuyu açma
(örneğin dondurma kutusu)
37. Tutkal çubuğu kullanarak kağıt
üzerine tutkalı yayma
38. Çanta veya cüzdandan para alma
39. Küçük bir çantanın fermuarını
açma (Ör. Kalem kutusu veya
cüzdan)
40. Küçük bir kutuyu açma (örneğin
nane şekeri kutusu)
41. Kaskı takma (örneğin bisiklet
kaskı)
42. Tabaktaki eti (veya kesilmesi zor
olan başka bir yiyeceği) kesme
43. Portakalı soyma
44. Meyve suyu kutusunun önündeki
pipeti çıkarma ve kutunun içine
yerleştirme(Pipetin ambalajını
çıkarmayı da içeren tüm süreci
ifade eder.)
45. Dondurmayı ambalajından
çıkarma
46. Bir parça şekeri ambalajından
çıkarma
47. Doğrama tahtası üzerinde kesme
(örneğin meyve, sebze, ekmek)
48. Yara bandının koruyucu plastik
desteğini çıkarma
49. Saçını yıkayabiliyor mu?
50. İki elini kullanarak basketbol,
voleybol, beyzbol gibi sporları
yapma
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51. El tırnaklarını kesebiliyor mu?
52. Cips paketini açabiliyor mu?
53. Çocuğunuz başının üzerindeki
bir yerden ağır bir oyuncak
kutusunu veya bir kitabı alıp,
aşağı indirebiliyor mu?
54. Bir kazağı başından aşağı
geçirebiliyor mu?
55. Bir kapıyı açmak için tokmağını
çevirip, aynı zamanda kapıyı
itebiliyor mu?
56. bir kaşıkla dökmeden kendini
besler
57. 2 ya da 3 feet mesafeden bir
beyzbol boyutunda topu yakalar
58. Kağıdı yırtmadan silgiyi kullanır
59. Bir cetvel veya düz kenar
kullanarak düz bir çizgi çizer.
60. Bir düğüm atabilir
61. Küçük eşyaları tutabilir (küçük
boncuk, kuru üzüm gibi)
62. Giysinin kol kısmından kolunu
geçirerek giyebilir
63. Ayakkabılarını çıkartabilir
64. Bir nesneyi yerleştirebilir (yapboz gibi)
65. Ayakkabı giymek
66. Boncuk toplamak
67. Vida takmak
68. boncuk gibi küçük nesneleri
takmak ve geçirmek
69. legoları takarak oyun oynamak,
70. Çamaşır asmak
71. Telefonda oyun oynamak
72. Bisiklet sürmek
73. Akülü araba kullanabilmek
74. Saçını taramak
75. Saçını toplamak
76. Fotoğraf çekmek
77. Yatağını düzeltmek
78. Kitap sayfalarını çevirme
79. Makaraya ip sarma
80. Kağıt yırtmak
81. Yastık kılıfı takmak
82. Elde bulaşık yıkamak
83. Alkış yapmak

946

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

TARTIŞMA VE SONUÇ
Hemiparatik SP’de üst ekstremite fonksiyonları alt ekstremite fonksiyonlarına göre
daha fazla etkilenmektedir. Bu etkilenime bağlı olarak çocuklar günlük yaşam
aktivitelerini gerçekleştirmede zorluklar yaşamaktadır (Kitai ve ark., 2016). Yapılan
çalışmalar hemiparatik SP’li çocukların yürüme becerisini kazandığını ancak üst
ekstremite fonksiyonları açısından yaşıtlarından geri kaldığını bildirmektedir (Langan J.,
2010- Jaspers E., 2009). Smorenburg ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada,
hemiparatik SP’li çocukların yaşıtlarına göre kavrama, uzanma ve nesne taşıma gibi üst
ekstremite fonksiyonlarını içeren aktivitelerde daha çok zamana ihtiyaç duyduğunu
göstermiştir (Smorenburg A, ve ark., 2010)
Hemiparatik Serebral palsili çocuklar günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek
için yaşıtlarına göre daha çok zamana ve efora ihtiyaç duyar. Özellikle bilateral üst
ekstremite aktivitelerini içeren aktiviteleri gerçekleştirmekte zorlanırlar. Sağlıklı
çocuklarda üst ekstremite becerileri yaşamlarının ilk bir yılında hızla gekişirken
hemiparetik SP’li çocuklarda duyusal ve motor bozukluklar nedeniyle gerilikler
yaşanmaktadır. Etkilenmiş taraf ekstremitede görülen problemler nedeniyle çocuklar
ağırlık taşıyamaz ve buna bağlı olarak nesneleri sabitleyemez. Bu durum düğme iliklemek,
şişe açıp kapatmak, fermuar açıp kapatmak gibi bilateral aktivitelerde bağımsızlığı
sınırlandırır (Geerdink Y, ve ark., 2015- Adler C, ve ark., 2015)
Hemiparatik serebral palsili çocukların fizyoterapi girişimleri sırasında uygulanan
ve gerçek yaşamda yapabilmesi gereken bilateral üst ekstremite aktivitelerinin örtüşmesi
rehabilitasyon girişiminin başarısı açısından önemlidir. Bu çalışma sonucunda hemiparatik
çocuklarda hem değerlendirme hem de tedavi sırasında uygulanabilecek bilateral
aktiviteler ile ilgili bir liste oluşturulmuştur. Bu liste hemiparetik serebral palsili
çocuklarda bilateral aktivitedeki fonksiyon düzeyini belirleyebilecek standardize sonuç
ölçümü oluşturulmasında da bir temel oluşturacaktır.
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BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI; SANATÇI VE ÖĞRETMEN
KAVRAMLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ
Arş. Gör. Zümrüt ŞEN
Doç. Dr. Raif KALYONCU
Trabzon Üniversitesi
Özet
Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar öğretmen adaylarının sanatçı ve öğretmen
kavramlarına yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin
geçerlik ve güvenilirlik çalışması için iki farklı üniversitede öğrenim gören ve uygulamaya
gönüllü olarak katılan 200 resim iş öğretmen adayına ulaşılmış ve 180 kişi ölçek
maddelerini işaretleyerek iade etmiştir. Yapılan inceleme sonucunda eksik ve hatalı
işaretleme yapılan ölçekler değerlendirilmeye alınmamış, uygun bulunan 146 adet ölçek
üzerinden veri analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçekte hatalı madde olarak
çıkan 24. Madde çıkarılarak yeniden düzenleme yapılmıştır. Başlangıçta 50 maddeden
oluşan ölçme aracı uzman görüşleri, madde ayırt ediciliği, toplam madde korelâsyonları,
madde güçlük düzeyleri dikkate alınarak 49 maddeye düşürülmüştür. Ölçme aracında 35
tanesi olumlu, 14 tanesi olumsuz olmak üzere 49 tutum ifadesi yer almaktadır. Ölçek beşli
likert tipindedir. Geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlikle ilgili psikometrik işlemler
bakımından uygunluk taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanatçı kavramı, Öğretmenlik kavramı, Tutum Ölçeği

Giriş
Davranışların ölçülmesiyle ilgili en önemli psikolojik yöntemlerden biriside tutum
kavramıdır. Tutumun ölçülebilmesi ise öncelikle tanımlanabilmesine bağlıdır. Hem
davranışlarımızı hem de sosyal algımızı etkileyen tutum, bireylerin davranışlarının
belirleyicilerinden olduğu için sıklıkla araştırılan ve incelenen bir kavramdır. Tutum
kavramının tanımlarına bakıldığında sürekli farklı tanımlamalar yapılmış, tutumun ne
olduğuyla ilgili ortak bir tanım oluşturulamamıştır. Var olan tanımlardan birçoğu da
tutumun farklı yönlerini vurgulamaya yöneliktir.
En genel tanımıyla tutum nesneler ve durumlar karşısında gözlenen davranış değişikliğidir.
Tezbaşaran (1997:1)tutum tanımını; “belirli nesne, durum, kurum, kavram yada diğer
insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma eğilimidir” şeklinde
yaparken, Smith (1968) bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir obje ile ilgili duygu,
düşünce ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 1999: 120)
şeklinde, İnceoğlu (1985: 8) ise; bireyin, bir obje veya objelerin tipleri ile ilgilendiği
zaman davranışa geçme öncesindeki hazır durma halidir, şeklinde tanımlamıştır.
Bireyin tutumları karşılaştığı bir durumu sevmek sevmemek, tepki göstermek
göstermemek, onaylamak onaylamamak şeklinde takındığı durumu göstermeye
yardımcıdır, fakat birey bu durumu tamamen anlatmakta yetersiz kalır. Bir durumu kabul
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ya da reddetmek, bir durumdan yana olmak ya da kaçmak, bir duruma eğilim göstermek ya
da göstermemek deyimleri bireyin tutumunu daha derinliğine anlatmaktadır. Tutumun
kökeni, bireyin duruma karşı beslediği tavrıdır. Bireyin tavrı, durumun bireyce kabul ya da
reddedilmesine etkide bulunmaktadır (Bilgin, 1996’ dan aktaran: Çetin, 2006: 30).
Bahsedilen kavramlara bakıldığında tutumların değişebilir olduğunu, olumlu ya da
olumsuz diye ayrıldığını, olumsuz bir tutumun olumluya olumlu bir tutumun da olumsuza
dönüşebildiği görülmektedir.
Oppenheim (1966) tutum kavramını; genelde bir bireyin herhangi bir uyarıcı karşısında
olumlu ya da olumsuz tepki gösterme eğilimidir (Deveci, 2002: 40) diye tanımlamış, Öner
(2006) ise; tutum bir tür zihniyettir. Zihniyet, zihnin akıl yürütürken içinde bulunduğu
ortamdır. Bu ortam akıl yürütmede kullanılan kavramlara anlam kazandırır, tanımını
yapmıştır. Doob’un (1947) tutum tanımı ise, bireyin toplumda önemli olduğunu düşündüğü
örtülü ve güdüleyici bir tepkidir, şeklindedir. Doob sonuçlardan çok bir tutumun ne olduğu
üzerinde durmuştur ve yaptığı tanım bir tutumun bireyin nasıl davranacağı üzerinde etkili
olduğuna ilişkin bir varsayım içermekle birlikte, açık davranışı içermemektedir (Tavşancıl,
2005).
Genel anlamda düşünüldüğünde sanatçı; yeteneğini sanat dallarından herhangi birinde
kullanarak ürün veren kişi olarak tanımlanmıştır. Bir sanatçının kim olduğu, sanatçıdan
neler beklendiği ya da neler yapması gerektiği konusundaki düşünceler eskiden beri
tartışılmış ve bu günlere kadar gelmiştir. “Sanatçı, sanatçı adayı ve aslında herkes; kendini
yaratan oluşturan binlerce yıllık bir tarihin, bir varoluşun ürünüdür… Üzerinde yaşadığı
dünyanın ve kendi ülkesinin gerçekleriyle ve değerleriyle yoğrulmuştur” (Elgün, 2002:
24).
Sanatçı, yapmak istediği konu ile ilgili en uygun tasarımları hazırlayıp en etkili şekilde
ortaya koymak için uğraşır. Bu uğraşlar başka akımlar, toplumlar ve sanatçılarda farklı
özellikler gösterirken, kişinin yorumlaması ve algılama potansiyeli içerisinde bulunduğu
zamanla da doğrudan ilişkilidir (Yılmaz, 2006). Sanatçı yaptığı eserin izleyicilerce ve
toplumca beğenilmesini ister, bu beğenilme duygusu ile ortaya daha iyi yapıtlar
koyabilmek için uğraşır. Geçmişte de günümüzde de sanatçı kendisini ifade etmek için
çalışmıştır.
Gombrich (2004) ise; Sanat diye bir şey yoktur aslında. Yalnız sanatçılar vardır. Biçimleri
ve renkleri doğru olacak biçimde dengelemek gibi mükemmel bire yeteneğe sahip erkek ve
kadınlardır bunlar. Dahası, bunlar yarım çözümlemelerden tatmin olmayan ve içten bir
çalışmanın çile ve eziyetini her türlü kolay etkiye ya da yapay başarıya tercih eden dürüst
bir kişiliğe sahiptirler. Bir sanatçı ancak bir sanat eserini oluşturan en ince ayrıntıları
bulabildiği ve bulduğu ölçüde etki edebilir. Bu etki ne kadar güçlü olursa sanatta o kadar
iyi olur (Tolstoy, 2004).
Kimi zaman takdir edilen kimi zamansa eleştirilip beğenilmeyen öğretmenlik kavramı,
birçok eğitimci tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. MEB öğretmen tanımını;
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öğretmen, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel
bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler şeklinde yaparken, Selçuk
(1994)’ a göre ise öğretmenin mesleki yeterliliğe sahip olması için kişisel yeterlilik, alan
yeterliliği ve eğitsel yeterlik olmak üzere üç öğeyi taşıması gerekir. Kişisel yeterlik;
yüksek kişisel sorumluluk, yaratıcılık, sorunları çözme becerisi, eleştirel düşünme, ekip
içinde çalışma, değişimleri başlatabilme, anlayış, merhamet, hoşgörü, yüksek sosyal
ilişkiler ve ahlaki değerlerden oluşur (Selçuk, 1994’ ten aktaran: Uslu, 2013: 234).
Öğretmen bilgi ve becerilerini üst düzeyde kullanabilmeli, öğretim yöntem ve teknikleri
konusunda yeterli düzeye getirilmelidir. Çünkü öğretmen, öğrencilerinin davranışlarıyla
ilgilenir, eğittiği her öğrencisinin önceden saptanmış amaçlara ulaşmasına yardım eder ve
onların istendik davranışlara sahip birer kişi olmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin gelişim
basamaklarını ve sorunlarını tanımadan yalnızca ders anlatmaya dayanan öğretimin, eğitim
açısından bir değeri yoktur (Temizkan, 2008). Verilen eğitimin niteliği ne olursa olsun
öğretmenin niteliğinden ayrı düşünülemez. Eğitimin niteliğinin belirleyicileri
öğretmenlerin niteliğidir.
Öğretmen öğrencilerinin bireysel farklılıklarını bilişsel, duyuşsal ve devinimsel düzeylerini
öğrenerek uygun öğrenme yaşantılarını düzenlemeye çalışır. Etkili öğretmen, öğrencilerin
eğitim öğretim etkinliklerine ilişkin tutum ve düşüncelerini denemelerine olanak sağlar,
onları güdüleyerek verimliliklerini ve performanslarını arttırabilecek düşünce ve
davranışlar kazanmaları yönünde yardımcı olur (Can, 2004). Öğretmen her şeyiyle
öğrenciye örnek bir modeldir. Geleceğimizin avukat, doktor, mühendis, polis, öğretmen ve
daha birçok meslekte hizmet verecek insanı yetiştirecek olan da öğretmenlerdir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; Görsel Sanatlar öğretmen adaylarının sanatçı ve öğretmen
kavramlarıyla ilgili bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılacak akademik
çalışmalara veri temini sağlayacak olan geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğini
geliştirmektir.
Yöntem
Çalışma Grubu
Araştırmacı tarafından 100 adet anket Ankara Gazi Üniversitesine, 100 adet anket Erzurum
Atatürk Üniversitesine gönderilmiştir. Anketler bu üniversitelerdeki 1., 2., 3., ve 4.
sınıflarda öğrenim gören resim iş öğretmen adayları tarafından doldurulmuş ve asıl
uygulamadan önce geçerlilik ve güvenilirlik çalışması açısından 180 öğrenci üzerinde
uygulanmıştır. Uygun bulunan 146 adet anket üzerinden veri analizi yapılmıştır.
Sanatçı ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
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Araştırmada kullanılan tutum ölçeği Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş
Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin sanatçı ve öğretmenlik
kavramlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin maddelerini
oluşturmak amacıyla, tutum ölçeği maddeleri hazırlanmadan önce çok sayıda kaynak ve
ölçme aracı taranarak elde edilen bilgiler doğrultusunda literatür taraması yapılarak ölçek
maddeleri oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından sanatçı ve öğretmenlik kavramlarıyla
ilgili olumlu ya da olumsuz iki yüzün üzerinde soru maddesi hazırlanmış, daha sonra
sorular üzerinde eleme yapılarak ölçek soruları sanatçılık kavramına yönelik 50,
öğretmenlik kavramına yönelik 50 soruya düşürülmüştür. Bu süreçte iki farklı gruptan
öğretmen adayları ve öğretmenlerle zaman zaman bir araya gelinerek fikir ve
görüşlerinden faydalanılmıştır. Uzmanların görüşleri, eleştirileri ve önerileri ile değiştirilen
ve geliştirilen Tutum Ölçeği sanatçı kavramına yönelik 25, öğretmenlik kavramına yönelik
25 maddeye düşürüldükten sonra ölçekte yer alan maddelerin geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması yapılmıştır.
Madde havuzu tutumun bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları dikkate alınarak 35
tanesi olumlu, 15 tanesi olumsuz olmak üzere 50 maddeden oluşturulmuştur. 5’li likert tipi
modeli hazırlanan tutum ölçeğindeki sorulara beş kategori üzerinden cevap verilmektedir.
Maddelerin sayı olarak karşılığı şunlardır: Kesinlikle Katılıyorum (5), Oldukça
Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Çok Az Katılıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1).
Verilerin Analizi
Uygun bulunan 146 adet anket üzerinden veri analizi yapılmıştır. Spss 15 programı ile
yapılan analiz sonuncunda anketteki hatalı madde olarak görülen 24. madde çıkarılarak
anket yeniden düzenlenmiştir. Başlangıçta 50 maddeden oluşan ölçme aracı (tutum ölçeği);
uzman görüşleri, madde ayırt ediciliği, toplam madde korelasyonları, madde güçlük
düzeyleri dikkate alınarak 49 maddeye düşürülmüştür. Ölçme aracında 35 tanesi olumlu,
14 tanesi olumsuz olmak üzere 49 tutum ifadesi yer almaktadır.
Bulgular
Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesinde ilk olarak geçerlik ile ilgili işlemler
uygulanmıştır. Ölçeğin öncelikli olarak örneklem uygunluğu ve faktörlenebilirlik
seviyeleri için KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) örneklem uygunluğu testi ve Bartlett’s testi
yapılmış, bu testte anlam düzeyi p<.001 seviyesine göre ölçülmüştür. Ölçeğe yönelik
Alpha, KMO ve Bartlett’s testlerinin yanında, ölçeği oluşturan maddelere yönelik temel
bileşenler faktör analizi ölçümü yapılmış, madde toplam korelasyonları belirlenmiş ve
faktörler arası korelasyon ölçümleri yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde ölçeğin toplam
varyansı açıklama oranı %66,35 olarak bulunmuş, Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,73
olarak hesaplanmıştır.
Tablo 1. Sanatçı ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik
ve Güvenirlik Çalışması Sonrasında Çıkarılan Madde Dönüştürülmüş Yapı Matrisi
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Maddeler
Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4
Soru 5
Soru 6
Soru 7
Soru 8
Soru 9
Soru 10
Soru 11
Soru 12
Soru 13
Soru 14
Soru 15
Soru 16
Soru 17
Soru 18
Soru 19
Soru 20
Soru 21
Soru 22
Soru 23
Soru 24
Soru 25
Soru 26
Soru 27
Soru 28
Soru 29
Soru 30
Soru 31
Soru 32
Soru 33
Soru 34
Soru 35
Soru 36
Soru 37
Soru 38
Soru 39
Soru 40
Soru 41
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1

2

3

4
-0.488

0.58
-0.64
0.541
0.46
0.501
0.526
0.364
0.547
0.685
0.741
0.794
0.8
0.72
0.727
0.609
0.516
0.371
0.4
0.413
0.387
0.442
0.024

0.489
0.053
0.321

-0.022

0.12

0.449
0.524
0.602
0.619
0.502
0.528
-0.324
0.594
0.604
0.628
0.48
0.566
0.546
0.551
0.421
0.451
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Soru 42
Soru 43
Soru 44
Soru 45
Soru 46
Soru 47
Soru 48
Soru 49
Soru 50
Top.
Varyans
Açıklama
KMO
Bartlett’s

0.549
0.38
0.577
0.546
0.603
0.323
0.342
0.544
0.465
%66,35
0,72
2768,5 / ,000

Ölçeğin faktör yükleri referans sınırı olan 0,40’ın üzerindedir ve bu durum ölçek
maddelerinin kabul edilebilir bir faktör yükü aldığına işaret etmektedir. Ölçeğin KMO
örneklem uygunluğu sonucu 0,72 olarak bulunmuş, Bartlett küresellik sonucu ise p<0,05
düzeyine göre anlamlı düzeyde gerçekleşmiştir. Bu durum örneklemden elde edilmiş olan
verinin faktör analizi için kabul edilebilir bir düzeyde olduğunu gösterir.
Tablo 2. Madde Toplam Korelâsyon Katsayıları
1
2
3
4
No
r
No
r
No
r
No
r
1 ,679*** 16 ,588*** 30 ,479*** 42 ,515***
2 ,612*** 17 ,644*** 31 ,549*** 43 ,519***
3 ,666*** 18 ,612*** 32 ,599*** 44 ,694***
4 ,722*** 19 ,821*** 33 ,621*** 45 ,615***
5 ,801*** 20 ,700*** 34 ,606*** 46 ,598***
6 ,711*** 21 ,708*** 35 ,609*** 47 ,668***
7 ,532*** 22 ,612*** 36 ,693*** 48 ,457***
8 ,587*** 23 ,556*** 37 ,588*** 49 ,601***
9 ,709*** 24 ,709*** 38 ,609***
10 ,645*** 25 ,645*** 39 ,745***
11 ,663*** 26 ,671*** 40 ,611***
12 ,562*** 27 ,619*** 41 ,671***
13 ,459*** 28 ,511***
14 ,511*** 29 ,570***
15 ,623***
*** p<,001
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Madde toplam korelasyon değerleri referans sınırı olan 0,30’un üzerindedir. Ölçekteki her
maddenin ölçülmek istenilen kavramı temsil eden toplam puan ile ilişkisi kabul sınırlarının
üzerinde ve iyi düzeydedir. Tüm korelasyon sonuçları p<0,001 düzeyine göre anlamlıdır.
Tablo 3. Ölçek Toplamı ve Alt Başlıkları Arası Korelâsyon
Top.
1
2
3
4
Top.
--,890*** ,810*** ,730*** ,701***
1
,890***
--,602*** ,724*** ,766***
2
,810*** ,602***
--,725*** ,690***
3
,730*** ,724*** ,725***
--,702***
4
,701*** ,766*** ,690*** ,702***
--*** p<,001
Ölçek toplamı ile alt faktörler arası korelasyon değerleri incelendiğinde yükse düzeyli ve
pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir. Bu durum ölçeğin tümü ile alt faktörler arsındaki
ilişkinin yüksek düzeyde olduğu ve alt faktörlerin de ölçeğin tümünü oluşturan yükü temsil
edebildiğini göstermektedir. Tüm korelasyon değerleri p<0,001 düzeyine göre anlamlı
bulunmuştur.
Tablo 4. Ölçek Test ve Tekrar Test Güvenirlik Ölçüm Sonuçları
Faktörler

Tüm Ölçek

Tüm
Ölçek
α
0,73

Test
Test
Yarılama
Α
0,70

Test
Yarılama
r
0,69

Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarına yönelik ölçümlerin yer aldığı tablodaki veriler,
ölçeğin kabul edilebilir düzeyde ve güvenilir sonuçlar sergilediğini göstermektedir. Tüm
ölçek için güvenirlik düzeyi 0,73 düzeyinde bulunmuştur. Ölçek güvenirliği için uygulanan
bir diğer yöntem testi yarılama (split half) yöntemidir ve bu uygulamada da sonuç 0,70
düzeyinde gerçekleşirken Spearman Brown korelason katsayısı da 0,69 olarak
gerçekleşmiştir. Ayrıca ölçeğin Guttman iki yarı test katsayısı 0,70 olarak bulunmuş,
ölçeğin ilk yarısı için Alpha katsayısı 0,75 ikinci yarısı için 0,70 bulunmuştur. Bu sonuçlar
ölçeğin iç tutarlılığının ve güvenirliğinin kabul edilebilir ölçüde sağlandığına işaret
etmektedir.
Sonuç
Bu çalışmada, görsel sanatlar öğretmen adaylarının sanatçı ve öğretmenlik kavramlarına
yönelik tutumlarını belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğini geliştirmek
amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili alan yazın doğrulusunda madde havuzu oluşturulmuş,
maddelerle ilgili uzman görüşü alınmış ve maddeler bu doğrultuda hazırlanmıştır.
Ölçeğin faktör yükleri referans sınırı olan 0,40’ın üzerindedir ve bu durum ölçek
maddelerinin kabul edilebilir bir faktör yükü aldığına işaret etmektedir. 0.40’ın altındaki 1
madde ölçekten çıkarılmıştır.
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Örneklem büyüklüğünün faktörleşmeye uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-MeyerOlkin (KMO) testi uygulanmış ve KMO değerinin 0.72 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
Bartlett küresellik sonucu ise p<0,05 düzeyine göre anlamlı düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Madde toplam korelasyon değerleri referans sınırı olan 0,30’un üzerindedir. Ölçekteki her
maddenin ölçülmek istenilen kavramı temsil eden toplam puan ile ilişkisi kabul sınırlarının
üzerinde ve iyi düzeydedir. Tüm korelasyon sonuçları p<0,001 düzeyine göre anlamlıdır.
Ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,73 olarak hesaplanmıştır.
Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, ölçeğin güvenilir
olduğunun göstergesidir.
Görsel sanatlar öğretmen adaylarının sanatçı ve öğretmenlik kavramlarına yönelik
tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılması araştırmacılara önerilmektedir.
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SANAT ELEŞTİRİSİ ÖĞRETİMİNDE GÖZLEM SONUÇLARI VE ÖĞRENCİ
MERKEZLİ YAKLAŞIM ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Meltem DEMİRCİ KATIRANCI
Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Zümrüt ŞEN
Trabzon Üniversitesi
Özet
Eleştiri genelde kusur bulma, bir şeyi iyi ya da kötü yönleriyle değerlendirme şeklinde
tanımlanırken, sanat eleştirisi; bir sanat eserini olumlu ve ya olumsuz yönleriyle nesnel bir
biçimde değerlendirmektir. Eleştirme eylemi sanat yapıtının tersine bütünden parçaya,
genelden özele giden bir düşünsel analiz çabasıdır. Eleştirmenin öznelliği ilk andaki
duyguları, coşkuları salt onu eleştiriye yönlendiren bir dürtü işlemi görebilir. Sanat Eleştirisi
dersinde kullanılan öğretim yönteminin dersin süresi, dersin yapıldığı eğitim ortamının fiziki
tanımı, sanat dersliğinin durumu, öğretim elemanının özellikleri, çalışma grubundaki
öğrencilerin derse katılımları ve profili ile ilişkilendirilmesi sonucunda öğretim elemanının
ağırlıklı öğretim yolunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma
yöntemlerinden “eğitsel eleştiri” modeli kullanılmış, çalışma grubu, tabakalı örneklem seçimi
ile belirlenmiş, tabakalar belirlendikten sonra çalışma grubu basit tesadüfî örneklem seçimi ile
seçilmiştir. Veriler, 170 dakikalık dersin video kaydı, yazılı ve görsel dokümanların analizi,
öğrenci görüşme formu ve öğretmene uygulanan 27 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme
formundan elde edilmiş ve içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgular bölümü alt
amaçlar doğrultusunda düzenlenerek ele alınmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak, lisans
düzeyinde bir sanat eleştirisi dersinde, öğretim elemanının ağırlıklı olarak kullandığı öğretim
yolunun “Temel Bilgi Aktarımı” olduğu tespit edilmiştir. Öğretim elemanın öğretim tarzı ise,
“Belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim tarzı” olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar, Sanat Eleştirisi, Eğitsel Eleştiri Modeli, Görsel Sanatlar
Öğretmeni, Öğrenci Merkezli Öğretim

Giriş
Sanat eğitiminin sağlıklı bir şekilde sunulması için görsel sanatlar eğitiminde hazırlanacak
olan programlar öğrenci başarısını artıracak nitelikte olmalıdır. Günümüz eğitim sisteminde
ulaşılmak istenen hedef soran, sorgulayan, araştıran ve eleştiren öğrencilerin yetiştirilmesidir.
Öğrencilerin İyi mi? Doğru mu? Karar vererek eleştirel düşünmelerini sağlamak eğitimin en
önemli amaçlarından birisidir. Eleştiri genelde kusur bulma, bir şeyi iyi ya da kötü yönleriyle
değerlendirme şeklinde tanımlanırken, sanat eleştirisi bir sanat eserini olumlu ve ya olumsuz
yönleriyle nesnel bir biçimde değerlendirmektir.
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Sanat eleştirisi farklı şekillerde tanımlanmıştır. Alakuş (2011); sanat eleştirisi tanımını, bir
sanat eserini eleştirmek ve o esere karşı duyarlı bir tepki verme süreci, şeklinde ifade ederken,
Ersoy (2010); sanat yapıtını tanıtmak, açıklamak, sınıflandırmak ve değerlendirmek amacıyla
yapılan tüm etkinliklere eleştiri denir, şeklinde tanımlamıştır. Artut ise (2009); belli bir sanat
yapıtının işlevinden yola çıkarak, sanat yapıtının özünü ve kapsamını yorumlamaya, yapıtın
toplum içindeki konumunu açıklamaya ve yapıttan çıkarılan bilgileri genellemeye çalışır,
şeklinde yapmıştır. Coleman (2014) eleştiriyi “görüntülerin sözcüklerle kesişmesi” olarak
tanımlamıştır ve “Ben sadece her türlü fotoğrafik görüntüye daha yakından bakıyorum ve beni
hissetmem, düşünmem ve anlamam için kışkırttıkları şeyleri sözcüklerle gerçekten ifade
etmeye çalışıyorum” şeklinde eklemiştir. Eleştirme eylemi sanat yapıtının tersine bütünden
parçaya, genelden özele giden bir düşünsel analiz çabasıdır. Eleştirmenin öznelliği ilk andaki
duyguları, coşkuları salt onu eleştiriye yönlendiren bir dürtü işlemi görebilir (Ülger, 2015).
Birçok düşünür ve eleştirmene göre çeşitli eleştiri türleri bulunmaktadır. Ersoy(2010)’ a göre
eleştiri; biçimci, kuralcı, toplumbilimsel ve ruhbilimsel eleştiri olarak 4 grup altında
toplanırken, Moran’(2007)a göre; dış dünyaya ve topluma dönük eleştiri, sanatçıya dönük
eleştiri, yeni eleştiri ve esere dönük eleştiri olarak sınıflandırılmıştır. Erinç ise resim sanatında
eleştiri türlerini şu şekilde sınıflandırır;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resmi araç olarak kullanan eleştiriler.
Resmi amaç olarak kullanan eleştiriler.
Resmi öğelerine ayıran eleştiriler.
Resmi bir bütün olarak düşünen eleştiriler.
Resmi kendi ontik yapısı içinde ele alan eleştiriler.
Resmi kendi grubu içinde ele alan eleştiriler (Erinç, 2004).

Bunların dışında ve belki de en kullanışlı eleştiri sınıflandırması Feldman tarafından yapılan
eleştiri olduğu söylenebilir. Bunlar: 1. Basın Eleştirisi, 2. Pedagojik Eleştiri, 3. Akademik
Eleştiri, 4. Popüler Eleştiri şeklinde sıralanmaktadır (Boydaş, 2004). Yapılan araştırma
doğrultusunda öğretim elemanının dersinde akademik eleştiri ve pedagojik eleştiri
yöntemlerinden bahsederek dersini işlediği gözlemlenmiştir. Bu sebeple akademik ve
pedagojik eleştiriden bahsedilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Akademik Eleştiri
Akademik eleştirinin bir ayağı formlara bağlanabilen, plastik kavramları eleştiri merkezine
alan çözümleme anlayışı (Wöllfflin) ve diğer akademik eleştiri anlayışı ise Erwin Panofsky ve
E. Gombrich’le şekillenen İkonolojik ve ikonografik eleştiri veya çözümleme yaklaşımıdır
(Karabulut, 2008).
Pedagojik Eleştiri
Feldman’ın eleştiri sınıflamasının içerisinde sanat eğitimi için ele alınması gereken en önemli
eleştiri türünün Pedagojik Eleştiri olduğu düşünülmektedir. Pedagojik eleştiri ile birlikte
öğrencilerin estetik ve sanata yönelik olgunlukları gelişmektedir. Çünkü bu eleştiri türü
bireylerin sanat eğitiminin amaçladığı bazı davranışların gerçekleştirilmesinde daha sistemli
bir yaklaşımı sağlar. Ayrıca bu eleştiri ile çocukların oyunlaştırılmış bir yöntem ile bilgiyi
elde ederek yorumlayabilmesi sağlanır (Boydaş, 2004; Mercin & Alakuş, 2005).
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Pedagojik eleştiri yöntemine göre eleştiri 4 basamaktan oluşur. Tanımlama, çözümleme,
yorumlama ve yargı. Her basamakta öğrencilere farklı sorular yöneltilir ve cevapları istenir.
Tanımlama
Eleştirinin bu ilk basamağında eserde görülen ön yapı elemanları ve bilgi objeleri tanımlanır
ya da betimlenir. Sanat eserinin nasıl bir sanat eseri olduğu ve eserde görülenlerin
tanımlanması ve belirlenmesi aşamasıdır. Tanımlama yapabilmek için, eser hakkında bilgi
sahibi olmak gerekir. Bu aşama da genelde; Eserde ne görüyorsunuz? Eserdeki ana tema
nedir? Eserin adı nedir? Şeklindeki soruların cevapları aranır.
Çözümleme
Sanat eserinin düzenlenmesi ya da imgelerin eser içinde organize edilmesi, temel sanat
tasarım öğeleri ve ilkelerinin sanat eserinde nasıl kullanıldığının analiz edilerek
çözümlenmesi aşamasıdır (Döl, 2015). Bu safha da; Eser nasıl düzenlenmiştir? Eserdeki doku
nasıl? Renkler nasıl düzenlenmiştir? Gibi sorular yöneltilmektedir.
Yorumlama
Bu kısım eleştirinin en önemli kısmıdır. Bir sanat eserinden anlam çıkarma ve sanat eserinin
yapıldığı dönemden sanatçısına kadar, kullanılan renklerden ve eserin temasına kadar her
şeyin dikkate alındığı ve sanat eserinde anlatılan psikolojik sebeplerin, duygu ve düşüncelerin
incelenmesi ile birlikte eser ile ilgili bir yoruma varılan aşamadır. Bu aşamada; Sanatçı bu
eserle izleyiciye ne söylemek istiyor? Sanat eseri sizde hangi duyguları uyandırıyor? vb gibi
sorulara cevaplar aranmaktadır.

Yargılama
Sanat eleştirisinin son basamağı yargılama aşamasıdır. Eleştirilen eserin neden güzel ve
değerli olduğunun, neden ünlü olduğunun, sanat eseri ve eserin sanatçısı hakkında estetik,
yetenek hakkında oluşan olumlu ya da olumsuz kanaatin kesin bir yargı ile ifade edilebildiği
basamaktır. Bu basamak; Eserin en çok nesini beğendiniz? Bu sanat yapıtından hoşlanıyor
musunuz? Sorularının cevaplarının arandığı basamaktır.

Amaç
Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar öğretmen adaylarının seçtikleri sanat eleştirisi dersinin
yapıldığı eğitim ortamının nasıl olduğu, öğretim elemanının genel özelliklerinin neler olduğu,
öğretim elemanının kullandığı öğretim yolunun ne olduğu, öğrencilerin profillerinin nasıl
olduğu ve sanat eleştirisi dersine yönelimlerinin olup olmadığını araştırmaktır.
Araştırmanın amacına ilişkin olarak, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1. Araştırmanın yapıldığı eğitim ortamı nasıldır?
2. Araştırmaya dâhil edilen öğretim elemanının genel özellikleri nelerdir?
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3. Öğretim elemanının ağırlıklı olarak kullandığı öğretim yolu nedir?
4. Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin profilleri nasıldır?
5. Çalışma grubunun sanat eleştirisi dersine yönelimleri ne durumdadır?

Araştırmanın Önemi
Araştırma hem Resim İş Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören görsel sanatlar öğretmen
adaylarının zorunlu ders olarak seçtikleri sanat eleştirisi dersine olan yönelimlerinin tespit
edilebilmesi açısından hem de benzer çalışmalara örnek oluşturabilecek olması bakımından
önemlidir. Bu yönüyle araştırmanın hem özgün hem de elde edilen sonuç ve önerilerle alana
katkı sağlayacak bir araştırma olduğu düşünülmektedir. Gerekli literatür incelendiğinde görsel
sanatlar öğretmen adaylarının sanat eleştirisi dersine olan ilgilerine yönelik bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
Bu araştırma, Trabzon’da Trabzon üniversitesine bağlı Resim İş Öğretmenliği Bölümünde
ikinci sınıfta öğrenim gören 45 görsel sanatlar öğretmen adayı ve öğretim elemanı ile 2 saat
50 dakikalık bir dersin gözlenmesi ve 2018 yılı güz dönemiyle sınırlı tutulmuştur.
Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin doğal davrandıkları varsayılmıştır.

Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “eğitsel eleştiri” modeli kullanılmıştır. Elliot
Eisner tarafından 1975 yılında geliştirilen eğitsel eleştiri modeli ile yeni bir programın
uygulanması sonucu programın niteliksel özellikleri ile ilgili bilgi toplanmaktadır. Programın
niteliksel sonuçlarını ortaya koymak dışında programın diğer boyutu olan öğrenciler ve
programda görevli olanlar üzerindeki etkilerinin de incelenmesi gereken bu yöntemi Eisner,
dört basamak altında toplamıştır. Bunlar; 1. Betimleme, 2. Yorumlama, 3. Değerlendirme ve
4. Temalaştırma basamakları şeklindedir. Betimleme okuldaki eğitim ortamının ve sürecin
tasvir edilmesi aşamasıdır. Okul veya sınıftaki olumlu ve olumsuz durumların anlaşılması,
öğretmen ve öğrencilerle ilgili bilgi toplama sürecidir. Yorumlama aşaması ise, açıklama
kısmıdır. Bu bölümde, niçin ve nasıl sorularına cevaplar aranmaktadır. Eğitsel eleştiri olarak
adlandırılan nitel değerlendirme çalışmasında, eğitsel sürecin, var olduğu haliyle
değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu aşama da, öğrencinin çalışmasının veya sınıf
etkinliklerinin eğitimsel anlamda yanlış ya da doğru olup olmadığının belirlenmesi, yapılan
çalışmaların ne kadar nitelikli ya da niteliksiz olduğunu bilmeden düzenlenmesine neden
olmaktadır (Kural & Saracaloğlu, 2011). Temalaştırma; bir eğitsel eleştiri araştırmasında yer
alan temaların formüle edilmesi ya da araştırmada yer alan mesajların tanımlanması kısmıdır.

Örneklem
Araştırmada gözlemlenen çalışma grubu, araştırmacı tarafından görsel sanatlar öğretmen
adaylarının derse ilgi ve ilgisizlikleriyle alakalı tabakalı (katmanlı) örneklem seçimi ile
seçilmiştir. Öncelikle sanat eleştirisi dersini alan öğrenciler belirlenmiş, daha sonra sınıftaki
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öğrenciler içinden gerekli sayıda öğrenci seçilmiştir. Tabakalar belirlendikten sonra öğrenciler
basit tesadüfî örneklem seçim tekniği ile seçilmiştir. D ve F olarak kodlanan iki çok başarılı
öğrenci, A ve C olarak kodlanan iki orta başarılı öğrenci, B ve E olarak kodlanan iki başarılı
öğrenci olmak üzere toplam altı öğrenciden oluşturulmuştur. Öğrenciler, seçilirken derse karşı
ilgi ve ilgisizliklerine, sanat eleştirisi dersine devamlılıklarına, sorumluluk bilincine sahip
olmalarına dikkat edilmiştir. Burada amaç, derinlemesine bilgi edinmek ve konu hakkında
daha fazla bilgi toplayabilmektir.

Verilerin Toplanması
Araştırma ile ilgili veriler geçerliğini ve güvenirliğini arttırmak için birden fazla veri toplama
yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada verilerin toplanılabilmesi için video kaydı ile gözlem,
yazılı ve görsel dokümanların analizi ve bunların desteklenmesi için öğretim elemanına
uygulanan görüşme sorularından faydalanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik
bakımından analiz edilmişlerdir.
Araştırma süresince, araştırmacı “yapılandırılmamış alan çalışması” ve “katılımlı gözlemci”
olarak sürece dâhil olmuştur. Tüm uygulama süreci fotoğraflar ve video çekimi araştırmacı
tarafından kayıt altına alınmış ve bir ders saati süresince (ders 170 dakika’dır) yapılan video
çekimine herhangi bir yorum katılmadan, yazılı dokümanlara dönüştürülmüştür.
Araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçları, araştırmacı tarafından geliştirilen
öğrenci görüşme formu, öğretim elemanı görüşme soruları ve 170 dakikalık ders kaydı
dökümüne dönüştürülen video kaydı ve fotoğraflardan oluşmaktadır.
Açık uçlu 27 adet sorudan oluşan öğretim elemanı görüşme formu sonuçları gözlem ve video
dökümleri ile birlikte yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorum
Araştırmanın Yapıldığı Eğitim Ortamı Nasıldır? Alt Amacına Yönelik Bulgular ve
Yorum
Eğitim Ortamının Fiziki Tanımı
Araştırmanın yapıldığı üniversite 6 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 5 Meslek Yüksekokula
sahiptir ve 5 Araştırma Merkezi vardır. Üniversitenin eğitim-öğretimi tek kampüste
yürütülmektedir. Bu kampüs Akçaabat ilçesi, Söğütlü yerleşkesindedir (Bkz. Fotoğraf 1).
Araştırmanın gerçekleştiği Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Öğretmenliği
Bölümü 1988 yılında kurulmuş olup bugün Trabzon Üniversitesi kampüsünde bulunmaktadır
(Bkz. Fotoğraf 2). Genel olarak bakıldığında fakültenin bakımlı olduğu görülmektedir.
Fakültenin alt giriş kapısının bulunduğu yerde otopark bulunmaktadır. Güzel sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı adı altında Resim İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği bölümleri ortak bir
bina kullanmaktadır. Güzel sanatlar alanlarının bir arada bulunmasının öğrenciler açısından
pozitif bir durum olduğu gözlemlenmiştir. 19. yüzyıl ile birlikte resim ve müzik arasındaki
ilişki, sanat tarihi içerisinde önemli eserlere esin kaynağı olmuştur ve bu etkileşim hala
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sürmektedir. Müzik ve onun temel öğelerinden olan ses, hareket ve ritim kavramları, resim
sanatındaki ton, devingenlik ve ön arka ilişkilerine karşılık gelmektedir. Her iki sanat türünde
görülen duygulanım hissi insanlar üzerinde büyük bir etki bırakmaktadır (Durna, 2011).

Fotoğraf 1: Trabzon Üniversitesi Genel görünümü

Fotoğraf 2: Resim İş
Öğretmenliği Bölümü Girişi

Fakültenin girişindeki duvarda öğrenciler tarafından yapılmış büyük bir seramik pano ve bazı
3 boyutlu çalışmalar bulunmaktadır. İçeri girildiğinde yine farklı tekniklerle yapılmış
çalışmalar da dikkat çekmektedir (Bkz. Fotoğraf 3-4). Bölüme girmeden dışarıda ve içeride
bu panoları görmek, güzel sanatlar bölümünde olduğunu insana hissettirmektedir. Girişteki
panoya bakıldığında daha dikkat çekici bir tasarım ve farklı renklerin kullanılabileceği
düşünülmektedir ve öğrencilerin bir kısmının da aynı doğrultuda düşündükleri
düşünülmektedir.

Fotoğraf 3-4: Resim İş Öğretmenliği Bölümü Girişi sağ taraf ve sol taraf.
Duvarlar ve bazı mekânlarda seramik çalışmaları bulunmaktadır. Giriş bölümünde öğrenci
bilgilendirme panosu ve bilgilendirme ekranı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin oturmaları
için her katta oturaklarda mevcuttur. Devam edildiğinde merdivenler dikkat çekmektedir.
Görsel Sanatlar alanı ile ilgili yazılmış bazı kitapların isimleri her bir basamağa yazılmıştır
(Bkz. Fotoğraf 5). Yine merdivenlerin duvar kısımlarında yapılmış fresklerde diğer dikkat
çeken çalışmalardır. Üst kata çıkıldığında Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında
öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar bölümün içerisinde görülmektedir (Bkz. Fotoğraf 6).
Üst katın giriş kısmından devam edildiğinde Sanat eleştirisi dersinin işlenmiş olduğu sınıfın
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bulunduğu koridor bulunmaktadır (Bkz. Fotoğraf 7). Bu koridorun çok uzun olduğu
düşünülmektedir. Koridor boyunca öğrencilerin yapmış olduğu yağlı boya resimler duvarlara
asılmaktadır ve ışıklı masalar da koridorun bir bölümünde öğrencilerin kullanımları için
düzenlenmiştir. Koridorun sonunda yine öğrencilere ait bir çalışma olan tren koridorun
başından geliyormuş izlenimini bizlere vermektedir. Bu bölümde gördüğümüz çalışmaların
bazıları dikkat çekerken bazıları dikkate değer olarak görülmemiştir. Yeni başlayan öğrenciler
için ileriki dönemlerde çalışacakları benzer konulara ilişkin örnekler sunulması açısından bu
görsellerin izleyicileri ve öğrencileri olumlu olarak etkilediği ve öğrencilerin aynı zamanda
kendi sanatsal çalışmalarıyla başkalarının sanatsal çalışmalarını karşılaştırma fırsatı bularak
eleştirel bakış açısı geliştirmesine katkı sağladığı varsayılmaktadır.

Fotoğraf 5: Merdivenler

Fotoğraf 6: Üst kat girişi

Fotoğraf 7: Ders sınıfının bulunduğu koridor
Görsel sanatlar öğretmen adaylarının kendi alanlarıyla ilgili etkinlikleri, sanat objelerini
görmesi, sanatsal objelerle etkileşim kurmaları, kendi yaptıkları çalışmaları öğrenim
ortamlarında görüyor olmaları, öğrenciler açısından dikkat çekici ve önemlidir. Öğrencilerin
yaptığı resimler hakkında düşünmesini sağlayan, her zaman aynı konuların çizilip
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boyanmadığı ve ezberin olmadığı uygulamalar gerçekleştiren, sorgulayan, öğrencilerin aktif
katılımının sağlanmasıyla etkin öğrenme gerçekleşmiş olacaktır (Yılmaz, 2011). Bu araştırma
kapsamında çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin, okul içinde özellikle kendilerine
ayrılan mekânlarda sanatla ilgili birçok uyaranı olduğu gözlemlenmiştir. Sanatla iç içe bir
ortamda görsel sanatlar öğretmen adaylarının farklı sanatsal kazanımlar edinmesine, estetik
açıdan sorgulayan, eleştirel açıdan eleştirebilen, gördükleri nesne ve eserlere anlamlı
yaklaşabilen bireyler olarak yetişebilmeleri açısından değerli ve önemlidir.
Sanat Dersliğinin Tanımı
Bölümün ikinci katında yer alan BD-16 no’lu derslikte, görsel sanatlar öğretmen adaylarının
sanat eleştirisi dersleri işlenmektedir. Ön cepheye doğru bakan bu derslikte bir yazı tahtası ve
bu yazı tahtasının içinde akıllı tahta, bir bilgisayar, bir projeksiyon, projeksiyonun
yansıtılması için perde, bir öğretim elemanı masası, bir kürsü ve öğrenciler için çift kişilik
sıralar bulunmaktadır (Bkz.Fotoğraf No:8-9).

Fotoğraf 8: Akıllı tahta kısmı

Fotoğraf 9: Öğrenci Sıraları

Projeksiyon tahtanın karşısından (Fotoğraf 9’ da görüldüğü gibi) duvara yansıtılmaktadır.
Sınıf mevcudu alttan alan öğrenciler ile birlikte 50 kişidir. Derslik bu sayıdaki öğrenci
grubunun hepsini alacak niteliktedir. Video kaydının alındığı gün birkaç öğrencinin derse
katılmadığı gözlemlenmiştir. Araştırdığımız üniversitenin sanat eleştirisi dersliği için dersin
öğretim elemanı tarafından yeterli ortamın sağlamadığı düşünülmektedir. Görsel sanatlar
eğitimi ve öğretimine yönelik olarak artan öğrenci kapasitesinin karşılığı olacak sanatsal
materyallerden, fiziki donanımlardan ve sanatın öğretiminde eksikliği kalite sorununu
gündeme getiren, elektronik cihazlardan ve medyadan yoksun oluşları dersin işlenişindeki
verimi düşürmektedir (Özsoy, 2007).
Araştırmaya Dâhil Edilen Öğretim Elemanının Genel Özellikleri Nelerdir? Alt Amacına
Yönelik Bulgular ve Yorum
Bu bölüm araştırmacının hazırlamış olduğu “Öğretim Elemanı Görüşme Soruları”na öğretim
elemanının verdiği yanıtlardan faydalanılarak elde edilmiştir. Araştırma sürecinde araştırmacı
tarafından gözlemlenen öğretim elemanı Gazi Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü,
lisans, yüksek lisans ve doktora mezunudur. Resim İş Öğretmenliği Bölümü lisans
programından 2005 yılında mezun olmuştur. Y. Lisans eğitimini, 2007 yılında, Doktora
eğitimini 2012 yılında aynı Üniversitenin Resim İş Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır.
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Resim Anasanat mezunu olan öğretim elemanı, bu alandaki bilgi ve deneyiminin öğretim yol
ve deneyimini etkilemekte ve kendi alanının dışında kendini geliştirdiği dersleri de
vermektedir. Örneğin; fotoğrafçılıkla ilgilendiği için, iletişim fakültesinde fotoğraf ve basın
fotoğrafçılığı derslerini yürütmekte olduğunu dile getirmektedir. Üniversitenin konumu ve
fiziki yapısısın yetersiz olduğunu düşünen öğretim elemanı sanat eleştirisi ile ilgili
araştırmalar yapmış, bilimsel toplantılar ve sanatsal etkinliklere katılmıştır. Bu verilere
öğretim elemanı ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılmıştır. Öğretim elemanı
elindeki imkânların yetersizliği sebebiyle daha etkili bir ders sunabilmek için kendisini ve
öğrencileri aktif tutmaya çalıştığı ve bu durumun öğretim yolunu belirlemesini etkilediği
düşünülmektedir.
Öğretim elemanı, 2010 yılından itibaren önce Araştırma Görevli olarak, Doktorasını
bitirdikten sonra da Doktora Öğretim Üyesi olarak 8 yıldır bu üniversite de görev yapmakta
ve bir yıldır görsel sanatlar öğretmen adayların sanat eleştirisi, sanat felsefesi ve resim gibi
derslerin sorumlu öğretim elemanı görevini yürütmektedir. Ayrıca kendi fakültesi dışında
İletişim Fakültesinde fotoğraf ve basın fotoğrafçılığı derslerini de yürütmektedir. Öğretim
elemanı sanat eleştirisi dersinde anlatacağı konularla ilgili detaylı araştırma yaptığını, tarafsız
yayınlar okuduğunu, öğrenciler için hem görsel, hem de işitsel materyal kullanarak dersini
işlemekte olduğunu söylemektedir. Geçmişten günümüze sanatın “en”leri ile ilgili ve farklı
eleştiri yöntemleri kullanarak, öğrencileri daha donanımlı yetiştirmeye çalışan, sembol okuma
ve psikolojik açılımlar ile ilgili detaylı ve öğrencinin ilgisini çekebilecek bilgi aktarımında
bulunduğunu kendisiyle yaptığımız görüşmede dile getirmiştir. Öğretim elemanının eleştirel
düşünceye sahip ve her anlamda donanımlı olmasının büyük bir avantaj olduğu, aynı zamanda
bütün bunlar ile Sanat Eleştirisi Dersi arasında bağlantı kurarak dersini işlediği
düşünülmektedir.
Haftanın dört günü dersi olan öğretim elemanı bir öğretici olarak yetersiz olduğu alanlarda
kendisinin yeterli olduğunu düşünene kadar aktif görev almayı tercih etmediğini dile
getirmektedir. Öğretim felsefesi ve yönteminin pek çok meslektaşıyla aynı paralelde
olmadığını, pek çoğunun da alanıyla ilgili yetersiz olduğunu vurgulayan öğretim elemanı,
yapıcı ve derse göre genelde öğrenci merkezli bir öğretim yöntemine sahiptir. Ülkemizde
Sanat Eleştirisine verilen önem ile ilgili; YÖK’ün sanat eleştirisi dersini seçmeli dersler
kategorisine indirgediğini, fakat sanat eğitiminin dört temel disiplininden birisi olduğunu
söylüyor. Öğrencileri dersin önemi ile ilgili bilgilendirip dersi seçtirdiklerinden ve bundan
sonraki dönemlerde ne olacağı belli olmadığının altını çiziyor. Öğretim elemanı görsel
sanatlar öğretmen adaylarının eleştiri kuramları hakkında, farklı dönemlerde yapılmış ünlü
eserler hakkında bilgi sahibi olmaları, öğretmen olduklarında bu bilgileri nasıl
kullanabileceklerini kavramalarının önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Sanat eleştirisi ile ilgili daha önce eğitim alan öğretim elemanı, sanat eleştirisi tanımını;
sanatçı veya eserden yola çıkarak, uygun eleştiri yöntemi kullanılarak eserin oluşturulduğu
dönem, toplum, ekonomi, siyaset, psikoloji, sosyoloji gibi konulardaki verileri kullanarak
yapılan esere yönelik estetik incelemedir, şeklinde yapmaktadır. Sanat eleştirisini diğer tüm
dersleri ile bağlantılı işlemektedir ve çağdaş sanat, felsefe, eleştiri ve atölye derslerinin
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birbiriyle bağlantılı olduğunu, öğrencilerle sürekli etkileşim içersinde olduğunu, onlarında
genelde ilgili yaklaştıklarını dile getirmektedir.
Öğretim Elemanının Ağırlıklı Olarak Kullandığı Öğretim Yolu Nedir? Alt Amacına
Yönelik Bulgular ve Yorum
Bu bölümde, çekilen video kayıtları incelenmiş ve bu kayıtların yazılı ders kayıt dökümleri
oluşturulmuş ve veriler üst başlıklar altında toplanarak kodlanmıştır. Elde edilen bulgular süre
örnekleme tablosunda öğretim elemanının ağırlıklı olarak kullandığı öğretim yollarının dersin
süresine ve tarafımızca belirlenen konu kodlarına göre yüzdelik oranları alınmış ve sonuçlar
öğretmenin hareket güzergâhlarıyla birlikte ele alınarak yorumlanmıştır. İçerik analizi için
video kaydının yazılı dokümanlara dönüştürülmesinde kullanılan öğretim yollarına ait görsel
kodlar, süre ve yüzdelik oranlar tablo 1, öğretim yollarını açıklayan yazılı alt kodlar ve
süreleri ise tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Ders Öğretim Yolları Analiz Tablosu
Görsel Kodlar

Öğretim Yolları
Temel Bilgi Aktarımı
Yönetsel
Süreç İçerisinde İletişimsel
İşlevsiz
Toplam

Süre

Oran

94’

%55

2’

%1

65’

%38

9’

%5

170 dk

%100

Tablo 1’ de görüldüğü üzere, öğretim elemanının bir ders (170 dakika) boyunca kullandığı
öğretim yolu 94 dakika devam eden ve dersin toplam süresinin %55’ini kapsayan “Temel
Bilgi Aktarımı” dır. Bunu 65 dakika ile ders süresinin %38’ünü kapsayan öğretim yolu “Süreç
İçerisinde İletişimsel”, 8 dakika 32 saniye ile ders süresinin %5’ini kapsayan “İşlevsiz” ve
1dakika 2 saniye ile de ders süresinin sadece %1’ini kapsayan “Yönetsel” öğretim yolu takip
etmektedir.
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Tablo 2:Kodların Çözümlemesi
Süre
6 dk 7 sn
14 dk 14 sn

Kodlar
Dikkat çekme
Yönlendirme

50 dk 12 sn

Yaparak açıklama

33 dk 3 sn

Soru sorma (onay- uzun açık uçlu- kısa kapalı
uçlu)
Yeniden ifade etme
Hatırlatma
Yanıt verme
Onaylama
Espri yapma
Uyarı
Sessizlik

8 dk 12 sn
16 dk
25 dk 8 sn
5 dk 30 sn
6 dk 11 sn
1 dk 2 sn
2 dk 21sn

Öğretim Yolları
Temel bilgi aktarımı
Süreç
içerisinde
iletişimsel
Süreç
içerisinde
iletişimsel
Temel bilgi aktarımı
Temel bilgi aktarımı
Temel bilgi aktarımı
Temel bilgi aktarımı
Temel bilgi aktarımı
İşlevsiz
Yönetsel
İşlevsiz

Tablo 2’de Gözlemlenen dersin kodları ve kullanılan öğretim yolları süreleriyle birlikte
verilmiştir. Temel bilgi aktarımı kısmında, dikkat çekme, soru sorma, yeniden ifade etme,
hatırlatma, yanıt verme ve onaylama kodları yer alırken, süreç içerinde iletişimsel öğretim
yönteminin belirlenmesinde kullanılan kodlamalar ise; yönlendirme ve bu ders saatinde 50
dakika 12 sn ile en yoğun kullanılan yaparak açıklama yer almıştır. İşlevsiz öğretim yolunun
belirlenmesinde ise kullanılan kodlamalar; espri yapma ve sessizlik iken, yönetsel öğretim
yolunda ise uyarı şeklinde yer almıştır.
Araştırmacının gözlemlediği sanat eleştirisi dersinde öğretim elemanının benimsediği ağırlıklı
öğretim yolu tekrarların desteklenmesi açısından büyük fayda sağlayan dikkat çekme, soru
sorma, hatırlatma gibi yöntemlerin kullanıldığı, 93 dakika 59 saniye ile “Temel Bilgi
Aktarımı” öğretim yoludur. İkinci sırada yapılan 64 dakika 26 saniye süre ve oranla tabloda
yer alan öğretim yolu ise “Süreç İçinde İletişimsel” öğretim yoludur. Üçüncü sırada ise yer
alan 8 dakika 22 saniye ile “İşlevsiz” öğretim yoludur. Derse ait kodların çözümlenmesinden
de anlaşıldığı gibi ders dışı konuşmalar içinde ele aldığımız espri yapma kodu 6 dakika 11
saniye iken, sessizlik kodu 2 dakika 21 saniye olarak görülmektedir. En az orana sahip olan
öğretim yolu ise 1 dakika 2 saniye ile “Yönetsel” Öğretim yoludur. Öğretim elemanı Sanat
Eleştirisi Dersinde çoğunlukla önceden belirlediği sanatçıların eserleri hakkında bilgi
aktarmış, eleştiri çeşitlerinden bahsederek her bir eseri farklı eleştiri yöntemi ile açıklamış,
öğrencilerle soru cevap diyalogları kurarak ve dersi görseller ile birlikte anlatarak
tamamlamıştır. 170 dakikalık süre boyunca öğretim elemanının aktif ve verimli olarak dersi
tamamladığı görülmüştür.
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Bütün olarak sanat eleştirisi dersinde “Öğretim Yolları Analiz Tablolarına (Tablo:1-2)”
bakıldığında öğretmen G’nin en yoğun kullandığı öğretim yolu, “Temel Bilgi Aktarımı”
öğretim yoludur. Araştırmacı tarafından gözlemlenen 170 dakikalık ders boyunca “Süreç
İçinde İletişimsel” öğretim yolu olarak adlandırılan yönlendirme ve yaparak açıklama ikinci
sırada yer almaktadır. “İşlevsiz” öğretim yolu içerisinde değerlendirilen ve görsel sanatlar
öğretmen adaylarının birbirleriyle yada öğretim elemanı ile konuştukları, derste ismi geçen
eser ve isimlerle ilgili espri yaptıkları toplam süre 8 dakika 22 saniye olup, öğretim
elemanının sorularına cevap verdiğinde ya da konuyu anlatmaya devam ettiğinde öğrencilerin
sessiz kaldıkları, öğretim elemanını izledikleri ve dinledikleri gözlemlenmiştir. En az
kullanılan öğretim yolu “Yönetsel” öğretim yoludur.
Çalışma Grubuna Dâhil Edilen Öğrencilerin Profilleri Nasıldır?” Alt Amacına İlişkin
Bulgular ve Yorum
Bu bölümde bulgular, çalışma grubuna dâhil edilen görsel sanatlar öğretmen adaylarına
uygulanan, öğrenci görüşme formundan edinilen verilerin, araştırmacının gözlemleri ile
desteklenmesi sonucu düzenlenmiştir.
Öğrenciler, genel anlamda orta ve düşük düzeyde ekonomik gelire ve orta ile düşük derecede
sosyal statüde ailelere sahiptirler. Araştırmaya katılan öğrencilerin ikisi 1 kardeş, ikisi 6
kardeş, biri 7 kardeş, diğeri 3 kardeştir. Bu öğrencilerden beşi üniversitenin yurdunda biri ise
ailesi ile beraber yaşamlarını sürdürmektedirler. Kız öğrencilerden ikisi yurtta aynı odada
kalmaktadır. Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin genel profillerinin belirlenmesi
amacıyla toplanan bu bilgiler öğrencilerin sanat eleştirisi dersine olan ilgilerini belirlemede
çok da etkili olmadığı düşünülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin hepsinin anne ve babaları sağdır ve çoğu anne babanın
eğitim düzeyleri ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindedir. Araştırmaya katılımcı olan görsel
sanatlar öğretmen adaylarının hepsinin annesi ev hanımıdır ve çalışmamaktadır. Sadece bir
öğrencinin babası emeklidir, diğer öğrencilerin babaları çiftçi, serbest meslek, inşaat işçisi,
belediye işçisi ve özel sektör çalışanlarıdır. Öğrencilerin ailelerinin eğitim düzeylerinin,
öğrencilerin sanata karşı tutumlarını desteklemede etkili olabileceği düşünülmemektedir.
Birçoğu burslu olan öğrencilerden seçilen çalışma grubunun ailelerinin eğitim düzeylerinde
ciddi bir farklılık görülmemekle birlikte, ailelerin eğitim düzeyleri düşüktür ve öğrencilerin
hepsinde evin geçimini baba üstlenmiştir.
Ders sonrasında uygulanan “Öğrenci Görüşme Formu” sonuçlarına bakıldığında; araştırmaya
katılan öğrencilerin tamamı, boş zamanlarında kitap okumak, sinemaya gitmek, sergilere
katılmaktan hoşlandıklarını belirtmiş ve bazıları bilgisayar oyunu oynamaktan, kısa geziler
yapmaktan, resim yapmaktan da fazlasıyla hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin
tamamının sanata dair bir geçmişleri vardır, hepsi görsel sanatlar öğretmen adayıdır. Örneğin,
çalışma grubunda daha önce müzeye ya da sergiye gitmeyen hiçbir öğrenci yoktur.
Öğrencilerin çoğunun grafik, sanat ve sanat eleştirisi alanlarına ilgilerinin olduğu açıkça
görülmektedir. Sanata ve sanat eleştirisi dersine karşı bir ilgilerinin olduğunu sanat eleştirisi
dersindeki not ve tutumlarından belli olmaktadır. Ders içerisinde yapılan gözlemler
sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin sınav notlarına öğretim elemanı ile birlikte

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

969

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
bakılmış ve her öğrencinin ilgisi doğrultusunda notlar aldığı ve bu grupta başarısız öğrenci
olmadığı görülmüştür.
Çalışma Grubunun Sanat Tarihi Derslerine Katılımı Ne Durumdadır? Alt Amacına
İlişkin Bulgular ve Yorum
Bu bölümde video kaydı ayrıntılı olarak incelenerek araştırmacı tarafından özetlenerek ele
alınmıştır. Resim İş Öğretmenliği Bölümünde video kaydı ile gözlemlenen sanat eleştirisi
dersi başladığında C ve F kodlu öğrenciler notlarına bakmakta iken, D ve A kodlu öğrenciler
dikkatlerini öğretim elemanının gösterdiği görsellere yönlendirmişlerdir. E ve B ise hocayı
izlemektedir. Öğretim elemanının derse başladığı ilk soruya neredeyse sınıfın tamamı cevap
vermiştir. Öğrenci A, C, D ve F ders boyunca not almışlardır. E arada bir not almış, B ise
sadece dersi dinlemiştir.
Araştırmacı tarafından çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin hepsi, dersin akışı içinde
öğretim elemanının sorduğu sorulara cevap vererek derse katılım sağlamışlardır, sınıf
genelinde de aynı katılım sağlanmıştır. Öğrenciler içerisinde B, C ve F kodlu öğrenciler derste
öğretim elemanının sorduğu sorulara kendi isteği ile söz alıp cevap vermemiştir. A, D ve E
söz almış ve sorular sormuşlardır. Sanat eleştirisi dersinde çalışma grubuna dâhil olan bütün
öğrencilerin sanat eleştirisi dersine olan ilgisi ile doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir.
Çalışma grubunun dışındaki öğrencilerin hemen hemen hepsinin derse katılım göstermesi
derse ilgi ve katılım göstermekte oldukları araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir.
Öğrencilere yöneltilen görüşme formunda “Görüş” kısmında en ilgi çekici yanıtlardan biri de
B kodlu öğrenci tarafından “Arkadaşlarımda benim gibi dersle ilgililer. Daha önce eserleri
inceleyemezken şimdi ise belli çıkarımlar yapabiliyoruz. İmgeler ve simgeleri ayırt
edebiliyoruz.” şeklinde ifade edilen cevaptır.
Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin hepsinin, sanat eleştirisi dersi süresince dersin
öğretim elemanını dinledikleri, takip ettikleri, anlattığı resimler ile ilgili dikkat kesildikleri ve
sorular sorarak sorularının cevaplarını aldıkları belirlenmiştir. Öğretim elemanının konu ile
ilgili sorular sorduğunda, çalışma grubuna dâhil edilen öğrenciler arasında en çok cevap veren
öğrenciler, A ve D kodlu öğrencilerdir. Diğer öğrenciler C, E ve F zaman zaman derse katılım
gösterir iken B kodlu öğrencinin pasif kaldığı gözlemlenmiştir. Bütün öğrenciler öğretim
elemanının akıllı tahtadan slayt ile gösterdiği resimleri dikkatlice izlemiş, öğretim elemanı
tarafından aktarılan bilgileri dinlemiş ve not almış, eleştirilen bazı resimler ile ilgili
dinledikleri bilgiler karşısında dikkat kesilmişlerdir. Sorular sorarak merak ettiklerini
gidermeye devam etmişlerdir. Çalışma grubuna dâhil edilen öğrenciler, gösterilen eserlerin
eleştirisel çözümlerinin yapılması ile birlikte eserlere daha farklı bakmaya, belli çıkarımları
yapmaya, imgeler ve simgeleri ayırt edebilmeye başlamışlardır. Sanat tarihinin en önemli
eserleri hakkında bilgi sahibi olmak, nasıl analiz edildikleri ve yapılma amaçları hakkında
bilgi sahibi olmaları öğrencilerin derse katılımlarını arttırmış ve sanat eleştirisi konularına
olan ilgilerini de olumlu yönde etkilemiştir.
Sonuç
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1. Yapılan gözlemler doğrultusunda görsel sanatlar öğretmen adaylarının fiziki şartlar
yönünden bakıldığında bir devlet üniversitesinden beklentilerinden, gözlemlenen eğitim
ortamının, sanat eleştirisi dersi için yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.
2. Sanat eleştirisi dersinin öğretim elemanı sanat eleştirisini, mesleğini ve alanını
seven, kendisini bu alanda çok iyi yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam eden bir öğretim
elemanıdır.
3. Araştırmacı tarafından gözlemlenen sanat eleştirisi dersinde, öğretim elemanı
ağırlıklı olarak “Temel Bilgi Aktarımı” öğretim yolunu kullanmış ve öğretim elemanı için
“Belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim tarzı” belirlenmiştir. Bu da, öğretim
elemanının sanat eleştirisi ders içeriklerini konu odaklı anlattığının ve seçtiğinin, ders
işleyişini de öğrenci merkezli yürüttüğünün kanıtıdır. Aynı zamanda yapılan görüşme
sonucunda öğretim elemanı da öğretim yönteminin yapıcı, genelde öğrenci merkezli olduğunu
belirtmiştir.
4. Video kayıt ve dokümanlarından, araştırmacı tarafından yapılan gözlemlerden,
öğrenci görüşme formundan ve öğrenci görüşme formlarından elde edilen veriler, Resim İş
Öğretmenliği bölümündeki görsel sanatlar öğretmen adaylarının genel öğrenci profilinin, orta
ve düşük derecede sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerden gelen başarılı öğrenciler olduğu
yönündedir. Öğrencilerin Görsel sanatlar öğretmen adayı olmalarının ve dersin öğretim
elemanını çok sevmelerinin sanat eleştirisi derslerine olan sevgi ve ilgilerine anlamlı derecede
bir katkıda bulunduğu yönünde bir sonuca ulaşılmıştır.
5. Görsel sanatlar öğretmen adaylarının neredeyse tamamının kendi alanlarının önemli
derslerinden biri olan sanat eleştirisi dersinde soru sormaları, derse katılmaları, derse ilgi
duymaları, onların birer görsel sanatlar öğretmen adayı olmaları bakımından oldukça
önemlidir. Sanat eleştirisi dersi, çalışma grubuna dâhil edilen görsel sanatlar öğretmen
adaylarının hepsinin bir esere baktıkları zaman ki davranış ve düşüncelerinin yansımalarını,
sanat eserini tanıma, tanımlama, çözümleme, yorum ve yargı yapabilme yönünde fazlasıyla
geliştirmiştir. Görsel sanatlar öğretmen adayları, kendilerine yakın buldukları sanat eserlerini
anlamaya çalışarak konuya daha fazla ilgi göstermişlerdir.
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BİR KONAK, İKİ KÜLTÜR: ÖZÜDOĞRU KONAĞI
A MANSION, TWO CULTURES: ÖZÜDOĞRU MANSION
Merve GERÇEK
Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özet
Geleneksel konutların tasarım kriterleri; bulundukları coğrafyanın fiziksel çevre koşulları
kadar içine doğdukları toplumların gelenek-görenekleri, inançları, sosyal statüleri, ekonomik
düzeyleri, üretim sistemleri gibi pek çok sosyo-kültürel faktör tarafından etkilenmektedir.
Dolayısıyla geleneksel konutların biçimlenişini etkileyen bu faktörlerin kalıcı izleri,
toplumların geçmişine ışık tutmaktadır. Geçmişe dair okumalar yapmak açısından geleneksel
konutların önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda geleneksel konutları, ait
oldukları toplumlara dair bilginin işlendiği ve depolandığı birer hazine olarak değerlendirmek
yanlış olmayacaktır. Samsun şehri için de aynı durum söz konusu olmakla birlikte,
Samsun’un geleneksel konut örneklerinin ağırlıklı olarak 19.yy ait yapılar olduğu
söylenebilir. Söz konusu yapılar; dar ve orta gelirli ailelere ait konutlar ile varlıklı ailelere ait
konaklar şeklinde iki ayrı grupta değerlendirilebilir. Konaklar Ermeni ya da Rum tüccarlara
ait Levanten konaklarıdır. Fakat Levantenler büyük ölçüde Kurtuluş Savaşı sonrası mübadele
ile Anadolu’yu terk etmeye başlamıştır. Terk edilen konaklara yeni kullanıcılar
yerleştirilmiştir. Dolayısıyla bu evler mübadele öncesi ve sonrası farklı kültürel kökenlere
sahip insanlar tarafından konut olarak kullanılmış olup, farklı kullanıcıların gereksinim ve
isteklerine göre şekillendirilmişlerdir. Bu süreçte konaklarda iç ve dış mekâna yansıyan
birtakım fiziksel değişiklikler söz konusu olmuştur. Kültürel farklılıklara bağlı değişimlerin
belirlenmesi hedeflenen çalışma kapsamında, dönemin Samsun şehrinde Rumların yaşadığı
bölgede, Rum bir aile tarafından 1890 yılında yaptırılmış bir konak ele alınmıştır. Konak,
1923’te Mübadele ile ilk sahipleri tarafından terk edilmiş ve sonradan Türk aile tarafından
sahiplenilmiştir. Özüdoğru ailesi tarafından uzunca yıllar kullanılan ve günümüzde hala
ayakta olan konak; Özüdoğru Konağı olarak bilinmektedir. Çalışmada, konağın yaşamı
boyunca uğradığı, sosyo-kültürel farklılıklardan kaynaklanan ve ikinci sahipleri tarafından
yapılan iç mekâna dair işlevsel ve fiziksel değişikliklerin incelenmesi ve sözlü tarih
yöntemiyle ortaya konması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Samsun, Geleneksel mimari, Kültürel farklılıklar, Özüdoğru Konağı

Abstract
Design criteria of traditional houses are influenced by many socio-cultural factors such as
traditions, beliefs, social status, economic levels, production systems of the societies as much
as the physical environment conditions of the geography in which they are born. Therefore,
the permanent traces of these factors that influence the shape of traditional dwellings shed
light on the past of societies. The importance of traditional housing in terms of making
historical readings is once again revealed. In this context, it would not be wrong to consider
traditional houses as treasures in which the information of the communities they belong to are
processed and stored. Although there is the same situation for Samsun city, it can be said that
the traditional housing samples of Samsun are mainly from the 19th century. These buildings
can be evaluated in two different groups as houses belonging to families with narrow and
middle income families and mansions belonging to wealthy families. Hosts are Levantine
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mansions belonging to Armenian or Greek traders. However, the Levantines began to
abandon Anatolia largely after the Kurtuluş War. New users have been placed in abandoned
mansions. Therefore, these houses were used as housing by people of different cultural
backgrounds before and after the exchange and were shaped according to the needs and
desires of different users. In this process, there were some physical changes in the mansions
reflected inside and outside. Within the scope of the study, it is aimed to determine the
changes due to cultural differences. A mansion that was built in 1890 in the region where the
Greeks lived in the city of Samsun by a Greek family was discussed. The mansion was
abandoned by the first owners in 1923 and was later owned by the Turkish family. The
mansion used by Özüdoğru family for many years and still standing. Today it is known as
Özüdoğru Mansion. In this study, it is aimed to examine the functional and physical changes
of the interior space, depending on socio-cultural differences, made by the second owners and
to reveal them through oral history.
Keywords: Samsun, Traditional architecture, Cultural differences, Özüdoğru Mansion
1. GİRİŞ
Kültürel değerlerin geleceğe aktarılmasının önemi ve mimari olguların fiziksel korunmasının
yanı sıra yapıtaşlarına dokunan kültürlerin de korunmasıyla bir bütün olarak ele alınması
gerekliliğinin çokça tartışılıp incelendiği bu dönemde araştırmacılar, kültürel zenginlikler ve
konutlar arasındaki bağ üzerinde durmaktadırlar. Çoğu araştırma; konutların şekillenmesi ile
daha sonraki fiziksel değişimlerin kültürel öğelerin yanı sıra pek çok farklı etkene bağlı
olduğunu göstermektedir.
Mimari ürünler özellikle gündelik eylemlerin büyük çoğunluğuna hizmet eden konutlar,
fiziksel bir olgu olarak var olmanın yanı sıra sosyo-kültürel belleği aktarmada önemli rol
oynamaktadır. Toplumsal deneyimler sonucu oluşan bu yapılar, geçmişin izlerini geleceğe
taşımaktadır ve bu durum fiziksel anlamda korunmalarının önemini ön plana çıkarmaktadır.
Somut ve soyut faktörler, geleneksel konutların oluşumuna etki ettiği gibi zaman içinde
fiziksel değişimlere de neden olmaktadır. Bu faktörlere bakıldığında; konutun mevcut
konumunu çevreleyen ve zamanla değişen doğal ve yapay çevre etkileri, ekonomik ve sosyal
gelişim veya değişimler, teknolojinin ilerlemesi, yerel malzeme çeşitliliği ve kültürel etkenler
olarak sıralanabilir.
Konutlar ve bulundukları yapay çevreler, içinde barındırdıkları kültürel zenginlikler göz ardı
edildiğinde fiziksel nesneler olmaktan öteye geçememektedirler. Aynı fiziksel koşullar altında
oluşmuş iki konutun birbirinden farklılıklar içerdiği görülmektedir. Bu bağlamda insan ve
onun içinde bulunduğu kültürel yapının, konutun şekillenmesinde etkili faktörler
sıralamasında öne çıktığı bilinmektedir. Kültürlerin sahip olduğu özellikler ile bireylerin
ihtiyaçları ekseninde oluşan deneyimleri birleştiğinde konutta yer alan öğeler; yerleşimleri,
birbirleriyle iletişimlerini ve konutun dış çevreyle kurduğu ilişkileri bütünüyle etkilemektedir.
Bu bağlamda çalışma, Samsun’da bulunan geleneksel bir konut üzerinden geleneksel
konutların uzun süreli kullanımında farklılaşan sosyo-kültürel faktörlerin de etkisiyle ortaya
çıkan fiziksel değişimleri incelemeyi konu edinmiştir.
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2. AMAÇ VE YÖNTEM
19. yüzyılın ortalarından itibaren Samsun’da ekonomik ve kültürel açıdan hareketlenme söz
konusudur. Bu dönemde tütün fabrikasının açılması ve kent limanının bu bağlamda
Karadeniz’in en önemli limanı haline gelmesi; gayrimüslim tüccarların Samsun´a
yerleşmesinde büyük ölçüde etkili olmuştur. Samsun’un sosyal yapısındaki bu çok kültürlülük
doğal olarak kent dokusuna da yansımıştır. Ancak günümüzde kent dokusu tarihi zenginliğini
yansıtmamanın ötesinde, gitgide kaybolmaktadır. Birçok şehirde olduğu gibi Samsun’da da
geleneksel konutlar, sanayileşmenin getirdiği olumlu ve olumsuz birçok değişimle birlikte
bozulmaya başlamış; aile düzeninin de farklılaşmasıyla yerlerini apartmanlara bırakarak yok
olmaya yüz tutmuşlardır.
Samsun geleneksel konutları çoğunlukla Bafra, Alaçam, Çarşamba, Vezirköprü ve Merkez
ilçede bulunmaktadır. Günümüzde ayakta kalan ve korunabilmiş geleneksel konutların büyük
çoğunluğu Rum konutlarından oluşmaktadır. Çalışma kapsamında merkez ilçede yer alan bir
Levanten konağı ele alınmıştır. Çalışmanın amacı; mübadele sonrası el değiştirip, farklı
kültürden bir aile tarafından kullanılan konutun iç mekân bağlamında işlevsel ve fiziksel
değişimlerinin saptanarak bugünkü durumunun ortaya konması ve söz konusu değişimlerde
kültürel faktörlerin etkisinin irdelenmesidir.
Bu amaçla çalışmada; arşiv taraması, yerinde belgeleme ve sözlü tarih yöntemleri
kullanılmıştır. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (SKVKBK) Müdürlüğü
arşivinde yapılan tarama sonucunda konuta ait restorasyon, rölöve ve restitüsyon rapor ve
belgelerine ulaşılmış; geçmiş bilgi, fotoğraf ve çizimler elde edilmiştir. Konutun mevcut
durumunu belirlemek üzere yerinde fotoğraflama yapılmış; konutun geçirdiği evrelere dair
bilgiler, sözlü tarih yöntemi kullanılarak güncel sahipleriyle yapılan röportajlarla ortaya
konmuştur.
3. SAMSUN’DA SOSYO-KÜLTÜREL YAPI VE GELENEKSEL KONUT DOKUSU
Geleneksel konutların tasarım kriterleri; bulundukları coğrafyanın fiziksel çevre koşulları
kadar içine doğdukları toplumların gelenek-görenekleri, inançları, sosyal statüleri, ekonomik
düzeyleri, üretim sistemleri gibi pek çok sosyo-kültürel faktör tarafından etkilenmektedir.
Dolayısıyla geleneksel konutların biçimlenişini etkileyen bu faktörlerin kalıcı izleri,
toplumların geçmişine ışık tutmaktadır. Bu anlamda geleneksel konutların önemi her geçen
gün daha iyi anlaşılmaktadır. Samsun şehri içinde aynı durum söz konusu olmakla beraber,
geleneksel konutlar Samsun’un kültürel zenginliğini oluşturan önemli unsurlar olarak göze
çarpmaktadır.
Samsun’un kültürel zenginliğini oluşturan bir diğer etken olan göç ve göçmen olgusunda 19.
yy. ortalarından itibaren bir artış olmuştur. Kentin bu dönemde geçirdiği büyük yangın
sebebiyle de iskân edilen halkların mimari dokuya etkilerinin yüksek olduğu
düşünülmektedir. Önce Kafkaslardan, ardından 93 Harbi ve Balkan Savaşları sonrasında
Balkanlardan yoğun miktarda göçmen Samsun’da iskân edilmiştir (İpek, 1999). Bu dönemde
Samsun dış göçlerin yanı sıra iç göçlerle de nüfus almıştır. Ayrıca I. Dünya Savaşı sırasında
Doğu Karadeniz’de Rus işgalinden kaçanlar da kente yerleşmişlerdir (İpek, 1994).
Cumhuriyet döneminde 1923’te imzalanan Mübadele Antlaşması ile Yunanistan’dan gelen
mübadillerin önemli bir kısmı da kentte iskân edilmiştir (Arı, 2014).
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Samsun merkezinde geleneksel konut mimarisine örnek verilebilecek yapılar, ağırlıklı olarak
19.yy’a aittir. Yoğunluğuna göre konutların konumlandığı mahalleler ise Selahiye, Kadıköy,
Hançerli, Kale, Sait Bey, Ulugazi, Pazar ve Hürriyet Mahalleleri şeklinde sıralanmaktadır.
Bugün 100-150 kadarı ayakta olan Samsun konutları iki grupta değerlendirilebilir; ilki dar ve
orta gelirli ailelere ait konutlar, diğeri varlıklı ailelere ait konak denebilecek tarzda büyük ve
süslü konutlardır. İkinci gruptakilerin büyük çoğunluğunun 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren
gerçekleşen ticari gelişmelere bağlı olarak Rum ve Ermeni azınlıkları ile şehre gelen Avrupalı
tüccarlara ait olduğu düşünülmektedir (Bayraktar, 2005).
19. yüzyıl ortalarında Karadeniz’in buharlı gemilere açılması, kentin ekonomik yönden
canlanmasına, yüksek vasıflı tütün ekiminin Bafra çevresinden başlayarak Samsun yöresine
yayılmasına ve kentin nüfusunun artmasına yol açmıştır. Bu durum, Trabzon ve Ege kıyıları
ile İç Anadolu’dan gelen ve Türkçe konuşan Rum, Ermeni ve Avrupalı tüccarların Samsun’a
yerleşmesine neden olmuştur. Kente yeni yerleşen bu insanlar ve burada yasayan gayrimüslim
vatandaşlar, kendilerine yeni mahalleler kurmuşlardır (Tuğlacı, 1985). 19. yüzyıl sonlarında
Samsun’da ev sayısı 2.624 iken, 20. yüzyılın başlarında ise bu sayının 3.600 olduğu ifade
edilmektedir. 1893 yazında Samsun’dan geçen V. Flottwell; şehrin nüfusunun, Türk, Frenk ve
Rumlardan oluştuğunu; Frenklerin sahilde, Rumların tepede (Kadıköy), Türklerin ise bu iki
azınlığın kaldığı yer arasında oturduklarını ifade etmiştir (Tuğlacı, 1985).
19. yüzyılda kente gelen seyyah ve araştırmacıların ortak görüşü; Samsun’un gelişmekte olan
bir kent olduğu, çevresinin de verimli topraklara ve doğal kaynaklara sahip olduğu
şeklindedir. Ayrıca, kentte Türkler ile gayrimüslimlerin yaşadığı ve bunların kendi
oluşturdukları semtlerde oturduklarından bahsedilir. Dönemin diğer yazılı kaynakları da bu
durumu desteklemektedirler (Duymaz, 2003).
Samsun kentinde bu etkenlerle oluşan geleneksel dokuya bakıldığında genellikle iki veya üç
katlı yapılardan oluşan bir mimari doku olduğu görülmektedir. Sivil mimari taş, ahşap veya
ahşap karkaslı ve bağdadi sıvalı evlerdir. Geleneksel konutların alt ve üst katları birbirine
yakın plan düzenine sahiptir ve odalardan birbirine geçiş bulunmaktadır. Genellikle zemin
katta iki farklı kapıyla bahçeye ulaşılmaktadır. Üst katlardaki salon evin merkezini
oluşturmakta ve odalar bu hacme açılmaktadır. Genellikle üst kattaki salon ile çıkma
yapıldığı, sütunlu ve basamaklı girişlerin bu çıkmaların altına denk getirildiği görülmüştür.
Günümüze erişen konutların çoğunlukla konak olarak adlandırılan Levanten evleri olduğu
görülmektedir. Boyutlarının büyüklüğü ve gösterişli yapılarıyla dikkat çeken konakların
çoğunun bodrum katında mutfak ve binaya eklenmiş ya da ayrı müştemilatları vardır.
Çalışmada ele alınan ve kültürel olarak farklı kullanıcılar tarafından inşa edilip yaşatılması ile
değerlendirilen konutun bulunduğu coğrafyanın sosyo-kültürel yapısı ve kentin geleneksel
dokusundan bahsettikten sonra örnek üzerinden ne gibi değişikliklere uğradığını incelemek,
çalışmanın hedefine ulaşması bağlamında yararlı olacaktır.
4. ÖZÜDOĞRU KONAĞI
Özüdoğru Konağı, Ulugazi Mahallesi, Gebi Caddesi’nde yer almaktadır. Söz konusu konak
şehrin en yoğun kullanılan 100. Yıl Bulvarı’na 30 m. uzaklıktadır ve kent meydanına yürüme
mesafesindedir. İkinci sahipleri olan aile ve üyeleri tarafından 1923’ten 2016 yılına kadar
kullanılmış olup şu an kullanılmamaktadır.
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Şekil 1. 2008 yılı onarım sonrası fotoğraf (Mimar A. K. Yalçın arşivi)
•

Mübadele Öncesi Dönem: Rum Etkisi (1890-1923)
Konutun kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, restorasyonunu yapan mimar yapının
varlıklı bir şarap tüccarı olan Rum aile tarafından 1890 tarihinde yaptırıldığını düşünmektedir.
Samsun’un tütün ticaretinin en yoğun olduğu dönemde inşa edilen bu konutun üst katında
bulunan geniş salonun balo salonu olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Şekil 2 ve 3. Konutun 1. katında bulunan geniş salondan görseller (M. Gerçek arşivi, 2018)
Konutun bahçesinde üzeri teras olarak kullanılan, tek katlı, içinde at ve seyisinin barınacağı,
hemen yanında çamaşırhane ve mutfağın bulunduğu bir müştemilat yer almaktadır. Sağ yan
cephesinde tek kanatlı ve at arabası için kullanılan iki kanatlı iki giriş kapısı bulunmaktadır.
Bu dönemde yemek yapma ve yeme eylemi tamamen bodrum katında
gerçekleştirilmekteymiş. Günümüzde çeşme olarak kullanılan kısımda ise sarnıç varmış.
Müştemilat ise bozulmadan olduğu gibi kalmıştır.
•

Mübadele Sonrası Dönem: Türk Etkisi (1923-2016)
1923’te gerçekleşen mübadele ile ilk sahipleri tarafından terk edilmek zorunda kalan konut ve
müştemilatı bir süre boş kalmıştır. Sonradan mübadele ile Samsun’a gelen göçmenlerden olan
Özüdoğru ailesi tarafından sahiplenilmiştir. Konutun revak altında bulunan ana giriş kapısı
üzerine aile reisi Eyüp Sabri Özüdoğru tarafından 1932 yılı not ettirilmiştir. Yapılan
görüşmelerde konutun 1923 yılında yerleşilmeden onarım gördüğü anlatılmaktadır. Yine bu
onarımda konut zemini sağlamlaştırılmıştır. 1. kattaki salon duvarlarında yer alan ve
sahiplerince Ermeni bir ustaya yaptırıldığı bilinen boyamaların altında ise 1934 tarihi
yazılıdır. 1960’lı yıllarda ise iflas eden manifaturacı aile, parselin ön sağ köşesinde elinde
kalan malları satabilmek için dükkân inşa ettirmiştir.
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Şekil 4 ve 5. Solda giriş kapısı üzerindeki tarihi not, sağda 1. katta yer alan salon duvar
boyamaları (M. Gerçek arşivi, 2018)
5. BULGULAR
Bodrum üzerine iki kattan oluşan ve tescilli bir yapı olan Özüdoğru Konağı’nın bodrum kat
dış duvarları almaşık, birinci kat dış duvarları tuğla örgü kâgirdir, üst kat dış duvarlar ise
bağdadi ahşap çatkıdır. Yapı iç duvarları ve kat döşemeleri ahşap çatkıdır. Ön cepheye
bakıldığında 1. katın cephesi boyunca sütunlarla taşınan çıkma bulunmaktadır. Giriş revakı
tabanı ve aynı anda sarnıç tavanı olan çatkı, volta döşemedir. Volta döşeme girişin üstünde
yer alan revak tabanı da dikdörtgen plaka taşlarla kaplanmıştır. Giriş revakı sütunları yontu
taştır.

Şekil 5 ve 6. Konutun ana girişinden görseller (M. Gerçek arşivi, 2018)
Yapının zemin katında hem ön cephesinde hem de sol yan cephesinde iki giriş kapısı
bulunmaktadır. Avlusunda güneybatı köşesinde tek katlı üstü teras olarak kullanılan
müştemilat yapısı bulunmaktadır. Avlunun kuzeydoğu köşesinde yığma tuğlalı üstü betonla
kaplı tek katlı dükkân yapısı vardır. Bu dükkânın yol kotunun üstünde kaldığı görülmüştür.
Yapının zemin katı konut olarak kullanıldığı diğer bölümlerinin ise kullanılmadığı
görülmüştür. Yapı iyi durumdadır.
Bodrum ve zemin katta karnıyarık sofalı olan yapının plan tipolojisi, 1. katta karnıyarık sofa
küçülerek caddeye cepheli, revak üstü, iki aksı kapsayan salona açılmaktadır. Yapının üst
kattaki mekânlarına ayrıca zemin katın yan cephesinden ayrı bir giriş vardır ve bu giriş katları
bağlayan merdiven evine açılmaktadır. Bu bölüm, yapının dikdörtgen formu içerisinde ıslak
hacimleri de kapsayan iç müştemilat kısmıdır (Samsun KVKBK arşivi).
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Şekil 7. Özüdoğru Konağı kat planları (SKVKBK arşivi)
•

Kat Planlarına Göre İşlevsel ve Fiziksel Değişimler
Bodrum Katta Yapılan İşlevsel ve Fiziksel Değişiklikler:
Tescilli yapının bodrum katı, bir süre unlu mamuller üretimi için kiraya verilmiş ve bu
fonksiyon doğrultusunda özgün tipolojisi bozulmadan sadece sofaya yapılan eklentiler ve üst
katla olan bağlantısı kesilerek değişiklik yapılmıştır.

Şekil 8, 9 ve 10. Bodrum kat planında ve görsellerde kapatılan merdiven
Bodrum katta bulunan mutfak, ikinci sahipler tarafından işlev değişikliğine gidilerek depo
olarak kullanılmış, bir süreliğine bir ticarethaneye mutfak olarak kiraya verilmiş, daha sonra
kullanıma kapatılmıştır.
Zemin Katta Yapılan İşlevsel ve Fiziksel Değişiklikler:
Zemin kat sofası ikinci sahipleri tarafından camekânlı kapıyla bölünerek yapının giriş bölümü
ile günlük kullanılan servis bölümü ikiye ayrılmıştır. Daha sonra duvarla bölünerek bir
kapıyla geçiş sağlanmıştır.
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Şekil 11, 12 ve 13. Zemin kat planında ve görsellerde camekan kapı
İkinci sahipleri tarafından zemin kata eklenen mutfak daha sonra yanında bulunan ıslak
hacimler kaldırılarak büyütülmüştür.

Şekil 14, 15 ve 16. Zemin kat planında ve görsellerde eklenen mutfak
Küçük oda, servis bölümündeki odanın dolabından girilen ve giriş bölümündeki ebeveyn
kışlık yatak odasına açılan bir kapıyla kullanılan banyo haline dönüştürülmüştür.

Şekil 17 ve 18. Zemin kat planında ve görsellerde eklenen banyo
Birinci Katta Yapılan İşlevsel ve Fiziksel Değişiklikler:
Birinci katta bulunan hela taşı ikinci sahipleri tarafından yenilenmiş, daha sonra klozet ile
değiştirilmiştir.
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Şekil 19, 20 ve 21. Birinci kat planında ve görsellerde yenilenen WC
Birinci katta yer alan ve ilk sahipleri tarafından balo salonu olarak kullanılan ana salon ile ona
hizmet eden çay mutfağı işlev değişikliğine uğramıştır.

Şekil 22, 23 ve 24. Birinci kat planında ve görsellerde balo salonu ve çay mutfağı
Tüm Katlarda Yapılan İşlevsel ve Fiziksel Değişiklikler:
İkinci ev sahibi, taşındığı yıl (1923) yaptırdığı ilk onarımda volta döşeme zeminleri
sağlamlaştırmak amacıyla beton döktürmüştür.

Şekil 25, 26 ve 27. Volta döşeme üzerine beton dökülen zeminler
Daha sonraki dönemlerde yapılan onarımlarda tüm zeminler masif ahşap parke ile
kaplanmıştır.
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Şekil 28 ve 29. Ahşap parke kaplı zeminler
6. SONUÇ
Bu çalışmada gösterilen örneklerden de anlaşılacağı gibi somut ve soyut faktörler, geleneksel
konutların oluşumuna etki ettiği gibi zaman içinde fiziksel değişimlere de neden olmaktadır.
Bu faktörler; konutun mevcut konumunu çevreleyen ve zamanla değişen doğal ve yapay çevre
etkileri, ekonomik ve sosyal gelişim veya değişimler, teknolojinin ilerlemesi, yerel malzeme
çeşitliliği ve kültürel etkenlerdir. Söz konusu konağın yapısal ve mimari özellikleri
dolayısıyla Samsun kentinde az sayıda kalan ve geçmişin özelliklerini günümüze yansıtıcı
niteliğe sahip konut tiplerinden biri olduğu açıktır. Bu bağlamda tescillenmiş ve koruma
altındadır. Büyük bir çoğunluğu orijinal halini koruyan konakta; buna rağmen kültürel,
estetik, sosyo-ekonomik veya günümüz konforunu vb. koşulları sağlamak amaçlı geçirdiği
fiziksel değişiklikler yapı üzerinden gözlemlenmektedir.
Bununla birlikte çalışma kapsamında konağın iç mekânlarında yapılan işlevsel ve fiziksel
değişikliklerin plan düzleminde okunması ve bu değişikliklerde kültürel etkinin araştırılması
hedeflenmiştir. Bu bağlamda kültürel etki ile gerçekleştiği belirlenen işlevsel ve fiziksel
değişikliklerin ilki; diğer Levanten konaklarında da rastlanılan bodrum kattaki mutfağın
kullanılmamasıdır. İkinci değişiklik buna bağlı olarak zemin kata mutfak eklenmesidir.
Üçüncü değişiklik, İslam inancına uygun olarak 1. kattaki tuvaletin yönündeki değişimdir.
Dördüncü ve son değişiklik ise yine birinci kattaki balo salonunun işlevinin değiştirilmesi,
bununla bağlantılı çay mutfağının aynı işlevle kullanılmamasıdır.
Sonuç olarak iç mekânda gerçekleşen işlevsel ve fiziksel değişimlerin bir kısmında kültürel
farklılığın yansımaları gözlenmektedir. Ayrıca yukarda bahsedilen işlevsel ve fiziksel
değişiklikler dışında yapıda birçok eleman yapısal, fiziksel ve görsel özelliğini korumaktadır.
Bu koruma ancak konutun yaşatılması, içindeki yaşamın devamlılığı ile olmaktadır.
Devamlılığın olabilmesi için de kullanıcı gereksinimlerini karşılıyor olması gerekmektedir.
Geleneksel konutların uzun süreli kullanımlarında fiziksel değişimlerin kaçınılmaz olduğu ve
birden çok faktör tarafından etkilendiği ortadadır. Korunması gereken yapıların yaşadığı
fiziksel değişimlerin konutun özgün mekânsal ve yapısal özelliklerine zarar verdiği açıktır. Bu
çalışmada, kullanıcı istekleri ve özgün konutun korunmasının beraber gözetilmesine dikkat
çekilmektedir.
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KENTSEL BİR İMGENİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ: KEFELİ APARTMANI
THE PAST AND THE PRESENT OF AN URBAN IMAGERY: KEFELI APARTMENT
Merve GERÇEK
Doç. Dr. Derya ELMALI ŞEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özet
Kent; farklı yaşam biçimlerine sahip, yoğun bir nüfusun yaşamasına imkân veren bir
coğrafyada, ekonomik ve sosyal sebeplerden bir araya gelmiş toplulukların süreklilik arz eden
bir mekânda bütünleşmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bir kentin yerel tarihini bilmek, onu
anlama konusunda yardımcı olurken kentin bugününü oluşturma, inşa etme ve geleceğine dair
öngörülerde bulunmaya da imkân tanır. Göç, savaş, ekonomik ve siyasi değişimler gibi
faktörler kentin gelişim ve dönüşümünde etkili olan başlıca unsurlardır ve bu unsurlar
yansımalarını her alanda olduğu gibi mimaride de göstermektedir. Samsun kentinde de
mimarlık alanı, bu dönüşümlerin en iyi gözlemlenebildiği, günümüzde hızla gelişen kentlerde
geçmişe dair izleri okuyabildiğimiz bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Mimarlık pratiği
bağlamında Samsun kentinin geçmişine baktığımızda, 1930’lu yıllarda dönemin ileri gelen bir
ailesi için yapılan ve Samsun’da geleneksel konut anlayışına modern bir bakış açısı getiren
Kefeli Apartmanı öne çıkan yapılar arasındadır. Apartman, yapıldığı dönem itibariyle
çevresinde yer alan 2-3 katlı binaların arasında bodrum kat üstü 6 kat yüksekliğiyle oldukça
dikkat çekmiş gerek strüktürel kurgusu gerekse biçimsel özellikleriyle zihinlerde yer etmiştir.
Günümüzde ise bir zamanlar görkemiyle uzaktan bile fark edilen apartmanın, zamanla
yaşanan değişim ve dönüşümler sonucunda ortaya çıkan yüksek yapılarla çevrelendiği ve
önemini yitirdiği görülmektedir. Bugün Kefeli Apartmanı’nı yüksek bloklar arasındaki
sıkışmış ve ezilmiş haliyle uzaktan fark etmek bir yana yakınından dahi algılamak pek
mümkün değildir. Yorgun ve bakımsız görüntüsüyle bina, zihinlerde kalıcı bir imge
yaratmaktan çok uzaktır. Kentlilerin ve özellikle yeni neslin dikkatini çekmediği
düşünülmektedir. Buradan hareketle çalışmada, Samsun kenti belleği açısından önemli olduğu
düşünülen Kefeli Apartmanı’nın kentli için ne ifade ettiği, nasıl algılandığı ve kentlinin
belleğindeki yeri konu edilmiştir. Çalışmada farklı yaş grupları ile anket yapılarak Kefeli
Apartmanı’nın bilinirliğinin sorgulanması, bu konuda geçmişle bugün arasında fark olup
olmadığının belirlenmesi ve varsa bu farklılığa yol açan sebeplerin ortaya konması
hedeflenmiştir. Çalışmanın sonuçları ile Samsun’un geçmişine dair bir imge olan Kefeli
Apartmanı özelinde farkındalık yaratılacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Samsun, Mimarlık, Kentsel imge, Kefeli Apartmanı
Abstract
City; it can be defined as the integration of the communities that come together from
economic and social reasons in a permanent place in a geography that has different lifestyles
and enables an intensive population to live. Knowing the local history of a city helps to
understand it, and it allows to create, build and make predictions about the future of the city.
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Factors such as migration, war, economic and political changes are the main factors affecting
the development and transformation of the city and these elements reflect their reflections in
architecture as well as in every field. The area of architecture in the city of Samsun is seen as
an area where we can read the traces of the past in the rapidly developing cities where these
transformations are best observed. When we look at the past of the city of Samsun in the
context of architectural practice, Kefeli Apartment, which was built for a prominent family in
the 1930s and brought a modern perspective to the traditional housing concept in Samsun, is
one of the prominent buildings.
The apartment, with its 6 storey height between the 2-3 storey buildings around it, has
attracted attention with its structural features and formal features. Nowadays, it is seen that
the apartment, which was noticed even in the distance with its splendor, was surrounded by
high buildings that emerged as a result of the changes and transformations experienced over
time and lost its importance. Today, it is not possible to perceive Kefeli Apartment in the
distance between the high blocks and not even to see it from a distance. With its tired and
neglected appearance, the building is far from creating a permanent image in minds. It is
thought that the citizens and especially the new generation did not attract attention. From this
point of view, in this study, what is meant by the Kefeli Apartment, which is thought to be
important for the memory of the city of Samsun, is the subject of the city's memory. In this
study, it is aimed to question the awareness of Kefeli Apartment Building by making a
questionnaire with different age groups, to determine whether there is a difference between
the past and the present, and to reveal the reasons leading to this difference. With the results
of the study, it is thought that awareness will be created in the context of Kefeli Apartment,
which is an image of Samsun's past.
Keywords: Samsun, Architecture, Urban Image, Kefeli Apartment
1. Giriş
Kentlerin ortaya çıkışı uygarlığın mimari gelişim sürecinin de başlangıcı sayılmaktadır. İlkel
mağaralardan ve çalı çırpı evlerinden çıkan insanlar önce kulübelere ve sonrasında gelişmiş
mimari formlara ulaşmışlardır. Oluşan bu formlar ekonomik, teknolojik, yönetimsel,
toplumsal, kültürel birliktelikler sayesinde kalabalık ve hareketli yaşam formlarına dönüşerek
kentleri oluşturmuşlardır. Kentler kendine özgü kent kimliklerine sahiplerdir. Bu kimliği
oluşturan ve onu diğerlerinden farklı kılan doğal çevre şartları, sosyo-kültürel yapısı ve yapılı
çevrenin sağladığı fiziksel özellikler ve anlamlarıdır (Süher vd., 2004).
Sanayileşmenin etkisiyle artan kente göç ile yaşanan sosyal değişimler, kentlerin de
değişmelerine yol açmıştır. Ulaşım tekniklerinin gelişmesi; coğrafî, hukukî ve siyasî nedenler
ve uluslararası ekonomik antlaşmalar sonucu gerçekleşen yabancı işçi göçü ile kentleşme hızı
daha önce olmadığı kadar artış göstermiş, yeni kültürler sayesinde kentler de yeni
görünümlere bürünmüşlerdir (Özey, 2005). Nüfus hareketleriyle yaşanan değişimlerden biri
de kente farklı kültürlerden ve bölgelerden göç eden nüfusun var olan toplum yapısını
değiştirmesi ve aynı kültürden insanların kent içinde yoğunlaşarak kenti bölgelere
ayırmasıdır. Kente göç eden bireyler kentin değişimine neden olduğu gibi kentlerin de
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bireyleri uyum sağlama gibi sebeplerle değiştirdiği görülmüştür. Bu bağlamda karşılıklı
gelişen bu dinamik sayesinde oluşan mimari yapılar, kent belleğine damgasını vuran kalıcı
izler olarak adlandırılabilmektedir.
Mekânsal olarak ele alındığında; kent belleğinin tek bir bireyin etkisiyle oluşmadığı, bireyin
içinde bulunduğu toplum ve o toplumun getirdiği çeşitli bilinçler etrafında oluştuğu
görülmektedir. Mimari yapıların birbiri ile olan iletişimleri ve bireylerin mekânların
oluşumunda fiziksel olan yapıya kattığı değerler toplamı mimari kent imgelerinin oluşması ve
belleklerde yer almasını sağlamaktadır.
Özak (2008), bellek ve mimarlık ilişkisini tanımlarken “Mekânsal bir öğenin bellekte
saklanması bireyin duyumsal ve algısal süreçte mekânı algılarken mekânla kurduğu ilişkinin
boyutlarına göre değişken bir yapı sergiler. Mekân birey için ne kadar çok bağlam içeriyorsa
mekân o kadar kalıcıdır. Anılarla, deneyimlerle, algılarla, duyumlarla desteklenmiş bir mekân
bellekte ilişkilendirilir, eşleştirilir, yönlendirilir, karşılaştırılır ve kodlanır. Bu kodlama uzun
süreli belleğe alınma anlamına gelir. Uzun süreli bellekte kodlanan bu öğe, bireyin yaşam
döngüsü içerisinde tekrar hatırlanmak üzere geri çağrılır” ifadesini kullanmıştır.
Günümüzde modern mimarlık ürünlerinin toplumsal belleğin yapı taşlarından biri olarak
kabul edildiği, fakat yakın döneme ait olan eserlerin ilgili kurumlar ve kamu tarafından ihmal
edildiği ve toplumlar tarafından koruma bilincine sahip olunmadığından yeterince hassas
davranılmadığı görülmüştür. Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarda, ekonomik kaygılar
ve kültürel mirasın korunması konusunda sahip olunan bilinçsiz davranışların 20. yüzyıl
mimarlık mirasının yok olmasına neden olduğu ve bu bağlamda uzun dönemde toplumsal
bellek açısından onarılması zor sonuçların doğmaması için 20. yüzyıl mirasının korunmasına
özel önem verilmesi gerektiği ifade edilmektedir. (URL1, 2019)
Modernleşme sürecine bakıldığında toplumların ve ülkelerin geleneksel, siyasal, toplumsal ve
ekonomik yapılarının modern yapılarla yer değiştirmesi olarak özetlenmektedir. Türkiye, bu
açıdan değerlendirildiğinde; Osmanlı Dönemi’nde III. Selim’in padişahlığı döneminde atılan
ilk adımlar, Tanzimat Fermanı, Nizam-ı Cedid girişimi ve diğer gelişmeler sonrasında
Cumhuriyet’in kurulmasıyla en önemli modernleşme eşiğini geçmiştir. Türkiye’nin
modernleşmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına
kadar geçen 150 yıllık bir süreç olarak nitelendirilmektedir (URL2,2019).
Modernleşme sürecinin bir sonucu olarak belirli fiziki mekânlarda yoğunlaşan nüfusun
barınma ihtiyaçlarına çözüm olarak apartman kavramı ortaya çıkmıştır. Apartman olgusunun
ülkemizde konut olarak uygulanması, Osmanlı döneminde ilan edilen ve yabancılara tanınan
hakları genişleten Tanzimat Fermanı’yla İstanbul’da görülmeye başlanmıştır. Anadolu
topraklarında süregelen geleneksel konut anlayışı devam ederken az sayıda da olsa
İstanbul’daki örneklerden bazılarında cephede tamamen batı anlayışı hüküm sürmekteyken iç
mekânlarda sofa kullanımı ilginç bir kültürlerarası bağlantı olarak karşımıza çıkmaktadır
(Öncel, 2010).
Cumhuriyet’in erken döneminde apartman olgusunun benimsenmesinde; batılılaşma sürecinin
başlaması, 1927 yılında yabancılara çalışma izni verilmesi (Teşvik-i Sanayi Yasası) ile
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Avrupa’daki savaşlardan kaçan mimarların ülkemize gelmesi ve I. Ulusal Mimarlık Akımı
gibi faktörler etkili olmuştur.
Öte yandan merkezdeki gelişmelerin periferiye yansıması bağlamında Anadolu’nun ortasında
bir kent olan Samsun da modernleşme adına gelişmelerin yaşandığı bir kent olmuştur.
Samsun’un bazı gelişmelere erken tanık olmasını ve modernleşme sürecini hızlandıran öğeler;
o Önemli bir liman kenti oluşu,
o Göç ve göçmenler olgusu,
o Tütün fabrikası ve ticaretin gelişimi,
o Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluş öyküsünü Samsun’a çıkışı ile başlatması (Atatürk,
1989),
o Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun modernleşme sürecindeki önemi
şeklinde sıralanmaktadır.
Çalışma kapsamında ele alınan Kefeli Apartmanı da kentin gelişimi ve modernleşmesiyle
ortaya çıkan, Samsun'da Cumhuriyet’in ilanından sonra inşa edilen yapılardandır. Yapım
amacından farklı da olsa işlevsel ve ekonomik değerini günümüzde hala koruyan Kefeli
Apartmanı; Cumhuriyet döneminde hedeflenen batılı yaşam biçiminin ve modernleşme
hareketinin Samsun kentinde mevcudiyetini kanıtlamaktadır. Bu nedenle bir belge
niteliğindeki yapı, kent belleğinde önemli bir yer tutmaktadır.
2. Amaç ve Yöntem
Kentler canlılığını oluşturan topluluklar tarafından şekillenmektedir. Bir kenti anlamak için
onu oluşturan toplulukları tanımak ve fiziksel etkilerini iyi gözlemlemek gerekmektedir.
Kente dair tarihi veriler, kentin gelişimini ortaya koyan ya da tanıklık etmiş belgeler ya da
belge niteliğinde taşınır taşınmaz varlıklar kenti tanıtmaktadır. Mimari yapıtlar da bu önemli
unsurlardan biridir. Kefeli Apartmanı da gerek strüktürel kurgusu gerekse biçimsel
özellikleriyle Samsun kenti için önem arz etmekle beraber günümüzde görkemini yitirmiş,
farkına bile varılamayan görüntüsüyle kalıcı belleklerde yer edinme konusunda oldukça zayıf
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapıldığı dönemde İstanbul gibi büyük merkezlerdeki
modernleşme ve diğer faktörlerin getirdiği mimari üslupları Samsun'a taşımış ve Samsun'daki
kentsel yaşamın önemli bir bölümüne tanıklık etmiş bir yapı olarak kent belleğinde önemli bir
yeri olduğu ve ekonomik değerini yitirmemiş olması nedeni ile de güncelliğini koruduğu
düşünülmektedir.
Bu bağlamda Samsun kenti, kent belleği ve apartman kavramları üzerinde şekillenen
araştırmanın amacı, günümüzde aktif kullanımda olan bu mimari değeri kentte yaşayanların
nasıl algılandığını, belleklerindeki yeri tespit etmenin yanı sıra hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak ve farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla çalışmada yöntem olarak veri
taraması ve anket tekniği kullanılmıştır:
• Yapının özgün projesi bulunamamakla beraber S.K.V.K.K dan elde edilen rölöve ve
restorasyon planları, tescil kayıtları, bilirkişi raporları ve diğer yazışmalar yanı sıra dönemin
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Samsun fotoğrafları ve yazılı kaynaklardan Kefeli Apartmanı hakkında veri taraması
yapılmıştır.
• Kefeli Apartmanı’nın bilinirliğinin sorgulanması amacıyla bir anket çalışması
yapılmıştır. Anket; Samsun kentinde doğup büyümüş olan, 25-75 yaş arası kadın ve
erkeklerden oluşan deneklere uygulanmıştır. Anket; iki farklı yaş grubundan toplam 60 kişiye
uygulanmıştır. Anketin ilk aşamasında, kentteki ilk betonarme apartmanın bilinirliği
sorgulanıp ikinci aşamada Kefeli Apartmanı hakkında;
- Kefeli Apartmanın bulunduğu semtin bilinirliği,
- Apartman hakkında katılımcıların bilgi düzeyi,
- Çevresinde dolaşırken Apartmanın farkında olup olmadıkları,
- Farkındalarsa nasıl göründüğü,
- Eski görünümü hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları,
- Eski görünümünü biliyorlarsa bu konu hakkında düşünceleri,
- Apartmanın Samsun için ne ifade ettiği gibi bilgilerin elde edilmesi hedeflenmiştir.
3. Kefeli Apartmanı
Samsun kenti Merkez ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kefeli Apartmanı
zemin ve teras kat ile beraber 6 kattan oluşmaktadır. Yapı korunması gerekli kültür varlığı
olarak 2000 yılında T.K.V.K.K tarafından tescil edilmiştir. Kefeli Apartmanı Samsun'da
yapılan ilk apartmanlardan biri olarak süslemede ulaşılan yüksek işçilik düzeyi ile mimarlık
tarihi açısından önemli bir yapı olduğu tespit edilerek korunması gereken yapılar arasına
alınmıştır. Kamu yararı da gözetilerek modern mimarinin iyi bir örneği olarak koruma altına
alınan apartmanın, kent belleği açsından mimari eğilimlerin nasıl bir süreçten geçtiğini
bilimsel açıdan gözlemeyebilmek ve değerlendirmek adına önemli bir yapı olduğu
düşünülmektedir.

Şekil 4 ve 5. Kefeli Apartmanı’n konumu ve güncel fotoğrafları (M. Gerçek Arşivi 2019)
Kesin yapım yılı bilinmemekle beraber S.K.V.K.K arşivlerinde bulunan onaysız 'Kadastro Beyanname ve Kayıt Varakası belgelerinde 1931, 1932 ve 1939 yıllarına ait tapu senetlerine
dayanarak taşınmazın Hayri Kefeli ile Hakkı Kefeli’ye ait kâgir apartman olduğu
belirtilmekte, ancak farklı uzmanlar tarafından da 1942 yılında yapıldığı öne sürülmektedir.
Onur Anıtı kaidesinde bulunan; ‘Bu Heykel Samsun Vilayet Halkı tarafından 29 Birinci
Tesrinievvel (Ekim) 1931 tarihinde dikildi.’ sözleri ve fotoğraflardan yola çıkılarak,
Apartmanın bu tarihten sonra yapıldığı anlaşılmaktadır (URL-3, 2019).
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Şekil 6 ve 7. Apartmanın yapım öncesi ve sonrası Onur anıtından görsel

Şekil 7 ve 8 . Denizden ve tütün iskelesinden çekilen fotoğraflarda Kefeli Apartmanı (Baki
Sarısakal arşivi)
Kefeli Apartmanı Atatürk Parkı ve Onur Anıtının hemen arkasında, Cumhuriyet Caddesi
üzerinde olup, apartmanın girişi Orhaniye geçidi olarak bilinen 144. Sokak üzerindedir. Yapı
cadde ve sokak arasında kalan ince uzun dikdörtgen parselin tümünü kaplayacak şekilde inşa
edilmiştir. Apartman; kısmen zemine gömülü bodrum kat üzeri Cumhuriyet Caddesi’nden
girişi bulunan eskiden kahvehane olan dükkânın bulunduğu zemin kat, 4 normal kat ve bir
teras katı olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır.
Mevcut haliyle iki yan cephesine bitişik nizamda inşa edilmiş binalar tarafından yan cepheleri
kapanan Kefeli Apartmanı; Cumhuriyet’in ilanından sonra Samsun'da gelişen modernleşme
hareketi ekseninde o dönemde betonarme tekniği ile yapılan ilk apartmandır. Zemin kattan
itibaren, konsollar üzerine oturan dikdörtgen şekilli çıkma geleneksel konutlarda bulunan
cumbaya benzetilmiş olmakla beraber 4 kat boyunca devam etmektedir. Aynı zamanda
Fransız balkonlarıyla, saçak altında diş motifleriyle, pencere ve balkon kapılarının tabanında
ince konsollar üzerine oturan küçük çıkmalarla, bezemeli ferforje korkulularıyla o dönemin
İstanbul’unda bulunan batı etkisiyle inşa edilmiş konutlarla benzeşmektedir. Teras katın
pencereleri basık kemerli olarak yapılmıştır. Ön ve arka cephede sıva üzerinde derzler
oluşturularak kesme taş görünümü verilmiştir. Kesme taş görünümü yatay çizgilerle verilerek
onu destekleyen kat silmeleri ile 4 kat boyunca uzanan cumbanın düşey etkisi hafifletilmiştir.
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Şekil 9 ve 10. Kefeli Apartmanı zemin ve normal kat planları
Kefeli Apartmanı’nın normal kat planına bakıldığında plan şemasının ortasında iki kollu
yarım dönüşlü, geniş kovalı merdiven yerleştirildiği görülmektedir. Merdivenin üstünde teras
katında aydınlık bulunmaktadır. Katta birbiriyle simetrik olmayan iki daire bulunmaktadır. Bu
dairelerin Cumhuriyet Caddesi yani denize bakan taraflarında doğuda bulunan dairenin yemek
odası ve salonu bulunurken batıdaki dairenin yalnız salonu bulunmaktadır. Bu plan şeması,
dairelerin her iki cepheye de yönlenmesine olanak vermektedir.
Betonarme yapının dış duvarları dolu tuğladan yapılmıştır. Orijinal halinde pencereler,
Fransız balkonlara açılan kapılar ve iç kapılar ahşaptır. Apartman giriş kapısında, daire giriş
kapılarında, merdiven boşluğuna açılan pencerelerde, zemin kat pencerelerinde, balkon ve
merdiven korkuluklarında süslemeli demir korkuluk bulunmaktadır (S.K.V.K.K arşivi). Yapı
betonarme olarak inşa edilmiş olmasına rağmen cephelerde taş kaplama etkisi verecek şekilde
sıva ile yapılan kaplama gerek mimari gerekse işçilik özellikleri ile yapının önemli
değerlerinden biridir.

4. Bulgular
İki aşamalı olarak gerçekleştirilen 60 kişilik anket kaydının 1. Grubunu oluşturan 30 kişi 2550 yaş aralığında, 2. Grubu oluşturan 30 kişi ise 51-75 yaş aralığında katılımcılardan
oluşmaktadır. Tüm katılımcılar Samsun’da doğup büyümüştür.
Araştırmanın cinsiyet verilerine bakıldığında, 1. Grupta 15 kadın, 15 erkek katılımcı; 2.
Grupta ise 6 kadın, 24 erkek katılımcı anketi yanıtlamıştır. 1. Grupta katılımcıların
çoğunluğunu ilkokul ve lise mezunları oluştururken, 2. Grupta lise ve üniversite mezunları
çoğunluktadır (Tablo 1).
Tablo 1: Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımları
İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön Lisans

Lisans

1. Grup

11 kişi

4 kişi

9 kişi

-

6 kişi

2. Grup

6 kişi

2 kişi

11 kişi

3 kişi

8 kişi
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Her iki grupta da Kefeli Apartmanı’nın Samsun’un ilk apartmanı olarak bilinme oranı
yüksektir (Tablo 2). Katılımcılara Kefeli Apartmanı’nın konumu sorulduğunda ise 1. Grupta
56’lar civarı, 2. Grupta ise doğru yanıt olan Onur Anıtı ve Atatürk Parkı civarı yanıtı başı
çekmektedir (Tablo 3). Katılımcılara Kefeli Apartmanı hakkında bilgileri sorulduğunda, 1.
Grupta 14 kişi hiç bilmediğini, 8 kişi yalnızca duyduğunu ve 8 kişi de yalnızca gördüğünü
söylerken; 2. Grupta 13 kişi yalnızca gördüğünü, 12 kişi de yalnızca duyduğunu ifade etmiştir
(Tablo 4).
Tablo 2: Samsun’un ilk apartmanı olarak bilinen apartman hangisidir? sorusuna verilen
cevaplar

1. Grup
2. Grup

Kefeli Apt.
18 kişi

Şişik Apt.
10 kişi

Yüksel Apt.
2kişi

20 kişi

10 kişi

-

Tablo 3: Kefeli Apartmanı’nın konumunu biliyor musunuz? sorusuna verilen cevaplar

1. Grup
2. Grup

Onur Anıtı ve
Atatürk Parkı
civarı
8 kişi

56’lar civarı
17 kişi

Çiftlik (istiklal
caddesi)
5 kişi

16 kişi

14 kişi

-

Tablo 4: Kefeli Apartmanı hakkında ne biliyorsunuz? sorusuna verilen cevaplar
Yalnızca
duydum

Yalnızca
gördüm

İçerisinde
bulundum

İnceledim

Hiç
bilmiyorum

1. Grup

8 kişi

8 kişi

-

-

14 kişi

2. Grup

12 kişi

13 kişi

1 kişi

-

4 kişi

Katılımcılara sorulan Atatürk Parkı çevresinde dolaşırken Kefeli Apartmanı’nı fark ettiniz mi
sorusunu; 1. Grupta 7 kişi evet fark ettim, 14 kişi hayır fark etmedim diye yanıtlarken; 2.
Grupta ise 23 kişi evet fark ettim, 16 kişi hayır fark etmedim, 7 kişi ise soruyu yanıtsız
bırakmıştır. diye yanıtlamıştır. Kefeli Apartmanı’nı fark edenlere nasıl göründüğü
sorulduğunda; 1. Grupta 5 kişi algılanmadığını, 1 kişi sıradan göründüğünü; 2. Grupta da 10
kişi algılanmadığını 5 kişi sıradan göründüğünü ifade etmiştir (Tablo 5).
Tablo 5: Kefeli Apartmanı’nı fark edenlere apartmanın nasıl göründüğü sorusuna verilen
cevaplar

1. Grup
2. Grup

Görkemli
görünüyor
1 kişi

Sıradan
görünüyor
1 kişi

Algılanmıyor
5 kişi

1 kişi

5 kişi

10 kişi

Katılımcılara Kefeli Apartmanı’nın eski görünümünü biliyor musunuz sorusu sorulduğunda;
1. Grupta 5 kişi evet, 25 kişi hayır yanıtını verirken; 2. Grupta 12 kişi evet, 18 kişi de hayır
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yanıtı vermiştir. Kefeli Apartmanı’nı bilenlere apartmanın eskiden nasıl göründüğü
sorulduğunda; 1. Grupta 3 kişi sıradan, 2 kişi görkemli göründüğünü; 2. Grupta ise 8 kişi
görkemli, 3 kişi sırdan göründüğünü ifade etmiştir.
Tablo 6: Kefeli Apartmanı’nı bilenlere apartmanın eskiden nasıl göründüğü sorusuna verilen
cevaplar

1. Grup
2. Grup

Görkemli
görünürdü
2 kişi

Sıradan
görünürdü
3 kişi

Algılanmazdı
-

8 kişi

3 kişi

1 kişi

Kefeli Apartmanı’nın Samsun için ne ifade ettiği sorulduğunda; 1. Grupta 17 kişi kent için bir
anlam ifade etmediğini, 8 kişi Samsun’un korunması gereken değerlerinden biri olduğunu
söylemiştir. 2 grupta ise 9 kişi kentin modernleşmesine öncülük eden yapılardan olduğunu
belirtirken 9 kişi de bir anlam ifade etmediğini söylemiştir (Tablo 7).
Tablo 7: Kefeli Apartmanı’nın Samsun için ne ifade ettiği sorusuna verilen cevaplar

1. Grup

Samsun’un
korunması
gereken
değerlerinden
olduğu
8 kişi

Samsun’un
Cumhuriyet
dönemindeki
önemini ifade
ettiği
2 kişi

2. Grup

6 kişi

6 kişi

Kentin
modernleşmesine
öncülük eden
Kent için bir anlam
yapılardan olduğu
ifade etmediği
3 kişi
17 kişi
9 kişi

9 kişi

5. Değerlendirme ve Sonuç
Çalışmada farklı yaş grupları ile anket yapılarak Kefeli Apartmanı’nın bilinirliğinin
sorgulanması, bu konuda geçmişle bugün arasında fark olup olmadığının belirlenmesi ve
varsa bu farklılığa yol açan sebeplerin ortaya konması hedeflenmiştir. Bu bağlamda yaş
itibariyle Samsun kentindeki imgelerin belleklerinde daha fazla yer edinmesi beklenen ve
kentin tarihine tanıklık etmeleri sebebiyle 51-75 yaş aralığında bulunan katılımcılardan Kefeli
Apartmanı’nın Samsun’un ilk betonarme apartmanı olduğunu bilenlerin sayısı daha fazla
olmakla birlikte, 25-50 yaş aralığında katılımcıların oranı da bu kişi sayısına yakındır. Bu
durumun Kefeli Ailesinin Samsun kentinde çok bilinen bir aile olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Kefeli Apartmanı’nın bulunduğu semtin neresi olduğu, apartman hakkında katılımcıların bilgi
düzeyi ve çevresinde dolaşırken apartmanın farkında olup olmadıkları sorulduğunda 2.
grubun doğru cevap sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Doğal olarak güncel ve eski
görünümü hakkındaki bilgi düzeyinin de 51-75 yaş aralığına denk gelen 2. grup için daha
yüksek olduğu söylenebilir. Apartmanın Samsun için ne ifade ettiği hakkındaki soruya verilen
‘bir anlam ifade etmemektir’ cevabı ise yaş itibariyle geçmişle ilişkisi daha zayıf olan 1.
grupta yüksek çıkmıştır.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

992

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Sonuç olarak yapılan çalışma ile Kefeli Apartmanı’nın;
• Konum ve görünüm anlamında yeterince bilinmediği,
• Yan cephelerine bitişik nizam inşa edilmiş, oran ve doku olarak yapı ile zıt düşen yapılar
tarafından ezildiği,
• Bu sebeple görkemli halinden eser kalmadığı ve fark edilmediği sonucuna varılmıştır.
Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda, Kefeli Apartmanı’nın korunması, geleceğe
aktarılması ve güncel halinin ön plana çıkartılması için kentli belleğinde yer etmesi gerektiği
görülmektedir. Çalışmanın sonuçları ile Samsun’un geçmişine dair bir imge olan Kefeli
Apartmanı özelinde farkındalık yaratacağı beklenmektedir.

Kaynaklar
ÖZEY, R., 2005. Çevre Sorunları, 2. Baskı, İstanbul: Aktif Yayınları.
Suher, H., Ocakçı, M., Karabay Ayataç, H., Ertekin, Ö., 2004. An Indicator of Sustainable
Development: Urban Identity, ITÜ AZ Dergisi (2004-2), Vol. 1, No 2, 26-42.
Öncel, A. D., 2010. Apartman: Galata’ya Yeni Bir Konut Tipi. İstanbul, Kitap Yayınevi,
s:364-410.
Atatürk M. Kemal, 1989. Nutuk, Cilt: 1-2-3, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989
Özak N. Ö., 2008. Bellek ve Mimarlık İlişkisi Kalıcı Bellekte Mekansal Öğeler, Doktora
Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
URL1, 2019, http://kumid.net/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/K-Yirminci-YuzyilMimari-Mirasinin-Korunmasi-91-13-COE-1991.pdf
URL2,2019,https://www.academia.edu/8924303/Farkl%C4%B1_Bak%C4%B1%C5%9F_A
%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1ndan_Cumhuriyetin_Kurulu%C5%9Fu
URL-3, 2019, https://www.samsev.org.tr/samsun-tarihi-eserleri/samsun-onur-aniti/
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KORTİKAL VE TRABEKÜLER YAPILI HİDROKSİAPATİT ESASLI
FONKSİYONEL KEMİK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Onur YONTAR
Rasul DADAEV
Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özet
Kemik kalsiyum ve fosfat esaslı kimyasal bir yapıda olup, fiziksel anlamda da gözenekli
(trabeküler) ve yoğun (kortikal) olmak üzere başlıca iki tür fiziksel yapıdan oluşmaktadır.
Trabeküler yapı düzensiz gözenekli yapısı sayesinde kemiğin iç kısmındaki ilik ve
hematopoietik kök hücreleri sararak bu hayati dokuları hem muhafaza etmekte, hem de bu
dokuların kemiğin sağlıklı bir şekilde hayatta kalmasını da sağlayacak şekilde kemiğin bir
bölgesinden diğer bölgesine taşınmasına olanak sağlamaktadır. Kortikal yapı ise kemikte
ihtiyaç duyulan gerekli mukavemeti sağlamakla birlikte, aynı zamanda trabeküler bölümü
çevreleyerek korumaktadır. Travmalar ya da yaşlanma sonucu meydana gelen kemik dokusu
kayıpları dolayısıyla vücut fonksiyonlarında da kayıplar yaşanmaktadır ve bu nedenle her iki
kemik türü için de yapay kemiklerin üretilmesine ihtiyaç vardır. Mekanik özellik açısından
ele alındığında her iki kemik yapısına da benzerlik gösteren, yüksek biyouyumlu yapay
kemikler üretilmelidir. Bunun için kemikle aynı kompozisyona sahip hidroksiapatit
biyoseramiği yaygın olarak tercih edilmektedir. Üretilecek yapay kemikte istenilen mekanik
özellikleri elde etmek için sinterleme sürecinin kontrolü oldukça önemlidir. Ayrıca
uygulamada meydana gelen enfeksiyon riskinin minimize edilmesi de günümüzde çalışılan
konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada gerek kortikal gerekse trabeküler yapay
kemikler farklı sinterleme sıcaklığı ve süresi ile üretilmiş, kullanılan hidroksiapatitin gümüş
iyonları içermesi sebebiyle de antibakteriyel özellik kazandırılmıştır. Sonuçlara bakıldığında
kortikal kemik için basma dayanımının 70 MPa’a kadar arttığı, sertliğin ise 450 HV’nin
üzerine çıktığı görülmüştür; Trabeküler kemik için ise %50’nin üzerinde gözenek ve yaklaşık
15 MPa basma dayanımı elde edilmiştir. Yapılan antibakteriyel test sonucunda ise üretilen
kemiklerin E.coli’ye karşı antibakteriyel özellik gösterdikleri tespit edilmiştir. Mikroskobik
analizlerde ise en iyi sinterleme süreci olarak 1200 °C tepe sıcaklıkta 2 saatlik sinterleme ile
en iyi sonuç alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kortikal, Trabeküler, Hidroksiapatit, Kemik, Karakterizasyon

1. GİRİŞ
Kalsiyum-fosfat esaslı hidroksiapatit insan vücudu için biyomalzeme üretiminde
ortopedide, implant kaplamalarında, cerrahide kemik rekonstrüksiyonu malzemesi olarak,
kemik doku mühendisliğinde yaygın şekilde kullanılmaktadır [1-3].
Bu nedenle
hidroksiapatit biyoseramikler arasında en çok tercih edilen malzemelerin başında gelmektedir
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[4]. Hidroksiapatitin yüksek sıcaklıklarda sinterlenmesi sayesinde arttırılan mekanik
özellikleri ile birlikte biyouyumluluk ve osseointegrasyon sürecinin hızlandırılması da büyük
önem arz etmektedir [5].
Kemik dokusu tedavisinde çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kalsiyum-fosfat
esaslı hidroksiapatit ( Ca10(PO4)6(OH)2 ) kullanmaktadır. İnsan kemik yapısı kalsiyumfosfattan oluşup kimyasal açıdan hidroksiapatit ile çok benzer özelliklere sahip olup,
morfolojik açıdan kortikal (yoğun yapılı) kemik ve trabeküler (gözenekli yapılı) kemik olmak
üzere iki kategoriye ayrılmaktadır [5-7].
Bu çalışmada biyoseramik üretmek amacıyla hidroksiapatit kortikal ve trabeküler
fonksiyonel kemikler üretilmiştir. Kortikal kemik için katkısız hidroksiapatit ve trabeküler
kemik için ağırlıkça %50 üre (karbonil diamid) katkılı numuneler silindirik şekilde pres
altında şekillendirilmiştir. Kortikal kemik için numuneler 1000 ℃, 1100 ℃, 1200 ℃ ‘de ve
1-3 ve 5 saat süresince sinterlenmiştir. Trabeküler kemik elde etmek için hazırlanan gözenekli
numuneler ise 950 °C, 1050 °C, 1150 °C ’de ve 1-5 saat süresince sinterlenmiştir. Elde
edilen numunelere yoğunluk ölçümü, basma dayanım testi, SEM analizi ve E.coli
antibakteriyel testi yapılmıştır.
2. MATERYAL VE ÜRETİM YÖNTEMİ
Bu çalışmada ortalama 100 nm tane boyut ve gümüş iyon katkılı hidroksiapatit tozu ve
moleküler ağırlığı 60000 olan Polivinil alkol (PVA, (C2H4O)×0.5) bağlayıcı malzeme olarak
kullanılmıştır. Bağlayıcı çözelti ağırlıkça % 2 PVA’nın saf su içerisinde çözülmesiyle elde
edilmiştir. Gözenekli yapı için boşluk yapıcı malzeme olarak üre (Karbonil diamid)
(CO(NH2)2) kullanılmıştır.
Hidroksiapatit toz karışım etüvde 55 °C’de 12 saat boyunca kurutulmuş ve 100 µm elekten
geçirilmiştir. Kortikal kemik için hidroksiapatit-PVA ve trabeküler kemik için hidroksiapatitPVA ve ağırlıkça %50 üre karıştırılmıştır. Metal kalıp içerisine doldurulan tozlar pres altında
şekillendirilmiştir. Numuneler yüksek sıcaklıklarda sinterlenmiş ve her sinterleme işleminde
10 adet numune yüksek sıcaklık fırınında sinterlenmiştir. Sinterleme rejimi Şekil 1’de
gösterilmektedir.

Şekil 1.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Kortikal Fonksiyonel Kemik Üretimi
Elde edilen kortikal yapılı ham numuneler 1000 °C, 1100 °C, 1200 °C (Şekil 2) 1, 2, 3, 5 saat
ve trabeküler köpüklü numuneler 950 °C 1050 °C, 1150 °C’de ve 1-5 saat süre ile
sinterlenmiştir. Sinterleme sonrası numunelerin yüzeyinde her hangi bir çatlak oluşmamıştır.
Şekil 2’de göstermektedir.

Şekil 2. Kortikal kemik için elde edilen numuneler.
Şekil 3’de görüldüğü üzere 1200 °C ve 2 saatte sinterlenen numunelerin deneysel yoğunluğu,
basma dayanımı (70 MPa) ve sertliği (450 HV) ile en iyi mekanik özellikleri göstermiştir.
Sinterleme sıcaklığı azaldıkça ve numunelerin mekanik özelliklerinin azaldğı
gözlemlenmiştir.
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Şekil 3. Kortikal yapılı numunelerin (a) sinterleme sonrası yoğunlaşma, (b) basma
mukavemeti ve (c) sertlik değerleri
3.2. Trabeküler Fonksiyonel Kemik Üretimi
Şekil 4’te görüldüğü üzere hidroksiapatit gözenekli numunelerde düşük sinterleme
sürelerinde (1-3 saat arası) numune yüzeyinde herhangi bir çatlak oluşmadığı, fakat 4 ve 5
saat sinterleme sürelerinde numunelerin yarısı dağıldığı görülmüştür.
Elde edilen gözenekli numuneler kırık yüzey analizi ve gözenek boyutu stereo
mikroskop ile yapılmıştır. Şekil 5’te 1150 °C’de ve 1-5 saatlik sürede sinterlenmiş gözenekli
numunelerin gözenek boyutları 0,9 - 1 mm arasında ölçülmüştür. Trabeküler kemik yapısında
gözenek boyutu ise 100 µm - 1000 µm arasındadır. Mühendislik çalışmalarında kemik
dokunun daha iyi biyouyumluluk göstermesi için biyoseramiklerin gözeneklik çapınun en az
300 > μm olması gerekmektedir [6-7].
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Şekil 4. Trabeküler kemik için elde edilen numuneler

Şekil 5. 1150 ℃ ve 1 – 5 saatlik sürede elde edilen gözenekli numuneler
Elde edilen gözenekli numunelerin sinterleme sonrası yoğunlaşması ve basma mukavemeti
sonuçları aşağıda verilmiştir. Görüldüğü üzere gözenekli numuneler arasında en yüksek
yoğunluk (Şekil 6. a’da) ve basma mukavemeti (Şekil 6. b’de) 1150 °C ve 2 saat sürede
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sinterlenmiş numunelerde ortaya çıkmıştır. Sinterleme sıcaklığı ve süresi artıkça numunelerin
yoğunlaşma miktarı ve basma mukavemeti azalmaktadır.

Şekil 6. (a) Numunelerin sinterleme sonrası yoğunlaşması ve (b) basma mukavemeti
3.3. Mikroyapı Karakterizasyonu
Şekil 4. a’da 1000 °C, 1100 °C ve 1200 °C’de 2 saat ve 1200 °C’de 5 saat sinterlenen
kortikal numuneler ve Şekil 4.b’de ise 950 °C, 1050 °C ve 1150 °C’de 2 saat sinterleme
sonucunda elde edilen gözenekli numunelerin SEM görüntüleri yer almaktadır. SEM
görüntülerinden açık bir şekilde görüldüğü üzere Şekil 4. a’da 1000 °C’de ve Şekil 4.b’de 950
°C’de numunelerin iç yapısında mikro gözenekler olduğu tespit edilmiştir. Sinterleme
sıcaklığı arttıkça taneler arasında bağlanmanın iyileşerek tane yoğunluğunun arttığı
görülmektedir. SEM görüntülerinde Şekil 4. a’da kortikal yapı için en iyi tane yapısı 1200
°C’de ve Şekil 4.b’de gözenekli numuneler için ise 1150 °C’de elde edilmiştir. Bu analiz ile
yüksek sıcaklıklarda elde edilen numunelerin en yüksek yoğunluk ve basma dayanımı
sonuçları da doğrulanmıştır.

Şekil 4.a. Kortikal yapılı numuneler
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Şekil 4.b. Trabeküler yapılı numuneler
3.4. Üretilen Hidroksiapatit Köpüklerin Antibakteriyel Özellikleri
Şekil 4.5 a’da hidroksiapatit gümüş iyon katkısız numune ve Şekil 4.5 b’de gümüş iyon
katkısı bulanan hidroksiapatit numunenin kontakt test metoduyla yapılan antibakteriyel test
sonuçları verilmiştir. Bu antibakteriyel test metodunda E.coli kolonisi kullanılarak
numunelerin üzerine ekilmiş, yaklaşık 24 saat boyunca 25 °C’de bekletilerek bakteri
çoğalması gözlenmiştir. Gümüş iyonu içermeyen hidroksiapatit numunenin yüzeyinde bakteri
üremesi gerçekleşirken ve gümüş iyon içeren hidroksiapatit numunenin yüzeyinde bakteri
üremesi görülmemiştir.
a

b

Şekil 4.5. (a) gümüş iyon katkısız ve (b) katkılıhidroksiapatit numuneler
SONUÇLAR
•

Sinterleme sıcaklığı artıkça kortikal kemik için yoğun numuneler 1200 °C’de ve
trabeküler kemik için köpüklü numuneler 1150 °C’de hacimsel yoğunlaşma, basma
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•
•

dayanımı ve sertliğin en iyi değerlerine ulaştığı, SEM görüntülerinde taneler arası
bağlanmanın arttığı tespit edilmiştir.
Numunelerin sinterleme sıcaklığı azaldıkça ve sinterleme süresi arttıkça mekanik
özelliklerinin azaldığı görülmüştür.
E.coli antibakteriyel analizde gümüş iyonu içeren numunenin yüzeyinde bakteri
üremediği tespit edilmiştir.
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GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR(GDO) VE
BİYOGÜVENLİK ALGISI ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA I
Aysel KEKİLLİOĞLU
Fatma SOYSALDI
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Özet
1990’lı yıllardan bu yana genetik biliminde meydana gelen gelişmeler sayesinde, canlıların
genetik yapıları özel amaçlar doğrultusunda değiştirilmekte ve hücreler “biyoreaktör” gibi
değerlendirilerek istenilen metabolik ürünler elde edilebilmektedir. Bu çerçevede, canlıların
genetik yapıları değiştirilerek, “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO’lar)” denilen özel
organizmalar geliştirilebilmekte ve bunlardan genetiği değiştirilmiş ürünler (GDÜ) ya da
biyoteknolojik gıdalar elde edilebilmektedir. GDO’lar gıda üretiminin yanında, sağlık
sektöründen endüstri sektörüne kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Genetik
modifikasyon işlemleri, modern biyoteknolojinin en çok ilgi çeken ve tartışılan
uygulamalarının basında gelmektedir. Dünya'da, GDO çalışmalarına karşı oldukça sert
tepkilere ve yoğun lobi faaliyetleri ile karşılaşılmaktadır. Buna rağmen, GDO hızla büyüyen
bir üretim ve tüketim oranına sahiptir. Bu bağlamda; genetik olarak modifiye edilmiş
organizmalara ve bunların kullanıldığı ürünlere karşı özellikle üniversite öğrencilerinin bakış
açılarının belirlenmesi amacıyla ön araştırma niteliğinde, bir anket çalışması planlanıp
yürütülmüştür.Burada,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin
örneklem bazlı farkındalıkları belirlenmek istenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilere
araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan genetiği değiştirilmiş organizmalar
hakkında bilgi, tutum ve davranışları ortaya koymayı amaçlayan 25 soruluk bir anket formu
doldurtulmuştur. Öğrencilerin GDO hakkındaki bilgi ve görüşlerine yönelik değerlerin
belirlenmesinde frekans (n) ve yüzde (%) değerleri kullanılmıştır. Anket çalışması 20 ile 50
yaş arası, 21’i kadın ve 8’i erkek olmak üzere toplam 30 kişi ile yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyogüvenlik, GDO, Gıda, Sağlık, Tarım, Çevre

GİRİŞ
Hızlı bir şekilde ilerleyen gen teknolojisi sadece bir araştırma alanı olmaktan çıkıp sağlıktan
tükettiğimiz besinlere, kullandığımız eşyalardan hayvanlarımıza kadar birçok alanda
hayatımıza girmiştir.1990’lı yıllardan bu yana genetik biliminde meydana gelen gelismeler
sayesinde, canlıların genetik yapıları özel amaçlar doğrultusunda değistirilmekte ve hücreler
“biyoreaktör” gibi değerlendirilerek istenilen metabolik ürünler elde edilebilmektedir .
Genetik modifikasyon işlemleri, modern biyoteknolojinin en çok ilgi çeken ve tartısılan
uygulamalarının basında gelmektedir. Bu çerçevede, canlıların genetik yapıları değistirilerek,
“Genetiği Değistirilmis Organizmalar (GDO’lar)” denilen özel organizmalar
gelistirilebilmekte ve bunlardan genetiği değistirilmis ürünler (GDÜ) ya da biyoteknolojik
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gıdalar elde edilebilmektedir. GDO’lar gıda üretiminin yanında, sağlık sektöründen endüstri
sektörüne kadar oldukça genis bir yelpazede kullanılmaktadır [1].
GDO’ların geliştirilmeye baslandığı 1990’lı yılların basından günümüze kadar geçen sürede,
GDO ve bunlardan elde edilen ürünlere dayalı tarımsal ekim alanının dünya çapında büyük
bir artış göstererek yaklaşık 125 milyon hektara ulaşmıştır. Dünya’da GDO’lara dayalı
tarımsal üretimin tamamına yakınını basta ABD olmak üzere Arjantin, Kanada, Brezilya ve
Çin’de yapılmaktadır [2].
GDO’lu ürünlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri uzun süredir
tartışılmaktadır [3]. Araştırmalar için yeterli sürenin olmaması sebebiyle GDO’lu ürünlerin
insan sağlığına ne gibi etkileri olduğu konusu belirsizliğini korumaktadır. GDO’ların; genetik
çeşitliliğin kaybı ile bitkilerin tek tip hale gelmesi, doğadaki çeşitliliğin azalması, değiştirilen
genlerin GDO ekimi yapılmamış arazilerdeki bitkilere bulaşması, yararlı böceklerin yok
olması, bazı böcek türlerinin toksinlere zamanla dayanıklılık kazanması ve çok daha fazla
tarım ilacı kullanılması gibi çevresel etkilerin yanı sıra antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi,
besinler yoluyla alınan DNA’nın insan hücrelerine taşınması ve gelecek nesillere aktarılması
endişelerine neden olan toksik ya da alerjik etkileri olabileceği düşünülmektedir [4-6].
Biyoteknoloji alanındaki çalışmaları destekleyen bilim insanlarına göre GDO’ların; dünyada
açlık ve fakirliğe çare olacağına, giderek artan dünya nüfusunun gıda ve ilaç ihtiyacının daha
fazla ve kolay karşılanabileceğine, hızlı büyüyen, hastalık, hava ve böceklere dirençli,
herbisitlere dayanıklı bitkisel ürünlerin yanı sıra daha lezzetli, daha güvenli, daha verimli,
daha besleyici, uzun ömürlü ve sağlık açısından daha faydalı bitkisel ve hayvansal ürünlerin,
endüstriyel ve farmakolojik üretime katkı sağlayacak organizmaların elde edilmesi gibi
potansiyel faydalara sahip olacağı düşünülmektedirler [7-8].
Dünya'da, GDO çalışmalarına karşı oldukça sert tepkilere ve yoğun lobi faaliyetleri ile
karşılaşılmaktadır. Buna rağmen, GDO hızla büyüyen bir üretim ve tüketim oranına sahiptir.
Bu konuda araştırmalar yapan bir organizasyon olan ‘’International Service Forthe
Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA)‘’ her yıl düzenli olarak dünya genelinde
ekilen GD ürünlerin durumuna yönelik detaylı araştırma raporları sunmaktadır. Bu
organizasyonun raporuna göre; ilk alan denemeleri 1986 yılında ABD ve Fransa’da GD tütün
ile başlamış ve 1995 yılına kadar sekiz tarım ürününü kapsayan çok sayıda deneme
yapılmıştır. Alan denemesi yapılan sekiz tarım ürünü; mısır (%11), soya fasulyesi (%9),
kanola (%21), patates (%11), domates (%11), pamuk (%7) , tütün (%5), kavun ve kabak (%3)
oranında olmuştur. 1996 yılının Temmuz ayında altı ülke ve Avrupa Birliği, sekiz tarım
ürünün toplam 35 türüne ekim veya gıda ile yem üretilmesine onay vermiştir [9].
Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu 107 ülkeyle birlikte Türkiye’nin de 2000
yılında imzaladığı Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün gereğini yerine getirmek amacıyla
ve TÜBA ile TÜBİTAK’ın oluşturduğu “Biyoteknoloji/Gen Mühendisliği çalışmaları için
''Ulusal Biyogüvenlik Komitesi’’, oluşturulmuştur. Genetiği değitirilmiş ürünlerin insan
sağlığına ilişkin riskleri de dikkate alarak biyo çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve
korunmasına etkisi olabilecek tüm GDO sınır aşan hareket, transit, ele alınış ve kullanımını
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kapsayan protokol de imzalanmıştır. Türkiye’de özel koşullarda laboratuvar donanımı ve
uzman personel istihdamı gerektiren GD ürünlerin tespiti 2002 yılından beri uluslararası
akreditasyon belgesine de sahip TÜBİTAK MAM tarafından (Marmara Araştırma Merkezi)
yapılmaktadır [10].
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Dış Ticaret Müstaşarlığı tarafından 18.03.2010
tarihli, 5977 kanun gereği kanunun 9'uncu maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için
"Biyogüvenlik Kurulu" oluşturulmuştur. Biyogüvenlik Kurulu kararı gereğince GD ürünlerin
ambalajlama, taşıma muhazlama onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi, kullanılması veya
kullandırılması, genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi, GDO ve ürünlerinin
piyasaya sürülme sürecinde belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı, GDO ve ürünlerinin
bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve
küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaktır [11].
Biyogüvenlik Kurul kararlarına göre, genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve
ürünleri ile ilgili araştırma, geliştirme, başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, ihracat, işleme,
etiketleme, piyasaya sürme, izleme, denetim, kontrol ve kapalı alan faaliyetlerine dair usul ve
esasların belirlemesi amaçlanmıştır. GD ürünlerin ekimi yasaktır. Fakat, Türkiye’de 2011
Aralık ayı itibarıyla, 28152 sayılı Resmi Gazete Biyogüvenlik Kurul kararları gereği; herbisit
tolerans geni içeren 13 mısır çeşidi ve Ocak 2011 ve 27827 sayılı kurul kararları ile 3 herbisit
tolerans geni içeren soya fasülyesi ve ürünlerinin yalnızca hayvan yemi olarak kullanılması,
''ayrıt edici kimlik kodu'' taşıması ayrıca Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel
Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından
hazırlanan raporlarda belirtilen şartlara uyması şartıyla kullanılmasına izin verilmiştir [12].
Ülkemizde, 16.07.2015 ise tarihinde kabul edilen 29418 sayılı Resmi Gazete Biyogüvenlik
Kurul Kararlar'ı gereğince, GD mısır ve ürünlerinin ambalaj ve nakillerinde bulaşmayı
engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması,
ambalajlarının özel olarak yırtılmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılması, üzeri kapalı
araçlarla yapılması, yükleme ve boşaltmada gerekli tedbirlerin alınmasını ve Genetik Yapısı
Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17'inci maddesine uymasını
karara bağlanmıştır. Genetiği değiştirilmiş mısır ve soya çeşitlerinde sadece yem olarak
kullanılacak çeşitlerin ithalatında bazı kısıtlamalar getirilmiştir. İthal edilecek yem amaçlı
mısır ve soyada, ürün miktarı, içerdiği gen çeşidi, orijin ülke veya yüklendiği ülke tarafından
düzenlenmiş belge, ithal edildiği ülkenin labaratuvardan analiz belgesi eşliğinde gümrük ve
ithalatının gerçekleşmesi ve transit hükümlerine uyulmasını zorunlu kılmıştır [13].
Tüm bu sonuçlar ışığında genetik olarak modifiye edilmiş organizmalara ve bunların
kullanıldığı ürünlere karşı özellikle üniversite öğrencilerinin bakış açılarının belirlenmesi
amacıyla bir anket çalışması planlanıp yürütülmüştür. GDO’lu gıdaların olası yararları ve
zararları ile ilgili Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin
farkındalıkları belirlenmek istenmiştir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1004

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
YÖNTEM
GDO hakkında yeterli sayıda kaynak bulunmamaktadır; mevcut kaynaklar incelenerek 30
soruluk bir anket hazırlanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere oluşturulan genetiği
değiştirilmiş organizmalar hakkında bilgi, tutum ve davranışları ortaya koymayı amaçlayan
bir anket formu doldurtulmuştur. Betimsel tarama modeline [14] göre tasarlanan çalışmada
veri toplama aracı olarak üç aşamalı (Kişisel Bilgiler, Bilgi Düzeyi ve Tutum) bir ölçek formu
kullanılmıştır.
Birinci bölüm öğrencilerin okul, yaş, cinsiyet, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumunu
belirlemek amacıyla hazırlanan 5 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm öğrencilerin GDO
hakkındaki bilgi düzeyini ölçmek için hazırlanan 11 sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm ise
öğrencilerin GDO ve GDO’lu ürünler hakkındaki tutum ve davranışlarını ölçmek amacıyla
hazırlanan 14 sorudan oluşmaktadır.
Ankete katılan öğrencilerin GDO hakkındaki bilgi ve görüşlerine yönelik değerlerin
belirlenmesinde frekans (n) ve yüzde (%) değerleri kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler tablolar
halinde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Anket çalışması 20 ile 50 yaş arası, 21’i bayan ve 8’i erkek olmak üzere toplam 30 kişi ile
yapılmıştır. Bir kişi cinsiyet belirtmemiştir. Ankete katılan öğrencilerin % 90’ı 3. Sınıf, %
3,3’ü 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. İki kişi sınıfını belirtmemiştir.Öğrencilerin hepsi
Biyoloji Bölümünde öğrenim görmektedirler.Öğrencilerin annelerinin öğrenim durumu %
76,6 ilkokul ve üzeri % 23.3’ü ise hiç okula gitmemiş. Öğrencilerin babalarının öğrenim
durumunun hepsi ilkokul ve üzeri hiç okula gitmeyen bulunmamaktadır (Çizelge 1).
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n

%

Cinsiyet

Kadın
Erkek
Belirtilmemiş

21
8
1

70
26,6
3,3

Yaş

20-30
30-40
40-50

2
21
7

6,6
70
23,3

Sınıf

3
27
4
1
Belirtilmemiş
2
19
Annenizin eğitim düzeyi nedir?
İlkokul
3
Ortaöğretim
Lise
1
Üniversite
7
Hiç okula gitmemiş
15
Babanızın eğitim düzeyi nedir?
İlkokul
6
Ortaöğretim
6
Lise
3
Üniversite
Hiç okula gitmemiş
Çizelge 1. Ankete katılan öğrencilerin demografik durumları

90
3,3
6,6
63,3
10
3,3
23,3
50
20
20
10

Ankete katılan öğrencilerin % 86,6’sı interneti aktif olarak kullanmaktadır.Öğrencilerin hepsi
GDO kelimesini daha önce duyduğunu
ve sağlığa zararlı olarak gördüğünü
belirtmiştir.Katılımcıların % 80’i GDO kullanımlarını yöneten herhangi bir yönetmelik
varlığından haberdar olmadığını, % 16.6’sı ise haberdar olduğunu ifade etmiştir (Çizelge 2).
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Sorular

Hayır

Evet
n

%

n

%

İnterneti aktif kullanıyor
musunuz?
GDO ifadesini daha önce hiç
duydunuz mu?
GDO’ların sağlığa zararlı
olduğunu düşünüyor musunuz?

26

86,6

3

10

30

100

0

0

30

100

0

0

GDO kullanımlarını yöneten
herhangi bir yönetmelik
varlığından haberdar mısınız?

5

16,6

24

80

Çizelge 2. Değerlendirme -I

Ankete katılanların % 86,6’sı şehir merkezinde, % 13,3’ ü ise ilçede oturmaktadır.
Öğrencilerin % 83,3 ‘ü GDO’ yu daha önce televizyondan, % 6,6 sı okul,internet ve
gazeteden, % 10’u ise diğer kaynaklardan duyduğunu belirtmiştir. Buradaki araçlardan
televizyonun diğer kaynaklara göre daha etkin olduğu görülmektedir.GDO’lu ürünlerin insan
sağlığına ne tür zararları olabileceği sorulduğunda ise % 76,6 ‘sı hormonal bozukluk
olabileceğini, % 30’u
antibiyotiklerin etkisiz olabileceğini, % 63,3’ü kanser riski
olabileceğini, % 66,6’sı insan metabolizmasının bozulacağını, % 36,6 ‘sı şişmanlık
yapabileceğini, % 33,3’ü vücut direncinde azalma olabileceğini, % 46,6 ‘sı tahmin
edilemeyen hastalıklar oluşabileceğini
belirtmiştir.Genel olarak öğrencilerin GDO’lu
ürünlerin bir şekilde insan sağlığına olumsuz bir etkisi olacağını düşünmektedir.
Öğrencilerin hepsi GDO ürünlerinin tarım sektöründe yaygın olarak kullanıldığını
düşünmektedir. % 16,6 ‘sı hayvan sektöründe, % 6,6 ‘sı ise tıpta yaygın olduğunu
düşünmektedir. Katılımcıların GDO ürünleri hakkında halkı bilinçlendirmek için % 70’i
medyanın, % 20’si marketlerdeki afişlerin, % 50’si ise okullardaki eğitimlerin kullanılması
gerektiğini ifade etmiştir.
Ankete katılan öğrencilerin alışveriş yaparken ürün içeriğini gösteren yazıları % 30’u her
zaman, % 53,3 ‘ü zaman zaman, % 16,6 ‘sı ise nadiren okuduğunu belirtmiştir (Çizelge 3).
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Şehir Merkezi
İlçe
Kasaba
Nerede yaşıyorsunuz?
Köy
Televizyon
Okul
internet
Gazete/Dergi
GDO’yu daha önce hangi kaynaktan duydunuz Diğer
Hormonal bozukluklar
Antibiyotiklerin etkisizliği
Kanser riski
İnsan metabolizmasının
bozulması
Şişmanlık
Vücut direncinde azalma
GDO lu ürünlerin insan sağlığına ne tür
Tahmin edilemeyen
zararları olabilir?
rahatsızlık
Tıp
Tarım
Hayvancılık
Sanayi
Hangi sektörde GDO yaygındır
Kararsızım
Medya
GDO ürünleri hakkında halkı bilinçlendirmek Marketlerde afişler
için hangi uygulamayı desteklersiniz?
Okullarda eğitimler
Her zaman
Zaman zaman
Nadiren
Alışveriş yaparken ürün içeriğini gösteren
yazıları ne sıklıkla okursunuz?
Hiçbir zaman
Çizelge 3. Değerlendirme -II

n
26
4

%
86,6
13.3

25
2
2
2
3
23
9
19

83.3
6,6
6,6
6,6
10
76,6
30
63,3

20
11
10

66,6
36,6
33,3

14
2
30
5

46,6
6,6
100
16,6

21
6
15
9
16
5

70
20
50
30
53,3
16,6

Yapılan ankette akla ilk gelen GDO ürününün ne olduğu sorusuna ise % 60’ ı mısır; % 20’si
domates; % 10’u buğday; % 6,6’sı soya, salatalık, pirinç, karpuz, çilek ; % 3,3’ ü ise yumurta
ve yulaf olduğunu düşünmektedir (Çizelge 4).
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Mısır
Soya
Domates
Salatalık
Yumurta
Aklınıza ilk gelen GDO olduğunu bildiğiniz bir ürünü yazabilir misiniz? Pirinç
Karpuz
Arpa
Buğday
Yulaf
Çilek
Çizelge 4. Değerlendirme -III

n
18
2
6
2
1
2
2
1
3
1
2

%
60
6,6
20
6,6
3,3
6,6
6,6
3,3
10
3,3
6,6

Öğrencilerin % 50’ si GDO hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir. % 13,3’
ü ise yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünmektedir. % 36,6’ sı ise kararsız olduğunu
belirtmiştir. Neredeyse her gün gazete, televizyon ve internet gibi haber kaynaklarında sıklıkla
GDO ürünlerinden sürekli bahsedilmesine rağmen hâlâ üniversite öğrencilerince bilinmemesi
veya cevaplamada tereddüt edilmiş olması ilgi çekicidir. ‘GDO’lara başka organizmalardan
gen aktarımı gerçekleştirilmiştir.’ Önermesine ise % 86,6 sı ‘Katılıyorum’ cevabını
vermişlerdir. % 13,6’sı ise kararsız olduğunu belirtmiştir.
Genel anlamda öğrencilerin % 93,3 ü genetik yapılara müdahele etmenin ekolojik dengeye
zarar vereceğini düşünmektedir. Katılımcıların % 83,3 ü Türkiye ‘de GDO tüketimlerinin
yaygın olduğunu düşünmektedir. 2003 yılında onaylanan Cartegna Biyogüvenlik Protokolü
ile genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi, GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve
bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek
besinlerinde kullanılması yasaklanmıştır. İzlenebilirliğin sağlanması için, her bir GDO ve
ürününe ayırt edici kimlik verilerek kayıt altına alınması, herhangi bir ürünün, belirlenen eşik
değerinin üzerinde GDO ve ürünlerini içermesi halinde etiketinde GDO’lu içeriğin
belirlenmesi zorunludur. Ülkemizde GDO ürünleri sadece
hayvan yemi olarak
tüketilmektedir. Katılımcıların %83,3’ü canlıların genetiğinin değiştirilmesinin kanunen
düzenlemesini istemektedir.
Meyve ve sebzelerin tat ve görünümleriyle ilgili gen değişikliklerini % 86,6 gibi büyük bir
oranla öğrenciler doğru bulmamaktadırlar.Yiyecek üretilmeyen durumlarda yapılan gen
değişikliklerin de % 70 gibi bir oranla karşı olduklarını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin % 73,3’ü
dünyadaki açlığa çare olacaksa bile gıdaların genetiğinin
değiştirilmesine karşı olduklarını belirtmiştir. % 13,3’ü ise bu durumu kabul edilebilir
görmüştür. % 10 ‘u ise kararsız kalmıştır.
Katılımcıların % 90’ı Türkiye’de genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretim yapılmasını doğru
bulmamaktadır.Yine % 96,6 ‘sı genetik yapıları değiştirilmiş ürünlerin üretimini ve satışını
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engelleyecek bir kanunu düzenlenmesini istemektedir ve % 93,3 ‘ü GDO’lu gıdalarla ilgili
hükümet ve üreticiler tarafından birtakım önlemler alınması gerektiğini düşünmektedir.
Öğrencilerin % 90 ‘ı GDO’lu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünlerin de GDO’lu
olarak etiketlenmesini istemektedir. % 53,3 ‘ü ihtiyaç durumunda GDO’lu etiketi olan bir
ürünü tüketmeyeceğini ,% 10’u ise tüketebileceğini, % 33,3 ‘ü ise bu durumda kararsız
olduğunu ifade etmiştir (Çizelge 5).
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Önermeler

GDO hakkında yeterli bilgiye
sahibim.
GDO’lara başka organizmalardan
gen aktarımı gerçekleştirilmiştir.
Genetik yapılara müdahale etmenin
ekolojik dengeye zarar vereceğini
düşünüyorum.
Türkiye’de GDO tüketimi
yaygındır.
Canlıların genetiğinin değiştirilmesi
kanunen düzenlenmelidir
Meyve- sebzelerin tat ve
görünüşlerini iyileştirmek amacıyla
yapılan gen değişikliklerine karşı
değilim.
Yiyecek üretilmeyen durumlarda
(ilaç üretimi vb.) gen
değişikliklerinin yapılmasına karşı
değilim.
Dünyadaki açlığa çare olacaksa
gıdaların genetiğinin
değiştirilmesine karşı değilim.
Türkiye’de genetiği değiştirilmiş
tohumlarla üretim yapılmasını
doğru buluyorum.
Günlük tükettiğim bazı ürünlerin
genetiğinin değiştirildiğini
düşünüyorum.
Genetik yapıları değiştirilmiş
ürünlerin üretimini ve satışını
engelleyecek bir kanunu
desteklerim
GDO’lu gıdalarla ilgili hükümet
ve/veya üreticiler tarafından
birtakım önlemler alınması
gerektiğini düşünüyorum.
GDO’lu yemle beslenmiş
hayvanlardan elde edilen et, süt,
peynir, yumurta gibi ürünlerin de
GDO’lu olarak etiketlenmesini
isterim.
İhtiyaç durumunda GDO’lu etiketi
olan bir ürünü tüketirim.

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

n
15

%
50

n
4

%
13.3

n
11

%
36,6

26

86,6

0

0

4

13,6

28

93,3

1

13,3

1

13,3

25

83,3

0

0

5

16,6

25

83,3

4

13.3

0

0

1

3,3

26

86,6

2

6,6

3

10

21

70

5

16.6

4

13,3

22

73,3

3

10

2

6,6

27

90

0

0

26

86,6

1

3,3

2

6,6

29

96,6

0

0

0

0

28

93,3

1

3.3

0

0

27

90

2

6,6

0

0

3

10

16

53,3

10

33,3

Çizelge 5. Değerlendirme -IV
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Öğrencilerinin GDO hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yaptığımız
çalışmamızda öğrencilerin büyük çoğunluğu toplumun GDO’lar hakkında yeterince
bilgilendirilmediği düşünülmektedir. Yapılmış birçok araştırma, tüketicilerin GDO’lar
hakkında yeterince bilgilendirilmediği ve GDO’lu gıdaların “güvenilirliği” konusunda
bilgilendirilmek istediklerini göstermektedir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre GDO
açısından halihazırdaki kanuni düzenlemelerin yetersiz olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.
GDO’nun nerelerde kullanıldığıyla ilgili soruya verilen cevaplar incelendiğinde ise
öğrencilerin GDO’ların genellikle tarım sektöründe kullanıldıkları fikrine sahip oldukları
görülmüştür. 2 öğrenci Tıp, ve Hayvancılık sektöründe kullanıldığı fikrini belirtmiştir. Bu
durum benzer literatür çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir [15-16].
Bulgular öğrencilerin % 70’ i gen teknolojisinin yiyecek üretilmeyen durumlarda dahi
kullanılmaması fikrini kabul ettiklerini göstermektedir. Öğrencilerin % 93.3’ü genetik
yapılara müdahale etmenin ekolojik dengeye zarar vereceğini düşünmektedir.
Çalışmaya katılanların % 70’ini bayanlar oluşturmaktadır. Çalışmamıza katılan öğrencilerin
genelinde GDO’lara yönelik olumsuz tutum görülmüştür. Bu durum yapılan literatür
çalışmalarıyla [15-21] benzerlik göstermektedir. Ankete katılımın az olması sebebiyle
bayanlarla erkekler arasında karşılaştırma yapılamamaktadır. Başka çalışmalarda katılımın
anlamlı düzeyde artırılmasıyla karşılaştırmalarda anlamlı sonuç elde edilebilir.
Günümüzde fen ve teknolojideki gelişmeler hızla çoğalmaktadır; bu nedenle sosyobilimsel
konular günlük yaşamımızda oldukça etkisini göstermektedir. İncelediğimiz Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar da sosyo-bilimsel kapsamda değerlendirilebilir. Bu konular
günlük yaşantımızı doğrudan etkilediği için bu konuların daha çok incelenmeye ihtiyacı
vardır [22].
Çalışmadaki araştırma grubunun küçük olması ve özellikle final döneminde olması nedeniyle
katılımın az olması bu çalışmanın sınırlılıklarıdır. Geleceğin biyologları olacak bu topluluğun,
toplumun sağlık ve gıdaya ilişkin tehlikeler konusunda bilgi almak açısından en güvenilir
bulunan gruplardan olması, onların bilgi ve duyarlılık düzeyinin önemini arttırmaktadır. Bu
anlamda biyologların bu konudaki bilgi düzeyinin arttırılması gerekebilir. Çalışma
sonuçlarımız, GDO’lara ilişkin eğitim etkinliklerinin biyoloji müfredatına eklenmesinin
uygun olabileceğini desteklemektedir. Ayrıca üniversitede GDO ile ilgili bilgilendirme amaçlı
seminer, konferans gibi etkinliklerin arttırılması genel anlamda üniversite öğrencilerin
farkındalıklarını artırmak açısından faydalı olabilir. Buna ek olarak öğrencilerin en çok bilgi
edindiği araç olarak tespit edilen basın yayın organlarında konuya daha fazla yer verilmesi
diğer bir çözüm yöntemi olarak düşünülebilir.
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COLEOPTERA (ARTHROPODA:INSECTA) TÜRLERİNİN ADLİ ENTOMOLOJİ
BAKIMINDAN ÖNEMLİ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Aysel KEKİLLİOĞLU
Ülkü Nur NAZLIER
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Özet
Adli böcekler de ekolojik yaşam süreçlerinde diğer böceklerle benzer davranışları
göstermektedir. Bununla birlikte çürüme süreçlerine katkıları ve buradaki ekolojik süksesyon
gelişimi içinde yumurta bırakma, beslenme, başkalaşım özellikleri, biyotik ve abiyotik
etkileşimleri; özellikle habitat-nem-sıcaklık tercihleri bakımından farklı davranış özellikleri
gösterebilmektedirler. Bu durum adli vakaların aydınlatılmasında önemli rol oynamaktadır.
Adli entomolojik saha da gerek bilimsel gerekse adli araştırmalarda başlıca önemli
taksonlardan Coleoptera ve Diptera takımlarının içinde bulunan familyalardır. Bu çalışma,
Nisan 2018- Ağustos 2018 tarihleri arasında Kayseri ili Yahyalı lokalitesinde yürütülmüştür.
Çalışma kapsamında adli bakımdan öneme sahip Coleoptera (Arthropoda: Insecta) türleri
Faunistik, ekolojik ve davranış özellikleri bakımdan araştırılmaktadır.
Çalışma sürecinde, yürütülen araştırmada; aylık periyotlarda, 5’er adet Rattus rattus (sıçan)
örneği korunaklı açık alana çürümeye bırakılarak, Coleoptera bireylerinin, çürüme aşamaların
da ve ekolojik süksesyon çerçevesinde gerçekleştirdikleri davranış özellikleri incelenmiştir.
Burada, aynı zamanda taksonomik – ekolojik bakımdan değerlendirmeler yapılarak, adli
entomolojik araştırmalara ve adli vakaların çözümlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Davranış, Ekoloji, Fauna Süksesyon, Kriminoloji, Yahyalı

GİRİŞ
Biyolojik varlıklar, öldükten sonra çürür ve ekolojik sisteme katılır. Dekompozisyon, doğanın
ekolojik dengesi ve canlılığın devamı için bir zorunluluktur. Çürümüş cesetler farklı canlı
türleri için geçici ve değişen bir besin kaynağı oluşturur. Canlıların içinde en etken grup olan
böcekler, (1,2) sadece açıkta kalmış cesetleri değil, aynı zamanda gömülmüş cesetlerin yok
olmasına da başlıca rol oynarlar. (3-8) Böcekler, bir ceset veya leş üzerinde herhangi bir besin
kalmayana kadar kolonileşmeye devam ederler.
Bir cesedin çürüme sürecinde, cesede yerleşen organizma topluluğunun farklı bir organizma
topluluğuna rasgele değişimi ve taksonlarının kademeli olarak cesede geliş – gidişine bağlı
olarak ölüm zamanı hesaplamasında adli entomoloji bilimi kullanılır. Ceset üzerine sırasıyla
böceklerin gelmesi ise süksesyonu oluşturur. (9-17) Genelleştirilmiş bir kolonizasyonu
düzeni şöyledir; Taze bir ceset üzerine hızlı bir şekilde yumurtlayan ya da larva bırakan
Diptera türleri ziyaret eder. Bunların ileri safha larvalara gelişimi sıcaklığa bağlıdır. Belli br
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türe ait verilen bilgilerle, farklı sıcaklıklardaki larval gelişim periyotları ve cesedin bulunduğu
ortamın sıcaklığı gibi bilgilere dayanılarak cesedin ne kadar sürelik olduğu büyük bir
doğruluk oranı ile hatta eğer yeniyse belki de yarım gün gibi az bir süre yanılma payıyla
hesaplanabilir. (7-13) Şişme ve çürüme evrelerinde Diptera türlerine ek olarak Coleoptera
türleri de ziyaret etmeye başlar. Bu süreçte Diptera larvalarının sayısı azalırken Coleoptera
türlerinin erginleri ve larvaları gözlemlenmektedir. (20-22) Ceset kuruma evresine geçtiğinde
ise Coleoptera türlerinin bu duruma özgül olan türleri ile elbise güveleri kurumuş kalıntılar ile
beslenir (1, 2)
Coleoptera türleri, Insecta sınıfının en geniş takımlarındandır. Yunanca Coleo (kın) ve Ptera
(kanat) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yaklaşık 350.000 kadar türü vardır ve hala
keşfedilmeyen türlerin varlığının olduğu savunulmaktadır.(1,6) Dünya’daki birçok ekosisteme
uyum sağlamışlardır. Görünüşleri, beslenmeleri, yaşam alanları gibi habitatları birbirinden
farklılık gösterir. Genellikle ağız yapıları ve kanat yapıları ortak özellik gösterir. Birçoğu
hantal olduklarından dolayı kanatları uçma görevini gösteremez. Başlarının yapıları
birbirinden farklıdır. Anten yapıları çok çeşitlilik gösterir. Ağız yapıları genellikle
çiğneyicidir. Sertleşmiş bir boyun plakaları olduğundan dolayı baş ile thoraks birleşmiş olarak
gözükür. 2 çift kanatları bulunur. 1. kanat çifti sertleşmiş kitinsel yapıdadır ve elitra adını alır.
2. kanat ise elitranın altında kıvrılmış şekilde bulunur. Uçabilen türler 2. kanat çifti sayesinde
uçabilirler. Thorakstan 3 çift bacak çıkar. Abdomen göğse, thoraksın 1. Segmenti ile
bağlanmıştır. Diğer 2 thoraks segmenti abdomenle kaynaşmış olarak görünür. Genellikle 1
mm – 15cm arasında ergin boyutları bulunur.(1,6,17) Beslendikleri materyaller birbirinden
farklılık gösterir(19). Holometabol ve hemimetabol başkalaşım gösterirler. Larvaların ya da
nimflerin beslendikleri maddeler birbirinden farklıdır. Birçok larvasında ve nimfinde bacak ve
anten yapısı görülür (6). Dekompozisyon da sineklerden sonra leş çevresine Coleoptera
takımına ait türler gelmeye başlar. Sineklerin ergin ve larvaları ile birlikte Coleoptera’ ya ait
böcekler çürümenin hızlanmasına sağlarlar.( Şekil 1.)
Araştırmamız Kayseri ili Yahyalı ilçesinde yapılmıştır. 35-36 Doğu meridyenleri, 38-59
Kuzey paralelleri arasında yer alan Yahyalı’nın güneydoğusu Feke (Adana), kuzeydoğusu
Develi (Kayseri), batısı Dündarlı ile Suluca ova (Niğde), kuzeyi Develi, kuzeybatısı
Yeşilhisar (Kayseri) ve güneyi Aladağ (Adana) ile çevrilidir. Yahyalı, Kayseri iline 107 km.
uzaklıkta olup, 12 mahalle, 28 köy ve kasabası bulunan ilçenin merkez alanı 1604 km2,
denizden yüksekliği 1210 m.’ dir. İlçe güneyde Orta Toroslar silsilesine mensup 2140 m
rakımlı Elmalı, Horoz, güneydoğuda Feke, kuzeydoğuda Develi dağları, batıda Seki dağları
ile çevrilidir. İlçe merkezini yakından kuşatan iç halkayı ise doğuda Belen, batıda Göbelli
ile Seki dağlarının etekleri, güneyde Çamardı oluşturur.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1016

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Şekil 1. Coleoptera morfolojisi (17)
Toros silsilesinin en önemli bölümünü meydana getiren Aladağlar Adana, Niğde, Kayseri
üçgende, Yahyalı’nın güneybatı kesimlerinde yüksek tepeleriyle kendini gösterir. Yılın büyük
bölümünde kar ve buzullarla kaplı, sarp ve yüksek dorukların bulunduğu bu yöre görüntü ve
yapı olarak Alpleri andırır. Tipik Orta Anadolu karasal iklimin hâkim olduğu ilçenin
güneyindeki ormanlık kesimlerinde tam olmasa da Akdeniz İkliminin etkisi görünür.
Merkezde kışları sert ve soğuk, yazlar ise sıcak ve kuru geçer. Kışın zaman zaman don
olayları meydana gelir. Isı ortalaması; yazları 29 derece, kışları –2 derecedir. Yahyalı’ya en
fazla yağış ilkbaharda düşer (18).

Resim 1. Yahyalı genel görüntüsü (23).
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Adli Entomolojinin Tarihsel Süreci
Adli entomolojik çalışmalar 13. yy.’dan günümüze kadar adli olayların aydınlatılması için
kullanılmıştır (Tablo 1).
Yıl

Çalışmayı
Yürüten
Kişi/Kişiler

Olay

13. yy.

Sung Tzu

“The book washing away of wrongs” adlı kitabını 1247 yılında
çıkartmıştır. Orak ile boğazı kesilen bir işçinin katilini aramak için
tesadüfen böcekleri keşfetmiştir. Kan izi görünmeyen orakta
Calliphoridae üyelerini görülmesine bağlı olarak suçluyu
yakalamıştır (3,4,5).

1775

Linnaeus

Sınıflandırma çalışmaları yaptığı sırada C. vomitoria’
keşfetmiştir. İdentifikasyon tanımı yapmıştır (6, 7, 8).

1831

Dr. Orfila

Sineklerin ölüm zamanı ile ilişkisini açıklamıştır (9, 6, 8).

1855

Dr. Bergeret

İlk modern adli entomolojik çalışmaları yapmıştır. Bir mahkemede
S. carnaria’nın larvasını delil olarak kullanmıştır (3, 7, 9).

1881

Dr. Reinhard

Adli böceklerin ilk sistematik sınıflandırma ile incelemiştir (3, 7,
9).

1894

Megnin

Adli böceklerin sınıflandırması için 15 yıllık bir çalışma sürecinde
bulunmuştur (5, 9, 10, 11, 12, 13).

1965

Payne

Domuz karkasının çürüme safhalarının toplamında 400 farklı
böcek türü bulmuştur (3, 5, 14).

2001

Goff

Adli böceklerin PMI da en iyi yöntem olduğunu ispatlamıştır (3, 5,
6, 10, 11, 14, 15, 16).

2003

Hancı, H.

Adli entomoloji hakkında bilgilendirici makale yazmıştır (4).

2007

Özdemir, S.

Coleoptrea faunasını belirlemiştir (6).

2008

Açıkgöz, A.

İnsan cesetlerini kullanarak entomolojik delilleri sunmuştur (5).

2009

Çoban, E.

Adli böceklerin toplanması ve taksonomik sınıflandırmasını
yapmıştır (16).

2010

Selçuk, S.

Türkiye’de jandarma personelini adli entomolojik bilgilendirme
yapmıştır (3).

2016

Özdemir, A.

Adli entomolojinin dünya da hukuksal incelemelerini yapmıştır
(12).

ı

Tablo 1. Adli entomolojinin tarihçesi
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MATERYAL – METOD
Araştırmamız Nisan 2018 – Ağustos 2018 aylarını kapsamaktadır. Bu çalışma için 25 adet
deney hayvanı olan Rattus rattus kullanılmıştır. Her ayın 1’inde 5 adet rat deneysel araziye
incelenmek üzere bırakılmıştır. Günlük olarak incelemeler yapılıp örnekler toplanmıştır
(yumurta, larval dönemler, pupa, ergin). Ay sonunda kalan iskeletler toplanıp uygun atık
birimlerine atılmıştır. Toprak havalandırılarak yeni ratlar için zemin hazırlanmıştır. Ratları
toprak üstüne bıraktığımızdan dolayı diğer etkenlerden korumak için özel kafes düzeneği
hazırlanmış ve kurulmuştur (Resim 7). Ortamın sıcaklığını ölçmek için dijital sıcaklık ve nem
ölçer kullanılmıştır. Toprağın 10 cm’lik sıcaklığını ölçmek ise civalı termometre
kullanılmıştır.

Resim 2. Çalışma alanı

ARAŞTIRMA BULGULARI
Dekompozisyon ve Ekolojik Süksesyon
Bir canlının ölümünden hemen sonra vücudunun fiziksel ve kimyasal kompozisyonunda
önemli değişimler meydana gelmeye başlar. Bu değişimler çevresel koşulların imkân
sağladığı ölçüde ölümden sonra geçen sürenin belirlenmesinde indikatör olabilmektedir.
Ancak çevresel koşulların çürüme aşamalarını etkilediği durumlarda bu indikatörlerden
faydalanmak imkânsız olmaktadır. (1, 2). Bu nedenle ölü bedenlerle direkt ya da dolaylı
olarak etkileşim içinde olan hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar adli araştırmaların
aydınlatılmasında özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. (20-22).Karasal çevre
koşullarında taze, şişme, ileri çürüme ve kuru kalıntılar olmak üzere dört farklı çürüme
aşaması tanımlanmaktadır (2).
Taze aşama; Ölümden sonraki ilk aşamadır.3-4 saattir. Et ve leş sinek (Calliphoridae)
yumurtaları ve 1. instar larvaları, gömücü böcek erginleri gözükmektedir (Resim 3. Taze
aşama).
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Şişme aşaması; Ölümden sonraki 2-3 gündür. Et ve Leş sinek yumurtaları ve 1, 2 ve 3. instar
larvaları, Gömücü (Silphidae) böcek erginleri ve larvaları, ceset böceği (Histeridae) ergin ve
larvaları gözükmektedir (Resim 3. Şişme aşaması).
Çürüme aşaması; 5-10 gün içerisinde aktif çürümedir.13-51 gün içerisinde ileri çürümedir.
Bu aşamadan sonra et ve leş sinek yumurtaları görülmez, 2. ve 3. instar larvaları gözlenir.
Gömücü böcek erginleri ve larvaları, ceset böceği ergin ve larvaları, Staphylinidae ergin ve
larvaları gözükmektedir (Resim 3. Çürüme aşaması).
Kuruma aşaması; 10-14 gün içerisindedir. Leş sinek ve et sineklerinin larvaları görülmez.
Post böceklerinin (Dermestidae) larva ve erginleri, ceset böceği ergin ve larvaları
gözükmektedir (Resim 3. Kuruma aşaması).

Resim 3. Dekompozisyon süreci

Fauna, Biyomorfoloji, Ekoloji ve Davranış Özellikleri
Çalışmamız kapsamında adli entomoloji bakımından önemli olan Coleoptera takımına ait;
Creophilus maxillasus (Linnaeus, 1758), Philonthus politus (Linnaeus, 1758), Philanthus
concinnus (Gravenhorst, 1802), Aleochara lata (Gravenhorst, 1832), Aleochara intricata
(Mannerheim, 1830), Saprinus subnitescens (Bickhardt, 1909), Dermestes frischii (Kugelann,
1792), Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767), Necrobia rufipes (De Geer, 1775), Lethrus sp.,
Brachinus sp. türleri tespit edilmiştir.
Creophilus maxillasus (Linnaeus, 1758)
Vücut parlak siyah, sarı – siyah kıllarla kaplıdır. 12 – 18 mm boyundadır. Holometabol
başkalaşım göstermektedir. Aktif çürüme evresinde gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem
aralığında yaşar. İç Anadolu da yaygın bir leş böceğidir. Habitat alanları geniştir. Yumurta
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1020

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
halinde inaktiftir. Larva ve erginleri predatördür. Rahatsız edildiklerinde iğneleri varmış gibi
savunma yaparak var olan organizmaları korkuttukları tespit edilmiştir. Dekompozisyonun
çürüme evresinde gözükmektedirler .
Philonthus politus (Linnaeus, 1758)
Vücut metalik bronz – kahverengidir. 12 – 15 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım
göstermektedir. Kuruma evresinde gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar.
İç Anadolu da yaygın bir leş böceğidir. Habitat alanları geniştir. Yumurtaları inaktiftir. Diğer
Coleopteralar içinde en az gözükenidir. Larvaları predatördür. Dekompozisyonun kuruma
evresinde gözükmektedirler .

Resim 4. Creophilus maxillasus (Linnaeus, 1758) (1.resim), Philonthus politus (Linnaeus,
1758) (2. resim), Philanthus concinnus (Gravenhorst, 1802) (3. resim), Aleochara lata
(Gravenhorst, 1832) (4. resim), Aleochara intricata (Mannerheim, 1830) (5. resim), Saprinus
subnitescens (Bickhardt, 1909) (6. resim) , Dermestes frischii (Kugelann, 1792) (7. resim),
Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767) (8. resim), Necrobia rufipes (De Geer, 1775) (9. resim) ,
Lethrus sp. (10. resim), Brachinus sp. (11. resim).

Philanthus concinnus (Gravenhorst, 1802)
Vücut parlak siyahtır. 5 – 7 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım göstermektedir.
Kuruma evresinde gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar. Habitat alanları
geniştir. İç Anadolu da yaygın bir leş böceğidir. Yumurtaları inaktiftir. Larvaları predatördür.
Dekompozisyonun kuruma evresinde gözükmektedirler.
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Aleochara lata (Gravenhorst, 1832)
Vücut mat siyahtır. 5 – 9 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım göstermektedir. Aktif
çürüme evresinde gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar. Habitat alanları
geniştir. İç Anadolu da yaygın bir leş böceğidir. Yumurtaları inaktiftir. Larvaları predatördür.
İleri çürüme evresinde baskın gözükmektedir. Dekompozisyonun çürüme evresinde
gözükmektedirler.
Aleochara intricata (Mannerheim, 1830)
Vücut kahverengi – siyahtır. 4.5 – 5 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım
göstermektedir. İleri çürüme evresinde gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında
yaşar. Habitat alanları geniştir. Karadeniz ve Ege bölgesi dışında Türkiye’ de genel yayılış
gösteren bir leş böceğidir. Yumurtaları inaktiftir. Larvaları predatördür. Dekompozisyonun
çürüme evresinde gözükmektedirler.
Saprinus subnitescens (Bickhardt, 1909)
Siyah vücutludur. 3.2 – 5 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım gösterir. Aktif çürüme de
gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar. Habitat alanları geniştir. İç Anadolu
da yaygın bir leş böceğidir. Yumurtaları inaktiftir. Larvaları predatördür. Dekompozisyonun
çürüme evresinde gözükmektedirler (6).
Dermestes frischii (Kugelann, 1792)
Kahverengi vücutludur. 6 – 10 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım gösterir. Kuruma
evresinde gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar. Habitat alanları geniştir.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin yaygın leş böceğidir. Yumurtaları inaktiftir.
Larvaları rahatsız edildiklerinde sıçrama davranışında bulunduğu tespit edilmiştir. Erginlerin
beslenmesi sonucu talaş benzeri bir artık bırakır. Dekompozisyonun kuruma evresinde
gözükmektedirler.
Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767)
Biyomorfoloji- Ekoloji- Davranış Özellikleri
Vücut koyu kahverengidir. 2.4 – 6 mm boyundadır. Hemimetabol başkalaşım gösterir.
Kuruma evresinde gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar. Habitat alanları
geniştir. İç Anadolu da yaygın bir leş böceğidir. Yumurtaları inaktiftir. Nimfler toprak altında
saklanır. Nemli havada toprak üstüne çıkarlar. Dekompozisyonun kuruma evresinde
gözükmektedirler.
Necrobia rufipes (De Geer, 1775)
Vücut metalik mavi – yeşildir. 4 – 8 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım gösterir.
Çürümenin her evresinde gözükür. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar. Habitat
alanları geniştir. İç Anadolu da yaygın bir leş böceğidir. Yumurtaları inaktiftir. Larvaları
genelde kuruma evresinde gözükür. Ergin ve larva predatördür. Rahatsız edildiklerinde ölü
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taklidi yaptıkları tespit edilmiştir. Dekompozisyonun taze, şişme, çürüme ve kuruma
evresinde gözükmektedirler.
Lethrus sp.
Vücut siyahtır. 15 – 20 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım gösterir. Düşük, orta ve
yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar. Habitat alanları geniştir. Ayçiçeği, fasülye ve asma
zararlısıdır. Yumurtaları inaktiftir. Larvaları ve erginleri bitki ile beslenir. Toprakta galeriler
açarak yumurtalarını o bölgelere bırakır. Mayıs ayından eylül ayına kadar aktiftir.
Dekompozisyonun hiçbir aşamasında gözükmemektedirler (19).
Brachinus sp.
Thoraxı kırmızı, abdomeni siyah renktedir. 1.5 – 2 mm boyundadır. Holometabol başkalaşım
gösterir. Orta ve yüksek sıcaklık – nem aralığında yaşar. Habitat alanları geniştir. Ağaçlık ve
ılıman ortamlarda yaşarlar. Yumurtaları inaktiftir. Larvaları ve erginleri etçil ve predatördür.
Savunma mekanizması gösterir (Hidrokinon ve hidrojen peroksiti birleştirir. Birleştime
sonucunda bileşiğin ısısı 100 dereceye kadar ulaşır ve dışarı atar). Dekompozisyonun hiçbir
aşamasında gözükmemektedirler (19).

TARTIŞMA – SONUÇ
Doğru bir ölüm sonrası geçen zamanı (PMI) tespit işlemi, Adli Entomolojinin en temel
konusudur. Sadece doğru bir tahmin ile herhangi bir ölüm olayında şüphelilerin azaltılması ya
da suçlunun bulunması mümkün olabilmektedir. Adli entomolojide kesin bir ölüm sonrası
geçen zaman tespiti de ancak entomolojik verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve
yorumlanması ile sağlanabilmektedir.
Leşlerin mevsime bağlı olarak farklı hızlarda bozunduğu bilinmektedir (20). Hem yapılan
deneyden elde edilen bulgulara göre hem de diğer çalışmalardan elde edilen bilgilere (4-11)
göre bütün çürüme evrelerinin ilkbahardan yaza doğru kısalma gösterdiği, yazdan sonra
sonbahara doğru yeniden uzamaya başladığı bilinmektedir. Süksesyon konusunda çalışan
çoğu araştırmacı (21, 22) çürüme evrelerini 4-6 evreye ayırarak incelemektedir. Şüphesiz
mevsime bağlı olarak yukarıda belirtildiği gibi bu çürüme evrelerinin süresi ve tespit edilen
türlerin leşte kalma süreleri değişikliğe uğramaktadır.
Diğer araştırıcılar tarafından belirtilen dört evreye ayrılan leşlerdeki çürüme evrelerinin ve bu
evrelere uygun leşe gelen grupların yaptığımız çalışmada da gözlendiği ve belirtilen grupların
geldiği tespit edilmiştir ancak tür seviyesinde dikkate alınabilecek bir farklılık olduğu da
belirlenmiştir (2,6,21). Özdemir ve Bana’ nın yaptığı çalışmalarda benzer türlerin belirlendiği
ancak süksesyon zamanlamasının farklılığı tespit edilmiştir (6,17).
Araştırma kapsamında tespit ettiğimiz türlerin, çürüme evrelerini dikkate alarak yaptığımız
değerlendirmede aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırmamızda daha verimli sonuç alabilmek için ratlar yüzeysel bırakılmıştır. Araştırmamız
da Yahyalı lokalitesinin yükseklik, sıcaklık ve nem başta olmak üzere ekolojik faktörlerin
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değişkenliği adli böceklerin süksesyonunu değiştirmiştir. Tespit edilen türlerde başlıca
gözüken davranışlar şöyledir;
 Creophilus maxillosus verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda rat
cesetlerini attıktan 3 – 4 sonra ile kuruma evresine kadar gözlemlenmiştir. Yaptıkları
agresif davranışlar ile sinek larvalarını korkuttukları tespit edilmiştir.
 Philonthus politus verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda cesetlerin
şişme evresinde de gözlemlenmiştir.
 Philonthus concinnus verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda
cesetlerin şişme evresinde de gözlemlenmiştir.
 Aleochara lata verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda cesetlerin
şişme evresinde de gözlemlenmiştir. Araştırma alanımızın yakınında bulunan hobi
bahçelerinin orada da dağılım göstermiştir. Emin olmamakla birlikte gübre kaynaklı
besinlere yöneldiği düşünülmektedir.
 Aleochara intricata verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda cesetlerin
şişme evresinde de gözlemlenmiştir
 Saprinus subnitescens verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda
cesetlerin taze evresinde gözlemlenmiştir.
 Dermestes frischii verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda cesetlerin
taze, şişme ve çürüme evrelerinde de gözlemlenmiştir. Cesette düzensiz delikler
açmıştır.
 Nitidula rufipes verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda D. frischii ile
birlikte yaşam göstermiştir ve D. frischii larvalarından korkmadıkları tespit edilmiştir.
 Necrobia rufipes verilen davranış özelliklerine ek olarak araştırmamızda kuruma
evresinde gözlemlenmiştir.
 Lethrus sp. verilen davranış özellikleri ile adli entomoloji arasında bir ilişki yoktur.
Tesadüfi türdür. Ceset kokusunun onu cezbettiği düşünülmektedir.
 Brachinus sp. verilen davranış özellikleri ile adli entomoloji arasında bir ilişki yoktur.
Sinek larvalarını kaçırdığı ve besin olarak tükettiği tespit edilmiştir. Tesadüfi türdür.
Karıncalar tarafından rahatsız edildiğinde savunma mekanizmasını kullandığı tespit
edilmiştir.
Araştırmamızda Coleoptera türlerinin davranış özelliklerinin çeşitliliği amaçlanmıştır. Bu
duruma bağlı olarak araştırmamız da bulunan Coleoptera türleri çürüme sürecini
hızlandırmıştır. Araştırmaya bağlı olarak bulunan Coleoptera türleri sıcaklık ve nemde
etkilenerek farklı davranışlar göstermişlerdir. Araştırmamız da mevcut çalışmalar ile (6-17,20
22) karşılaştırıldığında faunistik olarak benzerdir. Ama ekolojik ve etolojik faktörlerin
değişkenliği süksesyon zamanlamasını etkilemiştir.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NA İLİŞKİN SINIF
EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ
Trakya Üniversitesi
Özet
Atatürk ve maiyetinin bundan 100 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Türk’ün yeniden
dirilişi için yaktıkları bağımsızlık ateşi 9 Eylül 1922’de İzmir’in işgalden kurtarılmasıyla bütün
yurdu aydınlatmıştı. Atatürk “Nutuk” adlı eserine Samsun’a ayak basmasını anlatarak başlar ve
“Gençliğe Hitabe” ile bitirir.
Türkiye’de 19 Mayıs günü Samsun’da 1926 yılından itibaren “Gazi Günü” ya da “19 Mayıs
Bayramı” adıyla kutlanıyordu.19 Mayıs kutlamaları ise ilk olarak 24 Mayıs 1935 tarihinde
“Atatürk Günü” olarak Fenerbahçe Stadı’nda kutlandı. 20 Mayıs 1938 tarihli kanunla beraber
“19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaya başlandı. 19 Mayıs günü 1938 yılında
çıkarılan bir yasa ile “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmiştir. Bu bayramın
adı 1981 yılında “Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirilmiştir.
Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Temel Eğitim Bölümü Sınıf
Eğitimi Programı’nda öğrenim gören öğretmen adayı öğrencilerin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı” kavramına ilişkin algılarının ne yönde olduğunu metaforlar
aracılığıyla belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanan betimsel
bir alan araştırmasıdır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu öğretmen adaylarının “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kavramını hangi metaforlar aracılığıyla algılamakta
olduğu incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “yarı-yapılandırılmış anket formu”
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan form, demografik değişkenler ile katılımcıların “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı……gibidir, çünkü”cümlesini tamamlamaları istenen
bölümden oluşmaktadır.
Araştırmada elde edilen veriler, öğrencilerin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı” kavramı ile ilgili yazılı açıklamalarından elde edilmiştir. Toplanan verilerin
işlenmesinde metaforik içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada veriler öncelikle
frekans ve yüzde tabloları halinde özetlenmiştir. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı” kavramına yönelik algıları arasındaki ilişkiler ile bu algıların demografik özelliklere
göre benzerlik veya farklılıkları olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi; 20172018 öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, metafor, öğretmen
adayları, sınıf eğitimi
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1. GİRİŞ
Metafor kelime olarak, Grekçe “Metapherein” kelimesinden türetilmiş olup, Meta
(değiştirmek) ve pherein (taşımak) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur (Levine, 2005:
172). Metafor günümüzde, daha ziyade; “söylemi süslemeye yönelik bir söz sanatı” olarak
bilinmekle birlikte, Metafor kullanımı genel olarak; “dünyayı kavrayışımıza yardım eden bir
düşünme ve görme biçimi” anlamına gelmektedir. Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki metaforik
düşünme biçimi, dil ve bilim üzerinde olduğu kadar, insanın günlük yaşamında kendini ifade
edişi üzerinde de biçimlendirici bir etki yapmaktadır (Morgan, 1998: 14).
Metafor kavramı hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Metafor; sosyoloji ve felsefede
analoji, edebiyat ve dilbilim alanında; “eğreltileme, mecaz, ödünçleme, istiare”, eğitimbilim
alanında ise daha çok “benzetme” anlamında kullanılmaktadır. Fakat, bunların hiçbiri tam olarak
metaforik düşünceyi karşılayamamaktadır. Bu yüzden de doğrudan metafor kavramının tercih
edildiği görülmektedir (Zeren ve Yapıcı, 2014, Akt. Güneş, 2017:1-15).
1.1. Metafor Nedir?
Öğretimin iki temel prensibi bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta gitmektir.
Metaforlar bunu gerçekleştirirken soyut prensipleri açıklamak için somut örneklerden
yararlanırlar. Metaforlar, bilinen, görülen ya da fiziksel gerçeklik, bilinmeyen, görülemeyen ya
da ruhsal gerçekliği tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılırlar.
İnsanlar, algılama ve kelime hazineleri sınırlı olduğundan, bir kavramı anlayabilmek için,
başka kavramlarla kıyaslamalar yapmak zorunda kalmaktadır (Clarken, 1997: 4). Bu sebeple
Aristo döneminden beri daha ziyade romansal ve şiirsel anlatımda farklı şekillerde metafor
kullanımı söz konusu olurken, 1980’li yıllarda, Lacoff ve Johnson’un “Metaphors we live by”
isimli çalışmalarında geliştirdikleri “zihinsel metafor teorisi” olarak isimlendirilen bir teoriyle
metaforun önemi anlaşılmıştır. Lacoff ve Johnson’un ileri sürdükleri bu teoriye göre; “Kavram
sistemimiz büyük ölçüde metaforikse, o zaman düşünme tarzımız, tecrübe ettiğimiz her olgu ve
günlük olarak yaptığımız her şey bir bakıma metaforiktir” (Lakoff ve Johnson, 1980).
Metaforlar; “insanların gerçeğe ve dünyaya ilişkin düşüncelerini şekillendiren temel zihinsel
modellerden biridir”. Dolayısıyla metaforlar; “soyut veya karmaşık olan olguları, daha somut
veya tecrübe edilen olgularla karşılaştırarak, bu sayede bilinmeyen olgulara ilişkin anlayış
geliştirmeye imkân sağlarlar” (Ocak ve Gündüz, 2006 ).
Yob’a göre metafor; “bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu
anlamada ve açıklamada kullanılabileceği güçlü bir zihinsel araçtır” (Yob, 2003: 130). Bu
özelliğinden dolayı metaforlar öğrencilerin özellikle zor kavram ve terimleri daha net bir şekilde
anlamalarına yardımcı olarak soyut kavramların zihinde somutlaştırılması ve görselleştirilmesini
sağlamakta ve böylece öğrenilen bilgilerin akılda daha uzun süre kalmasını ve daha kolay
hatırlanmasını sağlayarak öğrenme motivasyonunu artırmaktadır. Metaforlar eğitim yönetiminde
müfredat geliştirme ve planlamada; öğretim alanında öğrenmeyi teşvik etme ve yaratıcı
düşünceyi geliştirmede, öğretmen eğitiminde ise öğretim uygulamalarını yönlendirmede ve
öğretmenlerin modern eğitim anlayışlarındaki yerlerini belirlemede bir araç konumundadır
(Arslan ve Bayrakçı, 2006: 100-106). Metaforlar, bireylerin hayatı, çevreyi, olayları ve nesneleri
nasıl gördüklerini; farklı benzetmelerle açıklamak ve anlamlandırmak için kullanılan bir araç
olarak düşünülmektedir (Cerit, 2008: 694, Akt. Ergin ve Beyoğlu, 2017).
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Metaforlar yaratıcıdır; çünkü zihnimizi benzerliklerin, ilişkilerin ve görüşlerin ötesine,
kendi yeniden yarattıkları benzerliklere, ilişkilere ve görüşlere yönlendirmektedir. Metaforlar,
keşiftir; çünkü kavramın daha önce taşıyamayacağı bir anlam boyutu keşfedilir ve bu şekilde
kavramın ve düşüncenin anlam ufku genişlemektedir (Demir, 2010: 12, Akt. Ergin ve Beyoğlu,
2017). Son yıllarda, dünyada olduğu gibi ülkemizde de metaforların belli başlı sosyal
ortamlardaki faaliyetlere nasıl rehber olduğu, inançları, tutumları ve değerleri nasıl
şekillendirdiği, örgütsel süreçleri nasıl gösterdiği ve örgütsel yaşamın oluşturulmasında nasıl
vurgulandığına yönelik olarak ilginin arttığı görülmektedir (Çelikten, 2006: 270). Bu ilgi hayatın
her alanında olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da kendisini göstermektedir.
Tarih dersinin öğretiminde de öğrencilerin metafor oluşturdukları görülmektedir (Güven
ve Güven, 2009). Tarih dersi kavramlar konusunda oldukça zengin bir derstir. Bu durumda Tarih
dersinde öğrencilerin birçok metafor oluşturabileceği anlamına gelmektedir. Özellikle birçok
soyut kavramı öğretmeye çalıştığımız bu derste kavramların öğretimi ve öğrenilen kavramların
kalıcılığının sağlanması oldukça önemlidir. Öğretmen adaylarının “devrim” kavramını daha
önceki öğretim programlarında verildiği gibi doğru olarak öğrenip öğrenmedikleri ve bu
kavrama ilişkin metaforlar oluşturup oluşturamadıkları anlaşılacaktır (Şehirli 2017: 349-364).
1.2. Metaforun Tarihçesi
Felsefede metafor, İlkçağ felsefesi filozoflarının eserlerinde karşımıza çıkmaktadır (Keklik
1987b:26). Metafor yoluyla düşüncelerini ifade ederek üslubunu güzelleştiren en eski filozof ise
Pitogoras olmuştur (M.Ö. 570-494?) (Kranzdan aktaran Keklik, 1990a:13). İlkçağda metaforu
kullanan en eski düşünürlerden biri de Socrates (M.Ö. 468-399) olmuştur (Draaısma, 2007: 4748). İlkçağ felsefesinde metaforlara önem veren filozoflardan biriside Platon’dur (M.Ö. 427-347)
(Keklik, 1987b:73, Akt. Güneş, 2017:1-15).
2. EĞİTİM VE METAFOR
Wayne C. Booth, edebiyat eleştirmeni olup metafora yönelik ilginin giderek arttığını ve
2039 yılına kadar metaforla ilgilenen öğrencilerin insanlara göre daha fazla olacağını 1978
yılında dile getirmiştir (Booth, 1978: 49). Shuell (1990) ise; “Eğer bir resim 1000 kelimeye
bedelse, bir metafor da 1000 resme bedeldir” diyerek metaforun gücünü vurgulamaktadır. Bir
resim sadece statik bir imge sunarken, bir metafor bir olgu hakkında düşünmek için zihinsel bir
çerçeve sunar. Kullanılan metaforlar bireyin düşünce şeklini oluşturur. Bireyin özel bir durumda
neler gördüğünü, bir olayı yorumlama şeklini, olası çözüm yollarını ve ne şekilde davranacağını
belirler. Metaforik dil ve düşünce üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkan Gibbs (1999: 30),
öğrenciler ve metaforla ilgilenen diğer araştırmacılar tarafından metafor araştırmasının en iyi
şekilde nasıl yapılacağını sorgulamaktadır (Akyol, 2017:74).
2.1. Metaforların Öğrencilere Sağladığı Faydalar
Vygotsky perspektifinden metafor anlayışı, söylemde harekete geçirilen geçici kavramlar
veya zihinsel alanlar ile uyumludur ve sürekli gelişerek tutarlı hale gelir. Aynı zamanda
Vygotsky (1962) ve Wertsch (1985) tarafından da belirtildiği gibi, kelime ve kavramların anlam
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oluşturma ve genişletme sürecinde dilin ve düşüncenin keskin etkileşimini vurgular. Metafor
anlayışı, Slobin’den sonra “konuşup düşünmek” denebileceği, “sosyal düşünme biçimi”
dinamikleri yoluyla anlam ve yapısal tutarlılık oluşturma sürecidir. Ortak anlayış inşası veya
aracılığıyla söylemde metafor, çocuğun bireysel anlayışının inşasına ve yeniden
yapılandırılmasına giden yolda önemli bir adım olabilir (Cameron, 2003: 35-36). Metaforlar,
öğrencilerin temel kavramlar, modeller ve konular hakkındaki farkındalıklarını arttırmaya
yardımcı olarak eğitimde yararlı bir işlev görürler (Cortazzi ve Jin, 1999: 150). Cameron,
metaforun gelişim veya öğrenmeye nasıl katkıda bulunduğunu sorgulamaktadır (Cameron, 2003:
36-38).
Thomas (2006: 115-116) yaptığı araştırma sonucunda, metaforun değerini öğrencileri üst
bilişsel düşünmeye, gelişme ve iyileştirmeye çekmek için bir araç olarak gösteren aşağıdaki
noktaları önermektedir:
-Öğrenciler metaforu anlayabilir ve eğitim-öğretim konusundaki görüşlerini ve öğrenci olarak
rollerini metafor kullanarak tanımlayabilirler.
-Öğrencilerin öğrenme kavramını, öğrenci olarak rollerini ve/veya öğrenme sürecini
kavramsallaştırmak için metafor kullanması üst- bilişsel bir deneyimdir.
- Yapılandırmacılık ile tutarlı bir eğitim-öğretim anlayışı metafor kullanarak öğrencilere
iletilebilir.
-Öğrencilerin öğrenme kavramındaki, öğrenci olarak rollerindeki ve/ veya öğrenme
süreçlerindeki değişim metafor kullanarak bir dereceye kadar izlenebilir (Akyol, 2017: 80-81).
2.2 Metaforların Öğretmenlere Sağladığı Faydalar
Öğretmenlerin kendi metaforlarına ilişkin farkındalıklarını arttırmaları, kendi
deneyimlerini yansıtmalarına ve profesyonelce gelişmelerine yardımcı olabilir (Cortazzi ve Jin,
1999: 150). Öğretmenlerin sınıf uygulamaları için kendi metaforlarının ortaya çıkarılması ve
tartışılması, metaforları ile uygulamalarının nasıl geliştiğine ilişkin düşünceleri, mesleki
uygulama ve özeleştiri ile ilgili farkındalıklarını arttırmak için profesyonel gelişim süreçlerinde
doğrudan pedagojik bir işleve sahiptir. Bir öğretmenin kişisel veya mesleki benlik imgesi, sadece
ideal bir amaç ya da uygulamanın bir yansıması değil, uygulamayı belirli yönlerde şekillendiren
baskın bir çerçevedir (Cortazzi ve Jin, 1999: 155). Öğretmen yetiştirmeyle ilgilenen bazı
araştırmacılar, metaforların öğretmenlerin öğretimle ilgili temel inançlarının bilişsel ve duyuşsal
ana fikrini temsil ettiğini göstermektedir. Öğretmenlerin metaforlarının incelenmesi onların
bilişinin önemli yönlerini incelemek için verimli, dolaylı bir yol gibi görünmektedir.
Öğretmenlerin nasıl plan yaptığı ya da karar verdiği veya deneyimlerini nasıl ifade ettikleri buna
örnek verilebilir (Munby, 1986’dan aktaran Cortazzi ve Jin, 1999: 155).
Metaforlar öğretmen adaylarının, öğretmen eğitimi sırasında belli olgulara ilişkin sahip
oldukları zihinsel imgeleri açığa çıkarmada, anlamada ve değiştirmede güçlü bir “pedagojik
araç” olarak kullanabilir. Öğretmen adaylarının “öğretmenlik meslek bilgisi” alanıyla ilgili
derslerde eğitimle ilgili öğrenci, öğretmen, bilgi, okul vb. gibi farklı kavram ve olgulara ilişkin
metafor üretmeleri ve bunları paylaşmaları istenebilir. Öğretmen adayları, kendileri ve
arkadaşlarının metafor imgelerini analiz ettikten ve bu imgelerin sundukları alternatif
kavramsallaştırmaların farkına vardıktan sonra, onlara bu kavram ve olgulara yeni bakış açıları
getiren metafor imgeleri tanıtılabilir. Bu yolla öğretmen adaylarının belli eğitimsel olgulara
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1030

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
yönelik kendi zihinlerinde oluşturdukları şemaları anlamaları ve gerektiğinde bunları yeniden
yapılandırmaları sağlanabilir (Saban, 2008).
Perry ve Cooper (2001), öğretmen eğitimcilerindeki değişimi yansıtması açısından
metaforların iyi aynalar olduğunu vurguladıkları çalışmalarında, yansıtma için eğitici bir araç
olarak metafor kullanımını incelemiştir.
Cortazzi ve Jin (1999:160-161), Low (1988) ve Ortony vd. (1979) tarafından yapılan
çalışmalara da işaret ederek, “Öğretmenler neden metafor kullanır?” sorusuna ilişkin olarak,
öğretmenlerin çeşitli nedenlerden dolayı metafor kullandığını açıklamaktadır (Akyol, 2017:8183).
2.3. Metaforların Araştırmacılara Sağladığı Faydalar
Metaforlar bir işin içyüzünü görmeyi sağlar. Metaforların güçlü yönleri olduğu gibi zayıf
yönleri de vardır. Metaforlar görmenin yollarını açarken, görmemenin yollarını da gözler önüne
serer. Metaforlar yeni tarzda görmeye, düşünmeye ve davranmaya özendirir. İçgörü ufkunu
genişletir ve yeni olasılıkların önünü açar. Metaforlar yeni metaforlara yol açarak, rekabet
halinde ve tamamlayıcı bir kavrayış mozaiği yaratır (Morgan, 1998: 392-397). Kültürlerarası
öğrenme bağlamında metaforlarla sıklıkla karşılaşıldığı için metafor kullanımını incelemek,
iletişimde ve öğrenmede farklı kültürel yönelimleri açığa çıkarabilir (Cortazzi ve Jin, 1999:150).
Metaforlar çalışılan bir konu, olgu, olay ve durum hakkında çok sağlam, zengin bir resim sunar,
görsel bir imaj sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 242). Metaforu bir araştırma aracı olarak
kullanmak, çoğunlukla katılımcılardan dilbilimsel metaforlar toplamak, metaforları sözlüksel
bağlantılarla gruplara ayırmak ve gruplara kavramsal metafor etiketleri vermek oldukça popüler
hale gelmiştir. Kavramsal metafor etiketleri, araştırmacı tarafından veride bulunan bilgiye
uyacak şekilde de seçilebilir (Cameron, 2003:240, Akt. Akyol, 2017:83-84).
3. 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş
Savaşı’nın başladığı gün olan 19 Mayıs, her yıl ülke genelinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19
Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Atatürk Millî
Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı
gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü.
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak
basmasıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen şartlar içinde kurtuluş
çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak
“Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan
yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun’a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk’ün
Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı ile başlatmasından bellidir.
Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı
İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü
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manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol
geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen
Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü.
Atatürk’ün bu yolculuğu Türk Milleti için bir dönüm noktası ve kurtuluşun başlangıcı
oldu. Atatürk Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19
Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti.
Atatürk, “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!
Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun
ve mesudum” derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.
Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk
gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade
etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır: “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek
fikirli demektir.” Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır: “Beni görmek demek,
mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve
hissediyorsanız, bu kâfidir”. Atatürk’ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle
mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman
göz önünde tutarak, 19 Mayıs günlerini Atatürk’ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız.
(MEB. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden aktaran; Tarih:19.05.2017,
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1499913-19-mayis-genclik-ve-spor-bayrami-nedir19-mayista-ne-oldu) (Ateş, 2003, Akbulut, 1995, Aslan 2011)

3.1. 19 Mayıs Kutlamaları ve 19 Mayısın Gençlik ve Spor Bayramı Oluşu

Atatürk, 19 Mayıs 1938’de Ankara Stadyumu’ndaki bayram törenine katıldı.
Milli Mücadele’nin başlangıcı olarak kabul edilen ve tarihimizde önemli bir yere sahip
olan 19 Mayıs 1919’un ebedileştirilmesi için Samsun halkı, 1926 yılını “Gazi Günü” olarak
kutlanmasına karar verdi. 1927 yılında ise Gazi Heykelinin temel atma töreni, Gazievi (Bugünkü
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Gazi Müzesi) önünde yapılan konuşmalar ve askerler, okullar ile cemiyetlerin düzenlediği fener
alayları ile “Gazi Günü” kutlamaları üç ayrı törenle kutlanmıştır.
21 Haziran 1938’de TBMM’nin yasa tasarısı kanunlaşmak üzere Cumhurbaşkanının
onayına sunuldu. Söz konusu kanun 4 Temmuz 1938 tarih ve 3950 sayılı kanuna göre, 2739
Sayılı Kanun’un ikinci maddesine bir fıkra eklenerek, Mayıs ayının 19. Günü “Gençlik ve Spor
Bayramı” adını aldı. 19 Mayıs 1939’dan bu zamana kadar “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak
kutlanmaktadır.
Atatürk, 19 Mayıs’ı resmi bayram günü olarak görememiş çünkü buna ömrü yetmemiştir.
Buna istinaden 1981’e kadar bu adla anılan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 17 Mart 1981
tarih ve 2429 Sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” ile isim değişikliğine
uğratılmış, söz konusu kanunun 2. maddesinin A) fıkrası 2. ayırımında, “2. 19 Mayıs Günü
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.” denilmiştir. Artık bu bayram, sadece
Samsun’da kutlanan
Gazi
Günü değil, umum
milletin bayramı
olmuştur.
(https://www.samsun2019.com.tr/icerik/80/basangictan-bugune-19-mayis-kutlamalari/)
(Ateş,
2003, Akbulut, 1995, Aslan 2011)
4. ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmada, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği Anabilim
dalında öğrenim gören öğrencilerin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”
kavramına yönelik metaforik algılarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Öğrencilerin “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kavramına ilişkin algılarının tespit edilmesi
açısından bu kavramı neye benzettikleri, nasıl algıladıkları ve zihinlerinde oluşan imgelerin
ortaya çıkarılmasında hangi metaforların kullanıldığı analiz edilmiş, cinsiyet, yaş ve anabilim
dallarına göre aralarında farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın amacı
doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır:
1. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği anabilim dalı
öğrencilerinin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kavramına ilişkin
oluşturdukları metaforlar nelerdir?
2. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği anabilim dalı
öğrencilerinin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kavramına ilişkin
oluşturdukları metaforlar nelerdir?
5. YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmada kullanılan model, araştırmanın örneklemi, veri toplanması ve
çözümlenmesi açıklanmaktadır.
5.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan form, cinsiyet, yaş gibi demografik değişkenler ve katılımcıların “19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı……gibidir” cümlesinde ve “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı……gibidir, çünkü” cümlesinde tamamlamaları
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istenen iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin forma yazdıkları cevaplar, bu araştırmada
temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Şurası unutulmamalıdır ki; anketler de bir veri toplama
aracı olmasına karşılık geçerlik-güvenirlikleri hesaplama ile belirlenememektedir (Ergin, D. Y.,
1995).
Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma desenlerinden
“olgubilim”, verilerin değerlendirilmesinde ise metaforik içerik analizi ve betimsel analiz
teknikleri kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olunan ama ayrıntılı bir anlayışa sahip
olunamayan olgulara odaklanmaktadır. Bireylerin yaşadıkları ortamda karşılaştıkları olgularla
ilgili olarak ne algıladıkları ve deneyimlerinin neler olduğu üzerinde durarak olguyla ilgili
algısını ortaya koyma çalışmaktadır. Olgubilim, bireylerin tümüyle yabancı olmadığı aynı
zamanda da tam anlamını kavrayamadığı olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun
bir araştırma zemini yaratmaktadır (McMillan & Schumacher, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2008).
5.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evreni; 2017-2018 öğretim yılının ikinci yarısında Edirne ilinde bulunan
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği anabilim
dalı öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi
Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği 1.sınıf (n=80), 2.sınıf (n=107) 3.sınıf (n=84), 4.sınıf (n=115)
toplam 386 öğretmen adayı oluşturmuş, 341 geçerli geri dönüş alınmıştır.
5.3. Araştırma Verilerinin Toplanması
Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği Anabilim dalında
eğitim alan öğrencilerin “devrim” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit
ederek karşılaştırmak amacıyla, her bir öğretmen adayından “19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı……gibidir, çünkü” cümlesini tamamlaması istenmiştir. Bu ibarenin
yazılı olduğu boş bir form verilerek bir ders süresi zaman tanınmıştır. Öğretmen adaylarının
sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak bu metaforun gerekçesini yazmaları istenmiştir.
5.4. Sınırlılıklar
Araştırma; 2017-2018 öğretim yılı ile, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile,
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği anabilim
dalı öğrencileri ile, 341 öğrenci ile, Araştırma “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı” kavramına ilişkin metafor oluşturma becerisi ile sınırlıdır.
6. BULGULAR VE YORUM
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramına ilişkin metaforlar frekans
ve yüzde dağılımlarıyla tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Öğretmen adaylarının bu kavrama
ilişkin olarak frekansı 2 ve yukarı olmak üzere toplam 191 adet geçerli metafor üretmiş oldukları
görülmektedir.
Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; “gençlik,
güneş (f=11, %3,23), umut, yeniden doğuş (f=10, %2,93), başlangıç (f=8, %2,35), çiçek, gençler
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(f=7, %2,05), dinamizm, gelecek, meşale (f=6, %1,76), ağaç (f=5, %1,47), Bahar, fidan,
özgürlük, cesaret, çeviklik, deniz, doğum günü, filiz, gökkuşağı, gösteri, mücadele, olimpiyat,
sağlık, spor şenliği, (f=3, %0,88), altın, anı defteri, armağan, dayanışma, diriliş, dünya, el feneri,
enerji, festival, gemi, harita, hatıra defteri, hatırlamak, heykeltraş, ışık, kurtuluş, kuş (f=2,
%0,59), olmuştur. Dolayısıyla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramına
ilişkin öğretmen adayları tarafından çok sayıda farklı metafor kullanıldığı ifade edilebilir. Trakya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin üretmiş oldukları
metaforlar incelendiğinde genel olarak çok olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır.
(Tablo 1)

Tablo 1. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar
f

%

f

%

f

%

1

gençlik

11

3,23

19

cesaret

3

0,88

37

dayanışma

2

0,59

2

güneş

11

3,23

20

çeviklik

3

0,88

38

diriliş

2

0,59

3

umut

10

2,93

21

deniz

3

0,88

39

dünya

2

0,59

4

yeniden doğuş

10

2,93

22

doğum günü

3

0,88

40

el feneri

2

0,59

5

başlangıç

8

2,35

23

filiz

3

0,88

41

enerji

2

0,59

6

çiçek

7

2,05

24

gökkuşağı

3

0,88

42

festival

2

0,59

7

gençler

7

2,05

25

gösteri

3

0,88

43

gemi

2

0,59

8

dinamizm

6

1,76

26

mücadele

3

0,88

44

harita

2

0,59

9

gelecek

6

1,76

27

olimpiyat

3

0,88

45

hatıra defteri

2

0,59

10

meşale

6

1,76

28

sağlık

3

0,88

46

hatırlamak

2

0,59

11

ağaç

5

1,47

29

spor şenliği

3

0,88

47

heykeltraş

2

0,59

12

bahar

4

1,17

30

altın

2

0,59

48

Işık

2

0,59

13

fidan

4

1,17

31

anı defteri

2

0,59

49

kurtuluş

2

0,59

14

özgürlük

4

1,17

32

armağan

2

0,59

50

Kuş

2

0,59

15

sevgi

4

1,17

33

azim

2

0,59

51

tohum

2

0,59

16

askerlik

3

0,88

34

baba

2

0,59

52

tören

2

0,59

17

Atatürk Sevgisi

3

0,88

35

bağımsızlık

2

0,59

diğer

150

43,99

18

bayrak

3

0,88

36

büyümek

2

0,59

Toplam

341

100,00

Öğretmen adaylarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramınaına
ilişkin olarak frekansı 1 (%0.29) olmak üzere toplam 150 adet geçerli metafor üretmiş oldukları
görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin üretmiş oldukları frekansı 1 olan bu
metaforlar incelendiğinde genel olarak “olumlu algı” içerisinde oldukları anlaşılmaktadır.
(Tablo 2)
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Tablo 2. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Kavramına İlişkin Metaforik Analiz Frekansı 1 olan
Kodlar
1
aile
51
dostluk
101 okul
2
akarsu
52
dönüm noktası
102 onur
3
anıt
53
durmadan koşan atlet
103 ordu
4
atalarımızı anmak
54
düğün
104 orman
5
Atatürk'ü Anma Gençlik ve S.Bayramı
55
eğlence
105 öğrenci
6
ateş
56
en güzel yenilik
106 öğretmen
7
ateş böceği
57
en özel gün
107 ölüm
8
atılan ilk ok
58
esir birinin azad olması
108 özlem
9
ay ve hilal
59
etkinlik
109 özlenen birine kavuşmak
10
ay yıldızlı balon
60
evladına ümit besleyen baba
110 özlü sözler
11
ayakkabı
61
farz
111 parlayan güneş
12
aydınlık bir ışık
62
geçit töreni
112 pasta
13
ayna
63
geçmişini unutmamak
113 pizza
14
bakımsız bir stadyum
64
gölge
114 posta
15
başkaldırı
65
gurur
115 reşit olmak
16
başlamak
66
gün doğumu
116 sağlam bir ip
17
başyapıt
67
günlük
117 Samsun
18
bayram havası
68
hareketlilik
118 sevinç
19
beraberlik
69
harika bir gün
119 sirkülasyon
20
beyaz renk
70
hayata yeniden tutunma
120 sonsuz denizler
21
bina kolonu
71
hediye
121 sonsuzluk
22
bir bütünün parçaları
72
hırs
122 sönmüş bir mum
23
bir genç insan
73
hızlı akan kan
123 su
24
bir işe başlamak
74
hiperaktif çocuk
124 şampiyonluk
25
bir liseli
75
hürriyet
125 şarkı
26
birbirine kenetlenmiş kardeşler
76
ileriye bakış
126 şelale
27
birlik
77
ilkbaharda açan çiçek
127 tazı
28
bisiklet
78
insandan bayrak yapmak
128 tek yumruk
29
bize ait bir değer
79
inşaat direği
129 teşekkür günü
30
boş bir sayfa
80
kalp
130 trambolin
31
buğday başağı
81
karanlıktaki ışık
131 tüylerin diken diken olması
32
büyüdüğünü fark etmek
82
kararlılık
132 uçsuz bucaksız ufuk
33
ciddiyet
83
karıncalar
133 uçurtma
34
coşkulu bir genç
84
kıvılcım
134 uykusuz geceler
35
çalar saat
85
kitap
135 uzay boşluğu
36
çocuğun yürümeye başlaması
86
konfeti
136 uzun bir parkur
37
çocukça hoş duygular
87
konser
137 ülke
38
çocukluk
88
koşu çizgisinin başlangıcı
138 üniversiteler
39
çorap söküğü
89
kuğu
139 vapur
40
çoşku
90
kule
140 yağmur sonrası toprak kokusu
41
dans etmek
91
kutup yıldızı
141 yağmurun yağması
42
değerli bir armağan
92
lunaparkta ki çocuklar
142 yamaç paraşütü
43
değişim
93
maç
143 yanan ateş
44
deli bir ruh
94
melankoli
144 yarın
45
dinamo
95
merdivenin ilk basamağı
145 yarış
46
direk
96
meyve bahçesi
146 yıldırım
47
direniş
97
milat
147 yol
48
disiplin
98
Mustafa Kemâl Paşa
148 yükselmek
49
doğan güneş
99
nevruz
149 yürüyüş
50
doğum
100 ok ve yay
150 zafere giden yol
Toplam
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Aşağıda Tablo 3'de öğrenciler tarafından üretilen metaforlara “…çünkü” denilerek
verilen cevaplar frekansı 2 ve daha yukarı olanlar (toplam f=261) yüzdesine göre verilmiştir.
Tablo 3. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”
Frekans Dağılımı

Kavramına İlişkin Metaforların Gerekçeleri ve

Atatürk, Samsun'a çıkarak millî mücadeleyi başlatmıştır
19 Mayıs'ta Atatürk'ü anarız ve açtığı yolda ilerlediğimizi düşünürüz
Türk gencine sorumluluğunu hatırlatır
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini Türk Gençliği'ne emanet etti
Atatürk'ün bütün ümidinin gençlikte olduğunu anımsatır
Atatürk'e olan saygı ve minnettarlığımızı gösteriyoruz
gençlere armağan edilen bir gündür
gençlerimizin, ülkemizin geleceğidir
Türk Milleti'nin bağımsızlığı için bir umut oldu
millî mücadelenin başladığı gündür
gençlik umuttur
19 Mayıs'ta yeni ufuklara yol açıldı
ulusun bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır
spora verilen değeri anlatır
gençler, geleceğimizi aydınlatır
Diğer
Toplam

f
39
29
24
21
20
18
18
17
17
15
14
9
8
7
5
80
341

%
11,44
8,50
7,04
6,16
5,87
5,28
5,28
4,99
4,99
4,40
4,11
2,64
2,35
2,05
1,47
23,46
100,00

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen
metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan
açıklamaların frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek
frekansa sahip olan gerekçeler; “Atatürk, Samsun'a çıkarak millî mücadeleyi başlatmıştır
(f=39, %11,44), 19 Mayıs'ta Atatürk'ü anarız ve açtığı yolda ilerlediğimizi düşünürüz (f=29,
%8,50),Türk gencine sorumluluğunu hatırlatır (f=24, %7,04), Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti'nin geleceğini Türk Gençliği'ne emanet etti (f=21, %6,16), Atatürk'ün bütün
ümidinin gençlikte olduğunu anımsatır (f=20, %5,87), Atatürk'e olan saygı ve
minnettarlığımızı gösteriyoruz, gençlere armağan edilen bir gündür (f=18, %5,28),
gençlerimizin, ülkemizin geleceğidir, Türk Milleti'nin bağımsızlığı için bir umut oldu (f=17,
%4,99), Millî Mücadele’nin başladığı gündür (f=15, %4,40), gençlik umuttur (f=14,
%4,11).” Adayların genel olarak çok olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 3).
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen
metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların
frekansı 1 (%0.29) olan gerekçeler Tablo 4'de alfabetik sıra ile verilmiştir:
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Tablo 4. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Metaforlarının Gerekçeleri ve Frekansı 1 Olan
Kodlar Dağılımı
Akarsu; kollara ayrılır ve her bir kol, bir bölgeye
1
41
hep anacağız, hiç bitmeyecek
hayat verir
2
aklıma bayram gösterileri gelir
42
her bir genç, bir çiçeği temsil eder
her birey, bütünün parçalarından biridir. Gençler
3
aydınlatır
43
birer parçadır
4
bahar gibi taptaze ve mutluluk vericidir
44
her filizlenen ağaç, bu ülkenin büyüyen gençleridir.
baharın insanlara kattığı enerji gibi bizlere inanç,
5
45
her taraf bayraklarla dolar, coşkuyla kutlarız
güç ve kudret verir
6
bir liselinin içindeki heyecanı ve enerjiyi çağırıştırır
46
her yıl aynı gün kutlanır
biz çocukken bu gösterileri izler ve 19 Mayıs'ın
7
47
her zaman heyecan dolu ve umut vericidir
önemi ve değerini anlamaya çalışırdık
8
bize başarı ruhu getirir
48
herkesi mutlu eder
9
bize her yönden ışık tutan önderimizi anarız
49
hüznün ve sevincin aynı anda yaşandığı bir gündür
10
bizi harekete geçirir
50
hüzün ve mutluluğu bir arada tattırır
böyle özel ve güzel bir bayrama sahip olarak
11
51
ışığı kendinden olan, tükenmez bir enerji kaynağıdır
sağlığın önemini daha iyi anlarız
içinde; mutlu geçen kutlamaları, coşku ve kalabalığı
12
bu bayramı gösteriler yaparak kutlarız
52
barındırır
13
büyük adımlar atılmadan önceki başlangıçtır
53
içindeki çoşku tükenmez
14
canlıdır, renklidir, mutluluk verir
54
insanı dinamik hissettirir
15
daima dinamik ve etkindir
55
insanları önünü görebilmesi için aydınlık sağlar
16
daima güzel hatırlanır
56
karanlıkta yol gösterir
17
değer verilir
57
koşucular ve atletler akla gelir
18
dinamik, neşeli ve umutlu bir gündür
58
köküne bağlıdır fakat özgürce hareket eder
19
dolu dolu, eğlenceli geçer
59
kutlamalar ve etkinlikler vardır
nasıl ki bir ev direkleri olmadan ayakta duramazsa
20
duygulandırır ve gururlandırır
60
bu vatan da gençler olmadan ayakta duramaz
21
Dünya'ya benziyor
61
o gün herkes tıpkı bir gökkuşağı gibidir
22
etrafa ışık saçar
62
olgunlaşmış ve hasat veren başak, gençleri hatırlatır
23
farklı olanlar, bir arada bütünü oluşturur
63
olgunlaştığını hissettirir
24
farklılıkları, bütünlüğü ve coşkuyu çağrıştırır
64
olumlu sonuçlar umut ederek bir adım atıldı
25
genç sporcular, gösteri düzenler
65
ömrümüzün en verimli dönemi gençliktir
26
gençler, bu bayramda gösteriler yaparlar
66
önemli ve güzeldir
gençler, bugüne özel giyinir ve bayramı müzik
27
67
önemlidir ve öğreticidir
eşliğinde kutlarlar
gençler, dans,oyun ve spor etkinlikleriyle şölen
28
68
özel anılar barındırır
oluştururlar
sahip olmak, mutluluk verir. Onu koruruz ve
29
gençler, hep enerjik ve hareketlidir
69
kaybetmek istemeyiz
30
gençlere dinç hissettirir
70
şenlik, mutluluk, esenlik vardır
31
gençlerimiz, hep dinamik olmalıdır
71
şu zamanda sahip çıkmamız, çok zordur
gençlerin çiçek gibi açtığı, tüm renklerin birleştiği
uzun ve zorlu bir sürecin sonucunda kazanılan
32
72
bir bayramdır
zaferdir
33
gençlik, hareketliliği ve hızı gerektirir
73
vatanın kurtuluşunda atılan ilk adımdır
34
gençlik, her zaman var olmaktadır ve olacaktır
74
yaşam için olmazsa olmazdır
35
gençlik, şelale gibi gürül gürül ve süreğendir
75
yaşanılanlar hatırlanır, gözden geçirilir
36
günden güne büyüyen çınarın başlangıcıdır
76
yıllar geçtikçe daha da değerlenir
37
günümüzde artık yeteri kadar ilgi gösterilmiyor
77
yuvadan uçup gitse bile yuvasını unutmaz
38
günün anlam ve önemini ifade eder
78
zafer mücadelemiz, bu yoldan geçer
39
güzeldir, renklidir
79
zeki, çevik ve kuvvetliler anımsanır
hatıralarında yaşattığın birine kavuşmayı ve sana
40
80
zorlu bir geleceğe doğru yılmadan yürümektir
huzur verenin geldiği günü anımsatır
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7. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma sonucunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramına
ilişkin öğretmen adayları tarafından “çok sayıda farklı metafor kullanıldığı” ifade edilebilir.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Sınıf
Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğretmen adaylarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı kavramına ilişkin üretmiş oldukları 341 adet metafor incelendiğinde
genel olarak olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan,
en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; “gençlik, güneş (f=11, %3,23), umut, yeniden doğuş
(f=10, %2,93), başlangıç (f=8, %2,35), çiçek, gençler (f=7, %2,05), dinamizm, gelecek, meşale
(f=6, %1,76), ağaç (f=5, %1,47), olmuştur. Dolayısıyla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından çok sayıda farklı metafor
kullanıldığı ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının bu
kavrama ilişkin üretmiş oldukları metaforlar incelendiğinde genel olarak olumlu algı içerisinde
oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 1)
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen
metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların
frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan
gerekçeleri kategorize ettiğimizde çeşitli gerekçeler ileri sürmüşlerdir:
-Atatürk, Samsun'a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmıştır (f=39, %11,44),
-19 Mayıs'ta Atatürk'ü anarız ve açtığı yolda ilerlediğimizi düşünürüz (f=29, %8,50),
-Türk gencine sorumluluğunu hatırlatır (f=24, %7,04),
-Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini Türk Gençliği'ne emanet etti (f=21, %6,16),
-Atatürk'ün bütün ümidinin gençlikte olduğunu anımsatır (f=20, %5,87),
-Atatürk'e olan saygı ve minnettarlığımızı gösteriyoruz, gençlere armağan edilen bir gündür
(f=18, %5,28),
-gençlerimizin, ülkemizin geleceğidir, Türk Milleti'nin bağımsızlığı için bir umut oldu
(f=17, %4,99),
-Millî Mücadele’nin başladığı gündür (f=15, %4,40),
-gençlik umuttur (f=14, %4,11).
Araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuca gore; sınıf öğretmenliği programında
öğrenim gören öğretmen adaylarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kavramı hakkında daha bilinçli olmaları beklenirdi. Çünkü 19 Mayıs günü Milli
Mücadele’nin başladığı bir gündür. Atatürk’ün tabiri ile kendi doğum günüdür. Öğretmen
adaylarının en önemli vurgulaması gereken metafor bu olmalı idi. Diğerleri yani “Atatürk’ü
anma, gençlik ve spor” konuları daha sonra akıllara gelmeli idi.
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YEREL ZEMİN ARAŞTIRMALARINDA STANDART PENETRASYON DENEYİ VE
KONİ PENETRASYON DENEYİ SONUÇLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RESULTS OF STANDARD PENETRATION AND CONE
PENETRATION TEST IN LOCAL SOIL RESEARCH
Damla ANAFARTA
Doç. Dr. Ayhan GÜRBÜZ
Gazi Üniversitesi
Özet
Zemin mekaniği problemleri geçmişten günümüze mühendislik alanında önemli bir yer teşkil
etmektedir. Zemin üzerine inşa edilecek her yapı temeli için araştırma çalışmalarının
yapılması oldukça önem arz etmektedir. Gerek arazi gözlem ve deneyleri gerekse laboratuvar
deneylerinden elde edilen parametrelerin birbiri ile uyum içerisinde olması ve bunun yanı sıra
verilerin doğru analiz edilerek yorumlanması geoteknik tasarım gerektiren problemleri
çözmede kolaylık sağlamaktadır. Literatürde zemini tanımlamak ve zeminin mukavemet
parametrelerini belirlemek için birçok araştırmacı tarafından geliştirilen korelasyonlar
mevcuttur. Farklı ülkelerdeki farklı zeminler üzerinde yapılan arazi deneyleri ve bu
zeminlerden alınan örnekler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilen
korelasyonlar yerel zemin parametrelerinin belirlenmesinde geoteknik mühendisleri
tarafından sıkça kullanılmaktadır. Özellikle örselenmemiş numune alınamayan zeminlerde
yapılan arazi deneyleri, problemin çözümüne yönelik olarak literatürde bulunan ampirik
korelasyonlar ile sıkça bağdaştırılmaktadır. Geoteknik mühendisliğinde en sık karşılaşılan
taşıma gücü, oturma ve sıvılaşma gibi problemler arazi deneyleri kullanılarak
çözümlenebilmektedir.
Bu bildiride ülkemizde belli bir bölgede yapılmış olan ve zemin araştırmalarında yaygın
olarak kullanılan Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ve Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) ile
elde edilen yerel zemin mukavemet parametrelerinin birbiri ile uyumu irdelenmiş, geoteknik
tasarımda yaygın olarak kullanılan literatürdeki bazı korelasyonlar ile karşılaştırılması
yapılmıştır. Çeşitli grafikler üzerinde ve tablolarda regresyon katsayıları sunularak yerel
zeminler üzerinde gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen mukavemet parametreleri
ile tasarımda yaygın olarak kullanılan bağıntılar arasındaki farkın ne kadar olduğu
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arazi Deneyleri, Korelasyon, Yerel
GİRİŞ
Günümüzde geoteknik mühendisliği çalışmalarında kullanılan en yaygın iki arazi deneyi
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ve Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)’dir.
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Standart Penetrasyon Deneyi, uzun yıllardır ülkemizde hem kohezyonlu hem de kohezyonsuz
zeminler üzerinde yapılabilen bir arazi deneyidir. Bu deneyde kullanılan ekipmanların
kullanım kolaylığı, maliyetinin görece diğer deney türlerinden daha düşük olması, deney
sırasında numune alınabilmesi gibi özellikler bu deney için avantaj sağlamaktadır.
Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) ise yaklaşık 1970’lerden beri ülkemizde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu deneyde sondaja ihtiyaç duyulmamaktadır ve direkt olarak ölçüm
alınabilmektedir. Bu deney daha çok gevşek kumlar ve yumuşak killer gibi zeminler için
uygun olmakla birlikte ayrışmış kayalar, çakıl içerikli ve sert zeminler için uygun
bulunmamaktadır.
Geoteknik çalışmalarda gerekli parametrelerin belirlenmesi adına her iki deney türü için de
literatürde birçok korelasyon bulunmaktadır. Literatürde yer alan bu korelasyonlar dünyanın
birçok yerindeki zeminler üzerinde gerçekleştirilen arazi deneyleri sonucundaki veriler
doğrultusunda elde edilmiştir. Ancak geoteknik çalışmalar sırasında bir mühendislik
yaklaşımı ile parametre seçilirken yersel farklılıkların etkisi göz ardı edilmemelidir.
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VERİ KAYNAKLARI
SPT-CPT korelasyonları için ülkemizde 4 ayrı noktada yapılmış olan veriler kullanılmıştır.
Veri lokasyonlarının Türkiye haritasındaki yeri Google Earth görüntüsü Şekil 1’de
sunulmuştur.

Şekil 5 Çalışma alanı lokasyonları

Bu çalışmada 4 lokasyondan alınan verilerden SPT-N sayıları, SPT zemin numunelerinden
elde edilen elek analizi ve Atterberg limiti deney verileri, CPT koni uç direnci (qc) ve
sürtünme direnci (fs) değerleri kullanılmıştır.
TANIMLAMALAR
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)
Standart penetrasyon deneyi (SPT) dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’de de zemin
etütlerinde en yaygın şekilde kullanılan yerinde deneydir (Emrem & Durgunoğlu, 2000).
Standart Penetrasyon Deneyi, yarık numune alma tüpünün, 63.5 kg ağırlığındaki şahmerdanın
76 cm yükseklikten düşürülerek zemine 30 cm kadar çakılması için gerekli vuruşların
sayılması işlemidir (ASTM D1586-11, 2011). Vuruş sayısı "N" olarak ifade edilmektedir.
SPT’nin sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlamak için, deneyde kullanılan aletlerin ve
deneyin nasıl yapıldığının bilinmesi gerekmektedir. SPT için kullanılan aletler, ülkeden
ülkeye, statik penetrometre aletinden daha fazla değişiklik arz etmektedir (SİVRİKAYA &
TOĞROL, 2007).
Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)
Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren yapılan zemin etütlerinde konik penetrasyon deneyi
(CPT) kullanılmaya başlanmış olup günümüzde söz konusu metot, alüvyonel zemin
koşullarının hakim olduğu bölgelerde oldukça yaygın bir kullanım alanına erişmiştir (Emrem
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& Durgunoğlu, 2000). CPT’nin mekanik, elektronik, piyezokon ve sismik olmak üzere 4
çeşidi vardır. CPT, 60˚ konik uç, 10 cm² kesit alanına ve 150 cm² sürtünme ceketine sahip
sondanın sabit bir hızla zemin içine itilerek, penetrasyon direncini ölçmek için uygulanan bir
arazi deneyidir (Sivrikaya & Toğrol, 2009). CPT uygulaması sonucunda elde edilen koni
direnci, qc, koniye uygulanan düşey kuvvetin yatay izdüşüm alanına bölünmesi ile elde edilen
direnç; sürtünme direnci, fs, sürtünme manşonuna uygulanan düşey kuvvetin sürtünme yüzey
alanına bölünmesi ile elde edilen direnç olarak tanımlanmaktadır (ASTM D3441-98, 1998).
D50 Değerinin Elde Edilmesi
Tane boyu dağılım eğrisi üzerinde elek analizi laboratuvar deneyi sonucunda belli bir tane
çapına karşılık gelen ağırlıkça geçen yüzde değeri "D" harfi ile ifade edilir. Sözgelimi D 10,
numunenin ağırlıkça geçen %10’una karşılık gelen tane çapını temsil eder (Holtz & Kovacs,
2010). D50 değeri, çeşitli numuneler üzerinde gerçekleştirilen elek analizi deney verilerinden
tanelerin %50’sinin D50 tane çapından daha küçük olduğu değerler olarak okunmuştur.
SPT-CPT KORELASYONLARI
Çeşitli araştırmacılar geçmişten bugüne SPT-CPT arasındaki ilişkiye etki eden faktörlere
dikkat çekmiştir. Bunlardan bazıları Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 5 Farklı araştırmacılar tarafından yapılan SPT-CPT Korelasyon İlişkisi (Jarushi, AlKaabim, & Cosentino,
2015)
Araştırmacı

SPT Tipi

N

CPT Tipi

Donut ve Güvenli

N55

Elektrik

Çoğunlukla Güvenli
N/A
Güvenli
Donut

N55
N/A
N55
N55

Elektrik
N/A
Elektrik
Elektrik

Robertson

N/A

N60

Elektrik

Lunne

N/A

N/A

N/A

Meyerhof
Meigh

N/A
N/A

Schmertmann

N/A

Chin
Danziger ve Akca

Donut
Otomatik

N/A
N55
Düzeltilmemiş
N55
N60
N60

N/A
N/A
Mekanik
Elektrik
N/A
Mekanik

Robertson

Kasim ve Chin

İlişki
qc/N = f (D50)

qc/N = f (FC)
Her zemin davranış
tipi için önerilen
qc/N oranına sahip
zemin sınıflandırma
şeması
Farklı zemin tipleri
için önerilen sabit
değerler qc/N veya
(qc+fs)/N

D50 - qc/Pa/N İlişkisi
Bu bölümde CPT deneyinden elde edilen ve derinlikle değişen koni direnci, qc ile SPT vuruş
sayısı, N değeri ve elek analizi laboratuvar deneyi sonucunda ağırlıkça geçen %50 değerine
karşılık gelen dane çapı, D50 arasındaki ilişki araştırılmıştır. 4 farklı lokasyonda toplam 148
adet veri kullanılmıştır.
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D50-(qc/Pa)/N Korelasyonu
25.0
1-Akhisar

(qc/Pa)/N

20.0
2-Lapseki
15.0
10.0

3-Sütlüce

5.0

4-KarasuLiebherr

0.0
0.00

0.01

0.10

1.00

10.00

D50 (mm)

Robertson ve
Campanella,
1983

Şekil 6 D50 – qc/Pa/N İlişkisi

Yayınlanmış qc/N oranındaki farklılıklar, türetilmiş qc/N oranlarının, Şekil 2'de gösterildiği
gibi ortalama tane büyüklüğünün (D50) bir fonksiyonu olarak gözden geçirilmesiyle bir miktar
rasyonalize edilebilir. qc/N oranının, tane büyüklüğü ile artan şekilde arttığı açıktır.
Sonuçlardaki dağılım, artan tane büyüklüğü ile birlikte artmaktadır. Bu şaşırtıcı değildir
çünkü çakıllı kumlara nüfuz etme (D50 = 1.0 mm), SPT verilerinde iletilen enerjinin
değişkenliğinden bahsetmeyen, daha büyük çakıl büyüklüğündeki partiküllerden önemli
ölçüde etkilenir. Ayrıca genel olarak kum birikintileri genellikle tabakalaşmış veya homojen
değildir, CPT uç direncinde hızlı değişikliklere neden olur. (Robertson & Campanella, 1983).
No.200 - qc/Pa/N İlişkisi
Bu bölümde CPT deneyinden elde edilen ve derinlikle değişen koni direnci, qc ile SPT vuruş
sayısı, N değeri ve elek analizi laboratuvar deneyi sonucunda 200 nolu elekten geçen
malzeme miktarı arasındaki ilişki araştırılmıştır. 4 farklı lokasyonda toplam 148 adet veri
kullanılmıştır.
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İnce Dane Yüzdesi - (qc/Pa)/N Korelasyonu
25,0

20,0

(qc/Pa)/N

1-Akhisar
15,0

2-Lapseki
3-Sütlüce

10,0

4-Karasu-Liebherr

Hepsi
5,0

(qc/Pa)/N (Araştırmacılar)
Linear (Hepsi)

0,0

0

20

40

60

80

100

No 200 (%)
Şekil 7 No.200 – qc/Pa/N İlişkisi

SONUÇLAR
- Türkiye’de 4 adet lokasyonda gerçekleştirilen SPT ve CPT deneyi sonuçlarının birbiri ile
ilişkileri araştırılmıştır.
- Türkiye’de geçekleştirilen SPT-CPT deney sonuçları, literatürde yer alan çeşitli
araştırmacılar tarafından geliştirilen korelasyonlar ile karşılaştırılmıştır.
- Koni uç direnci, qc, ortalama tane boyutu, D50 ve SPT-N değeri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ortalama tane boyutu artarken koni uç direncine
bağlı oranın da logaritmik olarak arttığı görülmüştür.
- qc/Pa/N ile D50 arasında kurulan eğrinin çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilen eğriye
çok yakın ve korelasyon katsayısının 0.90 olduğu belirlenmiştir. Bu durumda çeşitli ülkelerde
yapılan deney sonuçları ile Türkiye’de farklı lokasyonda yapılan sonuçlar arasında uyumluluk
olduğu, tasarım aşamasında bu grafiğin kullanılabileceği söylenebilir.
- qc/Pa/N ile No.200 arasında gerçekleştirilen karşılaştırmaya bakıldığında bir ters orantı
olduğu, ince dane oranı(%) arttıkça qc/Pa/N değerinin azaldığı görülmektedir.
- Çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan grafik baz alındığında Türkiye’de yapılan deneyler
sonucunda elde edilen grafik ile uyumlu olduğu söylenebilir. Bu iki ilişki arasındaki
korelasyon katsayısı -1 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda bu grafiğin de ülkemizde
yapılacak geoteknik tasarım aşamasında kullanılabilir olduğu söylenebilir.
- Yapılan çalışmalar Türkiye’de 4 adet lokasyonda, farklı şehir ve bölgelerden alınan veriler
doğrultusunda hazırlanmıştır. İleriki aşamalarda bu çalışma zemin tiplerine göre veri sayısı
artırılarak ve farklı bölgelere ayrılarak genişletilebilir.
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SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EBOB-EKOK KONUSUNA İLİŞKİN
ALGILAYIŞLARININ BELİRLENMESİ

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Mücahit KIDIL
Birkan EROL
Giresun Üniversitesi
Özet
Bu çalışmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin EBOB-EKOK konusunu algılayışlarını
ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Samsun’un Terme ilçesinden rastgele
seçilen orta sosyo-ekonomik düzeydeki iki devlet okulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören
72 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi, çalışılan konunun derinlemesine
incelenmesine imkân sağlaması ve sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilmesi için nicel
metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır. Veri toplama aracı olarak
öğrencilerin EBOB-EKOK konusunu algılayışlarını tespit etmek amacıyla dört açık uçlu üç
çoktan seçmeli olmak üzere literatürden seçilen toplam yedi sorudan oluşan bir test
kullanılmıştır. Öğrencilerin testin çözümünde yapmış oldukları hatalı çözümler analiz edilmiş
ve yapılan hatalar; “anlama hatası, kavram hatası, yöntem hatası ve işlem hatası”
kategorilerinde değerlendirilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bilgilere göre,
öğrencilerin en çok “anlama hatası” türünde hata yaptıkları tespit edilmiştir. Testte yer alan
soruların analizinde öğrencilerin EBOB-EKOK konusunda kavramsal bilgi düzeylerinin
eksikliği göze çarpmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerde; “kavram hatası” yaptıkları göze
çarpmaktadır. Öte yandan teste verilen cevaplarda “işlem hatası” en az yapılan hata türü
olarak gözükmektedir. Sonuç olarak bu tür hataların oluşmaması ya da azaltılması için
derslerde; EBOB-EKOK konusu anlatılırken ilgili kavramın günlük hayatla
ilişkilendirmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilere süreçte EBOB-EKOK ile
ilgili kuralların ezberletilmesi yerine onların bu kuralları keşfetmelerini sağlayacak etkinlikler
yaptırılması sağlanabilir. Öte yandan öğrencilere genellikle işlemsel bilgiler sunulmakta ve
bunlarla ilgili sorular yöneltilmektedir. Oysa ders işleniş sürecinde işlemsel bilgi ile
kavramsal bilginin ilişkilendirilmesine özen gösterilebilir.
Anahtar kelimeler: EBOB-EKOK, matematik öğretim programı, sekizinci sınıf öğrencileri

GİRİŞ
Matematiği anlamaya engel olarak birçok neden sıralanabilir. Öğrencilerin bir konuyu zor
olarak nitelendirmesinde motivasyon eksikliği ve konunun soyut algılanması etkili olmaktadır
(Durmuş, 2004). Tatar ve Dikici (2008), matematikteki zorlukların nedenini konuların soyut
olması, öğretimdeki eksiklik, öğrencilerin sözel ifadeyi yorumlayamaması ve
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hazırbulunuşluklarının yetersiz olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Tatar ve Dikici’nin
(2008) belirttiği eksiklikler ve yetersizlikler öğrencilerin kavramsal öğrenmesine de engel
teşkil etmektedir. Kavramsal öğrenmenin sağlanmadığı bir öğrenmede de öğrenci ya işlemsel
düzeyde kalır ya da ezbere bir öğrenme sağlamış olur. Bu iki öğrenmede öğrencinin anlamlı
öğrenmesine engel teşkil etmektedir. Öğrenciler, matematik ile ilgili bir konuyu eksik ya da
yanlış anladıklarında öğrenciler sorun yaşamakta ve bu durum ilerleyen eğitim öğretim
hayatını olumsuz etkilemektedir (Yılmaz ve Yenilmez 2008). Matematiksel kavramların
öğretilmesi, matematiğin temelini oluşturmaktadır. Bu kavramlar ise ardışık ve kademeli bir
sıra takip edilerek öğretilmelidir. Bu yüzden bir kavramın öğrenilememesi veya eksik
öğrenilmesi, bir sonraki aşamada öğrenilmesi gereken kavramın öğrenilmesini
zorlaştırmaktadır (Dede ve Argün, 2004). Bu durumda öğrencilerin matematik
öğrenmelerinde birçok problem yaşamalarına ve hata yapmalarına sebebiyet vermektedir.
Öğrencilerin bir konuda yaşadığı zorlukların bilinmesi hem öğrencinin öğrenme sürecine
yardımcı olunması hem de öğretimin etkili olabilmesi adına önemlidir (Gürbüz, Toprak,
Yapıcı, Doğan, 2011).
Matematik dersi öğretim programı amaçlarından biri öğrencilerin matematiksel kavramları
anlamlandırması ve bunları günlük hayatta kullanabilmesidir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],
2018). Toplumsal ihtiyaçlardaki ve ekonomik beklentilerdeki değişimler, bireylerin teorik
bilgilerinden ziyade bu bilgilerini uygulamaya koyabilmelerini, günlük yaşamda
karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmelerini gerektirmektedir. Öğrencilerin edindikleri
bilgileri günlük hayatta uygulamada bir takım zorluklar yaşadıkları bilinmektedir (Doruk,
Umay, 2011). Matematiği günlük hayatla bağdaştıramayan öğrenci, dersi anlamsız bularak bir
süre sonra matematiği gereksiz görebilmektedir. Bu olumsuz deneyimler öğrencide matematik
kaygısını oluşturmaktadır. Matematik kaygısına sahip insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda
bu insanlarda matematik kaygısının oluşmasının sebebi olumsuz deneyimleri ile matematik
öğretmenleri arasında ilişki kurması olarak görülmüştür (Frank, 1990; Perry, 2004, Akt.
Bekdemir, 2007). Böylece öğrenciler matematikten uzaklaşarak matematik ile olan bağını
kesebilir ve matematik öğretmenlerine karşıda olumsuz tutum geliştirebilirler.
Günlük hayatta çokça kullandığımız durumlardan biri parçalardan bütün oluşturma ya da
bütünü parçalara ayırmadır. İki farklı uzunluktaki tahtayı eşit uzunluklara bölmek isterken,
kenar uzunlukları belli olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın etrafına eşit aralıklarla ağaç
dikilmesi gerektiğinde, 4 kg fındığı 120 g ve 80 g olacak poşetlere koymamız gerektiğinde
aslında farkında olmadan EBOB-EKOK konusunun kapsamına girmekteyiz. Öte yandan
EBOB-EKOK konusu matematik öğretim programında sayılar ve işlemler öğrenme alanının
çarpanlar ve katlar alt öğrenme alanında bulunmaktadır. 8. Sınıfta “İki doğal sayının en büyük
ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.”
kazanımında yer almaktadır (MEB, 2018). Öğretim programında her ne kadar 6.sınıfta “İki
doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.” kazanımı yer
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alsa da, “EBOB-EKOK” ile ilgili problem çözümlerine bu sınıf düzeyinde girilmeyeceği
uyarısında bulunulmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere bu konuya 6.sınıfta “en büyük ortak
bölen” ve “en küçük ortak kat” durumları öğrencilere verilerek az da olsa girilerek, konu 8.
sınıfta detaylı bir biçimde ele alınmaktadır.
Korkmaz ve Korkmaz, (2017) çalışmalarında, EBOB-EKOK konusunda gerçekçi matematik
etkinlikleriyle yapılan uygulamaların dersi daha zevkli ve kolay anlaşılır hale getirdiğini
ortaya koymuşlardır. Öte yandan Cumhur ve Baydar (2017) çalışmalarında, EBOB-EKOK
konusunda işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel yönteme göre daha faydalı olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Okul öncesi öğretmen adaylarının bazı temel matematik kavramların yer aldığı soruları
çözerken yaptıkları hataların incelendiği çalışmada, öğretmen adaylarının daha çok basit
aritmetik hata yaptığı gözlenmiştir (Zehir, Zehir, 2017). Öğrencilerin yaptıkları hata türlerinin
araştırıldığı bir çalışmada yine öğrencilerin en çok basit aritmetik hatalar yaptığı
görülmektedir (Güner, Alkan, 2011). Literatürde “EBOB-EKOK" öğrencilerin güçlük
yaşadığı ve problemler karşısında fikir yürütemediği konulardan biri olduğu (Cumhur ve
Baydar, 2017) belirtilmiş, ancak, EBOB-EKOK konusunda öğrencilerin yaşadığı zorluklara
ya da ne tür hataların olduğuna değinilmediği görülmüştür. “Hata analizi iki açıdan önemlidir.
Bunlardan ilki akademik uygulamaların gerekliliklerine göre öğrenme zorluklarını teşhis
etmek, bireysel olarak öğrencilerin farkındalıklarını, performans ve anlayışlarını artırmak için
matematik eğitiminde farklı yöntemlerin geliştirilmesini sağlar. Öğrencilerin matematiksel
kavramlara ilişkin düştükleri hataları belirlemek ve gidermek oldukça önemlidir” (Önal ve
Aydın, 2018).
Bu nedenle çalışmada, öğrencilerin EBOB-EKOK konusuna ilişkin
anlayışlarının neler olduğunu ortaya koymak ve ne tür hatalar yaptıklarını belirlemek
amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışmanın problemi, öğrencilerin temel düzeydeki “EBOBEKOK” konusuna ilişkin algılayışlarını belirlemek olduğundan, 8. sınıf öğrencilerinin
“EBOB-EKOK” konusundaki kazanımları algılayışlarını ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM
Bu araştırma, nicel metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır. Çalışmaya
katılanlar ve çalışmanın konusu göz önüne alındığında, bu araştırma özel durum çalışması
niteliğindedir. Çünkü özel durum çalışmaları araştırılan konunun derinlemesine incelenmesine
imkân sağlamakta, verilerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyip sebep-sonuç ilişkilerini
açıklayabilme fırsatı vermektedir (Çepni, 2014). Ayrıca bazı öğrencilerin soruların
çözümünde yaptıkları hataların nedenlerini anlamak ve daha derinlemesine bilgi edinmek için
görüşme tekniğinden faydalanılmıştır.
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Çalışma grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, Samsun’un Terme ilçesinden rastgele seçilen orta sosyoekonomik düzeydeki iki devlet okulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören 72 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin isimleri gizli tutulmuş ve öğrenciler; “Ö1, Ö2, Ö3, … , Ö72”
olarak adlandırılmıştır.

Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak geliştirilen sorular, öğrencilerin “EBOB-EKOK” konusundaki
algılayışlarının ortaya çıkarabilmek amacıyla literatürden seçilmiş, uzman görüşleri dikkate
alınarak 4 açık uçlu ve 3 çoktan seçmeli toplam 7 adet soru olarak belirlenmiştir. Çalışmanın
problemi, öğrencilerin temel düzeydeki “EBOB-EKOK” konusuna ilişkin algılayışlarını
belirlemek olduğundan, 8. sınıf öğrencilerinin bu konudaki kazanımları algılayışlarını ortaya
çıkarmak amaçlanmıştır. Sorular hazırlanırken 8. sınıf öğretim programında yer alan “Sayılar
ve İşlemler” öğrenme alanının “Çarpanlar ve Katlar” alt öğrenme alanında yer alan “İki doğal
sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili
problemleri çözer” kazanımına odaklanılmıştır (MEB, 2018). Testte yer alan sorular; “S1, S2,
S3, … , S7” şeklinde kodlanmıştır. Öğrencilere uygulanan test Tablo 1’de verilmiştir. Bir
başka deyişle, “İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını
(EKOK) hesaplar ve ilgili problemleri çözer” kazanımına ilişkin algılayışlarının ortaya
çıkartılmasına çalışılmıştır. Ayrıca bazı öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar incelendikten
sonra ayaküstü görüşme tekniği kullanılarak bazı öğrencilerin cevaba nasıl ulaştıklarını
açıklamaları istenmiş, görüşmeler kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde öğrencilerinin sorulara verdikleri cevaplar; doğru (geçerliliği olan
cevabın bütün yönlerini içeren cevaplar), yanlış (bilimsel olarak yanlış olan cevaplar), boş
(boş bırakma, anlamsız cevaplar verme, bilmiyorum veya anlamadım şeklindeki cevaplar)
biçiminde türlere ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Ardından doğru cevabı
verilmeyen cevaplar ele alınarak yaptıkları hatalar dört türde toplanarak analiz edilmiştir.
Soruda verilenlerin yanlış okunmasından/yorumlanmasından kaynaklanan hatalar “anlama
hatası” türünde; çözüm sürecinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanlış
yapılmasından kaynaklanan hatalar “işlem hatası” türünde değerlendirilmiştir. Sorunun
çözümde bir hata olmadığı halde verilen cevabın isteneni tam olarak karşılamadığı veya
gerçekleri yansıtmayan cevapların elde edildiği çözümler “yöntem hatası” türünde ve
matematiksel kavramların doğru kullanılamamasından/uygulanamamasından kaynaklanan
hatalar ise “kavram hatası” türüne ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Bunun
yanı sıra sorulara katılımcıların verdikleri cevaplardan ve şekil üzerindeki gösterimlerinden
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alıntılar yapılarak ortaya çıkan durumlar örneklendirilmiştir. Ayrıca bazı öğrencilerle yapılan
görüşmeler betimsel olarak analiz edilmiş, bulgularla birlikte sunulmuştur.
Soruların geçerlik ve okunabilirliğinin belirlenmesi amacıyla bir alan uzmanı ve iki
matematik öğretmeninin görüşüne başvurulmuş ve soruların araştırmanın amacı dikkate
alınarak incelenmesi sağlanmıştır. Uzman ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda tekrar
düzenlenen sorular öğrencilere, araştırmacılardan birinin katılımıyla uygulanmış ve
cevaplamaları için 1 ders saati (40 dakika) zaman verilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri
cevaplar önce doğruluk bakımından kategorilere ayrılarak, kategorilerde yer alan öğrenci
sayıları tablolar halinde bulgular kısmında sunulmuştur.
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Tablo 1. EBOB-EKOK konusuyla ilgili öğrencilere uygulanan tester
1. Yasin kenar uzunlukları 24 ve 32 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir defter yaprağını kare parçalara ayırmak istiyor. Buna göre, Yasin bu defter yaprağını en az kaç kare parçaya ayırabilir?

Şekildeki a, b, c harflerinin her biri, harfin bağlı olduğu iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne eşittir. Buna göre a + b + c kaçtır?

2.

3.

Buna

Bir iş yerinde bulunan dört farklı A, B, C ve D asansörleri ve bu asansörlerin hangi katlara çıkabileceği aşağıda
belirtilmiştir.
Kerim Bey iş yerinin bulunduğu kata A, B veya C asansörleri ile çıkabilmekte, D asansörünü kullanabilmesi için
işyerinin bulunduğu kattan 1 kat aşağı inmesi gerekmektedir.
göre Kerim Bey’in iş yerinin bulunduğu kat aşağıdakilerden hangisi olabilir.
A)16
B)24
C)36
D)46

4.

en

Şekildeki yola eşit aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir.
Yolların köşelerinde bulunan A,B ve C noktalarına da direk dikilmek şartıyla
az kaç direğe ihtiyaç vardır?

5. 12 ve 16 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren, üç basamaklı en küçük doğal sayının birler basamağındaki rakam kaçtır?

6. Kenar uzunlukları 192 m ve 248 m olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına eşit aralıklarla fidan dikilmek isteniyor. Bu aralıların en büyük olması durumunda kaç fidan gerekir?
A.)106
B.)110
C.)130
D.)260
7. Okul müdürü Ali Bey, okuldaki üç çeşit yazıcıdan çıktı almaktadır. Her yazıcının çıktı verirken çıkardığı ses 30 desibel (db) olarak ölçülmüştür. Yazıcının çıktı süreleri;
A yazıcısı
4 sn
B yazıcısı
3 sn
C yazıcısı
2 sn olarak verilmiştir.
Bu yazıcılar aynı anda çalmaya başlıyor.
Farklı bir odada bulunan Ali Bey, yazıcılardan çıkan sesin 65 db ve üstünü duymaktadır.
Buna göre, Ali Bey, 2 dk içinde kaç tane çıktı sesi duyar?
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BULGULAR
Bu bölümde, 8. sınıf öğrencilerinin “EBOB-EKOK” konusundaki sorulara verdiği yanıtlar
“Doğru, Yanlış, Boş” olarak Tablo 2’de sınıflandırılmıştır.
Tablo 2. Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin cevapları
Soru No
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Toplam

f
0
25
18
2
4
26
13
88

Doğru
%
0
34,72
25
2,78
5,56
36,11
18,06
17,46

Yanlış
f
72
26
31
50
41
19
32
271

%
100
36,11
43,06
69,44
56,94
26,39
44,44
53,77

Boş
f
0
21
23
20
27
27
27
145

%
0
29,17
31,94
27,78
37,5
37,5
37,5
28,77

Grafik 1. Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin yanıtlarının
frekansı
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S7

"Boş"

Tablo 2 ve Grafik 1 incelendiğinde toplamda verilen yanıtların yarısından fazlasının hatalı
olduğu görülmektedir. Testte yer alan sorular incelendiğinde ise çözümünde en çok hata
yapılan sorunun S1 olduğu, üstelik bu soruda doğru yanıtın olmadığı görülmektedir. Testte
yer alan sorulardan en çok doğru cevaplandırılan sorunun ise S6 olduğu belirlenmiştir.
Testin çözümünde yapılan hatalar incelenmiş; “işlem hatası”, “anlama hatası”, “yöntem
hatası”, “kavram hatası” başlıklarında değerlendirilip Tablo 3’te gösterilmiştir. Ayrıca testte
boş bırakılan sorular “anlama hatası” olarak değerlendirilmiş ve parantez içerisinde
belirtilmiştir.
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Tablo 3. Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin hatalarının türü
Soru No
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Toplam
İşlem Hatası
0
8
0
0
1
2
1
12
Anlama
19(19) 37(21) 49(23) 69(20) 63(27) 43(27) 58(27) 338(164)
Hatası
Yöntem
0
0
4
0
0
0
0
4
Hatası
Kavram
53
2
1
1
4
1
0
62
Hatası
Grafik 2. Yapılan hataların türü
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0
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Öğrencilerin teste verdikleri cevaplar incelendiğinde oldukça büyük bir kısmının yaptığı
hatanın “anlama hatası” olduğu dolayısıyla soruyu anlamamasından kaynaklandığı ortaya
çıkmıştır. Öğrencilerin en az yaptığı hata türü ise “yöntem hatası” olmuştur. Açık uçlu verilen
sorularda yöntem hatasına rastlanmaz iken, çoktan seçmeli bir soru olan S3’te 4 öğrenci bu
hatayı yapmıştır.
3.1. Öğrencilerin “anlama hatası” türünde yaptığı hatalara örnekler
Öğrencilerin yaptığı hatalar bilgi eksikliğinden değil de soruyu yanlış okumalarından veya
yanlış yorumlamalarından kaynaklandı ise bu sorular “ anlama hatası” türünde kabul
edilmiştir. Testteki soruları boş bırakanlar dışında yapılan hatalara bakıldığında yapılan
hataların %39.42’sinin, boş bırakılanlarla beraber bakıldığında ise yapılan hataların
%81,25’inin “anlama hatası” türünde olduğu görülmektedir. Anlama hatası türündeki fazlalık
görünmektedir. Bu nedenle anlama hatası yapan bazı öğrencilerle görüşme yapılmış ve nasıl
düşündükleri anlamaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin açıklamaları aşağıda
gösterilmiştir.
Anlama hatası kategorisinde Ö22’nin S2 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 1’de
gösterilmiştir.
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Şekil 1. Ö22’un S2 sorusunda yaptığı çözüm
Ö22 sorunun kökünü yanlış anlamış ve ikişer EBOB alması gerekirken üçünün birden
almıştır. Bu nedenle Ö22’nin vermiş olduğu yanıt “anlama hatası” türünde yer almaktadır.
Anlama hatası yapan Ö18’de, S2 kodlu soru ile ilgili “Ben 45 ile 72’nin en büyük ortak
bölenlerine bakarken o an sadece 45’i gördüm dalgınlığıma gelmiş. Aslında nasıl
bulunduğunu biliyorum (Ö18)” demiştir.
Anlama hatası kategorisinde Ö26’nın S3 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Ö26’nın S3 sorusunda yaptığı çözüm
Ö26, bir kat aşağı inince 5’in katı olması gerektiği durumunu yanlış yorumlamış ve 5’in
katından 1 kat aşağı inileceğini düşünmüştür. S3 kodlu soruda Ö26, “O zaman EKOK’ un bir
sonraki katı 36 olur ondan bir kat aşağı inersek 5’in katı olur. Ben tam tersini
düşünmüştüm(Ö26)” şeklinde açıklama yapmıştır. Bu nedenle burada yapılan hata “anlama
hatası” kategorisinde değerlendirilmiştir.
Anlama hatası kategorisinde Ö11’in S4 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 3’te
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Ö11’in S4 sorusunda yaptığı çözüm
Ö11 burada ebobu doğru bulmuş ardından doğru mantıkta ilerlemiştir fakat 108’i 18’e bölüp
bulduğu sonucu AB arasına yerleştirilen direk olarak ve yine aynı şekilde 90’ı 18’e bölmüş ve
bulduğu sonucu BC arasına yerleştirilen direk olarak yorumlamıştır. Son aşamada A,B,C
noktalarına direk koymadığını düşünerek oraya ilave yapmış ve hatalı cevaba ulaşmıştır. Bu
nedenle bu hata “anlama hatası” kategorisinde değerlendirilmiştir. Benzer şekilde S4 kodlu
soruda Ö32, “108 ve 90 sayılarını EBOB’ a böldüm kaç aralık olduğunu buldum. 3 köşe
olduğu için oraya da direk gelecek hepsini toplayıp direk sayısını buldum (Ö32)” demiş ve
Ö11’in yaptığı hatalı çözümü destekleyecek açıklamada bulunmuştur.
Anlama hatası kategorisinde Ö71’in S5 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 4’te
gösterilmiştir.

Şekil 4. Ö71’in S5 sorusunda yaptığı çözüm
Ö71 bu sorunun metninde yazan üç basamaklı ifadesine dikkat etmemiştir bu nedenle bu hata
“anlama hatası” olarak değerlendirilmiştir. S5 kodlu soruda Ö71 öğrencisine “Soruda bizden
kaç basamaklı bir sayının birler basamağını soruyor?” diye sorduğumuzda öğrenci “Üç
basamaklı bir sayının. Ben o an onu görmedim herhalde hatırlamıyorum neden iki basamaklı
buldum ( Ö71)” cevabını vermiştir. Bu da öğrencinin soruyu yanlış anladığını
desteklemektedir.
Anlama hatası kategorisinde Ö15’in S7 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 5’de
gösterilmiştir.
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Şekil 5. Ö15’in S7 sorusunda yaptığı çözüm
Ö15 yaptığı çözümde 2 dakika içinde okul müdürü Ali Bey’in aslında 10 defa çıktı sesi
duyabileceğini bulmuş fakat soruyu yanlış anladığından 65 db üstündeki sayılara
odaklanmıştır ve “anlama hatası” türünde hata yapmıştır. S7 kodlu soruda “Okul müdürünün
çıktı sesini duyması için neden 12’nin katlarından 72 ile saymaya başladın?” sorusunu
yönelttiğimizde Ö15, “Çünkü 65 db ve üstündeki sesi duyması gerekiyor (15)” şeklinde cevap
vermiştir. Öğrencinin cevabı anlama hatası yaptığını desteklemektedir.
3.2. Öğrencilerin “kavram hatası” türünde yaptığı hatalara örnekler ve yorum
Yapılan hatalar incelendiğinde öğrencilerin kavram hakkında bilgi eksikliği veya bilgi
yanlışlığı var ise bu hata “kavram hatası türünde” kabul edilmiştir. Öğrencilerin yaptıkları
hataların %14.90’ı kavram hatası türündedir. Yani anlam hatası türünden sonra en fazla
kavram hatası yapılmıştır. Öğrencilerin yaptıkları kavram hataları EBOB yerine EKOK bulma
veya tam tersi EKOK yerine EBOB bulma, EBOB’u veya EKOK’u nasıl bulacağını
bilememe son olarak da EKOK veya EBOB bulması gerekmediğinde dahi bulmaya çalışması
şeklinde sıralanabilir. S3 kodlu soruda Ö65, “Hangi durumlarda EKOK veya EBOB olurdu?”
sorusunu sorduğumuzda “Parçadan bütüne ya da bütünden parçaya olan durumlarda ama
hangisi EKOK veya EBOB karıştırıyorum hep(Ö65)” cevabını vermiştir. Öğrencilerin hangi
durumda EBOB-EKOK kullanacağını bilmemesi onların kavram hatası yapmalarına sebep
olmaktadır. Bu durum, bu hatayı yapan öğrencilerin bu kavramları anlamlandırmadığını
göstermektedir.
Kavram hatası kategorisinde Ö7’nin S1 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 6’da
gösterilmiştir.
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Şekil 6. Ö7’nin S1 sorusunda yaptığı çözüm
1. Soruda eşit kareler demediği için EBOB bulunmaması ve en az kare dediği için
oluşturulabilecek en büyük karelerden yola çıkılması öğrencileri doğru cevaba ulaştıracaktı.
Ancak öğrencilerin birçoğu Şekil.1’de Ö7’nin yaptığı hatayı yapmış ve cevabı 4 yerine 12
bulmuştur. Bu şekilde soruyu çözen öğrenciler soruda eşit kare ifadesi olmamasına rağmen
alışmış oldukları tarzdaki soru gibi çözmüş ve EBOB bulmuşlardır. Bu nedenle bu hata
“kavram hatası” kategorisinde değerlendirilmiştir. Kavram hatası kategorisinde Ö23’ün S2
sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7. Ö23’ün S2 sorusunda yaptığı çözüm

Ö23, EBOB’ları bulurken yanlış bulmuştur ancak, bu yanlış bulma işlem hatasından değil
öğrencinin EBOB bulma yöntemini yanlış bilmesinden kaynaklandığından “kavram hatası”
olarak değerlendirilmiştir. Ö23 burada sayıların bölenlerine bakarken ortak olanları çarpmak
yerine asal ortak bölenlerin en büyüğünü EBOB kabul etmiştir. Kavram hatası kategorisinde
Ö64’ün S3 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 8’de gösterilmiştir.
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Şekil 8. Ö64’ün S3 sorusunda yaptığı çözüm
Ö64 burada EKOK bulması gerekirken EBOB bulmaya çalışmış ve “kavram hatası”
yapmıştır.
Kavram hatası kategorisinde Ö31’in S4 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 9’da
gösterilmiştir.

Şekil 9. Ö31’in S4 sorusunda yaptığı çözüm
Ö31 bu soruya verdiği yanıtta da belirttiği gibi EKOK bulmak istemiş fakat bulamamıştır.
Soruda EKOK yerine EBOB bulduğu için bu cevap “kavram hatası” olarak
değerlendirilmiştir.
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3.3. Öğrencilerin “işlem hatası” kategorisinde yaptığı hatalara örnekler
Öğrencilerin yaptığı hatalarda bilgi eksikliğinden veya anlamalarından kaynaklı olmayan
işlem hataları var ise bu hatalar “işlem hatası” türü olarak kabul edilmiştir. Yapılan hataların
%2.88’i “işlem hatası” türündendir. Bu da yapılan hataların çok küçük kısmının işlem
hatasından kaynaklandığını göstermektedir. Öğrenciler en çok işlem hatasını ise S2 kodlu
soruda yapmışlardır. S2’ de öğrencilerin 3 adet EBOB’u bulması ve bulunan EBOB’ları
toplaması gerekmektedir. Bu soru da işlem hatasının fazla çıkmasının nedeni olarak sorunun
diğer sorulara göre işlem yeteneğini ön plana çıkaran soru olması gösterilebilir. İşlem hatası
kategorisinde Ö14’ün S2’de yapmış olduğu hata Şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 10. Ö14’ün S2 sorusunda yaptığı çözüm
Ö14 bu soruya verdiği yanıtta 60 ile 72’nin EBOB’unu bulurken hata yapmıştır. Bu nedenle
bu hata “işlem hatası” kategorisinde değerlendirilmiştir.
İşlem hatası kategorisinde Ö9’un S5’te yapmış olduğu hata Şekil 11’de gösterilmiştir.

Şekil 11. Ö9’un S5 sorusunda yaptığı çözüm
Ö9 burada 12 ve 16’nın tek tek katlarına bakıp üç basamaklı ortak katı bulmaya çalışmış fakat
“işlem hatası” yapmıştır.
İşlem hatası kategorisinde Ö59’un S6’da yapmış olduğu hata Şekil 12’de gösterilmiştir.

Şekil 12. Ö59’un S6 sorusunda yaptığı çözüm
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Ö59 yaptığı çözümde dikdörtgenin karşılıklı kenarlarını unuttuğu ve toplamada yanlış
yaptığından bu hata “işlem hatası” ve “anlama hatası” olarak değerlendirilmiştir.
İşlem hatası kategorisinde Ö27’nin S7’de yapmış olduğu hata Şekil 13’te gösterilmiştir.

Şekil 13. Ö27’nin S7 sorusunda yaptığı çözüm
Ö27 yanıtında 108 ile 12’yi toplayıp 130 bulmuş ve bu nedenle 10 yerine 9 çıktı sesi
duyulacağını ifade etmiştir. Bu nedenle bu soruda yapılan hata “işlem hatası” kategorisinde
değerlendirilmiştir.
3.4. Öğrencilerin “yöntem hatası” türünde yaptığı hatalara örnekler ve yorum
Öğrenciler soruda verilen bilgilerden yararlanmadan soruyu çözmeye çalıştıysa veya soruyu
şıklardaki sayıları deneyerek çözmeye çalıştıysa bu hatalar “yöntem hatası” olarak kabul
edilmiştir. Öğrencilerin yaptığı hataların sadece %0.96’sı “yöntem hatası” yapmıştır. Bu
hatalarında hepsi S3 kodlu soruda yapılmıştır. Sadece bu soruda yöntem hatası yapılmasının
nedeni olarak sorunun çoktan seçmeli olması ve öğrencilerin seçeneklerden gitmesine olanak
sağlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Yöntem hatası kategorisinde Ö45’in S3 sorusunda yapmış olduğu hata Şekil 14’te
gösterilmiştir.

Şekil 14. Ö45’in S3 sorusunda yaptığı çözüm
Ö45 ilgili soruda verilen seçeneklerden gitmiştir. Bu nedenle Ö45’in s3 kodlu soruda yapmış
olduğu hata “yöntem hatası” türünde değerlendirilmiştir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Öğrencilerin EBOB-EKOK konusuna ilişkin anlayışlarının neler olduğunun ortaya konması
ve ne tür hatalar yaptıklarının belirlenmesi amaçlanan çalışmada, 8. sınıf öğrencilerinin
EBOB-EKOK konusunda yaptıkları hatalar incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda,
öğrencilerin testin çözümünde yaptıkları hataların -boş bırakılan sorular anlama hatası olarak
düşünülmediğinde- %68’inin anlama hatası ve %25’inin kavram hatası türünde olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışma grubundaki öğrencilerin en çok yaptıkları hata türü soruyu yanlış anlamadan veya
yanlış yorumlamalarından kaynaklanan “anlama hatası” türüdür. Tablo 2’de de gösterildiği
gibi boş bırakan öğrenciler “anlama hatası” türünde değerlendirilmiştir. Cevapların %39’su
boş bırakılmıştır. Boş bırakılan sorular ile birlikte anlama hatası % 81,25’dir. Soruyu boş
bırakanlar hariç tutulsa dahi bu türde fazlalık olduğu görülmektedir (%68). Bunun nedeni
olarak bu konuyla ilgili hazırbulunuşluklarında eksikliler olması ve 6. sınfta “Çarpanlar ve
Katlar” konusunda edindikleri bilgilerin yetersiz olması dolayısıyla, EBOB-EKOK
konusunun öğrencilere karmaşık gelmesi olarak düşünülmektedir. Çünkü öğretim
programının 6. sınıfında, “İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili
problemleri çözer” kazanımına ilişkin açıklamada; “İki doğal sayının en büyük ortak bölenini
(EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) bulmaya yönelik problemlere bu sınıf düzeyinde
girilmez” şeklinde bir açıklama bulunmaktadır. Bu bağlamda bir kavramın tam
öğrenilememesi bir sonraki aşamada öğrenilmesi gereken kavramın öğrenilmesini
zorlaştıracağından matematiksel kavramların ardışık ve aşamalı bir sıra ile öğrenilmesi
gerekmektedir, (Dede ve Argün, 2004). Bu nedenden ötürü de EBOB-EKOK konusunun
kazanımlarının 6.,7. ve 8. sınıflara dağılarak anlatılması öğrencilerdeki bu karmaşıklığı
giderebilir.
Kavram hatasının %85,48’inin yapıldığı hatta doğru cevap bulunmayan S1’de “defter
yaprağının en az kaç parçaya ayrılacağı” sorulmuş ancak, “eşit” terimi kullanılmamıştır.
Öğrencilerin büyük bir kısmı burada “en az” terimi yer aldığından ve alışmış oldukları
“EBOB” bulma problemine benzerliği nedeniyle “EBOB” bulmuşlardır. Bu durum
öğrencilerin EBOB-EKOK kavramlarını yeterince anlamlandırılmadığını, sadece soruda
geçen ezberlenmiş ifadelerden sonuca gitmeye çalıştığını göstermektedir. Güner, Alkan
(2011), öğrencilerin yapmış oldukları kavramsal hatalar ele alındığında hata yapan
öğrencilerin bazı kavramları doğru öğrenemedikleri ve hatalı tanım ve kavramların akıllarında
kaldıklarını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin işlem hatasından kaynaklanan hatalarının %5 olduğu görülmektedir. Bu durum
hata türleri bakımından yöntem hatasından sonra en az hatanın işlem hatasından
kaynaklandığını göstermektedir. Güner, Alkan (2011) ise yaptığı çalışmada 6, 9 ve 12. Sınıf
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öğrencilerinin en çok basit aritmetik hata yaptığını belirtmektedir. Bu farklılığın nedeni olarak
bu çalışmada uygulanan testin aynı konuda yani EBOB-EKOK konusunda olmasının
öğrencilerdeki kaygıyı azaltmış olması gösterilebilir. Testte yer alan 8 soruda en fazla S2’de
“işlem hatası” yapılmıştır. Uygulanan 7 soruluk EBOB-EKOK testinde tüm cevaplar
incelendiğinde toplamda 12 çözümde işlem hatası yapılmış iken bu hataların 8 tanesi yani
%66,66’sı S2’de yapılmıştır. S2’de öğrencilerin 3 adet EBOB’u bulması ve bulunan
EBOB’ları toplaması gerekmektedir. Bu soru da işlem hatasının fazla çıkmasının nedeni
olarak sorunun diğer sorulara göre işlem yeteneğini ön plana çıkaran soru olması
gösterilebilir.
Hata türlerinde yer alan “yöntem hatası” ise %2 ile en az yapılan hata türüdür ve sadece S3’te
tespit edilmiştir. Bunun nedeni, sorunun çoktan seçmeli olması ve öğrencilerin çeldiricilerden
doğru cevaba ulaşmaya çalışmasının bu soruda daha hızlı sonuca ulaştırması olarak
düşünülebilir.
Bulgulardan elde edilen sonuçlara genel olarak bakıldığında “kavram hatası” ve “anlama
hatası” öne çıkmıştır. Anlama hatası olarak değerlendirilen birçok hatada da aslında EBOBEKOK konusunun öğrencilerde tam olarak anlamlandırılamadığını ve “Çarpanlar ve Katlar”
konusunda birtakım eksiklikleri olduğu yönündedir. Öğrencilerin matematik alanında
yaptıkları hatalar sadece kendilerinden kaynaklı değil, öğretmen ve öğrenilen konu ile ilgili de
olabilir (Önal ve Aydın, 2018). Bu nedenle öğretmenlerin EBOB-EKOK konusunda sınıf içi
uygulamalar yaparken günlük hayat durumlarından yola çıkarak EBOB-EKOK konusunun
ilişkilendirilmeleri yoluna gitmesi öğrencilerin konuyu etkin bir şekilde anlamalarına katkı
sağlayabilir. Ayrıca kalıcı öğrenmelerin oluşturmasında ve öğrencilerin başarısının ileriye
taşınmasında işbirlikli öğrenme yöntemi de faydalı olabilir (Cumhur, Baydar, 2017). Bu
bağlamda gerçek hayat durumlarının ortaya konulması ilgi ve merakı da arttırarak
öğrencilerin konuyu öğrenmesine yardımcı olacaktır (Korkmaz, Korkmaz, 2017).
Öğrencilerin soruyu yanlış yorumlarının önüne geçmek adına EBOB-EKOK konusunun farklı
durumlarıyla ilgili soruların sınıfta öğretmenler tarafından açıklanarak çözülmesinin faydalı
olabileceği düşünülmektedir.
Elde edilen verilere göre, öğretmen adaylarının bilgi testindeki sorularda yaptıkları
hatalardaki en büyük etkenlerin; soruyu yanlış anlama ve yorumlama ve çözüm sürecinde
işlemleri yaparken dikkatsiz olmalarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu tür hataların
önüne geçilebilmesi için, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının arttırılıp, okuduğunu anlama
becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilere çözümün doğru olup olmadığının kontrolünün
yaptırılması sağlanmalıdır.
Polya’nın problem çözme aşamalarından birinci basamak olan problemi anlama basamağında
“öğrenciler bu adımda sorulan soruyu kendine göre anlamlandırmaya çalışır, soru ile ilgili
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anladıklarını kendi kelime ve şekilleri ile yeniden açıklar, sonunda öğrenci kendinden ne
istendiğini bu adımda anlamış olur (Baki, 2018).
Polya’nın problem çözme basamaklarından problemi anlama basamağında da belirtildiği
üzere problem çözmenin ilk adımı öğrencinin kendisinden ne istenildiğini doğru bir şekilde
anlamasıdır. Bu anlamlandırma gerçekleşmez ise yapılan çalışma sonucunda da görüldüğü
üzere anlama hatasından kaynaklı yanlış çözümler görülebilir. Anlama hatasının
giderilebilmesi için okullarda Polya’nın problem çözme basamakları dikkate alınarak
öğrencilere problem çözme çalışmaları yapılabilir ve bu şekilde de problemlerdeki yanlış
anlama sorunu giderilebilir.
Öğrenciler problem çözümlerinde EBOB ve EKOK bulurken EBOB ya da EKOK bulma
nedenlerini bilmemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin açıklamalarının yanında öğrencileri de
aktif olarak derse katarak hangi durumlarda EBOB hangi durumlarda EKOK kullanılması
gerektiği tartışılmalıdır. Ayrıca bulunan EBOB’un ve EKOK’un neyi temsil ettiğini
öğrencilerle paylaşılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN ve ORANTI KONUSUNU ANLAMA
DURUMLARI
Mihriban Hacısalihoğlu KARADENİZ
Büşra KAŞLIKÖSE
Giresun Üniversitesi
Özet
Bu çalışma, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin oran orantı konusundaki algılayışlarını
ortaya çıkarmayı amaçlayan nicel metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır.
Çalışmanın katılımcılarını Giresun ilinde bulunan aynı ortaokulun üç farklı şubesinde
öğrenim gören 62 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Oran
ve Orantı” alt öğrenme alanının sekiz kazanımını da içeren literatürden seçilmiş dokuz soru
oluşturmaktadır. Sorular “Oran ve Orantı” konusunu hedef alan kazanımlara yönelik
hazırlanmıştır. Öğrencilerin vermiş oldukları hatalı çözümler analiz edilmiş ve öğrencilerin
yapmış oldukları hatalar anlam hatası, kavram hatası, yöntem hatası ve işlem hatası
kategorilerinde değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, hataların büyük bir
çoğunluğunun “kavram hatası“, “yöntem hatası“ ve “anlama hatası” kategorilerinde olduğu
tespit edilmiştir. Öğrenciler çokluklar arasındaki artmanın ya da azalmanın aynı oranda
olması gerektiğini düşünmeyerek kavram hatası kategorisinde, soruyu çözerken kullandığı
yolun yanlış olması da yöntem hatası kategorileri altında değerlendirilmiştir. Bu hataların
sebebi olarak öğrencilerin oran ve orantının tanımı ile ilgili sorunları olduğu, orantının
özellikleri ile ilgili zorluklar yaşadıkları, verilen orantı problemlerinde orantı çeşitlerini
belirleyemedikleri, oran orantı problemlerini yorumlayamadıkları, doğru ve ters orantı
problemlerinin çözümünde zorlandıkları gözlenmiştir. Buna göre oran orantı konusu sayılar
ve işlemler öğrenme alanının birçok konusunda yer aldığı için dönem içerisinde doğru ve ters
orantının tanımı ve problem çözümleri üzerinde durularak öğrencilerin yaşadıkları zorluklar
giderilmesi sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Oran ve orantı alt öğrenme alanı, hata türleri, ortaokul sekizinci sınıf
öğrencileri

GİRİŞ
Aynı veya farklı birimlerden oluşan çoklukların birbirleriyle karşılaştırılmalarını ifade eden
“Oran” kavramı ile iki veya daha fazla oranın eşit olma durumunu ifade eden “Orantı”
kavramı, matematik dersi öğretim programında “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanının
önemli bir alt öğrenme alanını oluşturmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Türk
Dil Kurumu sözlüğünde oran; “büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya
parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, orantı ise; bir şeyi oluşturan parçaların kendi
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aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk” olarak tanımlanmıştır (Türk Dil
Kurumu [TDK], 2018). Çeken ve Ayas (2010) ise oranı; farklı ölçme uzaylarına ait
çoklukların çarpımsal olarak karşılaştırılması sonucu elde edilen bir ölçüm olarak tanımlarken,
orantıyı ise aynı ilişkiyi gösteren iki oranın eşitliği olarak tanımlamaktadır.
Öğrenciler yeni kavramları öğrendikçe bunları daha önceki bilgileri üzerine inşa ederler.
Sahip oldukları ön birikimler bazen yeni konuların öğrenilmesinde yanlış öğrenmelere sebep
olabilir. Bir problemin çözümü veya bir işlemin yapılması öğrencinin daha önceki bilgi
birikimlerine, mantığına uygun düşebilir ve yaptıklarının matematiksel geçerliliğinin
olmadığını da öngöremeyebilir (Bozkurt, 2010). Buda öğretilmiş bir konuda öğrencilerin
yapmış oldukları hataların ilişkili olduğu diğer konuları olumsuz etkileyeceğini
göstermektedir. Öğretim programında “Sayı ve İşlemler” öğrenme alanının bir alt öğrenme
alanı olan “Oran ve Orantı”, ilkokul ve ortaokulda pek çok matematik konusu içinde oldukça
önemli bir yere sahiptir (Kayhan, 2005). Diğer taraftan Kaplan, İşleyen ve Öztürk (2011)’e
göre de “Oran ve Orantı” konusu; yüzdeler, denklemler, işçi havuz problemleri, hız
problemleri gibi matematiğin önemli konularının öğrenilmesinin temelini oluşturmaktadır.
“Oran ve Orantı” konusunun temelini de matematiğin temel taşı olan dört işlem becerisi
oluşturmaktadır. Dört işlem becerilerinde eksikliği olan öğrenciler oran ve orantı konusunda
problem yaşamaları muhtemeldir.
Hata yapan öğrencilerin, yaptıkları hataların farkın olmaları konuları öğrenmelerini olumlu
yönde etkileyecektir. Konuların öğretimi sürecinde öğrenciler hata yaparak süreci daha iyi
öğrenebilecekler, öğretmenlerinde öğrencilerin yapmış oldukları hataları göz önünde
bulundurarak öğretimi daha etkili hale getirebilecekleri düşünülmektedir (Güner ve Alkan,
2011). Bu yüzden öğrencilerin problem çözme sürecindeki yaptıkları hatalar dikkate alınarak
hatalardan arındırılması gerekir. “Oran ve orantı” konusunun kazanılması ve bunu oran orantı
problemlerine uygulaması ancak hataların en aza indirgenmesiyle mümkün olabilir (Kaplan,
İşleyen ve Öztürk, 2011). Oran orantı konusunda öğrencilerin hatalarının tespit edilmesi ve
düzeltilmesi öğrencilerin matematiğe karşı bakışını da olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca
oran orantının temelini oluşturduğu birçok konuya da sağlam bir temel oluşturacaktır.
Matematik öğretim programında 7.sınıfta yer alan “Oran ve Orantı” alt öğrenme alanı; faiz,
karışım, işçi, havuz ve aritmetik ortalama ile ilişkilendirilmeden tek başına ele alınmaktadır
(Erenkuş ve Savaşkan, 2018). “Oran ve Orantı” alt öğrenme alanının diğer alt öğrenme
alanlarından ayrı olarak ele alınmak yerine ilgili alt öğrenme alanlarıyla ilişkilendirilerek ele
alınması kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlayabilir (Çeken ve Ayas, 2010). Duatepe, AkkuşÇıkla ve Kayhan (2005), matematik ders kitaplarında tek başına “Oran ve Orantı”
problemlerinin varlığını eleştirilmekte ve öğrencilerin bu kavramı disiplinler arası geçişle ve
günlük hayatla ilişkili olarak öğrenmelerinin daha iyi olacağını ifade etmektedir.
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Yapılan çalışmalara bakıldığında; öğrencilerin oranı daha çok bölme işlemi olarak
algıladıkları, iki çokluk arasında oran kurmada zorlandıkları ve bazı öğrencilerinde oranı
kurup işlemin gidiş yolunda hata yaptıkları görülmüştür (Kaplan, İşleyen ve Öztürk, 2011).
Orantı ile ilgili olarak da öğrencilerin problemler de orantı çeşitlerini belirleyemedikleri
(Çelik ve Özdemir, 2011), çokluklar arasındaki artmanın ya da azalmanın aynı oranda olması
gerektiğini önemsemedikleri, çarpımsal akıl yürütme yerine toplamsal akıl yürütmeye
yöneldiklerini ve doğru orantılı çokluklar arasında çapraz çarpım, ters orantılı çokluklar
arasında düz çarpım yapılır bilgilerini sadece ezberledikleri fark edilmiştir (Doğan ve Çetin,
2009). İşleme dayalı olan sorularda daha başarılı olurken kavrama dayalı sorularda başarılı
olamadıklarını (Akkuş-Çıkla ve Duatepe, 2002) ve iki orantının birlikte verildiği
problemlerde zorlandıkları sonucuna ulaşmışlardır (Bozkurt, 2010). Türkiye’de oran ve orantı
konusunda yeterince çalışma yapılmadığı, yapılan çalışmalarında kavram yanılgıları üzerine
olduğu görülmektedir. Literatürde oran ve orantıdaki yapılan hataların hangi hata türlerinden
kaynaklandığına yönelik herhangi bir araştırmanın olmaması bu araştırmanın yapılmasını
gerekli kılmıştır. Buradan yola çıkılarak çalışma problemi, öğrencilerin temel düzeydeki
“Oran ve Orantı” konusuna ilişkin algılayışlarını belirlemek olduğundan, çalışmada 8. sınıf
öğrencilerinin “Oran ve Orantı” konusundaki kazanımları algılayışlarını ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Bu araştırma, nicel metodolojinin kullanıldığı bir durum belirleme çalışmasıdır. Çalışmaya
katılanlar ve çalışmanın konusu göz önüne alındığında, bu araştırma özel durum çalışması
niteliğindedir. Çünkü özel durum çalışmaları araştırılan konunun derinlemesine
incelenmesine imkân sağlamakta, verilerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyip sebep-sonuç
ilişkilerini açıklayabilme fırsatı vermektedir (Çepni, 2014).
Çalışma grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 Giresun merkez ilçesinde bulunan bir
ortaokulun sekizinci sınıfında öğrenim gören 62 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan
öğrencilerin rastgele örnekleme yöntemiyle altı şube arasından üç şube olarak seçilmiştir.
Çalışmanın örnekleminin 8. Sınıf öğrencilerinin oluşturmasının nedeni, yıllık plandaki konu
dağılımına göre araştırmanın yapıldığı tarihlerde 7.sınıf öğretim programında bu konuya
gelinememesidir. Araştırmanın yürütüldüğü sınıfta bulunan öğrencilerin bir önceki yıl “Oran
ve Orantı” konusunu öğrendikleri varsayılarak uygulama yapılmıştır. Çalışma grubundaki
öğrencilerin sınıf dağılımı 8/A şubesinden 29, 8/C şubesinden 17, 8/D şubesinden 16 öğrenci
şeklindedir.
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Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak geliştirilen ve kullanılan sorular, alınyazında “Oran ve
Orantı” alt öğrenme alanlarında yer alan kazanımlara yönelik yapılan çalışmalar ve uzman
görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın problemi, öğrencilerin temel düzeydeki
“Oran ve Orantı” konusuna ilişkin algılayışlarını belirlemek olduğundan, 8. sınıf
öğrencilerinin “Oran ve Orantı” konusundaki kazanımları algılayışlarını ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Sorular hazırlanırken 8. sınıf öğretim programında yer alan kazanımlara
odaklanılmıştır (MEB, 2018). Bir başka deyişle, sekizinci sınıf öğrencilerinin oranda
çokluklardan biri verildiğinde diğerini bulma, orantı sabitini belirleyip yorumlama,
çoklukların orantılı olup olmadığına karar verme, doğru orantılı çokluklar arasındaki ilişkiyi
ifade etme ve orantıyla ilgili problemleri çözme konusuna ilişkin algılayışları ortaya
çıkarılmak istenmiştir. Testte yer alan kazanımlara ilişkin sorular ise; “S1a, S1b, S2, S3, S4,
S5, S6, S7, S8” olarak kodlanarak Tablo 1’de sunulmuştur.
Verilerin Analiz
Verilerin analizinde öğrencilerinin sorulara verdikleri cevaplar; doğru (geçerliliği olan
cevabın bütün yönlerini içeren cevaplar), kısmen doğru (geçerli olan cevabın bir yönünü
içeren fakat bütün yönlerini içermeyen cevaplar), yanlış (bilimsel olarak yanlış olan cevaplar),
boş (boş bırakma, anlamsız cevaplar verme, bilmiyorum veya anlamadım şeklindeki cevaplar)
biçiminde kategorilere ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Ardından doğru
cevabı verilmeyen cevaplar ele alınarak öğrencilerin yaptıkları hatalar, dört kategoride
toplanarak analiz edilmiştir. Soruda verilenlerin yanlış okunmasından/yorumlanmasından
kaynaklanan hatalar “anlama hatası” kategorisinde; çözüm sürecinde toplama, çıkarma,
çarpma ve bölme işlemlerinin yanlış yapılmasından kaynaklanan hatalar “işlem hatası”
kategorisinde değerlendirilmiştir. Sorunun çözümde bir hata olmadığı halde verilen cevabın
isteneni tam olarak karşılamadığı veya gerçekleri yansıtmayan cevapların elde edildiği
çözümler “yöntem hatası” kategorisinde ve matematiksel kavramların doğru
kullanılamamasından/uygulanamamasından kaynaklanan hatalar ise “kavram hatası”
kategorisine ayrılarak frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra sorulara
katılımcıların verdikleri cevaplardan ve şekil üzerindeki gösterimlerinden alıntılar yapılarak
ortaya çıkan durumlar örneklendirilmiştir.
Soruların geçerlik ve okunabilirliğinin belirlenmesi amacıyla uzman görüşüne başvurulmuş
ve soruların araştırmanın amacı dikkate alınarak incelenmesi sağlanmıştır. Uzman görüşleri
doğrultusunda tekrar düzenlenen sorular öğrencilere, araştırmacının katılımıyla uygulanmış
ve cevaplamaları için 40 dakika zaman verilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar,
doğruluk bakımından kategorilere ayrılarak, kategorilerde ye alan öğrenci sayıları tablolar
halinde bulgular kısmında sunulmuştur.
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Tablo 1. Testte Yer Alan Sorular ve Soruların Odaklandığı Kazanımlar
Kazanımlar

Odak Noktaları

M.7.1.4.1. Oranda
çokluklardan birinin 1 olması
durumunda diğerinin alacağı
değeri belirler.

S1a. Hasan Dede eski evleri yenileme işini çok sevmektedir. Geçtiğimiz hafta özellikle su tesisatında oldukça fazla tamirat gerektiren bir ev
satın almıştır. Mutfaktaki musluk gece ve gündüz sürekli su damlatmaktadır. Musluğun bir günde boşa akıttığı su miktarı Hasan Dede’yi çok
rahatsız etmekte ve bir an evvel su damlatan bu musluğu tamir etmek istemektedir. Eğer belli bir zaman diliminde ne kadar suyun boşa
aktığını bulabilirse herhangi bir zaman dilimindeki boşa akan su miktarını da hesaplayabileceğini düşünmüş ve bunun için gözlem yapmaya
karar vermiştir. Yaptığı gözlem sonucunda her 30 dakikada 180 ml suyun boşa aktığını belirlemiştir.
Hasan Dede’nin gözlemlerine dayanarak, 270 ml su boşa aktıysa kaç dakika geçtiğini bulması için Hasan Dede’ye yardımcı olunuz.

M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki
çokluğa ait orantı sabitini
belirler ve yorumlar.

M.7.1.4.2. Birbirine oranı
verilen iki çokluktan biri
verildiğinde diğerini bulur.

S1b.
Geçen Zaman (dk.)
30
60
120
240

Akan Su Miktarı (ml)
180
360
720
…

Hasan Dede 4 saat sonra ne kadar suyun boşa aktığını bilmek istiyor
ama bunun için 3 saat beklemek yerine bir tablo hazırlıyor. Daha
çabuk bulması için oran gibi kısa bir yol bulup bunun hangi oran
olduğunu açıklar mısınız?

S2. Tablo. Direk Uzunluğuna Göre Göklere Çekilecek Türk Bayrağı Genişlikleri
Bayrak Direği Uzunluğu (m)

A)4

Bayrak Genişliği
(cm)
70
100
150
200

4-5
5-7
7-10
10-12

Bayrak kanununa göre Türk bayrağının uzunluğu, genişliğinin 1,5 katı
olmalıdır. Kaç metre uzunluğunda olduğunu aşağıda belirtilen
direklerden hangisine, uzunluğu 2,25 m olan bir Türk bayrağı
çekilebilir?

B)6

C)9

D)11

M.7.1.4.3. Gerçek hayat
durumlarını inceleyerek iki
çokluğun orantılı olup
olmadığına karar verir.

S3.
Süre
(saat)
Alınan
yol
(km)

M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki
çokluk arasındaki ilişkiyi
ifade eder.

S4. Kısa kenarı 12 cm uzun kenarı 20 cm olan dikdörtgenin kenarları 4 cm uzatılırsa kenarlar oranı değişir mi?
20cm

1

2

3

4

5

70

140

210

270

330

Bir otomobil saatte ortalama 70 km hızla yol almaktadır. Bu otomobilin 1, 2, 3... saatte aldığı
yol yandaki tabloda gösterilmiştir. Bu tablodan yararlanarak 1, 2, 3, 4 ve 5 saatlik süreler ile
alınan yol uzunluklarını oranlayalım. Bu oranların bir orantı oluşturup oluşturmadığına
bakınız.

12 cm
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M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki
çokluk arasındaki ilişkiyi
ifade eder.

S5.

Dâhili Depolama (Gb)
Ekran Boyutu (İnç)
Kamera Çözünürlüğü (Mps)
Fiyat (TL)

A
16
10
12
1800

B
8
7
6
900

C
12
8
9
1400

Yukarıdaki tabloda üç farklı tablete ait özellikler verilmiştir. Buna göre tabletlerin hangi özellikleri arasında doğru orantı vardır?
A) Ekran Boyutu - Kamera Çözünürlüğü
B) Fiyat – Kamera Çözünürlüğü
C) Dâhili Depolama - Ekran Boyutu
D) Kamera Çözünürlüğü - Dâhili Depolama
M.7.1.4.3. Gerçek hayat
durumlarını inceleyerek iki
çokluğun orantılı olup
olmadığına karar verir.

S6. Aşağıda sıfırdan farklı a ve b sayıları verilmiştir. Verilen bu eşitliklerden orantı var mıdır varsa hangileri doğru veya ters orantılıdır?
A)
B) 2a+4 = b
C) 3ab = 2
D) a = b3

M.7.1.4.7. Doğru ve ters
orantıyla ilgili problemleri
çözer.

S7. Bir bozacı, elindeki bozayı 300 ml’lik bardaklarda satıyor. Bardağı 1,5 TL’den 60 bardak satış yapıyor. Aynı miktar bozayı 400 ml’lik
bardaklarla sattığında aynı kazancı sağlaması için bardağın kaç liraya satması gerektiğini bulalım.

M.7.1.4.7. Doğru ve ters
orantıyla ilgili problemleri
çözer.

S8. Aşağıda verilen orantı aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü için kullanılır?
8

10

24

x

8.10 = 24. x
A)

8 günde 10 m duvar boyayan biri 24 m duvarı kaç günde boyar?

B)

8 aile günde toplam 10 ekmek yiyor 24 aile günde toplam kaç ekmek yer?

C)

8 günde 10 matematik testi çözen Fulya 24 günde kaç test çözer?

D)

8 musluk bir havuzu 10 saatte dolduruyorsa 24 musluk kaç saatte doldurur?
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Tablo 1’de görüldüğü üzere birinci sorunun ilk öncülünde birim zamandan doğru orantı
kullanılması gereken bir soru iken, ikinci soru ise oranda birçokluk verilirken diğerinin
bulunması istenmiştir. Üçüncü ve altıncı sorularda ise iki çokluğun orantılı olup olmadığına
karar vermesi istenirken, dördüncü ve beşinci sorularda iki çokluk arasındaki doğru orantı
sorulmuştur. Birinci sorunun ikinci öncülünde ise iki çokluğa ait orantı sabitinden soruyu
yorumlaması istenirken, son iki soruda ise doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözmeleri
istenmiştir.
Verilerin analizi yapılırken öğrencilerinin sorulara verdikleri cevaplar; doğru, kısmen doğru,
yanlış, boş biçiminde kategorilere ayrılarak frekans (f) ve yüzdeler (%) hesaplanmıştır. Bunun
yanı sıra öğrencilerin doğru cevaplayamadıkları sorular incelenmiştir. Bu sorulara verdikleri
hatalı cevaplar 4 kategori altında değerlendirilmiş bunlar yapılan işlemlerde hata olması
durumunda “işlem hatası”, öğrencilerin soruyu okumadıklarından ya da yorumlamalarından
kaynaklandığında “anlama hatası” , sorunun cevabının doğru olduğu fakat çözümün kabul
edilemeyeceği durumlarda “yöntem hatası”, yapılan hatanın kavramın yanlış bilinmesinden
kaynaklanan durumlar “kavram hatası” olarak belirlenmiştir.

BULGULAR
Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin yanıtlarının frekans ve yüzde verileri analiz
edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar doğru, kısmen doğru, yanlış, boş olarak
gruplandırılmıştır. Araştırma bulgularına ait bu veriler Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin Testte Yer Alan Sorulara İlişkin Cevapları
Doğru

Kısmen Doğru

Yanlış

Soru

f

%

f

%

S1a

49

79.03

0

0

13

20.96

0

0

S1b

54

84.37

0

0

7

11.29

1

1.64

S2

16

25.80

1

1.64

25

40.32

20

32.25

S3

28

45.16

17

21.41

16

25.80

1

1.64

S4

29

46.77

5

8.06

26

41.93

2

3.22

S5

36

58.06

1

1.64

24

38.70

1

1.64

S6

4

6.45

37

59.67

15

24.19

4

6.45

S7

28

45.16

5

8.06

24

38.70

5

8.06

S8

25

40.32

0

0

36

58.06

1

1.64

Toplam

269

47.95

66

11.76

186

33.15
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Tablo 2’de görüldüğü üzere öğrencilerin “Oran ve orantı” konusu ile ilgili sorulara %47
doğru, %33 yanlış cevap verdikleri görülmektedir. Buda bize doğru ve yanlış arasındaki
farkın az olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrenciler genel olarak soruyu boş bırakmak
yerine cevap vermeyi tercih etmiştir. İki şıktan oluşan ilk sorunun ikici şıkkını
öğrencilerin %84’ünün doğru yaptığı, yanlışlar içerisinde %11 ile en düşük frekansa sahip
soru olduğu görülmektedir. Sorular içerisinde öğrencilerin zorlanmadan yaptığı bir sorudur.
İkinci soruda öğrencilerin %32’si soruyu boş bırakmayı tercih etmiştir. Bu soruda
öğrencilerin soruyu anlayamamış olmalarından kaynaklı olduğu cevaplar incelendiğinde
görülmüştür. Altıncı soruda öğrencilerin %6’sının doğru yaptığı soru olurken, aynı zaman
da %59 oranla kısmen doğru cevap verilen sorudur. Soruda öncüllerin yer alması cevaplar
üzerinde etkili olmuştur. Yanlışın %58’lik oranla fazlalık göstermiş olduğu soru ise sekizinci
sorudur. Öğrencilerin verdikleri cevaplar incelenmiş, yaşanılan zorlukların hangi hatalardan
kaynaklandığı “işlem hatası”, “anlama hatası”, “yöntem hatası”, “kavram hatası” başlıkları
altında Tablo 3’de değerlendirilmiştir. Öğrencilerin boş bıraktığı sorular hata türlerine göre
analiz edilmemiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin hatalarının türü
Anlama Hatası
Soru

İşlem Hatası

Kavram Hatası
f

f

%

f

%

S1a

5

8.06

8

12.90

10

16.12

24

38.70

S1b

5

8.06

1

1.61

2

3.22

38

61.29

S2

23

37.09

2

3.22

6

9.67

2

3.22

S3

15

24.19

2

3.22

13

20.96

16

25.80

S4

10

16.12

0

0

26

41.93

12

19.35

S5

15

24.19

1

1.61

18

29.03

15

24.19

S6

7

11.29

0

0

42

67.74

6

9.67

S7

10

16.12

14

22.58

9

14.51

10

16.12

S8

20

32.25

0

0

11

17.74

1

1.61

Toplam

110

27.70

28

7.05

%

Yöntem Hatası

135

34

F

%

124

31.23

Yukarıdaki tabloda öğrencilerin testte yer alan sorulara ilişkin hata türlerinin oranları
verilmiştir. Öğrencilerin sorulara vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde %34’ünün kavram
hatasının bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle testte yer alan altıncı soru, doğru ve ters orantı
kavramlarının tanımlarını sorgulattığı için kavram hatasının da büyük oranda yapıldığı
sorudur. Tablo 3’de görüldüğü gibi öğrencilerin %31’i yöntem hatası yapmıştır. İlk sorunun
ikinci şıkkında %61 oranla öğrencilerin yarısından fazlasının yöntem hatası yaptığı
görülmektedir. Öğrencilerin birimleri dikkate almaması bu sorunun yöntem hatası frekansını

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1076

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
yükseltmiştir. Öğrencilerin %27’sinin soruları yanlış anlayarak anlama hatası yaptığı
görülmektedir. İkinci soruda, öğrencilerden oran sabiti ve çokluklardan biri verilerek diğer
çokluğun bulunması istenmiştir. Öğrencilerin %37’si bu soruyu yanlış anlayıp yüksek oranda
anlama hatası yapmıştır. Öğrenciler %7’lik oranla en az yaptıkları hata ise işlem hatasıdır.
Yedinci soru öğrencilerin %22’sinin işlem hatası yaptığı sorudur. Soruda üç ayrı çokluk
verilmiş ve bunlar arasındaki orantılar bulunarak çözüm yapılması istenmiştir. Doğru ve ters
orantının birlikte verilmesi çözümü uzatmış ve işlem hatası oranını yükseltmiştir.

1. Öğrencilerin “kavram hatası” kategorisinde yaptıkları hatalara ilişkin bulgular
Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin “Oran ve Orantı” konusunda kavramsal bilgi
düzeylerinin eksikliği göze çarpmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin %34’ünde matematiksel
kavramların doğru kullanılamamasından/uygulanamamasından kaynaklanan bir hata türü olan
kavram hatası yaptıkları ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin yapmış oldukları bu hatalar
kavramlar hakkın da sahip oldukları yanlış düşünceler ile ilgilidir. Bu kategoride bulunan
hatalı çözümler aşağıda örnekler ile sunulmuştur.

Şekil 1. Ö28’in “Kavram Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 1’de Ö28’in kısa kenar ile uzun kenar arasında bir oran kurup ilk haliyle son halini
karşılaştırması gerekirken 20 ve 12’nin dördün katı olmasının bir oran verdiğini düşünmüştür.
Bu da bize öğrencinin sayılar arasında çarpımsal bir ilişki bulmasının oran için yeterli
olabileceğini düşündüğünü göstermektedir.

Şekil 2. Ö44’ün “Kavram Hatası”na ilişkin örnek cevabı
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Şekil 2’de Ö44’ün a ve b değerlerinden biri artarken diğeri de artıyorsa doğru, biri artarken
diğeri de azalıyorsa ters orantıdır bilgisine sahiptir. Fakat öğrencinin doğru orantılı iki
çokluğun birbirine bölümünün bir sabite, ters orantılı iki çokluğun birbirine çarpımının bir
sabite eşit olduğu bilgisine sahip olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca öğrenci toplamsal
ilişkisinin olduğu bir denklemde doğru orantı olduğunu düşünerek doğru orantıdaki çarpımsal
ilişkiyi göz ardı etmekte bu da bize kavram hatasına sahip olduğunu göstermektedir.

Şekil 3. Ö16’nın “Kavram Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 3’de tabletlere ait özellikler arasında oran kurulmasını gerektiren bu soruda Ö16 iki
özelliğini karşılaştırmayı yeterli görmüştür. Öğrenci üçüncü özelliğe bakmayıp iki özelliğin
çarpımsal ilişkisinin doğru orantıyı verdiğini düşünerek soruyu yanlış yapmış ve doğru
orantının sadece çarpımsal ilişkiden oluştuğu hatasına düşmüştür.
2. Öğrencilerin “yöntem hatası” kategorisinde yaptıkları hatalara ilişkin bulgular
Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde %31.23’nün yöntem hatası barındırdığı
görülmektedir. Yöntem hatası sorunun doğruluğundan çok öğrencinin çözüm yolunun doğru
olmadığı durumları ele alır. Bu kategoride öğrencinin soruda ulaştığı sonucun doğruluğuna
değil, izlediği yola bakılmıştır. Soru kökünde istenilen ile çözümün uyuşmadığı cevaplar ve
değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yapmış olduğu seçili örnekler aşağıdaki gibidir.

Şekil 4. Ö15’in “Yöntem Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 4’e bakıldığında öğrencinin Gb ile Mps arasında bir doğru orantı kurması gerekirken
Ö15 Gb ve Mps ‘leri kendi arasında oranlamıştır. Soru ne kadar doğru olsa da öğrencinin
yapmış olduğu yöntem hatasından dolayı soru hatalı olarak kabul edilmiştir.
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Şekil 5. Ö27’in “Yöntem Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 5’de Ö27; üçüncü sorunun çözümünde saat ve kilometreleri oranlamış ve doğru sonuca
ulaşmıştır. Öğrencinin değerleri birbirine oranlayarak bir sabite eşitlemek yerine pay ile payda
arasında çarpımsal bir ilişki kurmasından dolayı soru doğru kabul edilebilir değildir.

Şekil 6. Ö58’in “Yöntem Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 6’nın soru kökünde yer alan ifadeyle Ö58’in vermiş olduğu cevap bir birbiriyle tam
olarak örtüşmemektedir. Öğrencinin yapmış olduğu çözümde herhangi bir matematiksel hata
bulunmamaktadır. Ancak öğrenci 2,25 metreyi santimetreye çevirirken birimlere yer
vermemiştir. Sonuçta herhangi bir birime yer verilmediği için soru doğru kabul edilebilir
nitelikte değildir.
3. Öğrencilerin “anlama hatası” kategorisinde yaptığı hatalara ilişkin bulgular
Veriler incelendiğinde yapılan hatalar içerisinde %27.70 oranla öğrencilerin çözümlerinde
anlama hatalarının olduğu görülmektedir. Anlama hatası sorunun yanlış okunmasından veya
yorumlanmasından kaynaklanan olası bir hatadır. Öğrencilerin yanlış anlamalar sonucunda
verdikleri cevapların hatalı olduğu durumlar bu alanda incelenmiştir. Aşağıda da bu
kategoride değerlendirilen hatalı örneklere yer verilmiştir.

Şekil 7. Ö14’ün “Anlama Hatası”na ilişkin örnek cevabı
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Şekil 6’da Ö14’ün birinci sorunun ikinci öncülünde yaptığı çözüm incelendiğinde cevabın
yanlış olduğu bununda anlama hatasından kaynaklandığı görülmektedir. Öğrenci burada
soruyu yanlış anlamış ve dördüncü saatteki akan su miktarı yerine üçüncü saatte akan su
miktarını bulmuştur.

Şekil 8. Ö9’un “Anlama Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 7’deki soruda öğrenciye roma rakamı ile gösterilen öncüllerden hangilerinin doğru veya
ters orantıya sahip olduğu sorulurken Ö9 bunu şık olarak algılamış ve soruyu hatalı yapmıştır.
Öğrencinin soruyla ilgili kavram bilgisindeki eksiklikte vermiş olduğu cevapta ortaya
çıkmıştır.

Şekil 9. Ö4’ün “Anlama Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 8’de gösterilen soruda Ö4’ün bardak fiyatı ile bardak sayısını ters oranlaması veya boza
miktarı ile bardak fiyatını doğru oranlaması gerekirken Ö4 bir bardak boza fiyatı ile bardak
sayısını çarpmış toplam boza miktarını bulmuştur. Daha sonra öğrenci farklı büyüklükteki
boza bardağıyla tüm boza miktarını oranlamış ve soruyu yanlış anlamadan dolayı hata
yapmıştır.
4. Öğrencilerin “işlem hatası” kategorisinde yaptığı hatalara ilişkin bulgular
Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin %7.05’sinin işlem hatası yaptığı görülmektedir.
Soru çözümünde yapılan toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerinde öğrencilerin
yapmış olduğu hatalar “işlem hatası” kategorisi altında değerlendirilmiştir.

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1080

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Şekil 10. Ö12’nin “İşlem Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 10’daki yedinci soru öğrencinin 300 ml’lik bardaktaki bozanın fiyatı ile 400 ml’lik
bardaktaki bozanın fiyatı arasında doğru orantı kurularak çözülmesi gereken bir sorudur. Ö12;
boza miktarı ile fiyatı arasında doğru orantıyı kurmuş, çarpma işlemini yaparken işlem hatası
yapmış ve beklenen sonucun dışında bir sonuç elde etmiştir.

Şekil 11. Ö50’nin “Anlama Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 11’deki dördüncü soru öğrencilerin kenarların ilk halini ve uzatılmış hallerini oranlayıp
oranlar arasındaki farka bakarak yorum yapılmalarını gerektiren bir sorudur. Kenarları
oranlayarak doğru bir yol izleyen Ö50 doğru sonuca ulaşmıştır. Fakat bölme işleminde işlem
hatası yapmıştır.

Şekil 12. Ö53’ün “Anlama Hatası”na ilişkin örnek cevabı
Şekil 12’de sürat ile alınan yolun oranlanmasını gerektiren bu soruda Ö53 doğru orantı
olduğunu görmüştür fakat çarpma işlemin de işlem hatası yaparak sonuçları yanlış bulmuştur.
Aynı zamanda öğrenci dördüncü ve beşinci değerlerde doğru orantı olmamasına rağmen
bunları da doğru orantı olarak kabul etmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin “Oran ve Orantı” konusundaki kazanımları algılayışlarını
ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada öğrencilerin yaptıkları hatalar incelenmiştir.
Çalışmanın sonunda, öğrencilerin “kavram hatası“, “yöntem hatası“ ve “anlama hatası”
kategorilerinde hatalarının daha fazla olduğu, en az karşılaşılan hata türünün de “işlem hatası”
olduğu görülmektedir.
Kavram hatası kategorisinde en fazla karşılaşılan durumun; “iki çokluğun birbirine çarpımının
sabit bir sayıya eşit olmasının ters orantı, iki çokluğun birbirine bölümünün bir sabit bir
sayıya eşit olmasının doğru orantı” olduğu bilgisinin kullanmamış olmasıdır. Aynı zamanda
öğrenciler, “sadece iki çokluktan biri artarken diğeri de artarsa doğru orantılı olur ya da iki
çokluktan biri azalırken diğeri artıyorsa ters orantılı olurlar” bilgisine odaklanmaktadırlar.
Öğrencilerin %34’ünün yaptığı bu hata türünde, “çokluklar arasındaki artmanın ya da
azalmanın aynı oranda olması gerektiğini” düşünemediklerinin bir göstergesi olarak kabul
edilebilir. Benzer sonuçlar Doğan ve Çetin (2009)’in, 7. ve 9. sınıf öğrencileriyle yaptıkları
çalışmanın sonuçlarında da görülmektedir. Ayrıca kavram hatalarının oluşmasının sebebi, bu
öğrencilerin kavramlar arası ilişkiyi kuramamalarından ve soruyu neye göre
cevaplayacaklarını algılayamadıklarından kaynaklanabilir. Bu durum Güner ve Alkan
(2011)’ın çalışmalarında elde edilen sonuçlara paralellik göstermektedir.
Çalışmada kavram hataları kadar yöntem hataları da bir hayli fazladır. Yöntem hatası sorunun
çözümü doğru olsa bile çözümün doğru olarak kabul edilemediği durumları ele alır (Zehir ve
Zehir, 2017). Yapılan hataların %31’ni oluşturan yöntem hataları çoğunlukla sorularda
birimlere yer verilmemesinden ya da sonuç doğru olsa bile seçilen yöntemin hatalı
olmasından kaynaklanmaktadır.
Çalışmada ortaya çıkan bir sonuçlardan biri de öğrencilerin soruları yanlış
okuma/yorumlamalarından kaynaklanan “anlama hatası”dır. Öğrencilerin %27’sinin bu hata
türü altında toplanması soruları anlama ve yorumlamada zorlandıklarını göstermektedir.
Bireyin okuduğunu anlayabilmesi için, öncelikle, sözcüklerden cümlelere kadar devam eden
anlam bağıntılarının iyi bir şekilde özümsenmesi, anlamlandırılması ve metinden bir sonuç
çıkarılması gerekmektedir (Şengül, Yalçın 2004). Dolayısıyla öğrencilerin testte yer alan
soruları anlamada ve bu anlamaları ilişkilendirmede bir takım sorunlar yaşadıkları
söylenebilir. Öğrenciler testte yer alan soruların uygulama aşamasında da: “Bu soruda işlem
yapılacak mı?” “Sadece işlem yapsak olmaz mı?” şeklinde sorular yönelttikleri görülmüştür.
Bu durum göz önüne alındığında, öğrencinin soruyu anlayarak sonuca ulaşmak yerine işlem
yapmaya odaklanarak, yanlış okuma/yorumlama hatasının fazla olmasına sebep olduğu
düşünülmektedir.
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Çalışmada ortaya çıkan diğer bir sonuç ise, öğrencilerin %7’sinin işlem hatası yapmalarıdır.
Bu hata türü en az görülen hata türüdür. Öğrenciler işleme dayalı sorularda daha başarılı
oldukları görülmüştür. Çetin (2009)’in çalışmasında da benzer sonuçlara rastlanmaktadır. Az
miktarda yapılan bu hata türü, öğrencilerin dört işlem becerilerindeki işlem eksikliğinden
kaynaklı olacağı gibi dikkat dağınıklığından da kaynaklı olabilir.
Bulgular incelendiğinde genel olarak öğrencilerin “kavram hatası”, “yöntem hatası” ve
“anlama hatası” yaptıkları, bu hataların konu öğretimindeki eksiklerden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Katılımcı öğrenciler, veri toplama aracındaki işlem gerektiren sorularda
zorlanmamışlar ancak, kavram bilgisini ölçen sorularda ise zorluk yaşamışlardır. Benzer
sonuçlar Akkuş Çıkla ve Duatepe (2002)’nin öğretmen adayları ile yaptığı çalışmada ortaya
çıkmıştır. Mevcut çalışmada elde edilen bir diğer sonuçta da öğrencilerin, “doğru ve ters
orantı” tanımlarını öğrenmek yerine ezberledikleri açığa çıktığı yönündedir. Üstelik
ezberlemiş oldukları tanımlar da eksiktir. Bu eksikliğin giderilmesi için kavramların
öğrenciler tarafından oluşturulduğu ve öğrencilerin etkileşim halinde oldukları probleme
dayalı bir öğretim modeli tercih edilebilir. Öğrencilerde bu eksikliklerin oluşmaması için
dersin işleniş sürecinde, kavram öğretiminin üstünde durulmalı ve örnekler günlük hayatla
ilişkilendirilmelidir. Ayrıca eldeki çalışmada öğrenciler genellikle; “iki çokluktan biri
artarken diğeri de artarsa doğru orantılı olur” ya da “iki çokluktan biri azalırken diğeri
artıyorsa ters orantılı olurlar” bilgisine odaklanmışlardır. Bu bağlamda öğrenme süreci
boyunca; “iki çokluktan biri artarken diğerinin artmasının ya da biri artarken diğerinin
azalmasının sabit bir oranla olduğu” bilgisinin üstünde durulmalıdır. Bununla birlikte
öğrencilerin “çokluklar arasındaki ilişkilere” dikkatlerinin çekilip, bu konuda çeşitli
yöntem/teknikler ya da somut materyaller kullanarak sınıf içi uygulamaları yaptırılarak
desteklenmesi önerilebilir.
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AKILLI KİŞİSEL ÖNERİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
AN OWERVIEW OF INTELLIGENT PERSONALIZED RECOMMANDATION
SYSTEMS
Öğr. Gör. Emine TUNÇEL
Kırklareli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sait Can YÜCEBAŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Özet
Web’in hızla büyüyen yapısı kullanıcıların aradıkları bilgiyi birçok kaynak arasından
seçmesini zorlaştırarak, aşırı bilgi yüklenmesi sorununa neden olmaktadır. Öneri sistemleri
kullanıcılara kişiselleştirilmiş hizmet ve ürün önerileri sağlamak için, çevrimiçi olarak her
geçen gün hızla artan bilgileri filtreleyip en ilgili olanı kullanıcısı ile buluşturarak aşırı bilgi
yüklenmesi sorununu çözmektedir. Öneri sistemlerinde kullanılan işbirlikçi filtreleme, içerik
tabanlı filtreleme ve hibrit filtreleme olmak üzere üç temel filtreleme yöntemi vardır. Bu
çalışma da öneri teknikleri, her bir teknikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları kapsamlı bir
şekilde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Öneri Sistemleri, İçerik Tabanlı Fitreleme, İşbirlikçi Filtreleme

1. GİRİŞ
Öneri sistemleri, kullanıcıların geçmişte yapmış oldukları seçimleri göz önünde bulundurarak,
hedef ürünleri ne şekilde değerlendireceklerini tahmin eder ve bu doğrultuda kullanıcıların
ilgisini çekebilecek ürünleri sıralı bir liste olarak sunar (Haruna, Ismail, Damiasih, & Sutopo,
2017). Böylece bireylerin çevrimiçi olarak seçim yapmak için harcadıkları zaman ve çabayı
azaltmış olurlar (Koohi & Kiani , 2017:30).
Öneri sistemleri geliştirmek için işbirlikçi filtreleme, içerik tabanlı filtreleme ve hibrit öneri
teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Bu teknikler veri
dağınıklığı, ölçeklenebilirlik, aşırı uzmanlık gibi öneri sistemlerinde karşılaşılan
problemlerden biri veya bir kaçından etkilenirler.
Bu çalışmada öneri sistemleri geliştirmek için kullanılan teknikler, her bir teknikte
karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları kapsamlı bir şekilde sunulmuştur.
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2. ÖNERİ SİSTEMLERİ VE ÖNERİ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN
YÖNTEMLER
Öneri sistemleri kullanıcıların tercihlerine ve kısıtlamalarına dayalı olarak en uygun ürünleri
veya hizmetleri öneren akıllı sistemlerdir. Bu karar verme sürecinde öncelikle belirli bir
kullanıcının henüz görmediği bir ürünü ne şekilde değerlendireceği tahmin edilir. Daha sonra
kullanıcının tercihlerine uygun olan ürün(ler) seçilerek önerilir.
Öneri sisteminin doğru kararı verebilmesi çok fazla bilgi arasından en doğru bilgiyi seçmesine
bağlıdır. Bu nedenle bir bilgi filtreleme yönteminin kullanılması gerekmektedir (Montaner ,
López, & Rosa , 2003). Öneri sistemlerinde kullanılan üç temel filtreleme yöntemi vardır.
Bunlar işbirlikçi filtreleme, içerik tabanlı filtreleme ve bu iki yöntemin birlikte kullanıldığı
hibrit filtreleme yöntemidir (Adomavicius & Tuzhilin, 2005).
2.1 İşbirlikçi Bilgi Filtreleme
İşbirlikçi filtreleme yaklaşımına dayalı öneri sistemlerinde, benzer düşünen kullanıcıların
ifade ettikleri görüşler dikkate alınarak, aktif kullanıcının hedef ürün üzerindeki ilgisi analiz
edilmeye çalışılır (Mu & Zeng, 2018). Netflix deki film önerileri ile Amazon'daki kitap
önerileri, bu tür öneri sistemleri için iyi birer örnektir (Gorakala & Usuelli , 2015, s. 3).
İşbirlikçi algoritmaların görevi kullanıcıların henüz görmediği her ürün için, bir tahmin
puanını hesaplamaktır. Aynı hesaplama kullanıcılar arasındaki benzerliğin bulunması için de
kullanılır. Benzerlik değerinin hesaplamasında en sık tercih edilen yöntem öklit mesafesidir.
İşbirlikçi filtreleme yönteminin temel olarak iki dezavantajı vardır. Bunlar; veri dağınıklığı
(Yu, Schwaighofer, Tresp, Xu, & Kriegel, 2004;) ve ölçeklenebilirlik (Hameed, Jadaan, &
Sirandas, 2012) olarak karşımıza çıkar.
İşbirlikçi filtreme yöntemleri kendi içerisinde hafıza tabanlı, kullanıcı tabanlı, ürün tabanlı ve
model tabanlı olmak üzere dört alt grupta incelenebilir. Hafıza tabanlı işbirlikçi filtreleme
yaklaşımında, kullanıcıların yeni ürüne vereceği değerlendirme puanını öngörmek için
sistemde depolanan kullanıcı-ürün değerlendirme verilerinin tamamı kullanılır. Kullanıcı
tabanlı filtrelemede, hedef kullanıcı ile aynı ilgi alanlarını paylaşan benzer kullanıcıları bulur.
Benzer kullanıcıların yapmış oldukları değerlendirmelere dayalı olarak da aktif kullanıcının
tercihlerini öngörür (Hill, Stead, Rosenstein, & Furnas, 1995). Bu yöntemde ölçeklenebilirlik
ve seyreklik problemleri görülebilir (Konstan vd., 1997). Ürün tabanlı işbirlikçi filtreleme
yaklaşımı, kullanıcıların daha önce satın aldıkları ürünlere benzer olan ürünleri tercih
edecekleri varsayımına dayanmaktadır (Almazro vd., 2010). Bu yöntem kullanıcıların
benzerliklerin hesaplanmasından sonra, ilgi ürünle kullanıcı arasındaki benzerliği
hesaplayarak öneride bulunur (Sarwar, Karypis, Konstan, & Riedl, 2001). Model tabanlı
yöntemlerde ise klasik sınıflama problemine benzer bir yaklaşım izlenir. Buna göre eldeki
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veri eğitim ve test kümesi olarak ayrılır, eğitim kümesi üzerinde ilgili model (karar ağacı,
yapay sinir ağı vb.) kurulur, kurulan modelin başarımı da test verisi kullanılarak sınanır
(Sarwar vd., 2001).
2.2 İçerik Tabanlı Bilgi Filtreleme
İçerik tabanlı sistemler kullanıcıların bireysel tercihlerine göre önerilerde bulunur. Bu
durumda ürünün bilgisinden daha çok kullanıcının tercihlerine önem verilir. Bu modelde
kullanıcının tercihlerini yansıtır kullanıcı profili ile, sunulan ürünlerin özelliklerini yansıtan
ürün profili arasındaki benzerlikler bulunur (Sharma & Gera, 2013). Benzerlik oranı veya
katsayısı en yüksek olan ürün(ler) kullanıcıya önerilir (Zisopoulos, Karagiannidis,
Demirtsoglou, & Antaris, 2008).
Ürün bilgileri çoğunlukla serbest metin şeklinde olduğundan ürün profilinin oluşturulmasında
anahtar kelimeler kullanılır. Bu anahtar kelimelerin tespiti için TF*IDF metin
ağırlıklandırması yöntemi tercih edilmektedir (Adomavicius & Tuzhilin, 2005).
Kullanıcı profili ise doğrudan, dolaylı veya her iki şekilde de elde edilen bilgilerden
oluşturulur. Kullanıcı profili ile ürün profili arasındaki benzerliğin hesaplanmasında kosinüs
benzerliği gibi benzerlik ölçme yöntemleri kullanılabilir. Daha kapsamlı çalışmalarda
kullanıcı ve ürün profillerini girdi olarak alıp, kullanıcının tercihlerini öğrenen model tabanlı
sistemler kullanılmaktadır. Bu modeller uygulama alanlarına göre farklı sınıflama (Pazzani,
Muramatsu, & Billsus, 1996) veya kümeleme algoritmalarından (Bjelica, 2010)
yararlanabilir.
İçerik tabanlı filtrelemenin işbirlikçi yaklaşıma göre en önemli avantajı, önerilerin yalnızca
kullanıcı değerlendirmelerine göre değil, ürünlerin içeriğine de bağlı olarak yapılmasıdır
(Gorakala, 2016: 91). Ancak içerik tabanlı filtreleme yöntemi, doğası gereği, sınırlı içerik
analizi ve yeni kullanıcı problemi gibi dezavantajlara sahiptir.
2.3 Hibrit Yöntemler
İşbirlikçi filtrelemeye dayalı öneri sistemleri “veri dağınıklığı” ve “ölçeklenebilirlik”
problemlerinden etkilenirken, içerik tabanlı öneri sistemleri de çoğunlukla “yeni kullanıcı”
probleminden etkilenmektedir. Bu sorunları en aza indirgemek için hibrit yöntemlerden
yararlanılır (Burke, 2002). Hibrit yöntemler, işbirlikçi ve içerik tabanlı yöntemlerin güçlü
yanlarını birleştirerek önerilerin etkinliğini artırmaktadır (Gorakala, 2016).
Hibrit bir öneri sistemi oluşturmak için kullanılan yöntemler dört ana grup altında
toplanabilir. Bunlar:
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Ağırlıklı Yöntem: İşbirlikçi ve içerik tabanlı filtreleme yöntemlerine eşit ağırlık verilir.
Sistemin yaptığı önerilerin uygunluğuna göre bu ağırlıklar zaman içerisinde değiştirilir
(Tulus, Suriati , & Dwiastuti, 2017).
Anahtarlama Yöntemi: İşbirlikçi ve içerik tabanlı filtreleme yöntemleri arasında, öneri
performanslarına göre, geçiş yapar (Burke, 2002).
Karma Yöntem: kullanılan farklı öneri teknikleri tarafından üretilen önerileri birleştirilmiş bir
listede yan yana sunar (Burke, 2007; Çano & Morisio, 2017).
Kademeli Yöntem: Bu teknikte, öncelikle seçilen bir öneri tekniği kullanılarak aday ürünler
belirlenir. Ardından ikinci bir öneri tekniği ile bu aday listesi arasından önerilecek ürünler
belirlenir (Burke, 2002).
Yukarıda bahsedilen ana yöntemler dışında özellik kombinasyonu (Basu, Hirsh, & Cohen,
1998) , özellik artırma (Çano & Morisio, 2017), meta düzey (Yoshii, Goto, Komatani, Ogata,
& Okuno, 2008) gibi yaklaşımlar da farklı yöntemleri bir araya getirerek hibrit yöntemlerin
oluşturulmasında kullanılabilmektedir.
3. ÖNERİ SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
Bu bölümde öneri sistemlerinde karşılaşılan problemlere değinilmiştir.
3.1 Seyrek Veri Problemi
Kullanıcının mevcut ürünlerin çok az bir kısmı hakkında değerlendirme yapmış olmasından
kaynaklanır. Boyutsallığın azaltılması ile eldeki veri sayısının optimum hale getirilmesi
çözüm olarak kullanılabilir (Breese, Heckerman, & Kadie, 1998). İşbirlikçi ve içerik tabanlı
filtrelemenin hibriti olarak kullanılması da bu sorunun çözümü için farklı çalışmalarda
kullanılmıştır (Pazzani, 1999; Pennock, Horvitz, Lawrence, & Giles, 2000).
3.2 Soğuk Başlatma Problemi
Soğuk başlatma problemi, bir öneri sisteminin önerilerde bulunmak için kullanıcı veya ürün
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı durumu ifade eder (Schafer, Frankowski, Herlocker,
& Sen, 2007; Isinkaye, Folajimi, & Ojokoh, 2015). Öneri sistemlerine “yeni kullanıcı”
(Pandey & Rajpoot, 2016) veya “yeni ürün” (Schafer, vd., 2007) eklenmesi de soğuk
başlatma problemine neden olur.
3.3 Ölçeklenebilirlik
Ürün ve kullanıcı sayısının aşırı derecede artmasından kaynaklanmaktadır. İlgili sorunun
çözümü için kümeleme mantığına dayalı boyut azaltma yöntemleri tercih edilmektedir
(Sarwar, Karypis, Konstan, & Riedl, 2012; Wang, 2012).
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4. SONUÇ
Öneri sistemleri işbirlikçi filtreleme, içerik tabanlı filtreleme ve hibrit öneri yöntemleri olarak
üç ana başlıkta incelenebilir.
İşbirlikçi filtreleme yöntemi hafıza tabanlı ve model tabanlı olmak üzere iki kategoriye ayrılır.
Hafıza tabanlı yaklaşımlarda ürün ve kullanıcılar için çeşitli benzerlik yöntemleri
kullanılırken, model tabanlı yaklaşımlarda sınıflamaya dayalı öneriler sunulur. İşbirlikçi
filtreleme yöntemi, veri dağınıklığı ve ölçeklenebilirlik problemlerinden etkilenmektedir.
Boyutu azaltma yöntemleri bu sorunların çözümü için kullanılabilir.
İçerik tabanlı öneri sistemleri, bireysel kullanıcıların tercihlerini belirten kullanıcı modeli ve
ürünlerin içerik bilgilerine dayalı olarak önerilerde bulunur. Bu profil bilgilerine dayalı
vektörleri oluşturulması için TF*IDF tekniği, vektörler arası benzerlik hesabı için kosinüs
benzerliği yöntemlerinden yararlanılır. Model tabanlı içerik filtreleme ise sınıflama ve
kümeleme yöntemlerinden yararlanır. İçerik tabanlı filtreleme yeni kullanıcı ve soğuk
başlangıç problemlerinden yakınır.
Bu tür problemlerin çözümü için ise hibrit yaklaşımlar kullanılır. Bu yaklaşım, farklı
birleştirme yöntemlerinden yararlanarak içerik tabanlı ve işbirlikçi filtreleme yöntemlerinin
güçlü yanlarını birleştirir. Ancak hem iki ana yöntemin kullanılması hem de bu yöntemleri
birleştirecek ara yöntem(ler) nedeniyle algoritmik karmaşıklık ve maliyet artmaktadır.
Sonuç olarak, öneri sistemleri geliştirmek için kullanılan her tekniğin karşı karşıya kaldığı
bazı sorunları vardır. Bu sorunları en aza indirgemek, geniş bir uygulama yelpazesinde kalite
ve gizliliği göz önünde bulundurarak, kişiselleştirilmiş önerilerde bulunmak için yeni
yöntemlerin araştırılması gerekmektedir. Öneri kalitesini artırmak için mevcut öneri
sistemlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NA İLİŞKİN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ
Trakya Üniversitesi
Özet
19 Mayıs 1919’da Atatürk ve maiyetinin Samsun’da Türk’ün yeniden dirilişi için yaktıkları
bağımsızlık ateşi 9 Eylül 1922’de İzmir’in işgalden kurtarılmasıyla bütün yurdu aydınlatmıştı.
Atatürk “Nutuk” adlı eserine Samsun’a ayak basmasını anlatarak başlar ve “Gençliğe Hitabe” ile
bitirir.
Türkiye’de 19 Mayıs günü Samsun’da 1926 yılından itibaren “Gazi Günü” ya da “19 Mayıs
Bayramı” adıyla kutlanıyordu.19 Mayıs kutlamaları ise ilk olarak 24 Mayıs 1935 tarihinde
“Atatürk Günü” olarak Fenerbahçe Stadı’nda kutlandı. 20 Mayıs 1938 tarihli kanunla beraber
“19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaya başlandı. 19 Mayıs günü 1938 yılında
çıkarılan bir yasa ile “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmiştir. Bu bayramın
adı 1981 yılında “Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirilmiştir.
Metafor, soyut ya da kolayca anlaşılamayan olguları tanımlamak için kullanılmakta olup, “daha
anlaşılır olanla açıklamaya çalışmak” demektir. Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nin Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programı’nda öğrenim gören öğretmen adayı öğrencilerin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı” kavramına ilişkin algılarının ne yönde olduğunu metaforlar aracılığıyla
belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanan betimsel bir alan
araştırmasıdır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu öğretmen adaylarının “19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kavramını hangi metaforlar aracılığıyla algılamakta olduğu
incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “yarı-yapılandırılmış anket formu”
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan form, demografik değişkenler ile katılımcıların “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı……gibidir, çünkü”cümlesini tamamlamaları istenen
bölümden oluşmaktadır.
Araştırmada elde edilen veriler, öğrencilerin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı” kavramı ile ilgili yazılı açıklamalarından elde edilmiştir. Toplanan verilerin
işlenmesinde metaforik içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada veriler öncelikle
frekans ve yüzde tabloları halinde özetlenmiştir. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı” kavramına yönelik algıları arasındaki ilişkiler ile bu algıların demografik özelliklere
göre benzerlik veya farklılıkları olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi; 20172018 öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, metafor, öğretmen
adayları, sosyal bilgiler
1. GİRİŞ
Metafor kelimesi birçok anlamı karşılamaktadır (Güneş ve Tezcan, 2017:1). Metafor
(eğretileme) kelime olarak, Grekçe “Metapherein’den” gelmektedir. Meta (değiştirmek) ve
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pherein (taşımak) kelimelerinden oluşmaktadır (Levine, 2005: 172). Metafor günümüzde,
daha ziyade; “söylemi süslemeye yönelik bir söz sanatı” olarak bilinmektedir. Metafor genel
anlamda; “dünyayı kavrayışımıza yardım eden bir düşünme ve görme biçimi” anlamında
kullanılmaktadır (Morgan, 1998: 14).
Metaforlar yaratıcıdır; çünkü zihnimizi benzerliklerin, ilişkilerin ve görüşlerin ötesine,
yeniden yarattıkları benzerliklere, ilişkilere ve görüşlere yönlendirmektedir. Metaforlar, yeni
bir keşiftir; çünkü kavramın daha önce taşımadığı bir anlam boyutu keşfedilir ve bu şekilde
kavramın ve düşüncenin anlam ufku genişletilmektedir (Demir, 2010: 12, Akt. Ergin ve
Beyoğlu, 2017). Dünyada olduğu gibi ülkemizde de metaforlarla ilgilenilmekte ve pek çok
disiplin alanında kullanılmaktadır. Özellikle eğitim ve öğretim alanında da sıkça
kullanılmaktadır.
Metaforun şöyle tanımlanması mümkündür: Metafor; “dil-düşünce-kültür-beden ve beyin”dir
(Kövecses, 2010: 311). Metaforlar, okuyan veya dinleyen bireyde zihinsel süreci aktif hale
getirir. Başlayan bu zihinsel süreç, kişide duyuşsal bir etki meydana getirir. Böylelikle
zihinsel ve duyuşsal süreçler birbirlerini etkiler ve besler. Bu durum metaforların kişi
üzerindeki etkisini ifade etmektedir (Girmen, 2007: 9).
1.1.Metafora Benzeyen Diğer Kavramlar Nelerdir?
Türkiye Türkçesi’nde, “eğretileme”, İslam kültüründe, “istiare”, evrensel olarak ise
“metafor” kavramı kullanılmaktadır (Uğur, 2007). Metafordan ayrı ele alınan fakat aslında üst
kavram olan metaforun bir kısmını yansıtan “analoji, metonimi, sinekdoka kişileştirme
(teşhis), atasözü, imge (sembol),” gibi kavramlar da bulunmaktadır. Bu kavramlar metaforun
genel tanımına uymakla birlikte kendilerine has ayrı anlamları bulunmaktadır (Özelmacı ve
Çakır, 2017: 17-35). Metafor; sosyoloji ve felsefede alanında analoji, edebiyat ve dilbilim
alanında; “eğreltileme, mecaz, ödünçleme, istiare”, eğitimbilim alanında ise “benzetme”
anlamında kullanılmaktadır. Fakat, buralarda kullanılan anlamların hiçbiri tam anlamıyla
metaforik düşünmeyi tanımlayamamaktadır. Bu sebeple direkt “metafor” kavramının
kullandığı görülmektedir (Zeren ve Yapıcı, 2014).
Metaforlar, insanlar için özellikle sosyal gerçeklikleri yaratabilirler. Bu nedenle gelecekteki
eylemler için bir rehber görevi üstlenebilirler. Bu tür eylemler metafora uyar ve yeri
geldiğinde tecrübeyi tutarlı kılacak metaforun gücünü destekler. Böylece metaforlar kendini
gerçekleştiren kehanetler olabilirler (Lakoff ve Johnson, 2005: 186). Metaforlar gerçeğin bir
resmini vermekle birlikte, topluluktaki bireyler tarafından gerçeğin yaratılması ya da
oluşturulmasının da araçlarıdır. Bir anlamda metaforlar toplumun, bireyin veya belirli bir
topluluğun bilinçaltını yansıtır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 244). Metaforlar bireylerin bir
kavram ya da olguyu algıladığı haliyle benzetmeler yaparak açıklamasını sağlar (Aydın, 2010
Akt. Sönmez, Ahmetoğlu ve Yavuz, 2018:495).
Metafor yoluyla düşüncelerini ifade eden en eski filozof Pitogoras olmuştur (M.Ö. 570-494).
(Kranzdan aktaran Keklik, 1990: 13). Bundan başka ilkçağda metaforu kullanan en eski
düşünürler; Socrates ve Platon’dur (Keklik, 1987: 73, Akt. Güneş, 2017: 1-15). Antik Yunan
filozofu Aristoteles (M.Ö. 384-322), eserlerinde metaforlara yer vermiş, özellikle Politika adlı
eserinde devlet anlayışını açıklarken metaforlara başvurmuştur. Platonun bilindik
metaforundan birisi, “güneş” metaforudur. Herakleitos ünlü metaforu “aynı nehirde iki kez
yıkanılmaz” sözüyle, tekrar aynı yere gelsen bile aynı şeyler yaşayamayacağını, zamanın
geçip gittiğini ve değişimin sürekliliğini vurgulamak istemiştir. Pisagor’un geliştirdiği “adalet
kupası” başlı başına bir metafordur. Laertius’tan aktaran Keklik’e (1984) göre Pitagoras
(M.Ö. 570-494) filozofları tanımlamak ve sosyal hayattaki yerini belirlemek için metaforları
kullanmıştı. Pythagoras insan ömrünü “mevsimler” metaforu ile açıklamıştır. Hz.
Mevlana’nın Mesnevi’sinde “ney” i insana benzetmesi de önemli metaforlardan birisidir
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(Öztekin, 2007). Nasrettin Hoca “ye kürküm ye” metaforu ile insanların görünüşe, mala,
mülke hürmet ettiğini anlatmış ve bu durumu eleştirmiştir (Özelmacı, 2017: 17-35, Şehirli,
2018, s.1055-1070).
1.2. Metaforların Kullanım Amaçları Nelerdir?
Metaforlar bulunduğumuz fiziksel ve sosyal çevreyi algılamamıza ve karmaşık olayları
anlamamızı sağlayan birer araçtır (Ekiz ve Koçyiğit, 2013). Metaforlar anlaşılması zor
kavramları benzetmeler yaparak daha basit bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır (Arslan ve
Bayrakçı, 2006; Cerit, 2008; Saban, 2008; Sofı, 2015).
Metaforların, eğitim alanında da sıklıkla kullanılmaktadır (Aydın ve Pehlivan, 2010; Bektaş
ve Karadağ, 2013; Kaya, 2014; Şahin ve Baturay, 2013; Tortop, 2013). Metaforlar, öğrenmeöğretme sürecinde kullanılmaktadır. Metaforlar öğrencilerin derse daha istekli katılmalarını
sağlamakta ve öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin aktarımı bakımından ve yeni bilgilerin
edinimini kolaylaştırmaktadır (Kılıç, 2010). Metaforlar, öğrencilerin öğrenmesi zor olan
kavram ve terimleri daha kolay hale getirip soyut olan kavramların somutlaştırılmasına ve
görselleştirilmesine zemin hazırlar. Bu surette edinilen bilgilerin kalıcı olmasını katkı sağlar
(İbret ve Aydınözü, 2011). Bu sebeple Metaforlar eğitim alanına bu katkılardan nedeniyle,
çeşitli araştırmalara konu olmaya devam etmektedir.
Metaforlar olmadan konuşamayız, düşünemeyiz. Metafor olmadan bilinçli varlıklar haline
gelemezdik. Dil metaforlarla doludur. Günlük konuşmalar üzerine yapılan son araştırmalar,
dakikada dört metafor kullanıldığını göstermektedir. Düşüncelerin, duyguların, yaşantıların
tanımlanmasında metaforlardan yararlanılması kaçınılmazdır (Girmen, 2007: 9). Metaforlar,
günlük konuşma dilinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve somut olmayan şeylere somut nitelikler
vermek için kullanılır (Darn ve White, 2005). Black tarafından da açıklandığı üzere, metafor
vurgulamaya, gizlemeye veya özellikle birincil konu (hedef) olan terimlerin özelliklerini
yeniden düzenlemeye neden olabilmektedir (Gentner ve Wolf, 2000: 296). Metaforların
başlıca kullanım amaçlarının neler olduğu konusunda görüş bildiren düşünürlerin görüşlerini
okumak faydalı olacaktır ( Gibbs, 1999; Katz vd.den aktaran Yağız, 2004: 27-28; Lakoff ve
Johnson, 1980; Ross, 1952; Ortony, 1975; Weiner, 1992), (Şehirli, 2018, s.1055-1070).
1.3.Eğitim ve Metafor
Metaforlardan eğitim öğretim etkinliklerinde sıklıkla faydalanılmaktadır. Hampshire (1996)
derslerde metafor kullanmanın sınıf içi etkinliklerde üst düzey bir rol oynadığını
vurgulamaktadır. Cameron ise, öğretmenlerin sınıf içinde metafor kullanımında temel
özelliklerin neler olduğunu sıralamaktadır (Cameron, 2003: 144).
Metaforik dil ve düşünce üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkan Gibbs (1999: 30)
öğrenciler ve metaforla ilgilenen diğer araştırmacılar tarafından metafor araştırmasının en iyi
şekilde nasıl yapılacağını sorgulamaktadır (Akyol, 2017:74). Shuell (1990); “Eğer bir resim
1000 kelimeye bedelse, bir metafor da 1000 resme bedeldir” diyerek metaforun gücünü
vurgulamaktadır.
Tarih dersi kavramlar konusunda oldukça zengindir. Bu durumda Tarih dersinde öğrencilerin
birçok metafor oluşturabilirler. Metaforların öğrencilere; (Akyol, 2017: 80-81; Cameron,
2003: 36-38; Cortazzi ve Jin, 1999: 150; Thomas, 2006: 115-116), metaforların
öğretmenlere; (Akyol, 2017: 81-83; Cortazzi ve Jin, 1999: 155,160-161; Munby, 1986’dan
aktaran Cortazzi ve Jin, 1999: 155; Perry ve Cooper, 2001; Saban, 2008; Ortony vd. 1975),
metaforların araştırmacılara; (Akt. Akyol, 2017: 83-84; Cameron, 2003:240; Cortazzi ve
Jin, 1999:150; Morgan, 1998: 392-397; Yıldırım ve Şimşek, 2013: 242), sağladığı pek çok
fayda bulunmaktadır (Şehirli, 2018, s.1055-1070).
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2. 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın
başladığı gün olan 19 Mayıs, her yıl ülke genelinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
olarak kutlanmaktadır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm
noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda
“Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk
milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler
olduğunu görmüştü.
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak
basmasıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen şartlar içinde kurtuluş
çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak
“Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan
yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun’a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk’ün
Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı ile başlatmasından bellidir.
Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail Hakkı
Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek
parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk
kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta
kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü.
Atatürk’ün bu yolculuğu Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı.
Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919
tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti.
Atatürk “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu
memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum”
derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.
Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık
sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun
şu sözü çok anlamlıdır: “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.”
Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır: “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü
görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu
kâfidir”. Atatürk’ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19
Mayıs günlerini Atatürk’ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız. (MEB. Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden aktaran; Tarih:19.05.2017,
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1499913-19-mayis-genclik-ve-spor-bayrami-nedir19-mayista-ne-oldu) (Ateş, 2003, Akbulut, 1995, Aslan 2011)
2.1. 19 Mayıs Kutlamaları ve 19 Mayısın Gençlik ve Spor Bayramı Oluşu
Milli Mücadele’nin başlangıcı olarak kabul edilen ve tarihimizde önemli bir yere sahip olan 19
Mayıs 1919’un ebedileştirilmesi için Samsun halkı, 1926 yılını “Gazi Günü” olarak
kutlanmasına karar verdi. 1927 Yılında ise Gazi Heykelinin temel atma töreni, Gazievi
(Bugünkü Gazi Müzesi) önünde yapılan konuşmalar ve askerler, okullar ile cemiyetlerin
düzenlediği fener alayları ile “Gazi Günü” kutlamaları üç ayrı törenle kutlanmıştır.
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21 Haziran 1938’de TBMM’nin yasa tasarısı kanunlaşmak üzere Cumhurbaşkanının onayına
sunuldu. Söz konusu kanun 4 Temmuz 1938 tarih ve 3950 sayılı kanuna göre, 2739 Sayılı
Kanun’un ikinci maddesine bir fıkra eklenerek, Mayıs ayının 19. Günü “Gençlik ve Spor
Bayramı” adını aldı. 19 Mayıs 1939’dan bu zamana kadar “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak
kutlanmaktadır.
Atatürk, 19 Mayıs’ı resmi bayram günü olarak görememiş, buna ömrü yetmemiştir. Buna
istinaden 1981’e kadar bu adla anılan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 17 Mart 1981 tarih ve
2429 Sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” ile isim değişikliğine
uğratılmış, söz konusu kanunun 2. maddesinin A) fıkrası 2. ayırımında, “2. 19 Mayıs Günü
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.” denilmiştir. Artık bu bayram, sadece
Samsun’da kutlanan
Gazi
Günü değil, umum milletin bayramı
olmuştur.
(https://www.samsun2019.com.tr/icerik/80/basangictan-bugune-19-mayis-kutlamalari/)
(Ateş,
2003, Akbulut, 1995, Aslan 2011)
3. ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmada, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı” kavramına yönelik metaforik algılarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Öğrencilerin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kavramına ilişkin
algılarının tespit edilmesi açısından bu kavramı neye benzettikleri, nasıl algıladıkları ve
zihinlerinde oluşan imgelerin ortaya çıkarılmasında hangi metaforların kullanıldığı analiz
edilmiş, cinsiyet, yaş ve anabilim dallarına göre aralarında farklılaşma olup olmadığı
incelenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır:
1. Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programı’nda öğrenim gören öğrencilerinin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı” kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar nelerdir?
2. Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programı’nda öğrenim gören öğrencilerinin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı” kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar nelerdir?
4. YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmada kullanılan model, araştırmanın örneklemi, veri toplanması ve
çözümlenmesi açıklanmaktadır.
4.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan form, cinsiyet, yaş gibi demografik değişkenler ve katılımcıların “19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı……gibidir” cümlesinde ve “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı……gibidir, çünkü” cümlesinde tamamlamaları
istenen iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin forma yazdıkları cevaplar, bu araştırmada
temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Şurası unutulmamalıdır ki; anketler de bir veri toplama
aracı olmasına karşılık geçerlik-güvenirlikleri hesaplama ile belirlenememektedir (Ergin, 1995).
Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma desenlerinden
“olgubilim”, verilerin değerlendirilmesinde ise metaforik içerik analizi ve betimsel analiz
teknikleri kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olunan ama ayrıntılı bir anlayışa sahip
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olunamayan olgulara odaklanmaktadır. Bireylerin yaşadıkları ortamda karşılaştıkları olgularla
ilgili olarak ne algıladıkları ve deneyimlerinin neler olduğu üzerinde durarak olguyla ilgili
algısını ortaya koyma çalışmaktadır. Olgubilim, bireylerin tümüyle yabancı olmadığı aynı
zamanda da tam anlamını kavrayamadığı olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun
bir araştırma zemini yaratmaktadır (McMillan & Schumacher, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2008).
4.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evreni; 2016-2017 öğretim yılının ikinci yarısında Edirne ilinde bulunan Trakya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Programı’ndaki öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1,2,
3,4.sınıf, toplam 202 öğretmen adayı oluşturmuş, 188 geçerli geri dönüş alınmıştır.
4.3. Araştırma Verilerinin Toplanması
Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği Programı’nda eğitim alan öğrencilerin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit ederek
karşılaştırmak amacıyla, her bir öğretmen adayından “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı……gibidir, çünkü” cümlesini tamamlaması istenmiştir. Bu ibarenin yazılı
olduğu boş bir form verilerek bir ders süresi zaman tanınmıştır. Öğretmen adaylarının sadece tek
bir metafor üzerinde yoğunlaşarak bu metaforun gerekçesini yazmaları istenmiştir.
4.4. Sınırlılıklar
Araştırma; 2017-2018 öğretim yılı ile, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile,
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören öğrenciler ile, 202 öğrenci ile, Araştırma “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kavramına ilişkin metafor oluşturma becerisi ile
sınırlıdır.
5. BULGULAR VE YORUM
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramına ilişkin metaforlar frekans ve
yüzde dağılımlarıyla tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin
olarak frekansı 2 ve yukarı olmak üzere toplam 188 adet geçerli metafor üretmiş oldukları
görülmektedir.
Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; “başlangıç, (f=11,
%5,85), gelecek, gençlik (f=10, %5,32), şenlik (f=7, %3,72), Atatürk, meşale, umut, vefa
(f=5, %2,66), gurur, kurtuluş (f=4, %2,13), ağaç, bağımsızlık, bebeğin ilk adımı, dayanışma,
deniz, diriliş, (f=3, %1,60),armağan,binanın temeli, cesaret, çevik, eğlence, hediye, ışık, ilkbahar,
özgürlük, sağlık, su, ülkenin geleceği (f=2, %1,06), olmuştur.
Dolayısıyla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramına ilişkin öğretmen
adayları tarafından çok sayıda farklı metafor kullanıldığı ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin üretmiş oldukları metaforlar
incelendiğinde genel olarak çok olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 1)
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Tablo 1. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar
f

%

f

%

1

başlangıç

11

5,85

16

Diriliş

3

1,60

2

gelecek

10

5,32

17

Armağan

2

1,06

3

gençlik

10

5,32

18

binanın temeli

2

1,06

4

şenlik

7

3,72

19

Cesaret

2

1,06

5

Atatürk

5

2,66

20

Çevik

2

1,06

6

meşale

5

2,66

21

Eğlence

2

1,06

7

umut

5

2,66

22

Hediye

2

1,06

8

vefa

5

2,66

23

Işık

2

1,06

9

gurur

4

2,13

24

İlkbahar

2

1,06

10

kurtuluş

4

2,13

25

Özgürlük

2

1,06

11

ağaç

3

1,60

26

Sağlık

2

1,06

12

bağımsızlık

3

1,60

27

Su

2

1,06

13

bebeğin ilk adımı

3

1,60

28

ülkenin geleceği

2

1,06

14

dayanışma

3

1,60

Diğer

80

42,55

15

deniz

3

1,60

Toplam

188

100,00

Öğretmen adaylarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramına ilişkin
olarak frekansı 1 (%0.29) olmak üzere toplam 188 adet geçerli metafor üretmiş oldukları
görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin üretmiş oldukları frekansı 1 ve %0,53
olan bu metaforlar incelendiğinde genel olarak “olumlu algı” içerisinde oldukları
anlaşılmaktadır. (Tablo 2)
Tablo 2. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Kavramına İlişkin Metaforik Analiz Frekansı 1 ve
%0,53 olan metaforlar
1
19 Mayıs Atatürk'ü Anma
28
Gemi
55
olumsuzluğa karşı başkaldırı
Gençlik ve Spor Bayramı
2
Aile
29
gökkuşağı
56
Özgüven
3
Akarsu
30
Gökyüzü
57
Özünü hatırlama
4
Albüm
31
güç, kuvvet
58
pasta
5
altın heykel
32
Güneş
59
pervane
6
Aşk
33
içe çekilen temiz hava
60
ruhunu 18 gibi hissetmek
7
Atlet
34
ip atlamak
61
sabah güneşi
8
Atletik
35
kafesten kaçış
62
sahiplenmek
9
Ay
36
kalıcı dövme
63
samsun
10
bayrağımızdaki ay ve yıldız
37
kanadı kırılmış kuş
64
sarılmak
11
beklenen gemi
38
kendini bulmak
65
servet
12
Bisiklet
39
kendini herkese tanıtmak
66
sılanın konserine gitmek gibidir
13
Bulut
40
kilitsiz kapı
67
simya
14
Çivi
41
Kitabeler
68
siyah-beyaz fotoğraf
15
Dede
42
Kitap
69
sporcu bir çocuk
16
Delikanlı
43
Koşmak
70
stadyum
17
Devletimiz
44
Kule
71
şampiyon takım
18
Dinamik
45
Kurşun
72
şiir
19
Disiplin
46
kutlu yürüyüş
73
tarihi değerlerimiz
20
emanetin anılması
47
Kuvvet
74
temel yapı
21
eski bir fotoğraf
48
leziz bir yemek
75
toprak
22
Feda
49
mavi renk
76
vatansever
23
Fener
50
mikrofon
77
Yâdetme
24
Fenerbahçe
51
Minnet
78
yeteneklerini ortaya koymak
25
Festival
52
mutluluktan ağlamak
79
yıldızlar
26
Fidan
53
Müzik
80
zafer
27
Fotoğraf
54
Okyanus
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Aşağıda Tablo 3'de öğrenciler tarafından üretilen metaforlara “…çünkü” denilerek verilen
cevaplar frekansı 2 ve daha yukarı olanlar (toplam f=188) yüzdesine göre verilmiştir.
Tablo 3. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Kavramına İlişkin Metaforların Gerekçeleri ve
Frekans Dağılımı
.
f
%
1
19 Mayıs, Millî Mücadelenin başladığı gündür
15
7,98
2
gençlerimizin, ülkemizin geleceğidir
14
7,45
3
Türk gencine sorumluluğunu hatırlatır
14
7,45
4
Atatürk'e olan saygı ve minnettarlığımızı gösteriyoruz
13
6,91
5
Türk Milleti'nin bağımsızlığı için bir umut oldu
13
6,91
6
gençlere armağan edilen bir gündür
10
5,32
7
ulusun bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır
9
4,79
8
Atatürk, Samsun'a çıkarak millî mücadeleyi başlatmıştır
8
4,26
9
millî mücadelenin başladığı gündür
8
4,26
10
19 Mayıs'ta yeni ufuklara yol açıldı
7
3,72
11
Atatürk'ün bütün ümidinin gençlikte olduğunu anımsatır
7
3,72
12
19 Mayıs'ta Atatürk'ü anarız ve açtığı yolda ilerlediğimizi düşünürüz
6
3,19
13
gençlik umuttur
4
2,13
14
spora verilen değeri anlatır
4
2,13
15
gençler, geleceğimizi aydınlatır
3
1,60
16
19 Mayıs gençlerin bayramıdır
2
1,06
Diğer
51
27,13
Toplam
188
100,00

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen
metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan
açıklamaların frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek
frekansa sahip olan gerekçeler; 19 Mayıs, Millî Mücadele’nin başladığı gündür (f=15,
%7,98), gençlerimizin, ülkemizin geleceğidir, Türk gencine sorumluluğunu hatırlatır (f=14,
%7,45),
Atatürk'e olan saygı ve minnettarlığımızı gösteriyoruz, Türk Milleti'nin
bağımsızlığı için bir umut oldu, (f=13, %6,91), gençlere armağan edilen bir gündür (f=10,
%5,31), ulusun bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır (f=9, %4,79), Atatürk, Samsun'a
çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmıştır, millî mücadelenin başladığı gündür (f=8, %4,26).
Adayların genel olarak çok olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 3).
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen
metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların
frekansı 1 olan gerekçeler Tablo 4'de alfabetik sıra ile verilmiştir:
Tablo 4. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Metaforlarının Gerekçeleri ve Frekansı 1 Olan
Kodlar Dağılımı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ağaç, yaş iken eğilir
anıları ve yaşanmışlıkları hatırlatır
Atatürk beklenen kişiydi
Atatürk'ün sporcu hakkındaki sözlerini anımsatır
Atletik hareketler yapılır
ay ve yıldız ayrılmaz bir parçadır
baktığında duygulanırsın
birleşince mükemmel olur
bizlere armağandır
çevikliktir
çünkü kutlamalar stadyumda gerçekleşir
değerlerimizi yansıtıyor
denize bakar, deryalara dalarsın
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

halkı bilinçlendirmek, çocuğun emeklemesi gibidir
hatırda kalır
hem sevinç hem üzüntüdür
her gençte bir ışık vardır
her zaman aydınlatır
her zaman vücutta bulunması ve hiç geçmemesidir
herkes mutludur ve eğlenir
herkesi sevindirir ve gurur vericidir
kişiye kendini çivi gibi dik ve dinç hissettirir
mavi ve berrak aydınlık dolu günlere ışık tutulmuştur
ruhu ve bedeni hep genç kalmış bir insan
sağlıklı insan spor yapar
sağlıklı yaşama
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14
15
16
17
18
19
20

eğer işlenirse çok değerli olabilir
eğlencelidir
eğlenceyi çağrıştırır
en zevkli spor dalı olduğu için
faaliyetlerde bulunuruz
geçmişi anmak ve geçmişi unutmamak
geçmişi anmak, vefadır ve saygıdandır

40
41
42
43
44
45
46

21 gençlerin bayramıdır

47

gençlerin, bir arada olduğunu belirtir
gösteriler yapılır
gurur verici bir bayramdır
güven verir
güzel bir oyun içerisinde birlik ve bütünlüğün
26
temsilidir

48
49
50
51

22
23
24
25

sevilen birini aramak
sevinç mutluluktur
sürekli büyür
şiir insanı olgunlaştırır öğretir
tadı damakta kalır
toprak, her şeyin başlangıcıdır
Türk Gençliği, dinamiktir.
Ulu önder, her şeyini bu uğurda feda ederek Samsun'a
çıktı
unutulmayan bir bayramdır
ülkemiz için gurur vericidir
ülkemizde çeşitli oyunlarla kutlanır
vefa, Atatürk içindir

6. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma sonucunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramına ilişkin
öğretmen adayları tarafından “çok sayıda farklı metafor kullanıldığı” ifade edilebilir. Trakya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Programı’nda eğitim gören öğretmen adaylarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı kavramına ilişkin üretmiş oldukları 188 adet metafor incelendiğinde
genel olarak olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır.
Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; “başlangıç, (f=11,
%5,85), gelecek, gençlik (f=10, %5,32), şenlik (f=7, %3,72), Atatürk, meşale, umut, vefa
(f=5, %2,66), gurur, kurtuluş (f=4, %2,13), ağaç, bağımsızlık, bebeğin ilk adımı, dayanışma,
deniz, diriliş, (f=3, %1,60), armağan,binanın temeli, cesaret, çevik, eğlence, hediye, ışık,
ilkbahar, özgürlük, sağlık, su, ülkenin geleceği (f=2, %1,06), olmuştur. Dolayısıyla, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından çok
sayıda farklı metafor kullanıldığı ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen
adaylarının bu kavrama ilişkin üretmiş oldukları metaforlar incelendiğinde genel olarak olumlu
algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 1)
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen metaforların
ilişkilendirilme gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların frekans ve
yüzde dağılımı incelendiğinde en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan gerekçeleri
kategorize ettiğimizde çeşitli gerekçeler ileri sürmüşlerdir:
-19 Mayıs, Millî Mücadele’nin başladığı gündür (f=15, %7,98),
-gençlerimizin, ülkemizin geleceğidir (f=14, %7,45),
-Türk gencine sorumluluğunu hatırlatır (f=14, %7,45),
-Atatürk’e olan saygı ve minnettarlığımızı gösteriyoruz (f=13, %6,91),
-Türk Milleti'nin bağımsızlığı için bir umut oldu (f=13, %6,91),
-gençlere armağan edilen bir gündür (f=10, %5,31),
-ulusun bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır (f=9, %4,79),
-Atatürk, Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmıştır (f=8, %4,26),
-Millî Mücadele’nin başladığı gündür (f=8, %4,26).
Araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuca gore; sosyal bilgiler öğretmenliği programında
öğrenim gören öğretmen adaylarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kavramı hakkında daha bilinçli olmaları beklenirdi. Çünkü 19 Mayıs günü Milli
Mücadele’nin başladığı bir gündür. Atatürk’ün tabiri ile kendi doğum günüdür. Öğretmen
adaylarının en önemli vurgulaması gereken metafor bu olmalı idi. Diğerleri yani “Atatürk’ü
anma, gençlik ve spor” konuları daha sonra akıllara gelmeli idi.
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TÜRKİYE'DE KAPATILMIŞ KÜÇÜK İLÇE CEZA İNFAZ KURUMLARI
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Saadet TURAN
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Özet
Günümüzde Türkiye’de bulunan birçok cezaevi yapısı, uluslararası ilkelere uymadığı,
fiziksel, donanımsal ve kapasite yetersizliği gibi çeşitli sebeplerle boşaltılmış, terkedilmiş ya
da kapatılmıştır. Adalet Bakanlığı’nın 2010 yılı faaliyet raporlarında; uluslararası normlara
uymadığı, fiziksel şartları ve kapasiteleri kısıtlı olduğu için eğitim ve iyileştirmenin uygun
şekilde yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumlarının kapatılması ve birçok yere hitap
edebilecek çağdaş ve modern ceza infaz kurumlarının yapılması gerektiği belirtilmiştir. Fakat
henüz yapısal ömürlerini tamamlamamış ve bakımsız olsa da sağlam bir durumda olan bu
binaların kullanılmaması; ekonomik olarak fayda sağlanabilecekken, çürümeye ve yıkılmaya
mahkum edilmiş birçok binanın varlığına neden olmuştur. Ayrıca bu binalar, atıl ve bakımsız
bir durumda oldukları için hem çeşitli yaralanmalara neden olabilecek hem de istenmeyen
kullanıcılar tarafından işgal edilmeleri nedeniyle tehlike yaratmaktadırlar.
Bu çalışma, internet arama motorları ve literatürlerden yapılan taramalardan elde edilen
veriler ışığında yapılmıştır. Adalet Bakanlığı’nın 2006-2017 yılları arası yıllık yayımlanan
faaliyet raporlarında, yıllık olarak kapatılmış cezaevlerinin sayısı, ismi, tipolojisi, türü,
bulunduğu yer bilgileri yer almaktadır. Bu bilgilerden yararlanılarak oluşturulan tabloda
toplam kaç tane ve en çok hangi tipte olan cezaevi binalarının kapatıldığı bilgileri ortaya
çıkmış, faaliyet raporlarından ulaşılan tüm verilerin analizleri yapılarak da istatistiksel
çıkarımlar yapılmıştır. Ayrıca kapatılmış olan bu cezaevlerinin mevcut durumlarına da
değinilmiştir. Elde edilen bilgiler bağlamında kapatılıp boşaltıldıktan sonra tekrar işlev
verilmeyip kaybedilmeye, atıl hale dönüşmeye mahkum bırakılan cezaevlerinin sayısının
oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu da yapılan çalışma ve girişimlerin yetersiz kaldığını
göstermektedir.
Hala ekonomik ömürlerini tamamlamamış, sağlam halde olan fakat kapatılmış ve atıl
hale dönüşmesine sebep olunmuş veya henüz atıl hale dönüşmeden değerlendirilme şansı olan
cezaevi binalarına, gelecekte yeniden işlevlendirilmeleri bağlamında dikkat çekip farkındalık
yaratmak ve bilimsel alanda korunması gereken noktaların önem ve gerekliliğinin gözler
önüne serildiği yayınların yapılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cezaevi, Hapishane, Yeniden işlevlendirme, Bina ömrü,
Sürdürülebilirlik
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1. GİRİŞ
Osmanlı’dan günümüz Türkiye’sine kadar, dönemin koşulları nedeniyle çeşitli
tipolojiler ile farklı zaman dilimlerinde inşa edilmiş olan birçok ceza infaz kurumu
bulunmaktadır. Hükümlüler için ihtiyaç ve ceza şartlarının değişmesiyle beraber, araç gereç
ve teknik donanım eksikliğinden kaynaklı uygun yaşam koşullarını sağlayamaması ve
güvenlik sorunları yaratması nedeniyle yeni tiplerde cezaevleri yapılmıştır. Eski tip ceza infaz
kurumlarının pek çoğu boşaltılmış ve maalesef boşaltılanlar da ya yıkılıp yerine yeni binalar
yapılmış ya da atıl hale gelmiştir.
Kültürel miras değeri olan kapatılmış ve kapatılacak olan cezaevleri için yeniden
işlevlendirme konusunda farkındalığın artırılması ve Türkiye’de 1950’lerden itibaren yapılmış
olan fakat kapatılmış olan cezaevi yapılarının, henüz yapısal ömürlerini doldurmamış
olmalarından dolayı değerlendirilmesinin öneminin aktarılması amaçlanmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın 2006-2017 yılları arası yıllık yayımlanan faaliyet raporları
incelenmiş, yıllık olarak kapatılmış cezaevlerinin sayısı, ismi, tipolojisi, türü, bulunduğu yer
bilgileri tablolaştırılarak analiz edilmiştir ve bu kapsamda çıkarımlar yapılmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın 2006 yılından itibaren kapatılması kararını verdiği küçük ilçe ceza
infaz kurumlarının 2006-2017 yılları arasında yıllık yayınlanan Adalet Bakanlığı Faaliyet
Raporları’ndaki bilgilerine (bulunduğu şehir, tipi, kapatıldığı yıl) ulaşılmıştır. Ayrıca internet
üzerinden arama motorlarından yapılan araştırmalar sonucunda, kapatılan cezaevlerinden
Dünya’da ve Türkiye’de yeniden işlevlendirilmiş olanlarının haberleri çalışma kapsamında
derlenmiştir.
Yapılan literatür taramasında görüldüğü üzere, Banu Apaydın’ın Yapıların Otel Olarak
Yeniden Kullanım Bağlamında Mekânsal Dönüşümlerinin Analizi: “Four Seasons Oteli
Sultanahmet Cezaevi” Örneği, Nezihat Köşklük Kaya’nın Buldan Eski Hükümet Konağı ve
Cezaevi’nin Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi’ne Dönüşümü, Olca Sezen Doğancili ile
Makbule Civelek Oruç’un Cezaevlerinin Müzeye Dönüşüm Süreci: Sinop Cezaevi Örneği
makalelerinde tek bir örneklem üzerinden cezaevlerinin işlevlendirilmesinin önemi üzerinde
durulmuştur. Seda Meral’ın Cezaevi Yapılarının Mekansal Analizi ve Bu Bağlamda Yeniden
Değerlendirilmesi, Münevver Özedirne Çavuş’un Korumada Otantiklik: Cezaevlerinin
Yeniden İşlevlendirilmesi, Melih Emre Acar’ın Kültürel Mirası Korumayı Yeniden
Düşünmek: Eski Cezaevlerine Yaklaşımların Değerlendirilmesi adlı yüksek lisans tezlerinde
ise Türkiye’deki ve yurtdışında bilinirliği yüksek olan cezaevi yapıları üzerinden çalışılmıştır.
Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun’un (1930) 1. maddesinde
“Türkiye’de her mahkeme bulunan yerde hapishane ve tevkifhane bulunur.” denilmiştir. Ceza
İnfaz Kurumları İle Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük’te (1967)
“Ceza evleri ile tevkif evleri her mahkeme bulunan yerde, ıslah evleri Adalet Bakanlığınca
belirtilecek yerlerde bulunur.” denilmiştir. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük (2006)’te “Kurumlar, Bakanlıkça ihtiyaç
bulunan yerlerde ayrı ayrı veya bir arada kurulabilir.” denilmektedir.
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Amsterdam Bildirgesi’nde (1975), Atina Tüzüğü’nde (1931), Icomos Geleneksel
Mimari Miras Tüzüğü’nde (1999), Icomos Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’nde
(2013), Venedik Tüzüğü’nde (1964), Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel
Restorasyonu İçin İlkeler’de (2003) belirtildiği üzere kültürel mirasımız olarak görülen
kullanılmayan tarihi yapılara yeniden işlev verilirken ya da restorasyon yapılırken yapının
bütünlüğüne ve karakterine saygı gösterilmeli, gereksiz değişim ve eklemelerden
kaçınılmalıdır.
2. CEZA, CEZAEVİNİN TANIMI VE CEZAEVLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Habs kelimesi sözlükte "alıkoymak, engellemek" anlamındadır ve hürriyeti bağlayıcı
cezaların en başta gelenidir. Bu cezanın infazının gerçekleştiği yer habs veya mahbes;
hapsedilmiş olan kişi de mahbus olarak adlandırılmaktadır (Bardakoğlu, 1997, s. 54).
2.1. Dünya’da Cezaların İnfazı
16’ncı yüzyılda Amsterdam cezaevleri ortaya çıkıncaya kadar, suçluyu zararsız yapma,
yani kefaret (daha doğrusu intikam) düşüncesi ile hareket edilmiş; bu yaklaşım diğer hukuk
sistemlerinde de görülmüştür (Demirbaş, 2015, s. 103). Ceza infazının tarihçesi, kefaret ve
para cezası, bedeni ve hayati cezalar, hürriyeti bağlayıcı cezalar olarak üç dönem şeklinde
incelenebilmektedir (Rusche Georg-Kirchheimer Otto’dan aktaran Demirbaş, 2015, s. 103).
Aydınlanmaya kadar olan dönemde yani ilk zamanlarda bedenî ve hayatî cezalar
uygulanırken, aydınlanmadan sonra hürriyeti bağlayıcı cezalar ve para cezalarının
uygulandığı görülmüştür (Mechler, Achim’den aktaran Demirbaş, s. 103).
İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda ve Belçika’da daha önce başka amaçlar için yapılan
binaların restore edilerek, ceza infaz kurumlarına dönüştürülmeleri, daha sonra bunlara
ilaveler yapılması, ceza infaz kurumlarının ilk örnekleri olarak görülmektedir (Sağlam, 2003,
s. 11).
2.2. İslamiyette Cezaların İnfazı
İslam hukukunda, esas olan cezaların bedeni cezalar olması ve hapis cezasının
olmaması nedeniyle, hürriyeti bağlayıcı cezaların infaz edildiği yer olarak bugünkü tarzdaki
hapishanelerden söz edilememektedir (Demirbaş, 2015, s. 148).
Hz. Muhammed döneminde sürgün cezasının dışında, mescid ve dehliz gibi kapalı
yerlerde hapisten veya Meseld-i Nebevl adlı direğe bağlanılmasından bahsedilen rivayetlerin
olduğu bilinmektedir. Fakat bu uygulama cezalandırma amacıyla değil suçun araştırılması,
cezanın infazına kadar suçlunun, eğer borçluysa borcunu ödeyene kadar borçlu olan kişinin
belli bir süre tutulması şeklinde uygulandığı görülmektedir. Hz. Ömer’in bir evi hapishane
olarak kullanılması için satın aldığına dair olan rivayetler hapishane uygulamasının bu
dönemde başladığını göstermektedir. Yine kaynaklardaki bilgilere göre Hz. Osman’ın
hırsızlık yapmış olan birine müebbet hapis cezası verdiği ve bu kişinin hapiste öldüğü ve Hz.
Ali’nin de hapishaneler yaptırdığı bu hapishanelerin İslam döneminde inşa edilen ilk
hapishaneler olduğu rivayetler arasındadır. İslam coğrafyasının genişlemesinin ve devlet
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teşkilatının kurulmasının büyük oranda tamamlandığı Emeviler döneminden sonra hapis
cezasının iyice benimsendiği görülmektedir (Bardakoğlu, 1997, s. 55).
2.3. Osmanlı Devleti’nde Cezaların İnfazı
Osmanlı Devleti’nde kayıtlara geçen ilk hapis olayının, Yıldırım Bayezid devrinde
(1389-1402) gerçekleşmiştir (Öztürk, 2010, s. 101).
Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasi suçların cezaları dışındaki diğer suçlar için
uygulanan cezalar; para cezası, teşhir, kürek cezası, dayak atma (ta'zir), kalebendlik (hapis),
sürgün gibi cezalar olmuştur (Erim, 1984, s. 80).
Osmanlı Devleti'nde ilk cezaevleri, Manavgat'ta 1852, Şırnak'ta 1886, Alaçam'da 1890,
Kınık’ta 1907, Manyas’ta 1910, Cide’de 1318, İpsala'da 1324, Çiçekdağ'da 1340 yılında
kiralanmış; Diyarbakır'da 1280, Sinop'ta 1303, Kırklareli'nde 1304, Kütahya'da 1306,
Bafra'da 1311, Ordu'da 1315, Uşak’ta 1317, Bilecik'te 1324, Nevşehir de 1849, Sürüç 1852,
Vezirköprü'de 1870, Kozan'da 1875, Kars'ta 1880, Kastamonu’da 1889, Erzurum’da 1900,
Hınıs'ta 1905, Üsküdar Paşakapısı’nda 1916 ve Zara'da 1919 yıllarında inşa edilmiştir
(Mengüç, 1968, s. 308).
Cezaevlerinde bir sınıflandırma sistemi yapılmak istenmiş fakat cezaevi olarak
kullanılan binaların büyük çoğunluğu "topluluk sistemi”ne göre yapıldığı için sistemin
oluşumu mümkün olmamıştır. Yeni bina ve tadilatlar için gerekli bütçenin oluşamaması ve
cezaevi planlarının önceden hazırlanmış olmaması sınıflandırma sistemi oluşturulamayışının
etkenlerindendir. Topluluk sistemine göre inşa edilecek olan yeni binalar ve tadilatlar daha az
maliyetli olacağı için, 19. yüzyılda Avrupa ve Amerika’da terk edilmiş olan topluluk sistemi
maalesef Osmanlı Devleti’nde cezaevlerinin temel özelliği halindedir (Emiroğlu, 2003, s. 95).
1880 yılında çıkarılan Nizamnâme’de “Her kaza, liva ve vilayet dahilinde birer
tevkifhane ve hapishane kurulması...” maddesine yer verilmiştir. Bunun sonucu olarak da
Cumhuriyet dönemine devredilen birçok Osmanlı dönemi ceza infaz kurumu bulunmaktadır,
ancak birçoğu kapatılmış ve yerlerine yeni cezaevleri yapılmıştır. Osmanlı döneminde ve
Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılmış olan ceza infaz kurumlarının aslında başka amaçlar
için yapıldığı ve daha sonra yapılan tadilâtlarla ceza infaz kurumlarına dönüştürüldüğü
anlaşılsa da bu kurumların çoğu yıkıldığı için mimari sistemleri ve başka detaylı bilgilerine
ulaşılması zor bir haldedir (Sağlam, 2003, s. 13).
2.4. Türkiye Cumhuriyeti’nde Cezaların İnfazı
Henüz kurulmuş olan Cumhuriyet’e, Osmanlı’dan kalan sorunlardan biri de
hapishaneler konusudur. Hak ve özgürlüklerin, insani yaşam şartlarının ön planda tutulduğu
modern ve çağdaş bir yaklaşım içinde olan genç Türkiye Cumhuriyeti’nde, hem hukuk
sistemi yenilenmeye çalışılmış hem de ceza infaz kurumlarının durumu iyileştirilmeye,
binaları daha sağlıklı hale getirilmeye çalışılmıştır. Yürürlüğe 1926’da girmiş olan Türk Ceza
Kanunu ile Osmanlı’ya ait olan ceza sistemi ve infaz rejimi son bulmuş, suçlar cürüm (cezası
ağır hapis) ve kabahat (cezası hafif hapis) olarak ayrılmıştır (Tekin ve Özkes, 2008)
Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında cezaevi olarak kullanılan yapıların
aslında kale tersane, askeri kışla ve çeşitli kamu binaları gibi başka amaçlar için yapıldığı ve
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daha sonra yapılan tadilâtlarla ceza infaz kurumlarına dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu
cezaevleri birinci nesil cezaevleri olarak anılmaktadır. İkinci nesil kapalı cezevleri,
Cumhuriyet döneminde 1950-1970 yılları arasında yapılan A, B ve C tipi cezaevleridir. A tipi
kapalı cezevleri; ilçe merkezlerindeki, 24-60 kişi kapasiteli, az güvenlikli, taş binalardır. İlçe
nüfusunun yoğunluğuna göre A1 tipleri 24 kişi kapasiteli, A2 tipleri 40 kişi kapasiteli ve A3
tipleri 60 kişi kapasiteli olmak üzere üç farklı kategoride inşa edilmiştir. B tipi kapalı
cezevleri; ağır ceza merkezi bulunan ilçe merkezlerine inşa edilen, 64-130 tutuklu ve hükümlü
kapasiteli, normal güvenlikli, taş binalardır. C tipi kapalı cezevleri; nüfusu fazla ve ağır ceza
merkezi olan ilçeler ile il merkezlerine inşa edilen, 164-300 kişi kapasiteli, normal güvenlikli,
taş binalardır. A, B ve C tipi kapalı cezaevleri koğuş sisteminde inşa edilmişlerdir. İlk nesilde
olduğu gibi topluluk sistemi değildir. Üçüncü nesil kapalı cezaevleri; inşaatlarına 1960’lı
yıllarda başlanan ve özellikle 1970-2000 yılları arasında çok sayıda inşa edilmiş olan K tipi, E
tipi, 150 ve 350 kişilik olan Özel tip kapalı ceza infaz kurumları ile İstanbul (Bayrampaşa) ve
İzmir (Buca) kapalı cezaevleridir (Sağlam, 2003, s. 13-14). Bu dönemde inşa edilen K tipi
cezaevleri, ilçe merkezlerinde 44-60 kişi kapasiteli olarak A tipi kapalı cezaevlerinin yerine
yapılmıştır. 1993 yılından sonra, yeni cezaevlerinin inşasında esas alınacak olan mimarî
tasarımlar için çalışmaların arttığı bir dönem başlamıştır. Bu yeni nesil cezaevleri dördüncü
nesil cezaevleri olarak isimlendirilmiş ve bu dönemde tasarlanıp inşa edilmeye başlanmıştır
(Emiroğlu, 2003, s. 91-92; Sağlam, 2003, s. 13-16) (Tablo 1).
Tablo 1. Cezaevlerinin Tipolojileri ve Özellikleri (“Ceza İnfaz Kurumlarımızın
Özellikleri”, 2018)
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2.5. CEZAEVLERİ SORUNU
Osmanlı döneminde ceza infaz kurumları mimarîsi ile infaz rejimi hiçbir zaman
birbiriyle uyumlu hale getirilememiştir. Bu sorun aynı şekilde Cumhuriyet döneminde de
devam etmiştir. Kamu kaynaklarının yetersiz olması ve Osmanlı döneminde yapılan ceza
infaz kurumlarından vazgeçilmemesi, ceza infaz kurumlarının topluluk sisteminin olumsuz
etkileri nedeniyle ceza infaz kurumlarının sorunlarının artmasına neden olmuştur. A, B ve C
tipi kapalı cezaevleri mimarî tasarımlarının geliştirilmesi ve bu tip cezaevlerinin çok sayıda
inşa edilmesi, Cumhuriyet döneminde, 1950’li yıllardan itibaren koğuş sistemine
geçilmesinde etkili olmuştur. Koğuş sistemi 2000’li yıllara kadar ceza infaz kurumları
mimarîsini etkilemiştir. Sonuç olarak; hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı bakımından Türk
infaz sisteminde 2000’li yıllara kadar yanlış mimarî sistemler tercih edilmiş ve ceza infaz
kurumlarının sorunlarının çözümü sürekli olarak ertelenmiştir (Sağlam, 2003, s. 15-17).
Böylelikle Osmanlı Devleti’nden henüz kurulmuş genç Türkiye Cumhuriyeti’ne miras
olarak kalan problemlerden biri cezaevleri sorunu olmuş ve hukuk sistemi ile birlikte
cezaevleri de iyileştirilmeye çalışılmıştır.
3. KAPATILMIŞ CEZAEVLERİNİN DURUMU
Adalet Bakanlığı’nca ceza infaz kurumları; açık, kapalı ceza infaz kurumları
müdürlüğüne bağlı açık, kadın kapalı, kadın açık, çocuk kapalı, çocuk eğitimevi, BTOK
(belirli bir tipi olmayan) kapalı, yüksek güvenlikli ve 16 adet tip ceza infaz kurumu (R tipi
ceza infaz kurumları, rehabilitasyon merkezi işlevli) olmak üzere farklılaştırılmıştır (“Ceza
İnfaz Kurumlarımızın Özellikleri”, 2018).
2010 yılı faaliyet raporunda “Uluslararası normlara uymayan ve fiziki
şartları ve kapasiteleri itibariyle eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç
yapılamayan küçük ilçe ceza infaz kurumlarının kapatılarak, birden çok merkeze
hitap edebilen çağdaş ve modern ceza infaz kurumlarının yapımı zorunluluk
taşımaktadır.” denilmektedir (“Adalet Bakanlığı Faaliyet Raporu”, 2010).
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 01 Mayıs 2006 yılından beri devam eden
çalışmalar kapsamında yukarıda da bahsi geçen küçük ilçe ceza infaz kurumlarından; 20 tane
2006 yılında, 51 tane 2007 yılında, 16 tane 2008 yılında, 22 tane 2009 yılında, 6 tane 2010
yılında, 3 tane 2011 yılında, 8 tane 2012 yılında, 21 tane 2013 yılında, 22 tane 2014 yılında,
15 tane 2015 yılında, 13 tane 2016 yılında, 10 tane 2017 yılında ve 7 tane de 2018 yılında
olmak üzere toplamda 214 tane ceza infaz kurumu kapatılmıştır (“Ceza İnfaz Kurumları
Genel Bilgi”, 2018).
Adalet Bakanlığı’nın 2006-2017 yılları arası yıllık yayımlanan faaliyet raporlarında ise,
yıllık olarak kapatılmış cezaevlerinin sayısı, ismi, tipolojisi, türü, bulunduğu yer bilgileri yer
almaktadır. Bu bilgilerden yararlanılarak oluşturulan tabloda toplam 203 tane cezaevinin
kapatıldığı görülmüş, faaliyet raporlarından ulaşılan tüm verilerin analizleri yapılarak da
istatistiksel çıkarımlar yapılmıştır.
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Tablo 2. 2006-2017 Yılları Arasında Kapatılan Cezaevlerinin Sayılarının Tiplerine ve
Yıllara Göre Dağılımı (2006-2017 yılları arasında hazırlanan Adalet Bakanlığı Faaliyet

Raporları’ndan derlenmiştir.)
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında yer alan bilgide 2007’de
51 tane cezaevinin kapatıldığı görülürken, 2007 yılına ait faaliyet raporunda 46 tane
cezaevinin kapatılmış olduğu bilgisi yer almaktadır.
Yine Müdürlüğün internet sayfasında belirtildiği üzere 1 Mayıs 2006 tarihinde
başlatılmış olan çalışmaların, ilk 4 yılında yani 2006, 2007, 2008, 2009’da, A tipi cezaevleri
ile A tiplerinin yerini almak üzere inşa edilmeye başlanmış olan K tipi cezaevlerinin
kapatılmaya başlanan ilk kurumlar olduğu görülmektedir (Tablo 2).
Edinilen bilgilere dayanılarak 2006-2009 arası ve 2013-2016 yılları arasında oldukça
fazla sayıda ceza infaz kurumunun kapatıldığı görülmektedir. Özellikle tüm kapatılan
cezaevlerinden %22,66’lık oran ile 46 tanesi 2007 yılında kapatılmıştır. Bu oranı takiben;
%10,83’lük oran ile 22’şer tane 2009 ve 2014 yıllarında, %10,34’lük oran ile 21 tane 2013
yılında, %9,85’lik oran ile 20 tane 2006 yılında, %7,88’lik oran ile 16 tane 2008 yılında,
%7,38’lik oran ile 15 tane 2015 yılında, %6,89’luk oran ile 14 tane 2016 yılında, %4,92’lik
oran ile 10 tane 2017 yılında, %3,94’lük oran ile 8 tane 2012 yılında, %2,95’lik oran ile 6
tane 2010 yılında ve %1,47’lik oran ile 3 tane cezaevi de 2011 yılında kapatılmıştır (Tablo 2).
En fazla sayıda kapatılan cezaevi %27,58’lik oran ile 56 tane K1 tipi iken, %17,24’lük
oran ile 35 tane A tipi, %14,77’lik oran ile 30 tane A1 tipi olmuştur. Bu oranları takiben ise,
%7,38’lik oran ile 15 tane K2 tipi, %6,89’luk oran ile 14 tane A3 tipi, %5,41’lik oran ile 11
tane A2 tipi, %4,92’lik oran ile 10 tane kapalı, %4,43’lük oran ile 9 tane B tipi, %3,94’lük
oran ile 8 tane açık cezaevi, %1,47’lik oran ile 3’er tane C tipi, Kapalı ve Açık tip, BTOİC 267,

267

BTOİC: Belirli Tipi Olmayan İlçe Cezaevi
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%0,98’lik oran ile 2 tane BTOKC268, %0,49’luk oran ile 1’er tane de E tipi, H tipi, Kadın
Açık cezaevi ve çocuk eğitimevi kapatıldığı görülmektedir (Tablo 2).

268

BTOKC: Belirli Tipi Olmayan Kapalı Cezaevi
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Tablo 3. Türkiye’de 2006-2017 yılları arasında kapatılan cezaevleri (2006-2017 yılları
arasında hazırlanan Adalet Bakanlığı Faaliyet Raporları’ndan derlenmiştir.)
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Tablo 4. Türkiye’de 2006-2017 yılları arasında kapatılan cezaevleri (2006-2017 yılları
arasında hazırlanan Adalet Bakanlığı Faaliyet Raporları’ndan derlenmiştir.)
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Kapatılan cezaevlerinin bölgesel analizi yapıldığında ise en çok kapatılan cezaevlerinin
%19,70’lik oran ile 40 tanesinin İç Anadolu Bölgesi’nde, %17,24’lük oran ile 35 tanesinin
Marmara Bölgesi’nde, %16,74’lük oran ile 34 tanesinin Karadeniz Bölgesi’nde, %15’lik oran
ile 31 tanesinin de Ege Bölgesi’nde olduğu görülmüştür. Bunu takiben %11,33’lük oran ile 23
tanesi Doğu Anadolu, %9,35’lik oran ile 19’ar tanesinin Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde olduğu görülmektedir (Tablo 3, Tablo 4).
2006’dan 2017 yılına kadar olan süreçte her yıl kendi içinde analiz edildiğinde en çok
sayıda kapatılan cezaevleri 2007, 2009 ve 2017 yıllarında İç Anadolu; 2008, 2010 ve 2014
yıllarında Marmara; 2006 yılında eşit sayıda olmak üzere hem İç Anadolu hem Marmara
Bölgesi’nde iken; 2011 yılında Karadeniz; 2012 ve 2013 yıllarında Ege; 2015 yılında
Güneydoğu Anadolu, 2016 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu görülmüştür. En az
sayıda kapatılan cezaevlerinin ise Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri’nde olduğu anlaşılmıştır (Tablo 3, Tablo 4).
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’de bulunan 1950’lerden sonra inşa edilmeye başlanmış olan çeşitli tiplerdeki
küçük ilçe ceza infaz kurumlarından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 01 Mayıs
2006 tarihinden itibaren yürütülen çalışmalar ışığında faaliyet raporlarından edinilen bilgilere
göre 203 tanesi kapatılmıştır. Bunlardan çok az bir kısmına yeni bir işlev verilerek ayakta ve
bakımlı bir yapı olabilme imkanı tanınmış geri kalanların çoğunun ise günümüzde atıl ve bir
hale dönüşmesine izin verilmiştir.
Edinilen veriler çerçevesinde 2006-2009 arası ve 2013-2016 yılları arasında diğer
yıllara kıyasla oldukça fazla sayıda ceza infaz kurumu kapatıldığı görülmüştür. Bu kapatılan
cezaevlerinden de tip olarak en fazla kapatılan K1 tipi ve onu takiben de ilk yapılan tip
cezaevi olan A tipi cezaevleri en çok sayıda kapatılan cezaevi tipi olmuştur. En az sayıda
kapatılanlar ise E tipi, H tipi, Kadın Açık cezaevi ve çocuk eğitimevi kurumları olmuştur.
Kapatılan cezaevleri bölgesel olarak incelendiğinde ise en çok kapatılan cezaevleri İç
Anadolu, Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde iken en az sayıda kapatılan cezaevinin ise
Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ulaşılan sonuçlar ışığında hem kapatılan cezaevlerinin yıllara, tiplere ve coğrafi
bölgelere göre analizleri yapılmış hem de bu kadar fazla sayıda hala yapısal ömrü
tamamlanmamış olan kültürel miras niteliği taşıyan yapının günden güne atıl hale
dönüşmesine dikkat çekmek, yeniden işlevlendirme konusunda ne kadar önemli ve tekrar
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kullanıma uygun yapılar olduğunu göstermek ayrıca bu kapsamda akademik çalışmaların
yapılmasına teşvik etmek hedeflenmiştir.
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TARİHİ MEKANDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: TOKAT TAŞHAN ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
Merve TORUN
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Özet
Tokat tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş, pek çok uygarlığa ev sahipliği
yapmış çok katmanlı bir kenttir. Yeşilırmak havzası topraklarında kurulmuş olan kent
bakırcılık, yazmacılık, dokumacılık, ahşap oymacılığı, seramik işçiliği ve ahşap baskıcılık
gibi somut olmayan kültürel miras ögelerinin yanı sıra; Gök Medrese, Bedesten, Yazmacılar
Hanı, Sulu Han, Meydan Camii, Ali Paşa Camii ve Voyvoda Hanı gibi pek çok kültürel miras
ögesine de ev sahipliği yapmaktadır.
Tokat kent merkezi içinde yer alan Voyvoda Hanı ya da bilinen adı ile Taşhan kentin
tanıtımının sağlandığı önemli bir anıtsal mimari eseridir. Taşhan yapıldığı dönemin mimari
anlayışını ve yapım tekniğini aktarırken aynı zamanda mevcut işleviyle somut olmayan
kültürel miras unsurlarının sürdürülebilirliği açısından da kente katkı sağlamaktadır. Taşhan,
Tokat’ın kültürel mirasının mekanla bir bütün olarak algılanabildiği, yerli ve yabancı
ziyaretçilerce kullanılan bir yapı olarak somut olmayan kültürel mirasa ev sahipliği yaparken
kendi mimari özelliklerine de kullanıcıya algılatabilmektedir.
Zemin kat ve birinci kattan oluşan ve avlulu plan şemasına sahip olan yapıda atölyeler,
ofisler, satış birimleri ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Özellikle zemin katta bulunan satış
birimlerinde geleneksel el sanatları ürünlerinin üretim, sergi ve satışı yapılmaktadır. Ayrıca
Taşhan’da, kentin tanıtılması açısından oldukça önemli bir unsur olarak, Tokat’ın coğrafi
işaretlerinden; Erbaa Narince Bağ Yaprağı, Niksar Cevizi, Zile Kömesi ve Zile Pekmezi’nin
de sergi ve satışı yapılmaktadır.
Bu çalışmada Taşhan işlev-mekan uyumu açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme
kapsamında kültürel miras ögelerini içindeki işlevle bütünleştirerek yaşatan Taşhan yapısının
sürdürülebilirliğe katkıları ve yeni işlevinin yapı ile uyumu; plan şemaları, yapıya ait
fotoğraflar ve literatür taramasından edinilen veriler yardımı ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeniden İşlevlendirme, Somut Olmayan Kültürel Miras, Coğrafi İşaret,
Tokat, Voyvoda Hanı

1. GİRİŞ
Tarihi olaylar ve anlara tanık olarak mimari yapılar, günümüz şartlarında koruma ve
onarım çalışmalarıyla ayakta tutulmaktadır. İnşa edildiği dönemlere ışık tutabilir birer belge
niteliğinde olan bu yapıların korunması ve onarımı, bilgi aktarımı ve sürdürülebilirlik
açılarından oldukça önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, tarihi süreç içerisinde pek çok olaya tanıklık etmiş bir yapı olan
Voyvoda Hanı, yani bilinen adıyla Taşhan’ın yeni işlevini incelemektir. Taşhan hem kendine
özgü mimari karakteri hem de yeni işleviyle kente pek çok katkı sağlamaktadır. Ayrıca
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konum itibarı ile Tokat’ın tarihi merkezinde yer alan Taşhan’ın etrafı bugüne kadar ayakta
kalabilmiş tarihi yapılarla çevrilidir. Batısında Tokat Kalesi, kuzeyinde Gökmedrese , güneybatısında Yazmacılar ve doğusunda Horozoğlu zaviyesi ile Meydan Camii yer almaktadır.
Mevcut kullanımı kullanımıyla kenti tanıtan sosyal bir merkez olarak da değerlendirilebilecek
Taşhan’da Tokat’a özgü el sanatları ve Tokat’ın coğrafi işaretlerinin sergi ve satışı
yapılmaktadır. Tarihi yapıya verilen bu işlev yapıyı beslemiş ve yaşayan bir mekan haline
getirmiş olmasının yanı sıra somut olmayan kültürel mirasında sürdürülebilirliği açısından
önemlidir.
Çalışmanın kapsamında, Tokat kent merkezinde yer alan ve bugün ticaret işlevini
üstlenmiş olan Taşhan; kültürel değerlerin yaşatıldığı bir mekan olarak değerlendirilmiş ve
yapının içerisinde bulunduğu fiziksel çevre ile birlikte özgünlük değerleri irdelenmiştir.
Somut olmayan kültürel mirasla iç içe bir yapı olan Taşhan’ içinde barındırdığı işlevle kente
sunduğu katkılar değerlendirilmiştir.
Çalışmada yöntem olarak, Tokat’ın kültürel miras ögeleriyle ilgili literatür taraması
yapılmış, yapının mevcut-özgün haline ait fotoğraf değerlendirilerek tablolar yardımıyla
karşılaştırılmıştır.
Çalışma sonucunda tarihi yapıların somut olmayan kültürel değerlerle uyum içerisinde
işlevlendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Taşhan’ın el sanatlarının sürdürülebilirliğine katkı
sağladığı ve coğrafi işaretler eşliğinde kentin tanıtımına yardımcı olan bir yapı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

2. TOKAT TAŞHAN YAPISI
Taşhan Tokat kent merkezinde bulunan, karakteristik mimari özelliklere sahip bir
anıtsal mimari ürünüdür. Tarihi süreçte pek çok değişiklik geçiren taşhan restore edilip
yeniden işlevlendirilerek korunmuştur. Günümüzde küçük çaplı bir ticaret merkezi olan
Taşhan içinde barındırdığı işlev ve kültürel miras unsurlarıyla önemli yapıdır.
2.1. Taşhan’ın Konumu
Tokat kent merkezinde bulunan Taşhan, konum olarak Tokat’ın en yoğun bölgesi olan
Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda yer almaktadır. Ticari birimlerin, idari yapıların ve dini tesislerin
olarak bulunduğu bölge günün her saati yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu bölge
günümüzde olduğu gibi geçmiş dönemlerde de kentin merkezi konumundadır (Bkz. Şekil
8Error! Reference source not found.).
Taşhan, Tokat’ta tarihi ticaret merkezinin hemen içinde yer almakta olup bugüne kadar
ayakta kalabilmiş tarihi yapılarla çevrilidir. Batısında Tokat Kalesi, kuzeyinde Gök Medrese,
güney-batısında Yazmacılar ve doğusunda Horozoğlu zaviyesi ile Meydan Camii yer
almaktadır.
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Şekil 8: Taşhan’ın Konumu

Taşhan’ın Konumu269
2.2. Taşhan’ın Tarihi ve Plan Özellikleri
Taşhan’ın ya da özgün adı ile Voyvoda Han’ın, üzerinde kitabesi bulunmadığından
yapım tarihi tam olarak bilinmemekte ancak 17. Yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği tahmin
edilmektedir.270
Tarihi süreçte pek çok değişim yaşamıştır. 1939 yılında yaşanan depremin etkisiye
yapının revaklarının ve avlu sundurmalarının bir kısmı yıkılmıştır.271 Taşhan 2007 yılında
yapılan restorasyonla günümüzde mevcut olan haline getirilmiştir. Yapının günümüzdeki hali
özgün plan şeması ve cephe karakteri ile de uyumludur (Bkz. Tablo 6).272
Taşhan, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Açık
avlulu ve iki katlı olan yapının doğu cephesinin orta kısmında tonoz örtülü giriş
bulunmaktadır. Girişin açıldığı avlunun güneyinde ve batısında revaklar bulunurken;
kuzeyinde ve doğusunda revak yoktur. Girişin solunda ve sağında yer alan merdivenle 1. Kata
çıkılmaktadır. Giriş üzerinde konsollarla Gaziosmanpaşa Bulvarı yönüne taşırılmış kubbeli bir
mekan bulunmaktadır. Üst kattaki diğer odalar revak kısmına açılmaktadır. Odalarda dışa
açılan birer pencere, ocak ve niş bulunmaktadır. Taşhan’da içte 76 dışta 27 olmak üzere
toplam 103 mekan bulunmaktadır.273
Tablo 6: 1930’dan Günemüze Taşhan’ın Değişimi

269

Google Haritalar, Erişim Adresi:
https://www.google.com/maps/place/Tokat/@40.3186126,36.5492325,16z/data=!4m5!3m4!1s0x407d711ab9
d62635:0x2f51d12004df72b7!8m2!3d40.3902713!4d36.6251863
270
Anonim, (2004), Tokat Valiliği Kütürel Değerler Yapı Envanteri, Tokat
271
Yavi, E., (1986), Tokat , Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş., İstanbul.
272
Saka Akın, E. , Tarihi Yapılarda Yeniden Kullanım Sorunları- Tokat Meydan ve Sulu Sokak
273
Atasoy, N., (2017), ‘Tokat Tarihi Yapıları’, Tokat Valiliği, İstanbul
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1930’lu yıllarda Taşhan ve Dükkanlar

Taşhan genel görünümü274

1930’lu yıllarda Taşhan ve Dükkanlar
Taşhan genel görünümü275
2.3. Taşhan’ın Mevcut Durumu ve Mekansal Analizi
Geçmişte konaklama eylemine hizmet eden Taşhan; günümüzde sosyal bir merkez
olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Yapı çeperinde ve avluda ticari birimler, atölyeler ve sergi
birimleri bulunmaktadır. Ayrıca avluda kafeterya olarak kullanılan bir bölüm mevcuttur.
Kafeterya kentte yapılan etkinliklerde bir toplanma mekanına dönüşmekte ve taşınabilir bir
sahne sistemiyle konserlere de ev sahipliği yapan bir alan olabilmektedir. Mevsim şartlarına
bağlı olarak açık mekan, yapıdan bağımsız takılıp sökülebilir mekanizmalar yardımıyla, yarı
açık veya kapalı mekan olarak kullanılmaktadır.
Tablo 7 : Taşhan'ın Genel Görünümü

1942 depremi sonrası Taşhan’ın Hasarlı
hali

Taşhan genel görünümü (VBM Arşivi)

274

Google Haritalar, Erişim Adresi:
https://www.google.com/maps/@40.317569,36.5521534,3a,75y,6.74h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1smzirQTGpE
SXL3peynLNEIA!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DmzirQTGpESXL3peynLNEIA%26output%3
Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D5.14
70857%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
275
Google Haritalar, Erişim Adresi:
https://www.google.com/maps/@40.3183327,36.5520796,3a,75y,207.65h,93.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfxd5
LaNvwb3XaaAefuKCBA!2e0!7i13312!8i6656
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Avlu Görünümü

Avlu Görünümü (Merve Torun Arşivi)

Taşhan’ın zemin katında çeperde 27 avluda 43 birim ve avluya açılan koridorun
sonunda bir ıslak hacim bulunmaktadır. Yapı çeperinde yer alan 27 birimin 1 tanesi ofis, 1
tanesi el sanatları ürünlerinin satışının yapıldığı dükkan, 1 tanesi yazma ve ahşap baskılı
ürünlerin satışının yapıldığı dükkan, 4 tanesi coğrafi işaretli ürünlerin satışının yapıldığı
dükkan ve geri kalan 19 tanesi dükkan olarak kullanılmaktadır. Avluda yer alan 43 birimden;
1 tanesi ofis, 4 tanesi bakırcı, 4 tanesi coğrafi işaretli ürünlerin satışının yapıldığı dükkan, 8
tanesi yazma ve ahşap baskılı ürünlerin satışının yapıldığı dükkan, 13 tanesi el sanatları
ürünlerinin satışının yapıldığı dükkan ve geri kalan 13 tanesi dükkan olarak kullanılmaktadır
(Bkz. Tablo 8).
Çeperdeki birimler doğrudan Gaziosmanpaşa bulvarına açılmaktadır. Avludaki birimler
ise bir koridorla ayrılan yarı açık mekanlara sahiptir. Ayrıca avlu kafeteryanın açık alanı
olarak kullanılmaktadır.

Tablo 8: Zemin Kat Planı Ve Genel Görünümü

Geleneksel Ürün Satış Mağazası (Kişisel
Arşiv)

Geleneksel Ürün Satış Mağazası (Kişisel
Arşiv)

Zemin Kat Planı (Tokat Vakıflar Bölge

1. Kattan Avlu Görünümü (Kişisel Arşiv)
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Müdürlüğü Arşivi)

Geleneksel Ürün Satış Mağazası (Kişisel
Arşiv)

Bakırcı (Kişisel Arşiv)

Taşhan’ın 1. Katında 46 birim ve avluya açılan koridorun sonunda bir ıslak hacim
bulunmaktadır. Bu 46 birimin 2 tanesi sosyal alan, 2 tanesi ofis, 8 tanesi 13 tanesi el sanatları
ürünlerinin satışının yapıldığı dükkan, 11 tanesi yazma ve ahşap baskılı ürünlerin satışının
yapıldığı dükkan ve geri kalan 17 tanesi dükkandır. Zemin kattan farklı olarak 1. Katta
bulunan birimlerin bir kısmı dükkanların deposu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ahşap baskılı
ürünlerin imalatının yapıldığı atölyeler bulunmaktadır. Dönem dönem geleneksel sanatlar
eğitimlerinin de verildiği bu atölyeler yapı kullanıcılarına üretim aşamasında bulunma veya
aşamaları izleme imkanı sunmaktadır (Bkz. Tablo 9).

Tablo 9: 1. Kat Planı Ve Genel Görünümü

Kat Koridoru Görünümü (Kişisel Arşiv)

Kat Koridoru Görünümü (Kişisel Arşiv)

1. Kat Planı (Tokat Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Arşivi)

Kat Koridoru Görünümü (Kişisel Arşiv)
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Dinlenme Alanı Görünümü (Kişisel Arşiv) Kat Koridoru Görünümü (Kişisel Arşiv)

3. TAŞHAN VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ
BİRLİKTELİĞİ
Kültürel miras pek çok farklı disiplin tarafından araştırılmıştır. Sanat tarihi, mimarlık,
sosyoloji, psikoloji, edebiyat ve tarih araştırmalarına konu olan kültürel miras bulunduğu
bölgeye değer katmaktadır.276
Kültürel değerlere ev sahibi olarak tarihi yapılar işlev-mekan uyumu açısından iyi
örneklerdir. Taşhan Tokat’ın somut olmayan kültürel miras unsurlarını ve geleneksel el
sanatlarını içinde barındırmaktadır. Taşhan’da yer alan somut olmayan kültürel miras
unsurları yapıyı beslemekte ve özgün mimari kimliğinin yanında yapıya bir de özgün işlevsel
kimlik kazandırmaktadır.
3.1. Tokat’ta Yer Alan Somut Olmayan Kültürel Miras Ögeleri
Tokat, gerek konumun gerekse tarihsel süreç içinde ev sahipliği yaptığı uygarlıkların
etkisiyle pek çok çeşitliliği barındıran, kültürel açıdan zengin bir kenttir. Kentte nesilden
nesile aktarılan geleneksel meslekler ve el sanatları halen yaşatılmaktadır. Yörede; Tokat
yazmacılığı, ahşap baskıcılık, kalıp oymacılığı, iğne oyası, dokumacılık (mutaflık),
yorgancılık, bakırcılık, honça, bıçakçılık, dericilik (derbağlık), saraçlık, semercilik,
urgancılık, kuyumculuk (Tokat bileziği) gibi kültürel değerler yaşatılmaktadır. Bunlardan
yazmacılık, bakırcılık ve ahşap baskı tekniğiyle üretilen ürünler Tokat’ın en bilinen el
sanatları ögeleridir. 277
Yazmacılık kültürünün 600 yılı aşkın bir tarihi vardır. Osmanlı döneminde özellikle 17.
Ve 18. yüzyıllarda Tokat’ta el sanatlarına dayalı üretim gittikçe gelişmiş hatta bir dönem
Tokat dışında yazma üretimi vergi ve mühürler aracılığıyla yasaklanmıştır. Yazmalar; kalem
işi, kalıp-kalem yazma ve kalıpla yazma teknikleriyle üretilmektedir. Tekniklerin yanı sıra
kullanılan motifler de yöreye özgüdür. Ahşap baskı tekniğinde bu motifler ahşaba oyulur ve
kalıp oluşturularak çeşitli ürünler ortaya çıkartılır. Bakırcılık da tıpkı yazmacılık gibi Tokat’ın
geleneksel el sanatları unsurlarındandır. Geçmiş dönemlerde Tokat’ta işlenen bakırlar Samsun
Limanı’ndan İstanbul’a gönderilerek tüm bölgelere ulaştırılmıştır. Tokat’ta şerbetlik, kildan,

Halaç, H. H., Bademci, F., Çeliksoy, M. A., (2017), ‘TBF Uluslararası U16 Yıldız Erkekler Turnuvası İçin
Konya’ya Gelen Takım Kafilelerinin, Kültürel Mirasa Temasının Değerlendirilmesi’, JASS Dergisi, Sayı:60,
Elazığ
277
Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erişim Adresi: http://www.tokatkulturturizm.gov.tr/TR60627/kulturel-detaylar.html
276
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hindi lengeri, honça tepsisi ve kirpikli sahan gibi bakırcılık ürünleri de yine yöresel kültürün
bir ögesidir. 278
3.2. Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilirlik Açısından Önemi
Sürdürülebilirliğin ve yöreye ait olmanın belgelenmiş hali olarak değerlendirilebilecek
coğrafi işaretli ürünler, benzerlerinden farklılaşan ve farklılığını ürünün yöresine borçlu olan
ürünlerdir. 279 Özellikleriyle veya ünüyle yöresiyle özdeşleşen bu ürünler hem üreticilerine
hem de üretildiği yöreye çeşitli katkılar sağlamaktadır. Coğrafi işaretlerin Menşe adı ve
mahreç işareti olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Her iki türde de ürün yöreye ait olma ve
özgünlük niteliklerini taşımaktadır ancak mahreç işaretinde üretimin bazı aşamaları farklı bir
bölgede gerçekleştiriliyor olabilir.280
Tokat yöresinin 6 adet coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Bunlar Tokat kebabı,
Erbağa Narince bağ yaprağı, Niksar cevizi, Zile kömesi, Zile pekmezi ve Turhal
yoğurtmacıdır (Bkz. Şekil 9).
Şekil 9 : Tokat'ın Coğrafi İşaretli Ürünleri

Tokat
Kebabı
(Tokat
Valiliği
Arşivi)

Erbaa Narince
Bağ Yaprağı
(Tokat Valiliği
Arşivi)

Niksar Cevizi
(Tokat Valiliği
Arşivi)

Turhal
Yoğurtmacı
(Tokat
Valiliği
Arşivi)

Zile Kömesi
(Tokat
Valiliği
Arşivi)

Zile Pekmezi
(Tokat
Valiliği
Arşivi)

Coğrafi işaretler yöreye has olmasından dolayı ekonomik ve kültürel açıdan pek çok
kazanımı da beraberinde getirmektedir. Taşhan yapısı içerisinde Tokat’ın coğrafi işaretli
ürünlerinden Erbaa Narince Bağ Yaprağı, Zile Kömesi ve Zile Pekmezi’nin satışı
yapılmaktadır. Taşhan’da satışı ve sergisi yapılan coğrafi işaretli ürünler hem Taşhan’ın hem
de Tokat’ın tanıtımı için önemli birer ögedir.
3.3. Sürdürülebilirlik İçin Taşhan’ın Yeniden Kullanımı
Kültürel miras eseri olarak tarihi yapılar bulundukları bölgenin geçmişine, yapım
tekniklerine ve kültürel değerlerine ışık tutan birer belge niteliğindedir. Kültürel
sürdürülebilirlik noktasında büyük öneme sahip bu yapıların korunması ve yeniden
işlevlendirilerek kullanılması gerekmektedir.281
Anonim, (2017), Somut Olmayan Kültürel Miras: Tokat, Tokat Valilği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Tokat
279
Türk Patent ve Marka Kurumu, Erişim Adresi:
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/20259A72-5C47-4DF5-898CD0E681A10C31.pdf
280
Türk Patent ve Marka Kurumu, Erişim Adresi:
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/20259A72-5C47-4DF5-898CD0E681A10C31.pdf
281
Halaç, H. H., Saatci, B., (2018), ‘Tarihi Yapılardaki Kent Müzelerinin Sanal Tur Yöntemi İle Tanıtılması:
Bursa Kent Müzesi’, JASSS Dergisi, Sayı: 72, Elazığ
278
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Tarihi yapılar taşıdıkları izlerle zaman içerisinde sürekliliğe katkı sağlar.282 Tokat’ın
geçmişine ışık tutan Taşhan, gerek yapım tekniği ve malzemesi gerekse içinde barındırdığı
işlevle sürdürülebilirlik için önemli bir örnektir. Sürdürülebilirliğe hizmet eden yeniden
işlevlendirilmiş bir yapı olan Taşhan aynı zamanda yaşam kalitesini yükselten ve toplumsal
etkileşimi sağlayan önemli bir yapıdır.
Yeniden kullanım kavramı sürdürülebilirlik açısından ele alındığında hem yapının
fiziksel sürdürülebilirliği hem de mekanın içerisinde yer alan yeni işlevin etkisiyle
sosyokültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Taşhan’ın günümüz şartlarında kullanımı
kullanıcılar tarafından algılanan mimari özellikleriyle kültürel sürdürülebilirliğe ve bilgi
aktarımına ortam oluşturmaktadır. Ayrıca yapıya yüklenmiş olan ticaret işlevi yöresel
ürünlerin tanıtımı ve geleneksel üretim yöntemlerinin aktarımıyla sosyal bir sürdürülebilirlik
için de ortam oluşturmaktadır.
Yapı içerisinde yer alan birimlerde geleneksel el sanatları ve somut olmayan kültürel
miras unsurlarının üretim satış ve sergilenmesi yapılmaktadır. Bakırcı, yazmacı, ahşap baskı
atölyesi, geleneksel el sanatları ürünleri satış birimleri ve yöresel ürünler satış birimlerini
içinde barındıran Taşhan sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna örnek gösterilebilecek bir yapıdır
(Bkz. Şekil 10).
Şekil 10: Taşhan’ın Mevcut İşlevinin Plan Şemasında Gösterimi

Zemin Kat Planı ve Mevcut İşlev Dağılımı

1. Kat Planı ve Mevcut İşlev Dağılımı

İçerisinde barındırdığı bu somut olmayan kültürel miras ögeleri Taşhan’a
sürdürülebilirlik açısından oldukça önem katmakta ve mekanı kenti tanıtan ve kente değer
katan yaşayan bir mekan haline getirmektedir. Tarihi yapının Gelenekle bütünleştiği bu

282

Yaldız, E. – Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1126

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
örneğe bakarak sürdürülebilirlik için mekan-işlev uyumu önemli bir unsur olarak
değerlendirilebilir.
3.4. Taşhan ve Somut Olmayan Kültürel Miras Birlikteliğinin Kente Katkıları
Kültür varlıklar, 2863 numaralı koruma kanununda da belirtildiği üzere bilimsel ve
kültürel açıdan özgün değerler taşıyan taşınır veya taşınmaz varlıklardır. 283 Günümüze
ulaşabilmiş ve sürekli değişim halinde olan kültürel değerlerin, inanışların, bilgi birikiminin
ve geleneğin bir yansıması olarak kültür varlıkları, somut ve somut olmayan kültürel
değerlerin bütünüdür.284
Tokat Taşhan örneğinde kültürel açıdan taşıdığı özgün değerlerle geleneksel sanatlar,
taşınmaz kültür varlığı olan Taşhan içerisinde kullanıcıya sunulmaktadır. Geleneğe ev sahibi
olarak geleneksel bir dokunun seçilmesi mekan ile fonksiyon arasında bir uyum oluşturmakta
ve bu birliktelik Taşhan’ı dinamik, yaşayan bir yapı haline getirmektedir. Geleneksel
mesleklerin sürdürüldüğü ve el sanatlarının üretim, sergi, satışının yapıldığı yapı mevcut
kullanımıyla kentin tanıtımına ve özgün değerlerin ekonomik getirisine katkı sağlamaktadır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Anıtsal yapılarda yeniden işlevlendirmede dikkat edilmesi gereken konulardan birisi
yapıya uyumlu bir işlev verilmesi ve yapının bu işlevle bütünleşebilmesidir. Taşhan’ın yapı
ile mevcut işlevinin uyumu gerek kente katkıları gerekse kullanım durumu bakımından
değerlendirildiğinde olumlu bir etki oluşturmaktadır. Yapıya verilen yeni işlev Taşhan’ı
ayakta tutmanın bir adım ötesine geçerek, sürekli kullanılan dinamik bir yapıya
dönüştürmüştür.
Geleneksel el sanatlarının üretim ve sonuç aşamalarının bir arada görülebileceği Taşhan
yapısı içerisinde dikkat çeken bir unsur da coğrafi işaretlerdir. Tokat ilinin coğrafi
işaretlerinden olan Zile pekmezi, Zile kömesi ve Erbaa yaprağı yapı içerisinde sunulmakta ve
satışı gerçekleştirilmektedir. Tescilli bir eser içerisinde yer alan bu ürünler, kentin tanıtımı
açısından önemlidir. Ancak Tokat’a özgü yazmacılık, ahşap baskı ve yöresel bir sunum aracı
olan honça tepsisi tescilli ürünler içerisinde yer almamaktadır. Bu ürünler de tıpkı yöreye
özgü diğer değerler gibi tescillenmeli ve tanıtılmalıdır. Sadece Tokat’ta bulunan ve Taşhan
yapısı kullanıcıları özelinde dahi yoğun talep gören bu ürünlerin tescillenmesi kente değer
katacak ve kültürel zenginliğin aktarımına katkı sağlayacaktır.
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HİPERTHERMİ TEDAVİSİ İÇİN TÜMÖRE ENJEKTE EDİKLEN
NANOPARTİKÜLLERİN İNCELENMESİ
Burak TIĞLI
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuz TURGUT
Gazi Üniversitesi
Hipertermi tedavisi, kanserli dokuyu yok etmek için etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde
tümör sıcaklığı, kanserli dokuyu öldürecek kadar arttırılır. Bu yöntemin amacı, çevredeki
sağlıklı dokuya minimum zarar vermektir. Tümöre enjekte edilen nanopartiküller, ısıyı
emmesi ve kısa sürede tümörde sıcaklıkta artışa neden olması için enjekte edilir. Bu nedenle,
tümörü ısıtmak için daha az zamana ihtiyaç vardır; bu nedenle sağlıklı doku minimum ısıtma
süresine maruz kalır.
Bu çalışmada, nanopartikül dispersiyonunun iki boyutlu dokuya etkisi sayısal olarak
incelenmiştir. Bu sayısal çalışmada sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Eliptik
şekilli bir sağlıklı doku ve eliptik bir tümör olduğu varsayılmaktadır. Dokudaki
nanopartiküllerin düzgün dağılımını sağlamaktır. Nanopartikülün dokudaki dağılımı, zamanın
bir fonksiyonu olarak farklı nanoparçacık farklı partikül yarıçaplarında 15, 30, 60, 100 ve 300
saniye için incelenmiştir. Kütle transferi denklemi kullanılmıştır. Simülasyon çalışmalarının
bilim insanlarına ve doktorlara kanser tedavisinin etkilerini daha iyi anlamalarında yardımcı
olacağı ümit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Kütle Transferi, Kanserli Hücre

THE INVESTIGATION OF THE INJECTED NANOPARTICLES INTO THE
TUMOR FOR HYPERTHERMIA TREATMENT

Abstract
Hyperthermia treatment is an effective treatment method to destroy cancerous tissue. In this
method, tumor temperature is increased enough to kill cancerous tissue. The aim of this
method is to give minimum damage to the surrounding healthy tissue. Nanoparticles injected
into the tumor to absorb heat and cause increasing in temperature in tumor in a short time.
Thus, less time is needed to heat the tumor; therefore, healthy tissue is exposed to minimum
heating time.
In this study, the effect of nanoparticle dispersion on two-dimensional tissue was investigated
numerically. This numerical study was carried out by using finite element method. It is
assumed to be an elliptical healthy tissue and an elliptical tumor. Analyzes were performed to
ensure uniform distribution of nanoparticles in the tissue. The distribution of the nanoparticle
in the tissue were investigated for 15, 30, 60, 100 and 300 seconds different particle radius as
a function of time. Mass transfer equation is used. It is hoped that stimulation studies will help
scientists and doctors to better understand the effects of cancer treatment.
Keywords: Nanoparticle, Mass Transfer, Cancerous Tissue
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4. INTRODUCTION
Cancer is one of the most common diseases in the last century[1]. The main treatment types
of cancer therapies have been chemotherapy, radiation therapy, surgery and additional thermal
therapies.
Thermal therapy treats all tumor tissue with extreme cold, cryotherapy or excessive hot
hyperthermia treatment.
Additional methods such as types of hyperthermia treatments have some achievement, but
hyperthermia treatments have not yet been listed among standard treatment therapies.
However, in some controlled cases, it can be used in solid cancers as a therapy for the
treatment of diseases such as hyperthermia. Hyperthermia uses methods to heat
prescribed tissues to temperatures between 40-46 C from two minutes to one hour treatment
time[2-9].
In, Gilchrist et al. 1957 carried out an experimental study, having nano particles of 20-100
nm diameter Fe2O3 nanoparticles were given to lymph nodes (47 mg Fe203 per gram of
tissue)[10].
Jordan et al. (1993) used colloidal subdomain ferrite particle suspensions (magnetic fluid)
hyperthermia treatment as experimentally. They specified that high particle density per given
volume, has improvement of temperature distributions[12].
Additioanal expertimental studies were carried out having nanoparticles to tumors using
antibodies[13-16].
Magnetic Fluid Hyperthermia does not apply to treatments because of definitive detection of
the temperature distribution in the target tissue, precise control of thermal dosing, and
difficulty in homogenous heating [11]. Most researchers, have focused on the magnetic ﬂuids
heating effects and magnetic ﬂuids speciﬁc absorption rates (SAR)[11].
Salloum et al (2008, 2008) examined experimentally effect on magnetic particle diffusion
using agarose gel to evaluate nanofluid delivering amount and calculating local blood
perfusion.
In addition to many experimental studies, the importance of numerical studies in the treatment
of tumor and different numerical approaches related to the subject have been explained.
Emery and Sekins (1982), Trakic et al (2006) and Samaras et al (2006) conducted a numerical
work by using Finite Element Method. Rossi and Robin (2007) presented numerical study by
using Finite Element Method. Deng and Liu (2004) used Monte carlo method as numerically
to investigate bio heat transfer on skin surface. Golneshan and Lahonian (2011) used lattice
Boltzmann model (LBM) to present temperature increment using Magnetic Fluid
hyperthermia treatment on cylindrical biological tissues. Most of research assumed and
focused on nanoparticle homogenous distributions.

5. NUMERICAL METHOD
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Numerical study; was performed on a two-dimensional designed model with a diameter of 0.5
to 0.25 mm, respectively. In this study purely diffusive motion of the continuum and particlebased model is verified using finite element numerical approach. Particle Radius assumed
100-300 nanometer. Healthy tissue and tumor tissue are as shown in Figure 1.

Figure 1. Schema of a 2-Dimensional spherical tumor enclosed by a sphere of normal tissue

Basic conservation equations are given below:
Continuity:
Momentum:
Energy:

𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕𝑥𝑗

(𝑢𝑗 ) = 0

(1)

1 𝜕𝑝
𝜕
𝜕𝑢
(𝑢𝑗 𝑢𝑖 ) = − 𝜌 𝜕𝑥 + 𝜕𝑥 (𝑣 𝜕𝑥 𝑖 − ̅̅̅̅̅̅̅
𝑢′ i 𝑢′ j )
𝑖

(𝑢𝑗 𝑇) =

𝜕

(

𝑣 𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟 𝑑𝑥𝑗

𝑗

𝑗

′ 𝑇′)
̅̅̅̅̅̅
−𝑢
j

(2)
(3)

The diffusion equation has been solved in two different ways taking into consideration of
speecies concentration using Transport of Diluted Species which have been used to compute
to concentration. Initially concentration of species was computed using the Transport of
Diluted Species. The equation which is given below shows governing the evolution of the
concentration c in a stagnant background fluid (u=0) is:
𝜕𝑐
𝜕𝑡

+ 𝛻. (−𝐷𝛻𝑐) = 0
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where the diffusion coefficient D is shown as
k T

b
D= 6πμr

p

where;
𝑘𝑏 is Boltzmann’s constant, T is the absolute fluid temperature, μ is the fluid viscosity, and
rp is the nanoparticle radius.
C0=δ(0,0)
The initial concentration is shown by a Dirac delta function at (0, 0):
Initial concentration is infinitely large at the origin and set as zero. Because an initial
condition that is infinitely large at a point of model.
The initial concentration at initial point diffuses from outwards in all directions as radial. 100
seconds later, a portion of the first concentration was spread out from the inner domain to the
outer domain. Probability from inner domain to outer domain shall be defined as:

𝑎=

∫𝑂 𝑐𝑑𝑆
∫𝐼 𝑐𝑑𝑆 + ∫𝑂 𝑐𝑑𝑆

where,
I and O represent inner and outer domain respectively,
Element size scale set to 0.05 at the center. Extra fine free triangular mesh type is used for
solution. Mesh type was illusrated in Figure 2.
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Figure 2. Mesh type
6. RESULTS
A numerical study was carried out for the spherical shaped inner tumor and outer healthy
tissue. In this study, the effect of different particle radius (100-150-200-250-300 nm) on
concentration and particle distribution profile were investigated. Particle distribution and
concentration distribution are shown having 300 K temperature, 100 nm particle radius in
Figures 3 and 4 respectively.

(a) 15 s
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(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s
Figure 3. The effect of time increase on concentration distributions 300 (K) temperature 100
nm particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s.

The effect of time increase on particle distribution is shown in Figure 4. It is seen that the
time increase has an effect on the particle distribution and after 30 seconds the distribution is
widely dispersed.
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(a) 15 s

(b) 30 s

(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s
Figure 4. The effect of time increase on particle distribution 300 (K) temperature, 100 nm
particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s
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The effect of time increase on concentration distributions are shown in Figure 5. It is seen that
the time increase has an effect on the concentration distributions andfrom 60 seconds to 100
seconds dispersion through to healthy tissue area is expanding.

(a) 15 s

(b) 30 s

(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s
Figure 5. The effect of time increase on concentration distributions 300 (K) temperature 150
nm particle radius (a) 15 s,b(b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s.
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The effect of time increase on particle distribution is shown in Figure 6. It is seen that the
time increase has an effect on the particle distribution and after 30 seconds dispersed particles
were collected in the center. After 60 seconds particles were dispersed through to healthy
tissue boundary.

(a)

15 s

(b) 30 s
(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1137

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Figure 6. The effect of time increase on particle distribution 300 (K) temperature, 150 nm
particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s
The effect of time increase on concentration distributions are shown in Figure7. It is seen that
the time increase has an effect on the concentration distributions and from 100 seconds to 300
seconds dispersion through to healthy tissue area is widely dispersed.

(a) 15 s

(b) 30 s

(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s
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Figure 7. The effect of time increase on concentration distributions 300 (K) temperature 200
nm particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s.
The effect of time increase on particle distribution is shown in Figure 8. It is seen that the
time increase has an effect on the particle distribution and after 15 seconds dispersed particles
were collected in the center. After 60 seconds particles were dispersed through to healthy
tissue boundary.

(a) 15 s

(b) 30 s

(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s
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Figure 8. The effect of time increase on particle distribution 300 (K) temperature, 200 nm
particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s.
The effect of time increase on concentration distributions are shown in Figure 9. It is seen that
the time increase has an effect on the concentration distributions and from 100 seconds to 300
seconds dispersion through to healthy tissue area is widely dispersed.

(a) 15 s

(b) 30 s

(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s
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Figure 9. The effect of time increase on concentration distributions 300 (K) temperature 250
nm particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s.
The effect of time increase on particle distribution is shown in Figure 10. It is seen that the
time increase has an effect on the particle distribution and after 15 seconds dispersed particles
were collected in the center. After 100 seconds particles were dispersed through to healthy
tissue boundary.

(a) 15 s

(b) 30 s

(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s
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Figure 10. The effect of time increase on particle distribution 300 (K) temperature, 250 nm
particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s
The effect of time increase on concentration distributions are shown in Figure 11. It is seen
that the time increase has an effect on the concentration distributions and from 100 seconds to
300 seconds dispersion through to healthy tissue area is widely dispersed.

(a) 15 s

(b) 30 s

(c) 60 s

(d) 100 s

(e) 300 s
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Figure 11. The effect of time increase on concentration distributions 300 (K) temperature 300
nm particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s.
The effect of time increase on particle distribution is shown in Figure 12. It is seen that the
time increase has an effect on the particle distribution and after 30 seconds dispersed particles
were collected in the center. After 60 seconds particles were dispersed through to healthy
tissue boundary.

(a) 15 s

(c) 60 s
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(e) 300 s
Figure 12. The effect of time increase on particle distribution 300 (K) temperature, 300 nm
particle radius (a) 15 s, (b) 30 s, (c) 60 s, (d) 100 s, (e) 300 s
To summarize, as can be seen from the above given results, particle radius has wide effect
of both particle and concentration distributions. With the increasing particle radius, the
desired dispersion will be obtained for a longer period of time, while the smaller particle
will be distributed to a uniform distribution in a shorter time. Then the effect of the heat
transfer and thermal calculations on the treatment time will be investigated.
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XV-XVII. YÜZYILLARDA ORDU İLİ KÖYLERİNİN SOSYAL-EKONOMİK
YAPISI: ÇINAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Iasha BEKADZE
Ömer Faruk AK
Özet
Osmanlı döneminde köylerin XV-XVII. yüzyıllardaki durumunu araştırmak için en
önemli kaynak tahrir defterleridir. Bu defterleri inceleyerek iskân yerlerinde oturan insanların
sosyal ve ekonomik durumu tespit edilebilir. Araştırmasını yaptığımız Çınar mahallesi ve
onun ait olduğu bölge 1380-1390 yılları arasında fethedilmiş olup, 1427 tarihlerinde Osmanlı
yönetimine katılmıştır. Katıldığı zamandan itibaren bölgenin tahriri yapılmıştır. İlk tahrir olan
Hızır Paşa defteri günümüze kadar ulaşmamış olduğundan makalemizde 1455 tarihinde
“Vilâyet-i Bayramlu Me’a İskefsir ve Milas” Niyâbet-i 285 Satılmış-ı Bayram”a bağlı
Çınarköy, 1485 tarihinde “Vilâyet-i Satılmış ve Bayramlu” kazasına bağlı Çınarlu köyünün
ve 1520 tarihinde Kazâ-i Satılmış’ın Cihet-i Kazâsı’nın “Tımarhâ-i Zu’amma ve Erbâb-ı
Timar Der Kazâ-i Mezbur”a bağlı “Karye-i Çınarcık ma’a Mezariha” tahrir defterleri
kayıtlarından yararlandık. Ayrıca Bahaeddin Yediyıldız’ın “Ordu Kazası Sosyal Tarihi”
çalışmasından yararlanarak 954 / 1547 tarihli 255 No’lu ve 1022/1613 tarihli 169 no’lu tahrir
defterleri hakında da bazı bilgileri elde edindik.
Bu incelemede, köyün XVI. yüzyıl II. yarısı ve XVII. yüzyıl ilk yarısındaki sosyoekonomik yapısı araştırılmıştır. Kayıtlardan belli olduğuna göre köy nüfusu geçimini
tarımcılık, bahçecilik, koyunculuk ve arıcılıktan sağlamaktadır. Tarımsal ürünler olarak
buğday ve arpa köyde yetiştirilmektedir. Bu makalede, köylülerin verdikleri vergiler ortaya
konulmaya çalışılmış, bölgedeki pazar gelirleri hakkında bilgi verilerek tahıl, un, hayvan
alışverişi, kaza merkezine getirilen koyunların kesilmesinden elde edilen gelirler de açıklığa
kavuşturulmuştur.
Malikâne divan sistemi, tahrir kayıtlarına göre Çınar köyündeki narh fiyatları, ağırlık
ölçüleri de çalışmamızda açıklığa kavuşturulmuştur.
1455, 1485, 1520, 1547 ve 1613 tarihlerinde köyün yaklaşık nüfusu hakkında bilgi
verilmiş olup 1455 ve 1485 tarihli kayıtlarda sancak gelirlerinin büyük bir kısmının timar ve
zeamet sahipleri tarafından tasarruf edildiği de makalemizde yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vilâyet-i Bayramlu, Niyâbet-i Satılmış-ı Bayram, Çınarköy, Tahrir
Defteri, Sosyal ve Ekonomik Hayat
GİRİŞ
ÇINARKÖY’LE İLGİLİ YAPILAN TAHRİR DEFTERLERİ
Ordu yöresi, 1380’lerde, Hacıemiroğulları tarafından fethedilmiş, 1427 yılında da
Osmanlı hâkimiyetine girmiştir (Yediyıldız, 2018: 45). Bölge, XV. ve XVI. Yüzyıllarda
Canik ve daha sonra Şarkî Karahisar sancaklarına bağlı kaza statüsündeydi (Yediyıldız ve
Üstün, 1992: X-XI). Arşiv kayıtlarından belli olduğuna göre, 1455’te Canik-i Bayramlu me’a
İskefsir ve Milas, 1485 tarihinde “Vilâyet-i Satılmış ve Bayramlu”, 1520 tarihinde Kazâ-i
Satılmış’ın adları ile anılan Canik-i Bayram ve Ordu Kazası’nın o zamankı sınırlarını şöyle
285

Niyâbet-Naiplik
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özetlemek mümkündür: Batı sınırı Fatsa’nın doğusundaki Bolaman çayını ve Çatalpınar,
Kabataş ve Aybastı ilçelerinin batı sınırlarını takib eden Kelkit vâdisine inen kısım, Güneyde
Reşâdiye (İskefsir) ve Mesûdiye (Milâs), doğuda bugünkü Giresun’un Ordu’ya komşu olan
ilçe ve bucaklarını içine almaktadır. Kuzey sınırı ise Karadeniz’di (Yediyıldız ve Üstün,
1992: X).
Çalışmamıza esas olan 1455 tarihli Tahrir Defteri, Türkiye Arşivleri Genel Müdürlüğü
Osmanlı Arşivi’nde 13, 1485 tarihli Tahrir Defteri, Başbakanlık Arşivi’nde 37, 1520 tarihli
Tahrir Defteri ise 387 numaralı da kayıtlı olup Ordu ve yöresi ile ilgili elimizde bulunan
Tapu-Tahrir defterleridir. Bunlardan en eskisi 1455 tarihli Tahrir Defteri’nin Arşiv Tapu
Defterleri Fihristi’nde “Canik, Bayramlu, İskefsir’in Tahrir Defteri, Mâliye, Fatih devri”
şeklinde kaydedilmiş olup 425 sayfadan ibarettir. Defterin son sayfasında “cem’u’l-cümû’-l
Vilâyet-i Bayramlu me’a İskefsir ve Milâs” kaydı bulunmaktadır (Yediyıldız ve Üstün, 1992:
X-XI).
Çınar mahallesi hakkında bilinen en eski bilgi 1455 yılına aittir. Bu dönemde Çınar
mahallesi, kayıtlarda Çınarköy olarak geçmektedir. Çınarköy, 1455 tarihli tahrir defterinin
232-264. sayfalarındaki “Niyâbet-i Satılmış-ı Bayram ez takrir-i Bâyezi Kethüdâ Dîvanbâşı”
naipliğinin 244. sayfasında yer almaktadır (Yediyıldız ve Üstün, 1992: 171-199; 497-481).
Bu köy “Niyabet-i Satılmış-ı Bayram” adlı idari birime bağlı 39 köyden biri olup “Karye-i
Çınarköy, Divânî Timar-i Ahmed Ağa v. Kadı, Malikâne Evlâd-ı Mustafa Ağa” şeklinde
kaydolunmuştur. 1455 yılında Çınarköy’de yedi hane vardır. İsim ve soyadları yazılı olan
hane reislerinin ekinlü olduğu kayıtlardan bilinmektedir. Ayrıca bu dönemde köyde buğday ve
arpa ürünleri elde edilmekteydi. Koyun yetiştiriciliği de köyde önem arz etmekteydi. 1485
yılında ise Cınarlu köyünde hane sayısı beş olup bunlardan 2’si bennâk, 1’i caba, 2’si ise
mücerreddir. Bu tahrir defterinde de Çınarköy’ün ekonomi durumunu nitelendiren vergi
çeşitleri bulunmaktadır (Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102).
1455-1613 tarihleri arasında “Vilayet-i Bayramlu me’a İskefsir ve Milas”, “Kaza-i
Canik-i Bayram” ve “Kazâ-i Bayramlu nâm-ı diğer Ordu” adları ile idarî birim olan Ordu ve
yöresinde farklı yıllarda beş defa tahrir yapılmıştır. Bu tahrirlerin tümünde Çınarköy’le ilgili
bilgiler bulunduğundan çalışmamızda bu Tapu Tahrir Defterlerini tanıtmayı uygun
bulmaktayız.
1. 1455 Tarihli Tapu Tahrir Defteri
Bu mufassal tahrir defteri Başbakanlık Arşivi’nde 13 numara ile kayıtlı olup Ordu ve
yöresi ile ilgili bilinen en eski tahrir defteridir. Bu defter, “Sûret-i Defter-i Mufassal-ı Canik-i
Bayramlu Me’a İskefsir ve Milas” (Yediyıldız, 1992) adlandırılmış ve arşiv defterleri
Fihristi’nde “Canik, Bayramlu, İskefsir’in Tahrir Defteri, Mâliye, Fâtih devri” , son
sayfasında ise “cem’u’l-mecmû’-l Vilâyet-i Bayramlu me’a İskefsir ve Milas” kayıtları
bulunmaktadır . Defter 425 sayfadan ibarettir (Yediyıldız, 1985: 6; Yediyıldız ve Üstün,
1992: X-XI, 398, 401).
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2. 1485 Tarihli Tapu Tahrir Defteri
Başbakanlık Arşivi’nde 37 numara ile kayıtlı bu mufassal defterin fihristinde, “
Samsun, Koyulhisar, Karahisarî Şarkî-şaphaneleri de mevcuttur-, Ordu, Bafra, Alaçam tahrir
(vakıf) defteri, Tarihsiz. II. Bayezid” kaydı olup sayfa sayısı 888’dir. 7-190. sayfalarda
Çınarköy’ün de dahil olduğu “Nahiye-i Milas ve Vilâyet-i Satılmış ve Bayramlu”
bulunmaktadır (Yediyıldız, 1985: 12; Yediyıldız ve Üstün, 2002: XIII). Bu mufassal tahrir
defterin Ordu Kazası ile ilgili Bölümü İskefsir (Reşâdiye)’in yirmi köyü ile başlamakta olup
nahiye- Milas (Mesudiye), Vilâyet-i Satılmış ve Bayramlu (Perşembe), Niyabet-i Hafsamana,
Bölük-i Fidâverende devam etmektedir. Defter Niyâbet-i Kıruk ili (Yavuzkemal) ile son
bulmaktadır. Defterin kanunnâmesi vardır (Yediyıldız ve Üstün, 2002).
3. 1520 Tarihli Tahrir Defteri
İcmâl şeklinde olan bu tahrir Mehmed b. İbrahim eminliğinde yapılmış olup 978
sayfadan ibarettir. Defter Başbakanlık Arşivi’nde 387 numarada kayıtlıdır. Bu defterde Kaza-i
Canik-i Bayram adıyla Livâ-i Canik’e bağlı olup 597-628. sayfalarda yer almaktadır
(Yediyıldız, 1985: 13). 1520 tarihli ve 387 Numaralı Defter-i Karaman ve Rum’un Canik
Livasına Âit Bölümü Kazâ-i Canik-i Bayram’ın karyeleri ile başlayıp Kazâ-i Satılmış, Kazâ-i
Ünye, Kazâ-i Tirme karyeleri ile devam etmektedir. Defterin bu bölümü Kazâ-i Kavak’ın
karyeleri ile son bulmaktadır (Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002).
4. 1547 Tarihli Tahrir Defteri
Mirlivâ Mirza İbn Mehmed ve kâtip Mustafa bin Mirza tarafından yapılan bu mufassal
defter Başbakanlık Arşivi’nde 255 numarada kayıtlı olup Karahisar-ı Şarkî sancağına aittir.
511 sayfadan ibaret olan bu defterde Kanunnâme yer almaktadır. 210. sayfaya kadar
Şebinkarahisar ve Koyulhisar kazaları, 210-510. Sayfalarda ise İskefsir, Bayramlu vr
Bazarsuyu kazaları yer almaktadır (Yediyıldız, 1985: 13).
5. 1613 Tarihli Mufassal Tahrir Defteri
169 numarada kayıtlı olan bu mufassal tahrir defteri Ankara Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü Kuyûd-i Kadime Arşivi’nde korunmaktadır. Bu defter 209 varaktan ibarettir.
Defterin üzerinde “Defter-i Mufassal-ı Karahisar-ı Şarkî Cild-i Sânî” kaydı bulunmaktadır.
Kaza-i Bayramlu ile ilgili sayfalaın sayı 20’dir. Diğer cildinde 16 nahiyeli Nefs-i Karahisar-ı
Şarkî’dır. Bu da Kuyud-i Kadime’de 174 numarada kayıtlıdır (Yediyıldız, 1985: 13).
ÇINARKÖY’ÜN SOSYAL DURUMU
Çınar Mahalesi Coğrafi Konumu
Çınar Mahallesi Ordu ili’nin Perşembe ilçesine bağlı bulunmakta olup Ordu
merkezden 14 km uzaklıkta yerleşmektedir. Mahallenin kuzey tarafı Karadeniz’le sınır teşkil
etmektedir. İki dere arasında yerleşmiş olan Çınar Mahallesi’nin sağ tarafında Karayaka Mah.
Kışlaönü Deresi, Kale yaka ve Yumrutaş köyleri. Tongel Düzü Mahallesi, sol tarafında ise
Tarlalar Deresi / Tarlalar Köyü bulunmaktadır. Çınarköy olarak tarihe adı geçen Çınar
mahallesininbağlı bulunduğu Vilâyet-i Satılmış ve Bayramlu’nun Haritası Resim 1’de
gösterilmiştir.
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Resim 1: Vilâyet-i Satılmış ve Bayramlu’nun Haritası. Kaynak: Yediyıldız ve Üstün, 2002: 88.

Çınarköyün Kısa Tarihi
Niyâbet-i Satılmış-ı Bayram ez takrir-Bâyezid Kethüda, Dîvânbaşı.
1455 tarihli Tahrir Defteri, Çınarköy’ünün Ahmed ve Mustafa ağalar tarafından
fetholunduğunu düşünüyoruz. Zira bu köy onlar için timar ve mâlikâne olarak verilmiştir.
Zaten defter kayıtlarında köyün hem divanî hem de mâlikâne yönden vergilendirilmiştir. Zira
köyün adından da görüldüğü gibi divânî hissesi timar olarak Ahmed ağa veled-i Kadı’ya,
mâlikâne hissesi ise Mustafa Ağa’ya verilmiştir. Divân hissesi müsellem denen askeri sınıftan
olan Ahmed ağa’nın askerlerine, mâlikâne hissesi ise Mustafa Ağa vakfına aittir. Çınar
Mahallesi, 1455 tarihli tahrir defteri’nde “Karye-i Çınarköy, Divânî Timar-i Ahmed Ağa v.
Kadı, Malikâne Evlâd-ı Mustafa Ağa” (Yediyıldız ve Üstün, 1992: 182), 1485 tarihli tahrir
defterinde “Karye-i Çınarlu, Divânî Timar-ı Halil V. Mustafa, Nısf-ı Mülk-i Ebci Ağa ve
Nısf-ı Aher Mülk-i Mahmud b. Mehmed Fakîh” (Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102), 387
Numaralı ve 1520 tarihli tahrir defterinde ise Karye-i Çınarcık ma’a mezârihâ (Yediyıldız, Öz
ve Üstün, 2002: 61) şeklinde tanımlanmaktadır.
Osmanlı taşra idaresi iltizamları her yıl açık artırmaya çıkarılıyordu. Daha sonralar
Ordu ve yöresiyle ilgili 1455 ve 1485 tarihli, Çıldır, Nâm-ı diğer Ahıska ile ilgili 1595 tarihli
tahrir defterlerinde mâlikâne sisteminin uygulandığını görmekteyiz (Yediyıldız ve Üstün,
1992: XXXIV; Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102; Bekadze Shota, 2014a). Bazı araştırmacılar
ise malikâne sisteminin daha geç Sultan II. Murad tarafından 1695 yılında başlatıldığını
yazmaktalar Jane Hathaway, 2018: 212). Zira biz bunu doğru bulmuyoruz.
Çınar köyünde 1455 tarihindeki hane reisleri şu şekilde kayıtlara geçmiştir:
“Ali veled-i Hasan ekinlü
Şeyh Mahmud veled-i Aruz ekinlü
İbrahim veled-i Osman ekinlü
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Taşoğlu veled-i Taşan ekinlü
Seydî veled-i Musa ekinlü
İvaz veled-i Firûz ekinlü
Veli veled-i Kürtünlü ekinlü
Cem’an: 7 nefer” (Yediyıldız ve Üstün, I. 1992: 182, 491).
Köy adından da belli olduğu gibi Çınarköy Kadı oğlu Ahmet Ağa’ya timar olarak
verilmiştir. 7 neferin ise isimleri verilmiş olup ekinlüdürler. Kayıtlardan da belli olduğu gibi
1455 yılında Çınarköyü’nde hâne sayısı 7’dir. Zira kayıtta da bu, “cem’an 7 nefer” şeklinde
açıkça belirtilmiştir. Ayrıca kayıtlardan 7 bennâk olduğu da bilinmektedir.
Karye-i Çınarlu’nun 1485 tarihinde 5 neferin yaşadığı kayıtlara geçmiştir. Bu beş
nefer şunlardır: Ömer v. Veli (ekinlü), İsa v. Seyyid Ali (ekinlü), Mehmed v. Veli (mücerred),
Mevlâna Pir Ali Fakîh, imam (caba), Seydi v. Veli (mücerred) (Yediyıldız ve Üstün, 2002:
102).
Gerek 1455 gerekse de 1485 tarihli tahrir defteri kayıtlarından köy halkının Müslüman
Türkler olduğu görülmektedir. Defter kayıtlarındaki hane reislerinin isim ve baba adları
söylediklerimizin kanıtıdır. Örnek olarak, Ali Hasan oğlu, İbrahim Osman oğlu, Seydi Musa
oğlu, Ömer Veli oğlu, İsa Seyyid Ali oğlu, Mehmed Veli oğlu, Mevlâna Pir Ali Fakîh, Seydi
Veli oğlu gibi (Yediyıldız ve Üstün, I. 1992: 182, 491; Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102) .
Görüldüğü gibi, buradaki isim ve baba adları Türk ve İslâmi adlardır.
1. Nüfus
Nüfusla ilgili yazımıza başlamadan önce Ordulular için büyük anlam ifade eden 19
Eylül 1924 tarihini hatırlatmak istiyorum. Zira bu günde Mustafa Kemal Paşa Ordu’ya ayak
basmış ve Ordu halkına karşı memnuniyetini; “Ordulular! Sizin gibi şuurlu bir millete sahip
olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar etmek hakkına sahiptir (Topçu, 2015: 321)” sözleri
ile dile getirmiştir.
Tahrirlerin yapılmasının en önemli nedeni, vergi mükelleflerini tespit etmek etmektir.
Yapılan bu tapu-tahrir defterleri bölgenin hâne ve nefer sayıları hakkında bilgi vermektedir.
Bundan hareketle, hâne, nefer, bennâk, mücerredlerden yararlanarak tahmini nüfusu
belirlemek mümkün olmaktadır. Elde edilen rakamlarla bölgenin demografik yapısı hakkında
önemli bilgiler edinmekteyiz.
Osmanlı zamanında devletin her yerinde olduğu gibi Canik Bayram (Ordu) kazası’nda
da sosyo-ekonomik hayatın ağırlık merkezinin karyeler (köyler) olduğu bilinmektedir. Zira
köyler ekonominin tek vericisi olup (Shota Bekadze, 2013a: 87) hayvancılık ve tarım
işletmeciliği bu ekonomiye hâkim idi. Çınarköy’ünün en eski nüfus kaydı 1455 tarihine
dayanmaktadır. 1455 tarihli Tahrir Defteri’nin kayıtlarına göre köyde hane sayısı 7’dir.
Defterde vergi ünitesi olarak kaydolunan “ekinlü, nefer”den hareket ederek ailedeki toplam
nüfusu hesaplamak için gereken katsayı Barkan’a göre 5’tir. Her hanede 5 kişinin olduğunu
varsayarsak köyün bu tarihteki nüfusu hanelere göre 35 kişi olarak tespit etmiş bulunmaktayız
(Koç, 2013: 177). Kayıtlardaki ekinlü aynı zamanda bennâktır. Tahrir defterleri gereğince
Çınarköyü nüfusu hane olarak Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Çınar Mahalesi’nin Tahrir Defteri Kayıtlarına Göre Nüfusu
İskan Yeri

1455
1485
1520
1547
1613
M
G
M
G
M
G
M
G
M
G
Çınarköy / Çınarlu 7
5
12
19
101
Kaynak: Bahaeddin Yediyıldız. Ordu Kazası Sosyal Tarihi (1455-1613). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
1985. s. 173.

1455 Yılında Ordu ve Yöresinin (Vilâyet-i Bayramlu Me’a İskefsir ve Milâs’ın) İdâri
Bölümleri tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: 1455 Yılında Ordu ve Yöresinin (Vilâyet-i Bayramlu Me’a İskefsir ve Milâs’ın) İdâri
Bölümleri
Sayfa No
İdari Birimlerin ve Köylerin Adları
Bulundukları yer veya daha sonraki adları
232
Niyâbet-i Satılmış-ı Bayram
244
11. Çınarköy
Çınar me’a Yumrutaş=Çınar mahallesi (Perşembe)
Kaynak: Yediyıldız, Bahaeddin ve Üstün, Ünal (1992). Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları. I. 1455
Tarihli Tahrir Defteri. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Dizi XIV-Sa. 14. Ankara. s. XXXIV.

1485 Yılında Ordu Kazası’nın İdari Bölümleri tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: 1485 Yılında Ordu Kazası’nın İdari Bölümleri
Varak No

Sıra No

İdari bölümlerin ve
köylerin adları
Vilâyet 286 -i Satılmış
ve Bayramlu287
Vona me’a İskele
Çınarlu

Sıra No

Bulundukları yer veya daha sonraki adları

Perşembe İlçesi ile Ordu İli’nin (Kızılhisar, Uzunmusa,
Mübarek, Işıklı) merkez köyleri
39
11
11
Kozağzı = Perşembe İlçe Merkezi
12
12
Çınarköy=Çınar me’a Yumrutaş=Çınar (Perşembe’nin
Mahallesi)
Kaynak: Yediyıldız, Bahaeddin ve Üstün Ünal (2002). Ordu YÖRESİ Tarihinin Kaynakları II. 1485 Tarihli
Tahrir Defteri. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara.
34

3

3

2. Lakaplar
Lakaplar, kişinin özelliğine, huyuna, fiziki görünüşüne, yaptığı göreve ve mensup
olduğu yer adına göre verilmektedir. Gerek tahrir gerekse de temettuat defterlerinde kişilerin
adları, bazen sülale isimleri, bazen babalarının adları bazen kişinin sıfatı bazen kişinin geldiği
yerle ilgili olarak belirtilmiştir. 1455 tarihli tahrir defterinde Çınatköy’le ilgili kayıtlarda
“Şeyh”, “Taşoğlu”, “Kürtünlü” bunun bir örneğidir (Topçu, 2015: 4). Araştırmacı Özen
Topçu, “Yumrutaş Köyü” kitabında Kürtünlü oğlu Veli ile Firûz oğlu İvâz’ın Yumrutaş
Köy’ün sakinleri olduğunu yazmaktadırlar. O, Bahaeddin Yıldız’ın “Ordu Yöresi Tarihinin
Kaynakları, I” kitabının XXXIV sayfasındaki Çınarköy’ün bulunduğu yeri veya daha sonrakı
adı olarak “Çınar me’a Yumrutaş” açıklamasına dayanarak 1455 tarihli tahrir defterinde
Çınarköy’le ilgili kısımda köyün adının “Karye-i Çınarköy me’a Yumrutaş” olarak verildiğini
yazmıştır. Oysaki asıl kaynak olan tahrir defterinde böyle bir şey bulunmamaktadır.
Çınarköy’ün ismi gerek Osmanlıca gerekse de onun Türkçe transkripson’unda Çınarköy;
“Karye-i Çınarköy, Divânî Timar-ı Ahmed Ağa v. Kadı, Mâlikâne Evlâd-ı Mustafa Ağa”
şeklindedir (Resim 2 ve 3).
3. Aile Adları ve Sülaleler
1455 ve 1485 tarihli tahrir defterlerinde Çınarköy / Çınarlu köyünde hane reislerinin
adları, genellikle babalarının isimleri ile birlikte verilmiştir. Tahrirlerde ismi geçenlerin
içerisinde aslen nereli olduğu (Veli v. Kürtünlü” gibi) ve görevi (“Mevlâna Pir Ali Fakîh,
imam” gibi) kayıtlardan belli olmaktadır. Çınarköy’ünde ikamet eden hane reislerinin
babalarının isminden önce “v” (“veled”-oğlu) harfi kullanılmış, bazen de “mevlâna”, “imam”,
“şeyh” gibi lakaplar kullanılmıştır. Örnek; Ali v. Hasan, Veli v. Kürtünlü, Mevlâna Pir Ali
Fakîh, imam gibi. 1455 ve 1485 Yılında Çınar Köyü’nde ikâmet eden hâne reislleri Tablo
7’de verilmiştir.

286
287

Vilâyet burada nahiye anlamındadır.
Vilâyet burada nahiye anlamındadır.
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Tablo 7: 1455 ve 1485 Yılında Çınar Köyü’nde İkâmet Eden Hâne Reislleri
1455 Tarihli Tahrir Defteri’ne Göre
1485 Tarihli Tahrir Defteri’ne Göre Çınarlu
Çınarköy’de İkamet Eden Hâne Reisleri
Köy’ünde İkamet Eden Hâne Reisleri
Ali v. Hasan
Ömer v. Veli
Şeyh Mahmud v. Aruz
İsa v. Seyyid Ali
İbrahim v. Osman
Mehmed v. Veli
Taşoğlu v. Taşan
Mevlâna Pir Ali Fakîh, imam
Seydî v. Musa
Seydi v. Veli
İvaz v. Firûz
Veli v. Kürtünlü
Kaynak: Yediyıldız ve Üstün, 1992: 182
Kaynak: Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102-103

Resim 2

Resim 3

Resim 2, 3: 1455 Tarihli Tahrir Defteri’nde Çınarköy’le İlgili Bilgiler. Kaynak: YEDİYILDIZ, Bahaeddin ve
ÜSTÜN, Ünal (1992). Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları. I. 1455 Tarihli Tahrir Defteri. Türk Tarih Kurumu
Yayınları. Dizi XIV-Sa. 14. Ankara. s. 182, 491.

1455 yılında köyde oturan hane reislerinin Veli veled-i Kürtünlü hariç nereden ve ne
zaman Çınarköy’e geldiği bilinmemektedir. Yalnız tahrirden de belli olduğu gibi Veli
Kürtün’den gelmiş olup “Veled-i Kürtünlü” şeklinde kayıtlara geçmiştir. Defter kayıtlarında
hane reisleri “Veli veled-i Kürtünlü” hariç babalarının ismi verilerek Arapça’da “oğlu”
anlamına gelen “veled” kelimesi ile kaydedilmiştir. 1455 yılı Çınarköyü’ne ait tahrir
defterinde görevleri ve geldikleri memleketleriyle ilgili şahsı lakaplara rastlanılmaktadır. Şeyh
Mahmud veled-i Aruz ve Veli veled-i Kürtünlü gibi lakapları defter kayıtlarından
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görebilmekteyiz. 1485 tarihli tahrir defterinde Ömer veledi Veli, İsa veledi Seyid Ali,
Mehmed veledi Veli, Mevlâna Pir Ali Fakîh ve Seydi veledi Veli isminde 5 nefer
oturmaktadır. Bunlardan 2’si bennâk 288 , 1’i caba 289 ve 2’si mücerreddir 290 . Tahrir
kayıtlarından da belli olduğu gibi artık 1485 yılında Çınarköy’de Mevlâna Pir Ali Fakîh
isminde bir imam vardı. 1520 tarihli tahrir defterinde köyde yaşayanların ismi verilmese de
nüfus sayısı hakkında bazı bilgiler edinmekteyiz. Bu deftere göre köyde 39 nefer bulunmakta
ve bunlar 30 haneyi teşkil etmektedir. Köyde mücerred sayısı 9’dur.
ÇINARKÖY’ÜNÜN EKONOMİK YAPISI
Osmanlı Devleti’nde tarım ve hayvancılık ekonomiye hâkim olup sanayi öncesi tüm
devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de tarım ekonominin bünyesini teşkil
etmektedir. 1455 tarihinde nüfusu pek de büyük sayılmayan Çınarköyü’nün ekonomisinin
tarıma dayandığı ve köy halkının hayatlarının tarımsal faaliyetleri ile temin edildiği tahrir
defteri kayıtlarından bilinmektedir. Tarımda en önemli yeri hububat teşkil etmektedir.
Osmanlı Devleti’nin her yerinde olduğu gibi Ordu Kazası’nda da vergi kaynağını hububattan
alınan öşürden sağlanmaktadır. Bu yüzden devlet hububat ürünlerinden buğday ve arpa ekimi
devlet tarafından teşvik edilmekteydi (Özçelik, 2005: 383). Buğday ve arpa gıda maddesi
olmakla yanı sıra büyük stratejik önem arz etmektedir (Güçer, 1964: 38-41). Tahrir
Defteri’nde buğday “gendüm”, arpa ise “cev” olarak kaydedilmiştir. 1485 tarihli tahrir
defterinde de buğday ve arpanın ekildiğini görmekteyiz. Ayrıca bu tarihlerde Çınarlu’da
koyunculukla yanı sıra arıcılık da yetiştirilmekteydi. Ayrıca bu tarihte meyvecilik de önemli
yer tutmaktaydı. 1485 tarihinde köyde malikâne ve niyabet sisteminin olduğunu kayıtlardan
görmekteyiz. 1520 tarihi kayıtlarında buğday ve arpaya rastlamasak da bu ürünlerin
yetiştirildiği kesindir. Zira bunlar, halkın ve hayvanlarının geçim kaynağı idi. Bu tarihte
arıcılık ve meyveciliğin önemli olduğu da kayıtlardan belli olmaktadır. 1520 tarihli tahrir
defterinde tarım ve hayvancılıkla ilgili kayıtlar olmasa da halk kendi ihtiyacı kadar bu
ürinlerin yetiştirdiği muhtemeldir. Zira kendi ihtiyaçları kadar yetiştirilen ürünlerden vergi
alınmazdı.
Buğday (Gendüm)
1455 tahrir kayıtlarına göre Çınarköyü’nde hububat üretimi içerisinde ilk sırayı
buğday almaktadır. Köyden buğday ürününden “behre-i gendüm” adı altında vergi olarak 2
müd vergi alınmaktadır. Bunun da tahrir değeri 120 akçedir. Standart bir müdd 20 kile
olduğundan (İnalcık, 2014: 252). XV. yüzyılda buğday için gerek 1455 gerekse de 1485
tahrirlerinde “müd” kullanılmıştır. Fakat arpa için 1455 tahririnde müd, 1485 tahririnde ise
kile kullanılmıştır. Çınarköyü’nden alınan vergi miktarı 40 kiledir. Bir İstanbul kilesinin
25.659 kg (İnalcık, 2014: 251) olduğunu bildiğimizden köyden toplanan vergi miktarı
1026.36 kg. Tahrir kayıtları bilgilerine dayanarak 1 müddün 60 akçe olduğunu söylemek
mümkündür. Defterde hane başına ne kadar ürün yetiştirildiği konusunda bilgi
verilmemektedir. Fakat her türlü üründen devlet adına vergi olarak öşür alındığına göre
(Barkan, 1993: 485) üretimi hesaplamak mümkündür. Öşür kelimesi Türkçe’ye Arapça’daki
Bennâk
Caba
290
Mücerred
288
289
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uşr’dan geçmiştir. Uşr ise 1/10 demektir (Erkal, 2007: 9). Köyden 1/10 vergi alındığına göre
buğday üretiminin 20 müd veya 400 kile olduğunu hesaplamış bulunmaktayız. Bu da 10
263.6 kg teşkil etmektedir. Hane başına üretim 1466.23 kg.dır. Bir müd buğday 60 akçedir.
Halkın geçiminin yeterli olup olmadığını tespit etmek için köy nüfusu ile üretimi
karşılaştırmak yeterlidir. Araştırmacı S. Faroqhi’ye göre köylünün besin ihtiyacının 300 kg
olduğunu söylemektedir. Toplam üretilen ürünün ¼ veya 1/3’inin tohumluk için ayırması
gerekmekteydi (Faroqhi, 1993: 266-267). Yetiştirilen ürünün ¼ ekin için ayrıldıktan sonra
geri kalan kısmını hane sayısına ve daha sonra beş kişilik hanedeki aile fertlerine
böldüğümüzde halkın geçiminin yeterliliğini bulmuş oluruz. Çınarköyü’nde üretilen 10263.6
kg buğday hane başına 1 466.23 kg teşkil etmektedir. Bunun ¼’ni, yani 366.56 kg ekin için
ayırdıktan sonra geri kalan 1 099.67 kg beş kişilik aile fertlerine böldüğümüzde geçim için
kişi başına geçim için 219.9 kg teşkil etmektedir. Bunun ise Çınarköyü’nde halkın geçimi
için gereken buğdayın yeterli olmadığı görülmektedir.
1485 tahrir kayıtlarında buğdaydan alınan vergi miktarı 1,5 müd olup bunun da
miktarı 30 kiledir. Kg olarak yaklaşık 770’dir.
1520 tarihli tahrir defterinde buğdayla ilgili kayıt bulunmamaktadır.
Arpa (Cev)
Çınarköyü’nde hububat üretiminde arpa ikinci sıradadır. Arpadan elde edilen vergi
“behre-i cev” şeklinde kaydedilmiştir. Arpa, genel olarak hayvan yemi olarak
kullanılmaktadır. Köyden 1 müd arpa vergisi alınmaktadır. Kile olarak 20 olan arpanın
hesaplamalar sayesinde 513.18 kg olduğu görülmektedir. Öşrün 1/10 olduğundan üretim
5131.8 kg teşkil etmektedir. Her haneye düşen üretim miktarı 733.11 kg.dır. Bir müd arpa 40
akçedir. Arpa hayvan yemi olarak kullanılsa da onun buğdayla karışımından un elde
edilmekteydi. Arpa tahrir defterlerinde “cev” olarak geçmektedir.
1485 tarihli tahrir defterinde arpadan alınan vergi miktarı 15 kiledir. Buğdaydan farklı
olarak bu tahrirde arpa için kile tartı birimi kullanılmıştır. Alınan vergi miktarı kg olarak
yaklaşık 385’dir (15 x 25,659 =384,89).
Gavers
Karadeniz bölgesinde mısır yetiştirme geniş yayıldığını göz önünde bulundurarak
Cınar köyünde de mısır ekiminin olduğu şüphesizdir. Tahrir defterlerinde gaversin bazen arpa
ile birlikte vergilendirildiği bilinmektedir. Gavers, XVI. Yüzyılda mısır anlamında
kullanılmıştır. Mısırın “lazod” olabileceğini gerek İslamoğlu gerekse de Faroqhi öne
sürmüşlerdi (Öz, 1999: 87-88). Lazut adlı ürüne, Trabzon sancağında 1486 tarihli kayıtlard
rastlanmaktadır. Bu ürünün Akçâbad, Maçka ve Yomra nahiyelerinde ekildiği kayıtlardan
belli olmaktadır (Bostan, 2002: 490). Mısır anlamında olan Lazut ismini Ahıskalılar da
kullanmaktadır. Günümüzde, Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna,
Azerbaycan, Gürcistan, Amerika Bileşik Devletleri’nde yaşayan tüm Ahıskalılar mısıra lazut
denmektedirler.
Lazut; Lazıt, lazot, lazotu, lazud şekillerinde mısır kullanılmaktaır. Bölgelere göre
şöyle ifade edilmektedir: Samsun, Zara-Amasya; Turhal-Tokat; Kavala, Yomra, Haçevra,
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Maçka-Trabzon, Gümüşana; Hemşin-Rize; Artvin; Kol, Posof- Kars; Karataş-Erzurum;
Erzincan; Ahlat-Bitlis; Bulanık-Muş; Yozgat; Kerkük.
[Lazıt]: İrişli, Bayburt, Sarıkamış, Selim, Çıldır-Kars.
[Lazot]: Yalpankaya Karasu, Kastamonu; Sürmene-Trabzon; Rize; Gümüşane;
Erzurum; Malatya.
[Lazotu]: Kozağaç, Şiran-Gümüşane; İspir-Erzurum.
[Lazud]: Kaptanpaşa köyleri, Çayeli-Rize (Derleme Sözlüğü, 2009: 3070).
Çınarköy’le ilgili 1455 ve 1485 tahrir defterlerinde mısır (gavers) vergisi hakkında
kayıtlara rastlamasak da bölge halkının kendi ihtiyaçları için mısır ekimi yaptıkları
şüphesizdir. Zira 1547 ve 1613 tarihli tahrir defterlerinde Ordu ve yöresinde mısır / gavers
vergisinin olduğu kayıtlardan bilinmektedir (Yediyıldız, 1985: 119, 132). Bu ürün Karadeniz
bölgesinde bahçelerin % 80’ninde ekilmekte ve halkın gıda ihtiyacını karşıladığı için ondan
vergi alınmamaktaydı.
HAYVANCILIK
Hayvancılık, çekim ve yük taşımacılığında güçlerinden istifade etmek, onların süt,
yağ, peynir, et ve deri ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmaktadır. Büyükbaş hayvanlardan
olan İnek, öküz, manda, dana, düve, yük ve binek hayvanlarından merkep, katır, at yalnız köy
halkının kendi ihtiyaçları için olduğundan onlardan vergi alınmazdı. Bu yüzden tahrir
kayıtlarında bunlara yer verilmemiştir. Vergi ancak küçükbaş hayvanlardan olan koyunlardan
alınmaktaydı.
Koyun Yetiştiriciliği
1455 tarihli tahrir defterinde “Resmü’l-ganem” adı ile kaydolunan koyunculuk
Çınarköyü’nün en önemli hayvancılık alanı idi. Köyden yılda koyunculuktan yılda 15 akçe
vergi elde edilirdi. Ordu bölgesinden iki koyuna bir akçe alındığına göre (Bostan, 2002: 515;
Yediyıldız, 1985: 152). II. Bâyezid Devri Kanunnâmelerinde resm-i ganem, iki koyuna bir
akçe. Amma Vidin Sancağı’nda üç koyundan bir akçe alınmak mükerrer olmuştur” kayd
edilmiştir (Akgündüz, 1990: 55). Çınarköyde koyun resmi “Resm-i ganem” olarak belirtilmiş
olup hem “yörük”den hem de “yerlü”den iki koyuna bir akçe alınmakyatdı. Bu, 387
Numaralı Tahrir Defteri kanunnâmesinde resm-i ganem şöyle zikredilmektedir: “Yörükde ve
yirlüde resm-i ganem iki koyuna bir akçedir. Koyun ile kuzu bile sayılmak kânun olmuştur”
(Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002: 4). Çınarköyü’nde yetiştirilen koyun sayısı; 1455 Tahrir
Dfteri’ne göre 30, 1485 tahrir Defteri’ne göre ise 40 adettir (Yediyıldız ve Üstün, 1992: 61;
Yed,yıldız ve Üstün, 2002: 102). Muhtemelen köyde sığır ve öküz de beslenmekteydi. Bunlar
köy nüfusunun ihtiyaçlarını karşıladığından onlardan vergi alınmazdı. Zira pazara götürülüp
satılsaydı ve kasaphânelerde kesilseydi o zaman vergiye tabi tutulurdu.
Koyunculuk, ilçenin yüksek kesimlerinde yapılmaktaydı. Günümüzde koyunculuk
eskiden olduğu gibi iyi bir gelir kaynağıdır. Bu yüzden bunu geliştirmek amacıyla 1999
yılında Perşembe İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan Karayaka ırkı koyun projesi Perşembe
Kaymakamlığı kanalı ile finanse edilerek, 11 fakir ve muhtaç aileye toplam 100 adet koyun
ve 10 adet keçi dağıtılarak 2002’de bu proje tamamlanmıştır. 2004’de de Ankara’ya
gönderilen 19 aileye toplam 190 adet koyun, 19 adet koç projesi kabul edilmiş ve bu proje de
2005 yılının sonunda tamamlanmıştır (Perşembe Kaymakamlığı, 2006: 230).
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BAĞCILIK, BAHÇECİLİK VE BOSTAN
1455 tarihli tahrir defteri kayıtlarında bağcılık ve bahçecilikle ilgili her hangi bir bilgi
bulunmamaktadır. Bu durum köyde bağ ve bahçenin olmaması anlamına gelmemektedir.
Köyde yetiştirilen meyveler köy nüfusu ihtiyaçlarını karşıladığı için vergiye tabi tutulmamıştı.
Su Ürünleri
Tahrir Defterlerinde su ürünleri hakkında her hangi bir bilgi verilmese de balıkçılık ve
denizciliğin bölgenin geleneksel uğraş alanı olduğu şüphesizdir. Özellikle hamsi bölgenin en
önemli geçim kaynağıdır. Denizde, hamsiden başka mezgit, istavrit, barbunya, izmarit,
iskorpit, kalkan, dil balığı, pisi balığı, sargan, çinekop, lüfer, palamut, Mersin balığı, köpek
balığı, tirsi, kötek, levrek, kefal, karagöz, kırlangıç, gomit, somon, akarsularda ise sazan,
mersin, kefal, alabalık bulunmaktadır (Perşembe Kaymakamlığı, 2006: 106).
ÇINARKÖY’ÜNDEN ALINAN VERGİLER
1485 tarihli tahrir defterinde Çınarlu köyünde mâlîkane ve Niyâbet vergileri ayrı
olarak kayd edilmiş bulunmaktadır. Bu kayda göre, Çınarlu köyünde gendüm (buğday) 1,5
müd veya onun tahrir değeri 75, Cev (arpa) 15 kile veya onun parasal değeri 30, Mive
(meyve) 15 akçe mâlikâne vergileri olarak belirtilmiştir (Tablo 1). Vergilerin mâlikâne
hissesinin mülk sahiplerine-tımara ayrıldığı düşünülebilir. Çınarlu köyünün tahrir defterinde
köyle birlikte ismi geçen Mustafa oğlu Halil, Ebci Ağa, Mahmud’a (Mehmed Fakîh’ın
biraderi) mâlikâne vergilerinin tahsis olunduğu kanısındayız.
Çınarlı köyünde niyâbet resmi olarak “resm-i bennâk” 15, resmi ganem 20, bâdı hevâ
resminin ise üçte biri, yani 9 akçe teşkil etmektedir291. Tahrir defterinde niyâbet resminin
kime ait olduğu kaydedilmese de Çınar köyünden alınan bu niyâbet vergilerinin Amasya’daki
şehzadeye ayrıldığını düşünüyoruz. Zira Canik’te niyâbetin 15. Yüzyılda Amasya’daki
şehzadeye tahsis edildiği bilinmektedir (Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002: XXXV).
1455, 1485 ve 1520 tarihli tahrir defterlerinde Çınarköy /Çınarlu, Çınarcık / yerleşim
biriminden alınan vergi türleri tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. 1455, 1485 ve 1520 Tahrir Defterleri’ne Kayıtlarında Çınar Mahallesi
Tahrirler

Köy adı
Karye-i Çinarköy, Divânî Timarı Ahmed Ağa V. Kadı, mâlikâne
Evlâd-ı Mustafa Ağa

1455

Karye-i ÇINARLU, Divânî
Tımar-ı Halil V. Mustafa, Nısf
Mülk-i Ebci Ağa ve Nısf-ı Aher
Mülk-i Mahmud b. Mehmed
Fakîh.

İsimler
Ali v. Hasan
Şeyh Mahmud v. Aruz
İbrahim v. Osman
Taşoğlu v. Taşan
Seydî v. Musa
İvaz v. Fir’uz
Veli v. Kürtünlü
Ömer v. Veli
İsa v. Seyyid Ali
Mehmed v. Veli
Mevlâna Pir Ali Fakîh,
imam
Seydi v. Veli

291

ekinlü
ekinlü
ekinlü
ekinlü
ekinlü
ekinlü
ekinlü
ekinlü
ekinlü
mücerr
ed
Caba

Cem’an / vergi kalemleri
7 nefer
Bennâk, 7 nefer
Behre-i gendüm, 2 müd
Behre-i cev, 1 müd
Resmü’l-ganem
Bâd-ı hevâ

Vergisi, akçe
286
91
120
40
15
20

5 neferen (2 bennâk, 1
caba, 2 mücerred)
Bennâk, 2
Caba, 1

210

Behre-i gendüm, 1,5 müd

75

Behre-i cev, 15 kile

30

mive

15

mücerr
ed

26
8

Tablo 1.
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Öşr-i kovan
Resm-i ganem
Bâd-ı hevâ
Mâlikâne
Gendüm, 1,5 müd
Cev, 15 kile
Mive
Niyâbet
Resm-i Bennâk
Resm-i ganem
Sülüs-i bâd-i hevâ
39 nefer
Hâne, 30
Mücerred, 9
Hâsıl

1485

Karye-i Çınarcık ma’a mezârihâ
1520

20
20
16
120
75
30
15
44
15
20
9

2000

Behre-i Gendüm
1455 tarihinde Çınarköy’de üretilen vergi gelirleri arasında yer alan buğday öşrü
defterde “Behre-î Gendum” olarak kaydedilmiştir.Farsçada hisse; pay anlamlarını taşıyan
behre’nin (Etik, t.y.: 85) öşürle aynı anlamda kullanılmaktadır (Yediyıldız, 1985: 118).
Behre-î gendüm, 1455 ve 1485 tarihli tahrir defterinde hem miktar hem akçe olarak olarak
belirtilmiştir.
XV-XVII. Yüzyıllarda Çınarköy’de ekonomik hayatın ağırlık merkezini tarım ürünleri
teşkil ediyordu. Tarım ürünleri arasında da en fazla önem taşıyan buğday ürünü idi. Zira
stratejik öneme sahip olan buğday, hem şehir hem de köy halkının vazgeçilmez ürünü idi.
Halkın temel gıda maddelerinden olan un, ekmek, bulgur gibi yiyecekler buğdaydan
yapılıyordu.
Behre-i Cev
Ordu ve yöresinden alınan önemli vergilerden biri tahrir defterlerinde “cev”olarak
adlandırılan arpadan alınan vergidir. Yöreden alınan bu vergi 1455’de 63850, 1485’de
34.890, 1547’de 153.261, 1613’de ise 572.019 akçe olmuştur (Yediyıldız, 1985: 107). Çınar
Mahallesi’nde ise 1455’de 40, 1485 tarihinde ise ağırlık olarak 15 kile, parasal değeri ise 30
akçe olmuştur (Tablo 5).
Tablo 5: 1455 ve 1485 Tarihlerinde Buğday, Arpadan Alınan Vergiler
Tarihler
Tahrir Defterleri
Miktarı Müd.
1

Miktarı (müd)
Müddün akçe olarak tahrir değeri (520)

1455, Çınarköy
120 / 2 müd/
1 müddün 60 akçe

1485, Çınarlu
75 /1,5 müd/

60
40

1 müd 60
15 kile
1 kile 2 akçe

Nakdi Değeri Akçe
Buğday
Arpa
Gâvers (Mısır)

-

-

Resm’ul-ganem
Osmanlı Devletinde koyun ve keçilerden alınan vergiler “resm’ul-ganem”, “resm-i
ağnam” ve “adet-i ağnam” kalemine kaydedilirdi. Çınarköy’de bu vergi türü “resm’ul ganem”
olarak yazılmıştır. Çınar köyden alınan vergi miktarı 20 akçe olup Nisan ayında alınması
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kanunda belirtilmiştir. 387 Numaralı Defter-i Karaman ve Rûm’un Canik Livasına Âit
Bölümü’nde (1520) tarihli Kanunnâme’de ağnam vergisi şu bilgiler verilmiştir: “Yörükde ve
yirlüde resm-i ganem iki koyuna bir akçedir. Koyun ile kuzu bile sayılmak kânun olmuştur.
Yörüğün koyunu kırulub hiç kalmasa ve yahud resm-i ganem resm-i caba mikdarınca olsa
anların gibiden caba resmi alınur., ziyade alınmaz. Ve yörük taifesinin rusûm(u) abril ayında
alınmak mukarrer olunmuşdur” (Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002: 4). 1455 ve 1485 tahrir
defteri kayıtlarına göre Çınarköy’de koyun üretimi Tablo 6’de gösterilmiştir.
Tablo 6. Çınarköy’de Koyun Üretimi
Yıl

Koyun Resmi Toplamı (Akçe)

Vergi narhı. 2 koyuna 1 akçe

Koyun Sayısı

1455

15

X2=

30

1485

20

X2=

40

Bennâk Resmi
Bennâk, elinde nîm çiftten az yeri bulunan, “kâr ü kisbe” kadir, evli, ayrı bir yerde
veya babası ile birlikte oturan reâyâya denmektedir (Çağatay, 1947: 491). Bennâklar, “ekinli
bennâk” ve “caba bennâk” olarak ikiye ayrılmaktadır. Nîm (yarım) çiftlikten az yer tasarruf
edenler ekinlü, hiç yeri olmayan reâyâya da caba bennâk denilmektedir (İnalcık, 1993: 589).
Ekinlü bennâk resmi bölgelere göre değişmekte olup dönüm başına yarım akçelik bir vergidir
(Yılmaz, 2010: 152). Bu verginin şartı evlilik olup yaım çiftten az yer tasarruf ederlerse, yani
ekinlü bennâklarsa hem bennâk resmini hem de tasarrufundaki yerlere karşılık olarak raiyyet
gibi resm-i dönümlerini ödemekteydiler (Becermen, ty. 34; Kazıcı, 2005: 104). Ekinlü
bennâka çiftli bennâk da denir (Kazıcı, 2005: 105; Yılmaz, 2010: 69). Ekinlü bennâklar
genelde 12 akçe vergi öderlerdi (Becermen, ty: 35). “Bennâk resmi değişik yerlerde farklı
şekilde alınmaktaydı. Bu, Bolu’da, Bursa’da (Hüdavendig’ar), Kocaeli’de yılda on ikişer
akçe; Kayseri’de, Kengırı’da, Yeni ilde (Sivas civarında) yılda on sekiz akçe; Ankara’da on
beş akçe olarak alınmaktadır”(Çağatay, 1947: 493). Fakat Çınarköy’de bu vergi 13 akçedir.
Bu köyde 7 bennâk oturmaktaydı. Onlardan alınan vergi miktarı 91 akçedir (Yediyıldız ve
Üstün, 1992: 182, 491). Bu durumda her bennâktan 13 akçe vergi alınmaktadır. Tahrir
defterinde ekinlü ve bennâk aynı anlamda kullanıldığını görmekteyiz. Zira isimlerin altında
ekinlü olarak gösterilenler, vergi kısmında bennâk olarak kayıtlara geçmiştir. Bennâk resmi,
evli hâne reisinin temsil ettiği “hane”ye göre teşekkül etmektedir (Bektaş Öztaşkın, 2008:
195). Koca İli Livâsı Kanûnu’da ekinlü bennâk; “bir raiyyetin iki üç akçeden on iki akçeye
varınca yeri olana ekinlü bennâk denir” şeklinde ifade edilmiştir (Barkan, 2001: 33). Bennâk
resmi Osmanlının tüm vilayetlerinde olduğu gibi (Çağatay, 1947: 493; Barkan, 2001: 48)
Çınarköyü’nden de Mart ayının evvellerinde alınmaktaydı.
Ekinlü Bennâk
Gerek 1455 tarihli 13 No’lu gerekse de 1485 tarihli 37 No’lu tahrir defterlerinde
ekinlü ile bennâk eş anlamında kayd olunmuştur. 1455 tarihli tahrir defterinde ismi geçen Ali
v. Hasan, Şeyh Mahmud v. Aruz, İbrahim v. Osman, Taşoğlu v. Taşani Seydî v. Musa, İvaz v.
Firûz, Veli v. Kürtünlü ekinlü olarak kaydedilmiş ve vergi sütununda kayd olunan 7 nefer
bennâk şeklinde 91 akçe tutarında vergilendirilmiştir (Yediyıldız ve Üstün, 1992: 182). 1485
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tarihli ve 37 No’lu tahrir defterinde de Çınarlu karyesinde aynı durum gözükmektedir. Zira
Ekinlü olarak kaydolunan Ömer v. Veli ve İsa v. Seyyid Ali, vergi sütununda bennâk olarak
gösterilmiştir. Bu iki kişinin ödedikleri vergi toplam 26 akçedir (Yediyıldız ve Üstün, 2002:
102).
Mücerred Resmi
387 Numaralı Defter-i Karaman ve Rûm’un Canik Livasına Âit Bölümü’nde (1520)
yer alan kânûnnâmede mücerred “ Ve mücerred olan te’ehhül etse caba resmi alınur ve caba
ekinlü olsa ekinlü resmi alınur, caba resmi ref’olunur” olarak tanımlanmaktadır (Yediyıldız,
Öz ve Üstün, 2002: 3). Bekârlar genel olarak bazen mücerred bazen de caba olarak
kaydediliyorlardı. Fakat caba her zaman bekâr anlamına gelmiyordu. Meselâ Rum eyâletinde
caba topraksız evli erkek anlamında kullanılıyordu (Öz, 1991: 178). Mücerredler bazı
bölgelerde vergiden muaf tutuldukları hâlde bazı bölgelerde ise kazanç elde edecek yaşa
geldiğinde 6’şar akçe resim alınmaktadır (Şimşirgil, 1990: 291). Kanûnnâmede Samsun ve
çevresinden mücerrederden vergi alınmadığı şu şekilde ifade edilmiştir: “Ve defterde hâli
ani’rrüsûm kaydolunan mücerredlerden nesne alınmaz” (Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002: 3).
Fakat “… mücerred olan te’ehhül etse caba resmi alınur ve caba ekinlü olsa ekinlü resmi
alınur, caba resmi ref’ olunur” (Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002: 3). 1455 tarihli tahrir
defterinde Çınarköy’de mücerred kaydı bulunmamaktadır (Yediyıldız ve Üstün, 1992: 182).
1485 tarihli tahrir defterinde Mehmed v. Veli ve Seydi v. Veli isminde iki mücerred kaydı
olup onlardan her hangi bir vergi alınmamıştır (Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102). 1520 tarihli
tahrir defterinde Satılmış kazasına bağlı Çınarcık köyünde 9 kişi mücerred olarak kayd
olunmuştur (Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002: 61).
Caba Resmi
Caba, Karaman Vilâyeti Kanunnâmesi’nde “… mücerred olan fukara-i reayaya ve
babası ile olup müstakil kisb iden mücerreddir” (Barkan, 2001: 47). İç İl Livâsı Kanunu’nda
da caba şöyle ifade edilmiştir: “ Ve caba mücerred olan bâliğ kimesneye derler ki babası
yanında kisb ve kâra kadir ola babası yanında olub kisb ve kâra kadir olmayan” anlamına
gelmektedi (Barkan, 2001: 48). Bunlar, yalnız kendi geçimini temin eden bekârlardır (Öz,
1999: 44). Ve bu gibilerden hiçbir nesne alınmazdı. Fakat Rum eyaletine bağlı Canik
Sancağı’nda caba, caba-bennâk, yani evli ve –guya- topraksız erkek anlamına geliyordu” (Öz,
1999: 44). 1485 tarihli tahrir defterinde ana konumuzu teşkil eden Çınarlu karyesinde
Mevlâna Pir Ali Fakîh adlı imam caba olarak kayıtlara geçmiş olup 8 akçelik bir vergiye tabi
tutulmuştur (Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102).
Bâd-ı Hevâ
Osmanlı Döneminde rastgele ve amacı belli olmayan kaynaklardan alınan vergilere
“bâd-i havâ”denmekte olup Farsça “boşuna, boş yere, bedava” anlamlarını taşımaktadır (Etik,
t.y.: 58). Osmanlı malî literatüründe Bâd-ı Hevâ para cezaları, tescil ücretleri gibi düzenli
olmayıp tesadüfen ortaya çıkan ârızî vergilerdir (Yediyıldız, 1985: 124). Bu vergi 1894
tarihinde kaldırılmıştır (Güçlü, 2014: 15). 1455 tarihinde Çınarköyü’nden yılda 20 akçe vergi
hâsıl edilmektedir (Yediyıldız ve Üstün, 1992: 182, 491). 1485 tarihli tahrir defterinde
Niyabet adı altında “sülüs-i bâd-i hevâ” vergisi kaydedilmiştir. Bu, bâd-ı hevâ vergisinin üçte
birinin niyabete ayrıldığı anlaşılmaktadır. 1485 tarihli tahrir defteri’nde genel toplamda 210
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akçe olan verginin 16’sı, niyabet adı altında ise bâdi hevâ vergisinin üçte biri olan 9
kaydedilmiştir.

Öşr-i Kovan
Ordu ve Yöresinde arıcılığın tarihi eskiye dayanmakta olpu bu konuda M. Ö. 401-400
yıllarında Ksenophon’un Doğu Karadeniz dağlarında rastladığı ve Anabasis eserinde de kayd
ettiği arı kovanları bölgede arıcılığı sistemli şekilde yapıldığını kanıtlamaktadır. Bölgede
balın mevcutluğu Ksenophon’dan birkaç yüzyıl sonra yaşamış Strabon’da görülmektedir
(Eğilmez ve Yıldırım, 2017: 1422-1423).
Ordu ve Yöresi ile ilgili tahrir defterlerinde bal vergii çeşitli şekillerde kaydedilmiştir.
13 No’lu ve 1455 tarihli tahrir defterinde öşr-i ‘asel, 37 No’lu ve 1485 tarihli tahrir defterinde
öşr-i kovan, 255 No’lu ve 1547, 169 No’lu ve 1613 tarihli tarihli tahrir defterlerinde ise resmi kevâre olarak kayıtlara geçmiştir (Yediyıldız, 1985: 120).
13 No’lu ve 1455 tarihli tahrir defterinde “Niyâbet-i Satılmış-ı Bayram ez takrir-i
Bâyezid Kkethüda, Divânbaşı” idari birliğinde mevcut 39 karyenin (köyün) 11’inde “öşr’lasel” vergisi kayd olunmuştur. Vergisi olan karyeler şunlardır: 1. Karye-i Akçaköy, Timar-ı
Ahmed Ağa V. Kadı, Mefrûz” (20 akçe), 2. Karye-i Geçmişlü, Timar-ı Ahmed Ağa V. Kadıyı Mezkûr (15 akçe), 3. Karye-i Şeyhlü, Ttimar-ı Mehmed ve Hamza ve Ali ve Mustafa
Evlâd-ı Devlethan Subaşı Mülâzımân-ı Kal’a-i Hafsamana (5 akçe), 4. Karye-i Nenelü,
Timar-ı Evlâd-ı Fethüddin” (10 akçe), 5. Karye-i İnanclık ve Bayramgazilü, Timar-ı Sadaka
Tayi (20 akçe), 6. Karye-i Alınca, Timar-ı Abdüllatif V. Kadı (10 akçe), 7. Karye-i Avşa,
Timar-i Şahin (60 akçe), 8. Karye-i Mübarekköy, Timar-ı Osman V. Hamza Fakih (10 akçe),
9. Karye-i Batamı, Timar-ı Mezkûr Karaman ve Abdş. Üç Bahişden İki Bahşi Karaman’un ve
Bir Bahşi Abdî’nün (20 akçe), 10. Karye-i Fernek, Timar-ı Mehmed ve Hamza ve Ali ve
Mustafa Evlâd-ı Devlethan Subaşı Milâzımân-ı Kal’a –i Habsamana (20 akçe), 11. Karye-i
Kutlucalu, Timar-ı Hüseyin Birâder-i Şeyh Mehmed (10 akçe) (Yediyıldız ve Üstün, 1992:
171-199).
Çınarköy’de 1455 tahrir defterinde arıcılığın vergisi ile ilgili her hangi bir kayıt
yoktur. Bu, Çınarköy’de bal üretilmediği anlamına gelmemektedir. Demek bu tarihte halk
ancak kendi gıda ihtiyacı kadar ürettiklerinden 1455’te Osmanlı kayıtlarına girmemiştir. Zira
Osmanlıda halk kendi yiyecek ihtiyaçları kadar üretilen her hangi bir üründen vergi
alınmamaktaydı. Fakat 1485 Tarihli Tahrir Defteri’nde ise arı yetiştiriliciliği görülmektedir.
Bu köyden, “Öşr-i Kovan” adı altında 20 akçe vergi alınmaktaydı (Yediyıldız ve Üstün, 2002:
102). 387 Numaralı Defter-i Karaman ve Rûm’un Canik Livasına Âit Bölümü (1520) ne ait
kanunnâmede kovan vergisi “Ve öşr-i aselden bedel her kovandan bi-hasebil-hâsıl bazı
vilâyette iki kovandan bir akçe ve bazı vilâyetten bir kovandan bir akçe” olarak kaydedilmiştir
(Yediyıldız ve Üstün, 2002: 5). Kovan vergisi”temmuzun ondokuzuncu günü ki eyyâm-ı
habûrdur ol gün alınur” (Yediyıldız, 1985: 157).
Ordu’nun her yerinde olduğu gibi Perşembe’de de arıcılık çok eskiden bölge halkının
severek yaptığı işlerdendir. Tarihen insanlar geçimini sosyal-ekonomik öneme sahip olan
arıcılıktan sağlamaktaydılar. Bal üretiminin Karadeniz bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde
yer aldığı antikçağ yazarlarının eserlerinde açıkça belirtilmiştir. Kyros’un, kardeşi
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Antakserkses’e karşı düzenlediği ve yaşamını yitirdiği sefer sonrası (M.Ö. 401-400) Yunan
ordusunu Karadeniz üzerinden Yunanistan’a götürmeye çaba gösteren Ksenophon, Anabasis
eserinde trajedik bir olayı şöyle anlatmıştır;
“... köylerde en çok hayran kaldıkları şey çok sayıdaki arı kovanıydı. Ama
bu baldan tadan her kes kendini kaybetti, kustui ishal oldu ve ayakta duramaz hale
geldi. Baldan az yiyenler sarhoş gibiydi, çok yiyenler ise bazen deliye bazen de
can çekişen hastalara benziyordu. Yerde yatanlar savaşta yenilmiş bir ordu kadar
çoktu. Bu yüzden askerler ümitsizliğe kapıldı. Ancak ertesi gün hiç kimsenin
ölmediği görüldü ve hemen hemen herkes aynı esnada kendine geldi. Üçüncü ve
dördüncü gün ise zehirlenmeden kurtularak herkes tamamen iyileşti” (Eğilmez ve
Yıldırım, 2017: 1422).
Perşembe ilçesinin Çınar mahallesinde de halk bal üretiminden yararalanmaktaydı.
Bazı araştırmacılar, Ordu yöresinde ailelerin 1940 yılına kadar yalnız kendi ihtiyaçlarını
karşılamak için ürettiklerini yazsalar da (Sıralı, 2017: 36) biz bunu doğru bulmuyoruz. Zira
araştırmasını yaptığımız Çınar Köy’ün de bile 1485 tarihi tahrir kayıtlarında vergi ödendiği
görülmektedir (Yediyıldız ve Üstün, 102).
2006 verilerine göre Perşembe ilçesinde toplam 22500 adet arılı kovan mevcuttur. Bu
da yaklaşık 700 ailenin geçimini temin etmektedir. Ortalama bal üretimi 550 ton olup, her
kovandan alınan verim 25. kg.dır (Perşembe Kaymakamlığı, 2006: 108).
Perşembe İlçesi’ne bağlı Tepeköy Çerkezler Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıl arıcılıkla
uğraşan Hicâbi Işık’ın arıları tarafından Arapça olarak mum ile işlenmiş “Allah” kelimesi her
kesi şaşkınlığa çevirmişti (URL-1).

Resim 4: Arıların İşlediği “ALLAH” kelimesi). URL 1: Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/arilarinyazdigi-allah-lafzi-sasirtiyor-ordu-yerelhaber-2745444/

Mîve-Meyve
Mîve meyve asıllı olup bahçe ürünlerindendir. Çeşidi belli değildir. Kanunnamede
onun vergisi şöyle ifade edilmektedir: “Ve bağdan ve bağçeden behre alınmak kânun-i şer’a
mutâbıkdır. Amma re’âyânun telhis-i öşürde muzâyaka çeküb def’i müzâyaka içün öşür
mikdarına bedel tahmin olunub haraç i’tibar olunmuştur” (Yediyıldız, 1985: 157). Meyvenin
türü tahrir defterinde belli olmamaktadır. Fakat yetiştirilen meyvelerden halkı pekmez, pestil
gibi tatlı çeşitleri hazırlanmaktaydı. Bu da halkın ihtiyacını gidermekteydi.
Malikâne Divânî Sistemi
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Araştırmasının yaptığımız dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun Rum ve Karaman
Eyâletleri’nde, Malatya, Ssuriye’nin bazı yerlerinde, Doğu Anadolu’nun Kemah, Bayburd
gibi yerlerde malikâne divânî sistemi görülmektedir (Öz, 1999: 123). Malikâne Divânî sistemi
Çıldır, Nam-ı diğer Ahıska Eyaleti’nde de uygulanmıştır (Shota Bekadze, 2013b: 89; Shota
Bekadze, 2014b: 8 )
Bazı malikâne hisselerinin zaman zaman yer değişmesi tahrir defterlerinde
görülmektedir. Çınarköy örneğinde örnek vermek gerekirse 1455 tarihli tahrir defterinde
Mustafa Ağa’nın oğlunun malikâne hissesi, 1485 tarihli tahrir defterinde yarsı Ebci Ağa ve
diğer yarısı Mahmud b. Mehmed Fakih’in olmak üzere yer değişmiştir (Yediyıldız ve Üstün,
1992: 182; Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102-103).
1455 ve 1485 tarihli tahrir defterleri üzerinde araştırma yaptığımızda, sancak
gelirlerinin çoğu tımar ve zeamet sahipleri tarafından tasarruf edilmektedir. Bunu Çınar
Köyü’nde de görülmekte olup 1455’te köy, divan-î tımar-î Ahmed Ağa V.Kadı, 1485’te ise
divan-î tımar-î Halil V. Mustafa olarak tasarruf edilmekteydi. Şu önemli hususu da kaydetmek
istiyorum ki, gerek 1455 gerekse de 1485 tarihli tahrir defterlerinde bey, çelebi, ağa gibi
unvanları taşıyan tımar sahipleri görülmektedir. Örnek vermek gerekirse tımar-î Ahmed Ağa,
evlad-ı Mustafa Ağa, Ebci ağa, Mahmut Bey gibi ( Yediyıldız ve Üstün, 1992: 182;
Yediyıldız ve Üstün, 2002: 102-103 ).
“Osmanlıların kurduğu imparatorluk bir tarım imparatorluğuydu” (Bulut, 2012:75).
Malikane, iltizamların ömür boyu yani kayd-ı hayat şartı ile verilmesidir. Bu sisteme 1695
yılında yayınlanan ferman ile geçilmiştir. Fermanda sistemin gayesi şöyle tanımlanmıştır: “sık
sık değişen mültezimlerin mümkün olduğu kadar fazla kâr sağlamak uğruna tahrip ettiği vergi
kaynağını ihya ve idame etmek üzere değişmez bir mültezimin tasarrufuna bağlamaktı”
(Genç, 2014:101).
Tahrir Kayıtlarına Göre Çınarköyü’ndeki Narh Fiyatları
Narh, âzami fiyât anlamında kullanılan bir terim olup (Pakalın, 1952: 654) hububat
çeşitleri, zeyrek, şıra ve s. gibi ürünlerin padişah huzurunda belirlenen değeridir (Yörük,
2002: 137). 1455 tarihli tahrir defterinde, Çınarköyü’nde buğday ve arpa belli bir narh
üzerinden akçe olarak değeri verildiğine göre onların fiyatlarını tespit edebilmekteyiz.
Bilindiği gibi, narh fiyatları tahrir zamanı belirleniyor ve padişah onayından sonra
kesinleşiyordu. Narf fiyatları tahrir eminleri tarafından üç yıllık ortalama ile belirleniyor ve
daha sonra bölge kadısından da alınan hüccetleri ekleyip merkeze padişahın onayına
gönderilmekte idi. Padişah onayladıktan sonra geçerlilik kazanıyor ve tahrir defterlerinde
kaydolunuyordu (Iasha Bekadze, 2017: 65).
Kanunnâmede bazı narhlar şçyle ifade edilmektedir: “Arpa niceye alınursa müdde beş
akçe üzerine narh virülür. Kuzu eti iki yüz dirhem olsa ve koyun eti iki yüz elli ve keçi eti üç
yüz ve kara sığır eti üç yüz yetmiş beş ve su sığırı eti dört yüz satılır ( Yediyıldız, 1985: 161).
1455 tarihli tahrir defteri kayıtları gereğince Çınarköy’de yetiştirilen buğdayın bir
müddü 60, arpanın ise bir müddü 40 akçe olarak tespit ettik.
PAZAR GELİRLERİ
Tahıl ve Un Alışverişi
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Bir müd buğday ve arpadan satandan buçuk kile dolu buğday alınır. Bursa müddü ile
bir müd undan satandan iki akçe alınır. Bir müdd 20 İstanbul kilesidir ( Yediyıldız, 1985:
159).
Hayvan Alışverişi.
Koyun ayaktan satılsa satandan iki koyunda bir akçe alınur, alandan alınmaz.
Kuzu ayaktan satılsa satandan üç kuzuya bir akçe alınur, alandan alınmaz ( Yediyıldız,
1985: 159).
Bal batmanın değeri kırk akçeden fazla olursa satandan üç rub’ alandan buçuk alınır
(Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002: 6).
Hayvan Kesimi
Şehr-i kazaya koyun getürüb boğazlarsa evvelden on koyuna bir akçe alınurdu,
şimdiki halde dört koyuna bir akçe oldı deyû istima olundı ammâ dahî ma’mûl oldığı ma’lum
olmadı. Ve kuzu boğazlasa beş kuzuya bir akçe alınur (Yediyıldız, 1985: 160).
Çınarköyü’nde Kullanılan Ağırlık Ölçüleri
Müd, “Lehçe-i Osmanî”de “müdre, karamut, batman nev’i” şeklinde zikrolunmuştur
(Pakalın, 1952: 597). Müd Ordu Kazası’nda buğday ve arpanın tartısında kullanılmıştır.
Çınarköyü’nde de vergi tespiti yapılırken ölçü birimi olarak müdd kullanılmıştır. Bir müdd 20
kile veya 1000 kâse veya 100 000 habbe veya 513.160 kg.dır (İnalcık, 2014: 252).
Kile: Kile- keyl ar. hububat ölçmeye mahsüs ölçü, ölçek, kile. Kile ar. Ölçek; İstanbul
kilesi; yeni kile (Şemseddin Sami, 2011: 942).
Batman: On sekiz vukuiyyedir (Yediyıldız, Öz ve Üstün, 2002: 6).
SONUÇ
XV-XVII. Yüzyıl başlarında Çınarköy konusunda ana kaynağını beş tahrir defterinin
oluşturduğu bu incelemede şu sonuçlar çıkarılabilir:
1. Çınarköy idari bakımından “Niyâbet-i Satılmış-ı Bayram ez takrir-i Bâyezid
Kethüdâ Dîvanbâşı” naipliğine bağlı bulunmaktadır. Gerek 1455, gerekse de 1485 tarihli
tahrir defterlerinde bölgede malikâne divân sisteminin varlığı kayıtlardan belli olmaktadır.
2. Elverişli coğrafi konuma sahip Çınarköy’ün ne zaman kurulduğu kesin bilinmemese
de köy tarihinin yaklaşık 600 yıl olduğunu Osmanlı belgelerine göre tahmin edebilmeteyiz.
Çınar mahallesi ile ilgili en eski bilgi 1455 tarihine aittir. Bu tarihte köyde gayrimüslim nüfus
bulunmamaktadır.
2. İktisadî yönden, Çınarköy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktaydılar. Buğday,
arpa, koyunculuk ve arıcılık köy halkının geçim kaynaklarıydı. Tarımda en önemli yeri
hububat teşkil etmektedir. Bu köyde, hayvancılık, koyunculuktan ibarettir. Ayrıca ihtiyaçları
için gereken koşum ve binek hayvanlarından öküz, beygir, merkep gibi hayvanların da olduğu
muhtemeldir.
4. 1455-1613 tarihleri arasında Çınarköy nüfusunun Müslüman olduğu kayıtlardan
bilinmektedir. 1455 tarhinde 7 hane olan köy nüfusu 1485 yılında 5 hane olarak azalma
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görülmüştür. Fakat 1520’de 12 hane, 1547’de 19 hane, 1613 yılında ise 101 hane olarak
yüksek bir artış görülmektedir.
5. Bir tatil köyünü hatırlatan ve köyler arasında Karadeniz’in incisi sayılabilen Çınar
Mahallesi iki dere arasında yerleşmiş olup sağında Kışlaönü deresi, solunda ise Tarlalar deresi
bulunmaktadır.
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KARBON NANOTÜP İLAVESİNİN ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT
MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Yalçın BOZTOPRAK
Güner ÇETİN
Minel Zeynep ŞARDAN
Sefa Enes KILIÇ
Murathan KALENDER
Marmara Üniversitesi
Özet
Kompozit malzemeler, malzeme biliminin gelişmekte olan dallarından biridir. Geleneksel
üretim metotlarına uygunluğu ve özel üretim metotlarına izin vermesi nedeniyle otomotiv,
denizcilik, havacılık, tekstil ve savunma sanayinde oldukça tercih edilir hale gelmiştir.
Gelişen teknolojiyle birlikte kompozit malzemeler alanında nano boyutlu çalışmalar önem
kazanmıştır. Nano teknolojide hedef, moleküler boyutta çalışarak moleküler yapısı yenilenmiş
makro yapılar elde etmektir. Malzemelerin nanometrik boyuttaki özellikleri, aynı malzemenin
makro boyuttaki özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Nano partikül takviyeli
kompozitler, bir matris içerisinde nanometre büyüklüğündeki partiküllerin dağılması ile
oluşan malzemelerdir. Nano boyuttaki partiküller, gelişmiş özelliklere sahip nano partikül
takviyeli kompozitleri oluşturmak üzere seramik, metal ya da polimer gibi malzemeler içinde
takviyelendirici olarak kullanılmaktadır. Yapılan nano boyutta çalışmalar, kompozit
malzemelerin sağladığı üstün özellikleri daha da arttırmak veya malzemeye yeni özellikler
kazandırmak amacıyla endüstride önem arz eden alanlarda uygulanmaktadır.
Bu çalışmada, tek duvar karbon nanotüpün kırpılmış cam elyaf takviyeli doymamış polyester
matrisli kompozit malzemenin mekanik özelliklerine ve yanma özelliklerine etkisi
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kompozit malzemeler, nano partikül, tek duvar karbon nanotüp,
polyester reçinesi, cam elyaf
THE EFFECT OF CARBON NANOTUBE ADDITION ON THE MECHANICAL
PROPERTIES OF FIBER REINFORCED COMPOSITE MATERIALS
Abstract
Composite materials is one of the developing branches of materials science. It has become
very preferred in the automotive, maritime, aviation, textile and defense industries because of
its suitability for traditional production methods and allowing special production methods.
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In the field of composite materials, nano-size studies have gained importance with the
developing technology. The aim of nanotechnology is to obtain new and superior properties in
macro structures by working with nano-size. The properties of the materials in nanometrical
dimensions vary according to the properties of the same material in the macro size. The
nanoparticle-reinforced composites are materials formed by dispersing nano-sized particles in
a matrix. The nanoparticles are used as reinforcements in materials such as ceramic, metal or
polymer to form nano particle-reinforced composites with improved properties. Nano-sized
works have applied in the industry in order to increase the superior properties of composite
materials or to give new properties to the material.
In this study, the effect of single wall carbon nanotube on the mechanical properties and
flammability properties of trimmed glass fiber reinforced unsaturated polyester matrix was
investigated.
Keywords: Composite materials, nano particle, single wall carbon nanotube, poliester resin,
glass fiber
1. GİRİŞ
21. yüzyılın başından itibaren teknolojinin ve endüstriyel üretimin hızla gelişmesi,
beraberinde endüstrinin temel girdisi olan malzeme ve malzeme biliminde de
gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır. Fakat yeryüzünde ana malzemelerin sınırlı
olmasından dolayı malzemeler ve bu malzemelerin sağladığı özellikler teknolojinin
gelişimine ayak uyduramamıştır. 1950’li yıllardan itibaren uzay araçlarının yapımına
geçilen çağda yüksek teknoloji ürünleri olan bu araçlardan istenilen üstün özellikler ile
birlikte geleneksel malzemelerin tek başına kullanılamayacağı veya hiç
kullanılamayacağı araştırmacılar tarafından anlaşıldı. Araştırmacılar istenilen üstün
özellikleri sağlamak amacıyla tek bir malzeme yerine birçok malzemeden meydana
gelen kompozit malzemeler üzerine çalışmalarını arttırdılar. Dolayısıyla hem
ekonomik hem daha üstün mekanik özelliklere sahip hem de çok hafif malzemelerin
oluşturulması için yapılan çalışmalara yoğunlaşıldı. Böylece malzemeyi teşkil eden
bileşenlerin ve farklı kombinasyonlarının özellikleri büyük önem kazandı [1,2]. Tablo
1’de kompozit malzemeler ve çeşitli malzemelerin mekanik özellik değerleri ve
yoğunluk değerleri verilmiştir [3].
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Tablo 1. Kompozit malzemelerle diğer malzemeler arasındaki yoğunluk ve mekanik özellik farkları [3]
Yoğunluk
(gr/cm3)

Özgül
Mukavemet
(σç/ρ)

Özgül
Modül
(E/ρ)

Çekme
Mukavemeti
(MPa)

Elastikiyet
Modülü
(GPa)

Kemik

1.8

75

14

138

26

Alaşımsız Çelik

7.9

58

26

459

203

Alüminyum

2.8

30

25

84

71

Al Alaşımı-2024

2.8

88

25

247

69

Pirinç

8.5

38

11

320

97

Bor Elyaf Takviyeli Epoksi
Kompozit

1.8

889

124

1600

224

Karbon Elyaf Takviyeli
Epoksi Kompozit

1.6

788

136

1260

218

Kevlar Elyaf Takviyeli
Epoksi Kompozit

1.4

1000

55

1400

77

S Cam Elyaf Takviyeli
Epoksi Kompozit

1.8

824

33

1400

56

Malzeme

Tablo 1’de verilen değerler incelendiğinde kompozit malzemeler ile diğer malzemeler
arasında mukavemet/yoğunluk açısından büyük bir fark olduğu görülmektedir [3]. Kompozit
malzemenin ağırlığının hafif olmasının yanında mekanik özelliklerinin de iyi olduğu
görülmektedir [4-6]. Kompozit malzemeler, şekil ve/veya kimyasal bileşenleri farklı, birbiri
içerisinde çözünmeyen veya kısmen çözünen iki ya da daha fazla sayıda makro bileşenin
kombinasyonundan oluşan malzemeler şeklinde literatürde tanımlanmaktadır [4-7]. Kompozit
malzemeler temel olarak matris ve takviye malzemesi olarak iki ayrı bileşenden meydana
gelir. Şekil 1’de kompozit malzemelerin meydana geliş biçimi şematik olarak gösterilmiştir
[8].

Şekil 1. Kompozit malzemelerin şematik olarak gösterimi [8]

Özellikle son 30 yılda nano boyutta partiküllerin gelişmeye başlamasıyla birlikte
nanokompozit malzemelerin üretimi ya da nano partikül takviyeli kompozit malzemelerin
üretimi alanında da çalışmalar artmıştır [9]. Bu çalışmalara bağlı olarak nano partikül
takviyeli kompozitlerin mekanik özellikleri, kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri, termal ve
elektriksel özellikleri gibi birçok alanda yapılan çalışmalar da artış göstermiştir. Özellikle
karbon nanotüp ve grafen eklenmiş polimer matrisli elyaf takviyeli kompozit malzemelerin
mekanik özellikleri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır [9-23].
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Araştırmalarda katkısız kompozit malzemelere kıyasla çeşitli katkı maddelerinin, ilave
edildiği kompozit malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinde iyileşmeler sağladığı
görülmüştür [24-25]. Ancak nano takviyeli kompozitlerde en önemli husus, nano takviyesinin
organik fazda homojen bir şekilde dağılmış aglomera (topaklanma) oluşmadan dağılmasıdır
[20-26]. Ayrıca, reçine içerisine ilave edilecek nano parçacıkların kütlece yüzde miktarları da
önem taşımaktadır.
Zhou ve arkadaşları, ilk aşamada Bisfenol-F tipi epoksi reçine içerisine karbon nanotüp
ekleyerek reçine yapısını modifiye etmişlerdir. Ağırlık yüzdesi bakımından % 0 - % 0,4
arasında bulunan değerlerde dairesel kesiti 30-60 nm ve boyuna kesiti 3-10 µm aralığındaki
çok duvarlı karbon nanotüpler ile karışım sağlamışlardır. Modifiye edilen karbon nanotüp
katkılı epoksi kompozitlere mekanik testler uygulamışlardır. Yapılan mekanik testlerde
kopma mukavemeti ve kırılma tokluğu en yüksek değeri, ağırlıkça % 0,3 oranında çok duvarlı
karbon nanotüp ilaveli kompozit malzemede elde etmişlerdir. Zhou ve arkadaşları, ikinci
aşamada karbon nanotüp takviyeli epoksi sistemi ve karbon elyaf dokuma kumaşını
kullanarak kompozit plakaların üretimini gerçekleştirmiştir. Elde ettikleri plakalara mekanik
testler ve TGA, DMA analizlerini yapmışlardır. Bu test ve analizlere göre camsı geçiş sıcaklık
değerinin ve eğilme dayanımının karbon nanotüp takviyesi ile arttığı sonucunu
bildirmişlerdir. Çalışma kapsamında son aşamada, saf epoksi reçine ve karbon nanotüp/epoksi
kompozit plakalarda lineer hasar denklemi oluşturarak Weibull dağılım fonksiyonuyla
kombine etmişlerdir. Bu sonuçlara dayanarak saf epoksi reçine ve karbon nano tüp takviyeli
epoksi kompozit plakaların mekanik test değerlerinin Weibull dağılımı ile eş değer olduğu
sonucuna ulaştıklarını belirtmişlerdir [27].
Soliman ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada karboksil grupları ile fonksiyonellendirilmiş çok
duvarlı karbon nanotüp ilavesi ile modifiye edilmiş epoksi reçine kullanmış ve karbon
nanotüpün etkisini incelemişlerdir. Ağırlıkça %0,5, %1,0 ve %1,5 oranlarında karbon nanotüp
ile modifiye edilmiş epoksi reçine, (0/90°) oryantasyonuna sahip olan ince yapılı karbon elyaf
dokuma kumaşlar ile takviye edilmiş kompozit plakalar üretmişlerdir. Elde edilen kompozit
plakalar üzerinde beş farklı değerde enerji uygulanarak düşük hızlı darbe tepkisi ile hasar
mekanizmaları üzerinde incelemeler yapmışlardır. Kompozit plakalar üzerinde uygulanan
testte kullanılan enerji değerlerinin 15, 24, 30, 60 ve 120 joule olduğunu belirtmişlerdir. Bu
bağlamda darbe yüklemeleri sonrası ağırlıkça farklı değerlerde çok duvarlı karbon nanotüp
eklenen kompozit plakalarda elde edilen hasar miktarı ölçülmüş ve sonuçları
karşılaştırmışlardır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile karbon nanotüpün oranının
artmasıyla penetrasyon limitinin üzerindeki hasar ölçüsünde azalış olduğu sonucunu
bildirmişlerdir. %1,5 oranında karbon nanotüp ilave ile enerji absorsiyonunda %50 oranında
artış olduğunu belirtmişlerdir [28].
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Bu çalışmada, tek duvar karbon nanotüpün kırpılmış cam elyaf takviyeli doymamış polyester
matrisli kompozit malzemenin mekanik özelliklerine ve yanma özelliklerine etkisi
incelenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Malzemeler
Bu çalışmada matris malzemesi olarak Erco E98 doymamış polyester reçinesi, takviye
malzemesi olarak TUBALL 201 tek duvar karbon nanotüp ve 12 mm uzunluğunda kırpılmış
cam elyaf, Triganox 29 C50 peroksit, Niğtaş kalsit ve yanma dayanımını arttırmak için
alüminyum trihidroksit kullanılmıştır. Yapının mekanik özelliklerini geliştirmek için % 30
oranında doymamış polyester reçinesi içerisine % 20 oranında 12 mm kırpılmış cam elyaf ve
toplamda % 50 oranında dolgu ve katkı maddeleri ilave edilmiştir.
2.2. Numune Hazırlama
Referans numunesi reçinesine karbon nanotüp eklenmemiştir. Karşılaştırma yapmak için
polyester reçinesi içerisine toplam ağırlığın %0,5 ve %1’i oranlarında TUBALL 201 tek
duvar karbon nanotüp ilave edilmiş ve homojen bir şekilde karışımı sağlanmıştır.
% 0,5 karbon nanotüp içeren kompozit levha üretimi için 600 gram doymamış polyester
reçinesi içerisine 6 gram (toplam ağırlık 1200 gr’ın % 0,5’i) tek duvar karbon nanotüp
eklenmiş ve 2400 rpm’de 40 dakika boyunca mekanik karıştırıcı yardımıyla karıştırılmıştır.
Karışımın homojenliğini test etmek için silindir bir cam çubuk karışımın içerisine daldırılıp
ardından beyaz kâğıt üzerine düz bir şekilde sürme yöntemi uygulanmıştır. Kâğıt üzerinde
herhangi bir karbon partikül olmadığı gözle görülmüş ve karbon nanotüpün reçine içerisinde
homojen olarak yayıldığı tespit edilmiştir. Şekil 2’de doymamış polyester ve karbon nanotüp
karışımına ait homojenlik testinin uygulandığı kâğıt gösterilmiştir.

Şekil 2. Doymamış polyester ve karbon nanotüp karışımının homojenlik testi

Tek duvar karbon nanotüp eklenmiş karışım hazırlandıktan sonra peroksit ve diğer katkı
ajanları karışım içerisine ilave edilerek dik mikser yardımıyla homojen karışım
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sağlanıncaya kadar karıştırma işlemi devam etmiştir. Sonrasında elde edilen karışım zet
miksere alınarak içerisine %20 oranında 12 mm kırpılmış cam elyaf eklenmiş ve tekrar
karıştırma işlemi yapılmıştır. Kırpılmış cam elyaf, reçine tarafından tamamen ıslatılıncaya
kadar karıştırma işlemine devam edilmiştir.
Bu işlemler % 1 karbon nanotüp ilavesi için de uygulanmıştır. Kompozit plakalar, yüksek
basınç ve yüksek sıcaklıkta sıcak pres yardımıyla üretilmiştir. Kürleştirme işlemi için daha
önceden hazırlanan 3 farklı karışım 145C’de 3 dakika boyunca 150 bar basınçla ayrı ayrı
preslenmiş ve kompozit plaka üretim işlemi gerçekleştirilmiştir. Kompozit levhanın
üretimi gerçekleştirildikten sonra mekanik testler ve yanma testleri için standartlara uygun
biçimde numuneler, CNC ile kesilerek hazırlanmıştır.
2.3. Mekanik Testler ve Yanma Testi
Numunelere ait görseller Şekil 3’de verilmiştir. 3 farklı oranda üretilen numunelere ait
mekanik test sonuçları Şekil 4, 5, 6 ve UL94 test sonucu ise Tablo 2’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Referans numunesi, % 0.5 ve % 1 oranlarında tek duvar karbon nanotüp içeren kompozit plakalar

3 nokta eğilme testi için standartlara göre 4’er adet numune hazırlanmış olup numunelerin
test ortalamaları alınmıştır. ISO 14125 standardına göre test gerçekleştirilmiştir. Eğilme
testi sonucu Şekil 4’te verilmiştir.
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84,3
84,14
84,1
83,9

EĞİLME DAYANIMI (MPA)

83,9
83,7
83,5
83,3
83,1
82,9
82,56

82,7
82,5
0%

%0.5
KARBON NANOTÜP MİKTARI (%)

1%

Şekil 4. % 0, % 0,5 ve % 1 karbon nanotüp içeren numunelerin eğilme dayanımı

Izod darbe testi için standartlara göre 4’er adet numune hazırlanmış olup numunelerin test
ortalamaları alınmıştır. ISO 180 standardına göre test gerçekleştirilmiştir. Izod darbe testi
sonucu Şekil 5’te verilmiştir.

25

Darbe Dayanımı (kJ/m2)

24

23
22
21
20

19
18
17
0%

%0 . 5

1%

Karbon Nanotüp Miktarı (%)
Şekil 5. % 0, % 0,5 ve % 1 oranlarında tek duvar karbon nanotüp içeren numunelerin Izod darbe dayanımı
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Çekme testi için standartlara göre 4’er adet numune hazırlanmış olup numunelerin test
ortalamaları alınmıştır. ISO 527-4 standardına göre test gerçekleştirilmiştir. Çekme testi
sonucu Şekil 6’da verilmiştir.
26

Çekme Dayanımı (MPa)

25
24
23

22
21
20
0%

%0.5

1%

Karbon Nanotüp Miktarı (%)
Şekil 6. %0, %0,5 ve %1 oranlarında tek duvar karbon nanotüp içeren numunelerin çekme dayanımı

UL94 yanmazlık testi için standartlara göre 4’er adet numune hazırlanmış olup
numunelerin test ortalamaları alınmıştır. UL94 testi sonucu Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. UL-94 Yanma testi standardına göre numunelerin yanma dayanımı
Test sayısı
Referans Numunesi
%0.5 Karbon Nanotüp İçeren
Numune
1
4.00 mm V0
4.00 mm V0
2
3.80 mm V0
3.80 mm V0
3
3.85 mm V0
3.85 mm V0

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Üç farklı oranda karışım içeriğine sahip numuneler üretildikten sonra mekanik testler ve
yanma testi numunelere başarıyla uygulanmıştır. Tek duvar karbon nanotüp ilavesinin
artmasıyla eğilme mukavemetinde azalma, darbe mukavemetinde ise artış olduğu
görülmüştür. % 0,5 karbon nanotüp ilavesinin çekme dayanımına negatif yönde etkisinin
olduğu ancak nanotüp oranı % 1 olduğunda çekme dayanımında artış olduğu görülmüştür.
UL94 yanmazlık testi referans numunesine ve % 0,5 karbon nanotüp içeren numuneye
yapılmıştır ve her iki numunenin de V0 değerine sahip olduğu, yani alevi çektikten sonra 10
sn içinde söndüğü ve damlama olmadığı görülmüştür.
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Bu çalışma neticesinde polyester reçinesi içerisine TUBALL 201 tek duvar karbon nanotüp
ilavesinin mekanik sonuçları önemli derecede değiştirmediği ve polyester reçinesi için
TUBALL 201 tek duvar karbon nanotüpün mekanik özellikleri iyileştirmek amacıyla
kullanılmasının uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Diğer tek duvar karbon nanotüp ilavesi ile
polyester reçinesinin takviyelendirilmesi yönünde çalışmalar yapılabilir.
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DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE MEME KANSERİNİN TESPİTİ VE
SINIFLANDIRILMASI
Alina AMANZHOLOVA
Doç. Dr. Aysun COŞKUN
Gazi Üniversitesi
Özet
Bu makalede, kanser tespiti ve sınıflandırılması için derin öğrenme uygulamalarına ilişkin bir
anket sunmayı ve bu alandaki ilerlemeye genel bir bakış sunmayı umuyoruz. Ankette
öncelikle derin öğrenme ve kanser tespiti ve sınıflandırılması için kullanılan popüler
mimariler hakkında genel bir bakış sunuyoruz. Özellikle evrişimsel sinir ağları ve otomatik
kodlayıcılar dahil olmak üzere iki popüler derin öğrenme mimarisini sunuyoruz. İkincisi,
kanser tespiti ve sınıflandırılması için derin öğrenmeyi destekleyen çalışmalar hakkında bir
anket sunuyoruz. Üçüncüsü, derin öğrenmenin meme kanser tespiti ve sınıflandırılması
konusundaki uygulamaları hakkındaki son çalışmalar hakkında bir özet ve yorumlar
sunuyoruz ve gelecekteki bazı araştırma yönergelerini öneriyoruz.
Anahtar kelime: Derin öğrenme, meme kanseri, evrişimsel sinir ağları, otomatik kodlayıcılar
Giriş
Meme kanseri en sık teşhis edilen kanserdir [1] ve kadınlar arasında kolorektal (%9.2),
akciğer (% 8.7) takip eden toplam kansere bağlı ölümlerin %25.2'sini oluşturur. ), Uluslararası
Kanser Araştırma Ajansı, Dünya Sağlık Organizasyonuna göre serviks (rahim ağzı) (% 7,9)
ve mide kanserleri (% 4,8). [2] Meme taraması için değerlendirme süreci üçlü bir
değerlendirme modelini izler: uygun görüntüleme (örn. Lezyon görselleştirme ve meme
dokusunda erken değişiklikler bulmada öncelikli bir görüntüleme yöntemi olarak mamografi)
ve klinik değerlendirme ve nerede belirtildiyse iğne biyopsisi ( yani H&E 2 lekeli histolojisi)
[3]. Yaygın olarak kullanılan iki görüntüleme şekli olan meme dokusunun tipik mamografi ve
H&E histolojik görüntüleri, Şekil 1'de gösterilmektedir ve bu makalenin odağını
oluşturmaktadır. Mamografi taramasından geçen kadınlar arasında, yaklaşık % 10'unun ilave
değerlendirme için hatırlatıldığı görülmektedir. Bunlar arasında, %8 ila 10'u, meme
biyopsisini geçirmeyi gerektiren şüpheli anormal bulgulara sahip olacaktır [4]. Amerika
Birleşik Devletleri'nde, biyopsi için yaklaşık olarak %15-30 oranında belirgin anormallikler
olduğu ve Avrupa denemelerinde bunun %30 ila %75 arasında değiştiği görülmüştür [5].
Etkili olmasına rağmen, bu süreç bir dizi gereksiz biyopsiye yol açan hassasiyet (% 84) ve
özgüllük (% 91) arasında bir ticarettir [6]. Gereksiz biyopsi ve aşağı akım tanı yükünün etkisi,
ilgili kadınlar için artan endişe, hastalık stresi ve artan sağlık hizmeti maliyetlerini içerir.
Bununla birlikte, biyopsi şu anda kanser varlığını doğrulamanın tek yolu olarak kabul
edilmektedir [6]. Bu nedenle, ultrasonda “Stavros Kriterleri” gibi, ultrasonun iyi huylu katı
nodüllerin sonlandırılmış mı yoksa kötü huylu nodüllerden doğru mu ayırt edilmesine
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yardımcı olup olmayacağını belirleyen belirli bir ayrımcılık modeli veya kriterleri
geliştirmeye açık bir ihtiyaç vardır. Mamografide eşdeğer bir model veya kriterler iyi huylu
anormallikleri gösterebilir ve daha fazla biyopsiye olan ihtiyacı azaltabilir.
Makaleleri seçerken, popüler derleme makaleleri [7-13] ele alınmıştır. Bunlardan alıntı yapan
ve mamografi ya da meme histolojisi üzerine çalışmalar yayınlayan diğer makaleler de
gözden geçirildi.

Şekil 1. İki meme görüntüleme yöntemi: (a) INBreast veri setindeki [14],
Craniocaudal (CC) ve Mediolateral Oblik (MLO) görünümlerinden (sol - sağ taraflar)
sırasıyla ilk ve ikinci sırada gösterilen mamografi görüntüleri; (b) yukarıdan aşağıya
gösterilen MITOS-ATYPIA-14 (2016) [15] veri setinden meme histolojisi görüntüleri: 10
HPF, 20 HPF ve 40 HPF (HPF, büyütülmüş alanları gösteren yüksek güç alanını ifade eder).
2. Derin Sinir Ağları
2.1. Derin sinir ağlarının genel mimarisi
Geleneksel ileri beslemeli YSA'dan çeşitli derin mimariler türetilmiştir. Bir YSA, hayvan
görsel korteksinin organizasyonundan ilham alan, eğitilebilir çok aşamalı katmanlardan
oluşan bir kademeden oluşur [16]. Her katmanın giriş ve çıkışları olarak özellik haritaları adı
verilen bir dizi set vardır. Belirli bir katmandaki her özellik haritası, ilişkili girdinin
konumlarında çıkarılan belirli özellikleri temsil eder.
Derin öğrenme tabanlı ağlarda yaygın olarak kullanılan katmanlar:
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2.1.1. Giriş katmanı
Bu evrişimli katmanları beslemek için girdi yükler. Ortalama çıkarma, özellik ölçeklendirme
ve etkili veri büyütme gibi bazı dönüşümler dahil edilebilir [17]
2.1.2. Konvolüsyon katmanı
Bu, operasyonel birimlerin üç aşamasını da içerme eğilimindedir [16]:
• Konvolüsyon filtreleri: Bunlar giriş özellik haritasının konvolüsyon sonucunu
eğitilebilir 2D ayrık konvolüsyon filtreleri ve yanlılık parametreleriyle hesaplar. Her filtre
bankası, giriş haritasındaki her bir yerde belirli bir özellik tespit eder [16,18]
• Havuzlama: girişin uzamsal boyutu için aşağı örnekleme yapar. Bu, önceki
katmandaki özelliklerin konumunda küçük değişikliklere karşı dayanıklı olan düşük
çözünürlüklü bir çıktı özellik haritasıyla sonuçlanır. Ek olarak, anlamsal olarak benzer
özellikleri bire birleştiriyor. Havuzlama için çeşitli varyasyonlar vardır (yani maksimum,
ortalama) [19].
• Aktivasyon veya doğrusal olmayan fonksiyon: bu, nöronların uyarılabilirliğini
simüle eden, doğrusal olmayan, eleman tabanlı bir operatördür. Derin öğrenmede çeşitli
aktivasyon fonksiyonları arasında Rectified Linear Unit (ReLU) 'nin görüntü işleme
uygulamaları için etkili olduğu gösterilmiştir [20-21].
2.1.3. Normalleştirme katmanı
Bu, girdiyle ilgili gelişmiş bir açıklama elde etmek için, aynı katmanın tüm özellik
haritalarının her bir mekânsal bölgesinde uygulanabilir. Bu şekilde, sahne aydınlatmasının tek
biçimli olmayışı azaltılabilir, bu da girdi boyutlarını dekorlayarak daha iyi bir yakınlaşmaya
yol açar [21].
2.1.4. Bırakma düzenlileştirme katmanı
Bu, ağın aşırı sığmasını azaltabilir ve daha sağlam özellikler öğrenilmesine neden olabilir.
Temel fikir, birimlerin çok fazla uyum sağlamasını önlemek için, eğitim sürecinde sinir
ağından ilgili bağlantılar ile birlikte rastgele birimler bırakmaktır [22].
2.1.5. İç çarpım katmanları veya tamamen bağlı katmanlar
Bunlar girişlerini basit bir vektör olarak ele alır ve tek bir vektör şeklinde bir çıktı üretir.
Sınıflandırma görevlerinde, son katmanlar bazen en aza indirgenecek logaritmik kayıplarla
takip edilen tam olarak bağlı katmanlardır. Tamamen birbirine bağlı katmanların kesin değeri
hala açık bir araştırma sorusudur, ancak performansı iyileştirmedeki etkisi rapor edilmiştir
[19]. Mimariyi bu unsurları kullanarak inşa etmek için, aktif nöronlar vasıtasıyla tabakadan
tabakaya bir sinyal yayılır. Bu sinyal, doğrusal olmayan bir işlev altında işlem gören girdi,
öğrenilmiş ağırlık ve önyargıların doğrusal bir birleşimidir:
𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙 = 𝐹𝑛𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 (𝑎ğ𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑇 ∗ 𝑔𝑖𝑟𝑖ş + 𝑏𝑖𝑎𝑠)
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Buna göre, ileri yönde kayıp fonksiyonu (özellikle bir görev için tanımlanmış) hesaplanır.
Hesaplanan hatanın optimizasyonu, bir stokastik gradyan çözelti formu kullanılarak elde
edilir [16]. Bu nedenle, farklı filtrelerdeki tüm filtrelerin katsayıları öğrenme sürecinde geri
yayılma yöntemiyle eşzamanlı olarak hesaplanır ve güncellenir [23]. Eğitim, model sona
erinceye kadar girdi verilerinin ağ üzerinden birden fazla geçişini içeren yinelemeli bir
süreçtir.
En önemli türlerden ikisi, Bölüm 2.2 ve 2.3'te açıklanan Evrişimsel Sinir Ağları ve Otomatik
Kodlayıcılardır.
2.2. Evrişimsel Sinir Ağları (CNN'ler)
CNN'ler, özellikle görüntüye dayalı sınıflandırma çalışmasına uygulanan denetimli öğrenme
için, en başarılı derin öğrenme modeli türüdür. Litjens ve arkadaşları, CNN'ler tarafından
gerçekleştirilen farklı görüntü işleme uygulamaları hakkında kapsamlı bir derleme
yayınlamıştır [13]. Normal YSA'lar gibi, CNN'ler de üst üste istiflenmiş birkaç katmandan
oluşur. Bununla birlikte, düzenli bir sinir ağından farklı olarak, bir CNN katmanları genişlik,
yükseklik ve derinliğe sahiptir, böylece ağırlıkları paylaşmalarını sağlayan derinlik ve nefes
değişimleri ile kontrol edilebilirler [24]. Bir CNN uygun bir girdiyi besleyerek yetiştirilebilir.
Daha sonra parametre katmandan katman hesaplamak ve son bir çıktı üretmek mümkün.
Eğitimin amacı, öngörülen çıktı ile ağın gerçek çıktı arasındaki farkı en aza indirmektir. Bu
hata daha sonra geri yayılma prosedürü ile ağdan geriye doğru akar ve parametre değerlerini
günceller. Tipik bir CNN mimarisi, Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. Tipik bir Evrişimsel Sinir Ağı mimarisi.
2.3. AutoEncoder
Bir AutoEncoder (AE), desteklenmeyen öğrenme modelleri için geliştirilmiş bir YSA şeklidir
[25]. Bir AE, görüntü katmanlarından, genellikle gizli katmanlardaki boyutsallık alanını
azaltarak, çıktı katmanındaki girdilerin yeniden yapılandırılması amacıyla genel temsilleri
öğrenebilir. AE'ler meme görüntüleme analizinde segmentasyon ve tespit görevleri için
yaygın olarak kullanılırken, CNN'ler çoğunlukla hedef değeri tahmin etme görevi için
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kullanılır (yani sınıflandırma). Mimari olarak, AE'ler iki bölümden oluşan ileri beslemeli,
tekrarlamayan sinir ağlarıdır: kodlayıcı ve kod çözücü. Şekil 3'te bir AE'nin şematik bir
mimarisi gösterilmiştir. Eğitimin amacı, en basit biçimde şu şekilde ifade edilebilecek olan
yeniden yapılandırma hatasını en aza indirmektir:
𝑇
𝑇
𝐿𝑜𝑠𝑠(𝐼, 𝑂) = ‖𝐼 − 𝑂‖2 = ‖𝐼 − 𝐹𝐷𝑒 (𝑊𝐷𝑒
∗ (𝐹𝐸𝑛 (𝑊𝐸𝑛
∗ 𝐼 + 𝐵𝐸𝑛 )) + 𝐵𝐷𝑒 ‖

2

I: Giriş görüntüsü
O: Çıkış görüntüsü
𝐹𝐸𝑛 : Kodlayıcı eleman bilge aktivasyon fonksiyonu
𝐹𝐷𝑒 : Dekodlayıcı eleman bilge aktivasyon fonksiyonu
𝑊𝐸𝑛 : Kodlayıcı ağırlığı
𝑊𝐷𝑒 : Dekodlayıcı ağırlığı
𝐵𝐸𝑛 : Kodlayıcıda bias
𝐵𝐷𝑒 : Dekodlayıcıda bias

Şekil 3. Bir AutoEncoder'ın (AE) şematik mimarisi.
2.4. Geliştirilen modeller
CNN'ler ve AE'ler, geleneksel ileri beslemeli sinir ağlarına kıyasla birkaç genel avantaja
sahiptir: el yapımı özelliklerin tasarlanmasına bağlı değil; girdi verilerinde işlem öncesi
analizin azaltılması; daha az bağlantı ve parametrenin hesaplanması; paylaşılan ağırlıkların
kullanılması nedeniyle benzer özellikleri aynı yerde ve yakın yerlerde bir yerde toplayabilme;
ve çeviri değişmezliği [26]. Ayrıca, doygunluk, sinir ağları için ciddi kaygılar olan bir
katmanın gradyanını ortaya çıkaran ve kaybolan ya da patlayan gradyanı [18], etkin
aktivasyon işlevleri, dikkatli ağırlık başlatma ve küçük öğrenme oranları dikkatlice seçilebilir
optimizasyon sırasında Bu teknik özelliklerin ayrıntılı açıklaması, Nair ve Hinton tarafından
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ele alınmıştır [27]. Bu bölümde, gelişmiş modellerde kullanılan birkaç “standart” derin
öğrenme ağı bulunmaktadır:
CifarNet [19] üç evrişim katmanı, üç havuzlama katmanı ve bir de birbirine bağlı katmana
sahiptir. Bu CNN mimarisi yaklaşık 0.15 milyon serbest parametreye sahiptir.
AlexNet [28] beş evrişim katmanı, üç havuzlama katmanı ve yaklaşık 61 milyon serbest
parametresi olan tamamen birbirine bağlı iki katmana sahiptir. Nesne tanıma yarışmalarındaki
hata oranını yarıya indirdi ve derin öğrenmenin hızlı bir şekilde benimsenmesini kolaylaştırdı.
Szegedy ve arkadaşları tarafından önerilen GoogLeNet, yapı ve derinlik bakımından önemli
ölçüde daha karmaşıktır ve altı farklı katlama katmanından ve farklı boyut ve boyutlardaki
filtrelerin tek bir yeni filtrede birleştirilmesinden sorumlu olan bir havuz katmanından oluşan
bir “Inception” modülünü sunmuştur. Genel olarak, GoogLeNet iki konvolüsyon katmanına,
iki havuz katmanına ve yaklaşık 5 milyon serbest parametreye yol açan dokuz Başlangıç
katmanına sahiptir.
VGGNet [24], ağ derinliğinin performans üzerindeki etkisini gösterdi. En iyi 2 versiyonunu
açıkladı: VGGNet 16'da yaklaşık 138 milyon serbest parametre ile 3 x 3 filtre boyutunda
performans gösteren 16 ve 19 evrişim / tam bağlı katmanları.
2.5. Derin öğrenmede ortak zorluklar ve önerilen stratejiler
Derin öğrenme yaklaşımlarının elde ettiği umut verici sonuçlara rağmen, aşağıdakileri içeren
muhtemel zorluklar vardır:
1. Veri mevcudiyeti: İlk ve en temel zorluk, bireysel olarak kadınlar için mamogram
ve histolojik görüntülerin eşleştirilmesi gerektiğinden, özellikle bu uygulama için özel olarak
bu uygulama için çok sayıda eğitim örneğinin bulunma olasılığıdır. Örneklem sayısı, derin ağ
eğitim amaçları için yeterince büyük olmalıdır. Ancak, eğitim öncesi aşamada, açıklamalı
mamografi / histopatoloji verilerinin eksikliğini telafi etmek için mevcut veri setleri
kullanılabilir. Mevcut PACS (Resim Arşivleme ve İletişim Sistemleri) hakkında uygun veriler
mevcut olabilir. Kadınlar biyopsi öncesi mamografi görüntüleme için gönderilir, bu nedenle,
mevcut histolojik veriler için, ilgili mamografi ve ilgili tanı raporları dijital olarak
yapılandırılmış arşivlerde bulunur, ancak etik ve araştırma yönetişimi anlaşması ve onayı
gerekli olacaktır.
2. Birleşik zemin gerçeği: Her bireyin doğrulama bölümü için uygun zemin gerçeği,
mamografi ve histoloji görüntü işleme, görev sistematik olarak tanımlanmalıdır. Örneğin,
mamogramlarda meme dokusu segmentasyonu için gerekli ek açıklamalar (karakterizasyon),
kanserlerin ve dokuların kanser olmayan sınıflandırılması için gerekli açıklamalardan
farklıdır. Histopatolojide mitotik sayım (karakterizasyon) için gerekli olan not, kanserin ve
bölgelerin kanser dışı sınıflandırılması için gereken nottan (sınıflandırma) çok farklıdır. Bir
mamogramdaki anormal fenotipleri histolojideki tümörün özellikleriyle ilişkilendirmek için
bazı spesifik açıklamalar (çekirdeğin, mitoz sayısının ve tübüler morfolojisinin yerleri ile
birlikte anormalliklerin yeri ve türü) ilgi çekicidir.
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3. Ek açıklamaların öznelliği: Mümkünse, subjektif varyasyonları telafi etmek için
farklı radyologlar ve histopatologlar tarafından açıklamalar yapılmalıdır. Daha sonra bu
uzmanlar arası uzman varyasyonunun dikkate alınması gerekir.
4. Veri toplama yöntemlerinde sağlamlık: Çeşitli klinik / teknik koşullara sağlamlık
sorunu, giderek daha fazla veri kümesinin eklenmesi için ele alınmalıdır. Bu varyasyonlar
şunları içerir: görüntü elde etmek için kullanılan farklı tarayıcılar; farklı aydınlatma koşulları;
hem mamografi hem de histolojide çeşitli boyut ve görüşler; histolojide farklı boyama
görünüm özellikleri ve büyütme faktörleri. Geliştirilen yöntem bu değişkenliklere karşı
sağlam olmalıdır ve uygun normalizasyon teknikleri bunu kolaylaştırabilir.
5. Model katman bilgisinin yorumlanabilirliği: Klinisyenler ve araştırmacılar için daha
sezgisel ve açık olan şeffaf bilgi sağlayan el yapımı özelliklerin aksine, derin öğrenmeye
dayalı özellikler, eksiklikten kaynaklanan çok sayıda eğitim verisinin talep ettiği filtre
yanıtlarına dayanmaktadır. Bu nedenle, sınıflandırıcının ek özellikleri keşfetmesini sağlarken,
temel bilgilerden derinlemesine öğrenme temelli özelliklerle harmanlanmış özellikleri
harmanlama yaklaşımları da dikkate alınabilir.
6. Klinik geri bildirim: Geliştirilmiş modelleri kullanan klinik uygulamaların
sonuçlarına ilişkin daha fazla kanıt ve geri bildirimin klinisyenler tarafından sağlanması
gerekecektir. Radyologlar, patologlar ve bilgisayar bilimcileri arasındaki yakın işbirliği,
araştırma süreci boyunca radyologlardan ve histopatologlardan geri bildirim ile klinik bir
ortamda geliştirilen yöntemlerin performansını analiz etmek için verilerin optimum yönetimi
için gerekli olacaktır.
Son yıllarda, derin öğrenme tabanlı yöntemler birçok tıbbi görüntüleme
uygulamasında tercih edilen yaklaşım olarak kabul edilmiştir. Her araştırma ekibi kendi veri
seti ve değerlendirme ölçütlerini kullanarak sonuçlarını bildirdiğinden, çeşitli algoritma
yöntemlerin karşılaştırılması zordur [8]. Bu çeşitlilik sorununu ele almak için bazı veriler
kamuya açık hale getirildi. Örneğin, Tüm Slayt Görüntüleme Deposu web sitesinde, farklı
organlar için histopatoloji görüntülerine ve bilgilerine erişilebilir. Denetimli öğrenme için
kritik öneme sahip olan, mevcut açıklamalı veri miktarıdır. Bu konuyu ele almak için, bazı
görüntü verileri yarışmalar açısından kamuya açık hale getirildi, ancak bunları özellikle
etiketlemek zaman alıcı, sıkıcı ve bazen de pahalıya mal oluyor.
Şu anda, veri kullanılabilirliği konusunu da ele alan, denetlenen derin ağları başarıyla
kullanmak için üç ana yaklaşım vardır, (örneğin CNN'ler aracılığıyla görüntü sınıflandırması
için): (i) bir ağı sıfırdan eğitmek, (ii) kullanıma hazır ürünü kullanmak eğitimli ağ özellikleri
ve (iii) denetlenmeyen ağların kullanılması ve denetimli ince ayar ön eğitimlerinin yapılması.
Raporlanan sonuçlara dayanarak [30], CNN'lerin küçük veri örneklem büyüklükleri,
anormallik görünümlerinde farklılık ve nadir veya özel vakaların bulunmaması nedeniyle
çoğu tıbbi görüntü için sıfırdan eğitim almak zordur. Tıbbi görüntü analizinde transfer
öğrenme ve ince ayar, bir ağın (yani bir CNN modeli) doğal görüntü veri kümesi veya farklı
bir tıbbi alan üzerinde önceden eğitildiği ve daha sonra istenen tıbbi görüntülerde ince ayar
yapılan iki etkili yöntemdir. Caffe gibi bazı açık kaynaklı çerçeveler sayesinde, önceden
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eğitilmiş bu ağlar kolayca indirilebilir ve doğrudan herhangi bir tıbbi görüntü analizine
uygulanabilir. Daha fazla sayıda açıklamalı görüntü verisinin toplanmasının bir başka çözümü
de kitle kaynaklı kaynak kullanımıdır [29].
3. Derin öğrenme yöntemleri ile meme kanseri çalışmaları.
Son yıllarda, derin öğrenmenin meme kanseri tespiti ve sınıflandırılmada uygulanması
hakkında bir çok makale yayınlanmıştır. [31] 'de Albayrak ve arkadaşları Meme histopatolojik
görüntülerinde mitozu tespit etmek için derin öğrenme temelli bir özellik çıkarım algoritması
geliştirildi. Önerilen algoritmada, mitozun tespiti için bir destek vektör makinesi (SVM)
yetiştirmek için kullanılan özellikleri çıkarmak için CNN modeli kullanılmıştır. [28] 'de
Spanhol ve arkadaşları AlexNet'i, meme histopatolojik görüntülerinden iyi huylu veya kötü
huylu tümörleri sınıflandırmak için bir CNN modeli oluşturmak için kullandılar [32]. [33] 'te,
Chen ve arkadaşları meme histolojisi slaytlarında mitoz teşhisi için derin bir kaskad ağ
önermiştir. Önce tüm histoloji slaytlarından mitoz adaylarını çıkarmak için bir FCN modelini
eğitmişler ve daha sonra ImageNet'in mitoz sınıflandırılması için ImageNet'in büyük ölçekli
görüntüleri üzerinde önceden eğitilmiş bir CaffeNet modeline [34] ince ayar yapmışlardır.
Sağlamlığı daha da arttırmak için, çoklu katmanlar/olasılıklar üretmek üzere farklı
bağlantılara sahip farklı konfigürasyonlarda üç ağ yapılandırılmış ve son çıktının elde
edilmesi için puanların ortalaması alınmıştır. [35] 'te, Xu ve arkadaşları, meme kanseri
histopatolojisindeki çekirdekleri sınıflandırmak için istiflenmiş seyrek otomatik kodlayıcı
(SSAE) tabanlı bir algoritma önerdi. Eğitim sürecinde, SSAE açgözlü bir strateji kullanarak
optimize edildi; bu, bir gizli katmanın bir anda eğitildiği ve önceki katmanın çıktısının bir
sonraki gizli katmanı yetiştirmek için kullanılmasıydı. Meme kanseri histopatolojisi
görüntüleri için derin öğrenme uygulamasının yanı sıra, diğer çalışmalar, mamografi
görüntülerde meme kanseri tespitinde derin öğrenme modellerinden yararlanmaya
odaklanmıştır. [36] 'da Wichakam ve arkadaşları, dijital mamogramlarda kütle tespiti için
derin CNN ve SVM'yi birleştiren bir sistem önerdiler. Mamografik yamalar üzerinde bir CNN
modeli eğitildi ve son tam olarak bağlanmış katmandan elde edilen çıktı, sınıflandırma için bir
SVM'nin eğitimi için bir görüntünün üst düzey özellik gösterimi olarak kullanıldı. Derin bir
CNN modelini eğitmek için yetersiz eğitim görüntüleri nedeniyle, Suzuki ve arkadaşları,
mamografik görüntülerde kütle tespiti için CNN modellerini eğitmek için bir transfer
öğrenme stratejisi geliştirmişlerdir [37]. ImageNet veritabanındaki görüntüler kullanılarak
eğitilmiş önceden eğitilmiş bir AlexNet'te bir finetuning stratejisi uygulandı. [38] 'de, Ertosun
ve arkadaşları, bir mamogramın bir kitle içerip içermediğini belirleyebilecek ve kitleleri
içerdiğine karar verdikten sonra kitlelerin yerini belirleyebilecek derinlemesine öğrenmeye
dayalı bir sistem sundu. [39] 'da Kallenberg ve arkadaşları, mamografik görüntülerden çoklu
ölçeklerde özellik gösterimini öğrenmek için yığılmış evrişimli seyrek otomatik kodlayıcı
(SCAE) önermiştir. Modelde, bir sağlamlık düzenleyici, modelin sağlamlığını arttırmak için
modele dahil edilmiştir. [40] 'ta, Dhungel ve arkadaşları, konumu, Gaussian karışım modeli ve
mamogramlarda kütle bölümlendirmesi için derin bir inanç ağı da dahil olmak üzere farklı
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tipteki potansiyel fonksiyonları birleştiren bir modeli formüle etmek için yapısal bir destek
vektörü makinesi benimsemiştir.
Başka bir makalede Dhungel ve arkadaşları Mamogramlarda kitle tespiti için başka bir
algoritma önermişlerdir [41]. Önerilen algoritmada, derin öğrenme kademesi ve rastgele
orman sınıflandırıcıları kullanılmıştır. [42] 'de, Kim ve arkadaşları, dijital göğüs tomosentezi
(DBT) hacminin gizli iki taraflı bir özelliğini temsil etmeyi öğrenmek için bir 3-D çok görüşlü
derin CNN modeli önerdiler. Derin CNN modeli, kaynak birimden gelen ilgi hacmini (VOI)
ve kayıtlı hedef birimdeki VOI'yi iki ayrı giriş olarak kullandı. İki VOI'den daha yüksek
seviye özellikleri ayrı ayrı almak için iki ayrı CNN kullanılmıştır. Tablo 1, meme kanseri
teşhisi ve teşhisi için yukarıda incelenen her makaleyi özetlemektedir. Tabloda, her makale
için özel uygulamaları, görüntü yöntemlerini, benimsenen derin öğrenme mimarilerini, eğitim
yöntemlerini ve test veri setlerini listeledik.
Yazarlar

Uygulama

Albayrak ve diğ.

Mitoz tespiti

Spanhol ve diğ.

Meme

kanseri

Görüntüleme

Derin

yöntemi

mimarisi

Histopatoloji

öğrenme

Eğitim

Veri seti

CNN

End-to-end

MITOSATYPIA-14

Histopatoloji

CNN

End-to-end

BreaKHis

Histopatoloji

Hibrit

Transfer learning

MITOSATYPIA-12,

sınıflandırılması
Chen ve diğ.

Mitoz tespiti

(FCN+CNN)
Albarqouni

ve

MITOSATYPIA-14

Mitoz tespiti

Histopatoloji

CNN

End-to-end

MITOSATYPIA-13

Nükleus

Histopatoloji

SSAE

End-to-end

Yayımlanmamış

diğ.
Xu ve diğ.

sınıflandırılması
Wichakam

ve

veri seti

Kitle tespiti

Mamografi

CNN

End-to-end

INbreast

Kitle tespiti

Mamografi

CNN

Transfer learning

DDSM

Lezyon tanıma

Mamografi

CNN

End-to-end

DDSM

Kitle

Mamografi

CNN

End-to-end

DDSM

Mamografi

SSAE

End-to-end

Yayımlanmamış

diğ.
Suzuki ve diğ.
Swiderski

ve

diğ.
Ertosun ve diğ.

segmentasyonu
Kallenberg

ve

diğ.

Meme yoğunluğu
segmentasyonu

hastane veri seti

ve risk skorlaması
Dhungel ve diğ.

Kitle

Mamografi

DBN

End-to-end

DDSM+ INbreast

Mamografi

Hibrit

End-to-end

DDSM+ INbreast

End-to-end

Yayımlanmamış

segmentasyonu
Dhungel ve diğ.

Kitle tepiti

(DBN+CNN)
Kim ve diğ.

Gizli ikili özellik

Tomosentez

CNN

gösterimi

hastane veri seti

öğrenmesi

Tablo 1. Meme kanseri tespiti ve sınıflandırılması için makalelerin özeti.
4. Sonuç
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Derin öğrenme ile meme kanseri ilgili Tablo 1’de incelenen on üç makale arasında, beş
çalışma dijital patolojik görüntülere dayanarak kanser teşhisine odaklanmış, yedi çalışma
mamogramlara dayalı erken kanser teşhisine odaklanmış ve bir çalışma Tomosentez ile
kanser teşhisine odaklanmıştır. Patolojik görüntülerle kanser tespitinde, beş çalışmada dördü
BreaKHisve MITOSATYPIA dahil olmak üzere açık kaynak veritabanları kullandı ve sadece
bir makale hastaneden toplanan özel veri kümelerini kullanılmıştır. Mamogramlara dayalı
kanser tespiti ile ilgili bildiriler için kullanılan açık kaynak veri tabanları INbreast ve
DDSM'dir.
Bu yazıda görüntü tabanlı meme kanser tespiti ve sınıflandırılması derin öğrenme
tekniklerinin uygulanması konusunda son araştırmaları incelenmiştir. Ankette evrişimli sinir
ağları, otomatik kodlayıcılar olmak üzere iki popüler görüntü tabanlı derin öğrenme modeli
vurgulanmaktadır. Geçmiş çalışmaların benzersizliği ve gelecekteki çalışmalar için bazı
potansiyel konular tartışılmıştır.
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MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKTIĞI GÜNLERDE OSMANLI
DEVLETİ’NDE VE KARADENİZ BÖLGESİ’NDE GENEL DURUM
Prof. Dr. Necati DEMİR
Gazi Üniversitesi
Özet
Mustafa Kemal, 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıkmıştır. Samsun’a çıktığında
genel durum şöyledir:
Samsun’a çıkışın hemen öncesinde dünya İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri olarak ikiye
ayrılmış ve bu ikili çok şiddetli bir savaşa başlamışlardı. İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, Rusya’dan
oluşmaktaydı. Savaş başladıktan kısa bir süre sonra İtalya İttifak Devletleri tarafını terk edip İtilaf
Devletleri safına geçmiştir. Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya,
Brezilya ve ABD, İtilaf Devletleri’ne katılmış, bu taraf olağanüstü güçlenmiştir.
İttifak Devletleri ise başlangıçta Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya (İtalya
daha sonra İtilaf Devletleri safına geçmiştir)’dan oluşmaktaydı. Savaş başladıktan sonra Bulgaristan
ile Osmanlı İmparatorluğu da İttifak Devletleri’ne katılmıştır. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu
grup Genel Savaş’ta (Birinci Dünya Savaşı’nda) yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş,
koşulları ağır bir ateşkes antlaşması olan Mondros Mütarekesi’ni 30 Ekim 1918’de imzalamıştır.
Büyük Savaş’ın sonucunda Osmanlı Devleti vatandaşları yorgun ve yoksul bir duruma
düşmüştü. Ülkeyi Genel Savaş’a sürükleyenler, kendi yaşamlarının kaygısına düşerek yurttan
kaçmışlar. Padişah ve Halife olan Vahdettin, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu
seviyesiz önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz,
korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş, onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir
duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta idi.
İtilaf Devletleri, ateşkes antlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Çeşitli nedenle,
İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'u; Adana’yı Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep İngilizlerce işgal
edilmiş. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri bulunmakta; Merzifon ile Samsun'da İngiliz askerleri
bulunmakta idi. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görevlileri ve özel adamları çalışmakta. Daha
sonra, sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919'da İtilaf
Devletleri’nin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor.
Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hristiyan azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve
amaçlarının elde edilmesine, devletin bir an önce çökmesine çaba harcıyorlar. İstanbul Rum
Patrikliğinde kurulan Mavri Mira Kurulu illerde çeteler kurmak ve yönetmekle, gösteri toplantıları ve
propagandalar yaptırmakla uğraşmakta idi.
Karadeniz Bölgesi’nde Rum okullarının izci örgütleri, yirmi yaşını aşmış gençleri de içine
alarak her yerde geliştiriliyor. Ermeniler de Rumlar gibi her yerde bölücü yıkıcı faaliyetlerini
sürdürmekte idi.
Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus
Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışmakta idi.
İşte tam bu durumda Mustafa Kemal, İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’da hareket etmiş, 19 Mayıs
1919’da Samsun’a ulaşmıştır. Samsun’a çıkması ile arkadaşları ile tarihi değiştirecek faaliyetlerin
içerisine girmiştir. Biz bildirimizde bu genel durum ve Mustafa Kemal’in faaliyetlerini bilim âlemi ile
paylaşmaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal, Karadeniz Bölgesi
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Giriş
Türk milletinin talihini değiştiren ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden ilk adım olan Mustafa
Kemal’in Samsun’a çıkışı çok farklı değerlendirmelere sahne olmuştur. Aslında her şey açıktı.
Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin yıkıldığının ve artık karşı karşıya olduğu sorunların üstesinden
gelemeyeceğinin farkındaydı. Onunla birlikte Rauf Orbay, Ali Fethi Okyay, Kazım Karabekir, Fevzi
Çakmak, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele … gibi dönemin aydınları da durumun
farkındaydı. Zira Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak
tamamıyla teslim olmuştu. Dört yıl önce yüz binlerce askerin şehit olarak koruduğu Boğazlar’dan
düşman donanmalarının geçişine izin verilmiş, devletin başkenti İstanbul resmen işgal edilmişti.
Padişah ise “sarayında oturmasına izin verilen bir esir” durumunda idi. Akdeniz, Ege ve Marmara
bölgeleri işgal edilmiş, ordular dağıtılmış, silahlar düşmanlara teslim edilmişti.
Bütün bunlar gelişirken Mustafa Kemal’in Şişli’de Madam Kasapyan’dan kiraladığı üç katlı
evin ikinci katında çok önemli faaliyetler vardı. Burada gizli gizli Rauf Orbay, Ali Fethi Okyay,
Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele … gibi önemli kişilerle
toplantılar yapılır, önemli kararlar alınırdı. Aslında pek çok konu bu evde kararlaştırılmıştı.
Kurtuluş Savaşı öncesi gerçekleştirilen çok önemli hamlelerin kararları burada alınmıştır. Ali
Fuat Cebesoy’un 20. Kolordu Komutanlığı’na, Kazım Karabekir Paşa’nın 15. Kolordu
Komutanlığı’na atanması burada kararlaştırılmış, sonra hükümete sunulmuştur. Mustafa Kemal’in
Ordu Müfettişliğine atanması da burada kararlaştırılmış, hükümete yakın dostlarının yardımı ile
sadrazama ve diğer bakanlara ulaşılmış, sonunda hedeflenen sonuca ulaşılmıştı.
İstanbul’un işgali 13 Kasım 1918’den Samsun’a hareket ettiği güne kadar Mustafa Kemal, İtilaf
Devletleri’nin dikkatini çekecek açıktan hiçbir muhalefet içerisine girmemiş, göze batacak bir
faaliyette bulunmamıştır. Kendisini âdeta saklamıştır.
Mustafa Kemal’in bu sakin durumunu dikkate alarak hükümet 29 Nisan 1919 Salı günü
Atatürk'e, 9. Ordu Müfettişliği görevi vermiştir. Savaş Bakanlığı, Atatürk'ün atanma kararını 30 Nisan
1919'da Vahdettin'e arz etmişti. Padişah onayı aynı gün saraydan çıkmıştır. Atatürk'ün Samsun'a
gönderilmesiyle ilgili kararname 4 Mayıs 1919 Pazar günü Bakanlar Kurulu'nda da görüşülmüş ve
kabul edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a hareket etmeden bir gün önce, 15 Mayıs 1919'da Vahdettin
ile son bir görüşme yapmıştır.
(Güya) Karadeniz Bölgesi’nde Türk köylüleri silahlanmakta (?), Rum köylüleri bundan rahatsız
olmakta. Padişah’ın Mustafa Kemal’e verdiği görev Türk çetelerinin etkisiz hale getirilmesi idi. Yani
Osmanlı Devleti’nin şahlanmasını ve yeniden doğmasını sağlamak değil, bu konuda yeşerecek dalları
kesmek idi.
Atatürk ve Türk düşmanları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını ve dünya içerisinde
layık olduğu yeri almasını hazmedemeyenler Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışını çok farklı
yorumlamışlardır. Bunların başında Türk düşmanı, vatan haini Mevlanzade Rıfat gelmektedir. O,
1929'da Halep'te basılan “Türkiye İnkılâbının İç Yüzü” adlı kitabında Atatürk'ü, “millî kuvvet
hazırlaması” için Padişah Vahdettin'in Anadolu'ya gönderdiğini iddia etmiştir. Bu Türk düşmanının
yazdıklarını delil gösteren pek çok kişi Mustafa Kemal’in gerçekte yaptıklarına gölge düşürmek
istemişlerdir.
1.Mustafa Kemal Samsun’a Çıktığında Osmanlı Devleti’nin Durumu
Mustafa Kemal, 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıkmıştır. Samsun’a çıktığında
genel durum şöyledir:
Samsun’a çıkışın hemen öncesinde dünya İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri olarak ikiye
ayrılmış ve bu ikili çok şiddetli bir savaşa başlamışlardı.
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İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, Rusya’dan oluşmaktaydı. Savaş başladıktan kısa bir süre sonra
İtalya İttifak Devletleri tarafını terk edip İtilaf Devletleri safına geçmiştir. Savaş başladıktan sonra
Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve ABD, İtilaf Devletleri’ne katılmış, bu taraf
olağanüstü güçlenmiştir.
İttifak Devletleri ise başlangıçta Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya (İtalya
daha sonra İtilaf Devletleri safına geçmiştir)’dan oluşmaktaydı. Savaş başladıktan sonra Bulgaristan
ile Osmanlı İmparatorluğu da İttifak Devletleri’ne katıldı.
Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup Genel Savaş’ta (Birinci Dünya Savaşı’nda)
yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes antlaşması olan Mondros
Mütarekesi’ni 30 Ekim 1918’de imzalamıştır:
Antlaşmanın maddeleri şöyledir: Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri:
1.Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz istihkâmlarının İtilaf Devletleri
tarafından işgali sağlanacaktır.
2. Osmanlı sularındaki bütün mayın tarlalarının, torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek
ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecek.
3. Karadeniz’deki mayınlar hakkında bilgi verilecektir.
4. İtilaf Devletleri’nin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız-şartsız İstanbul’da İtilaf
Devletleri’ne teslim edilecektir.
5. Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.
6. Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında İtilaf Devletleri
tarafından gözaltında tutulacaktır.
7. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik
noktayı işgal edebileceklerdir.
8. Osmanlı demir yollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri onların
hizmetinde bulunacaktır.
9. İtilaf Devletleri Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade edeceklerdir.
10. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
11. İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri işgal ettikleri yerlerden geri
çekileceklerdir.
12. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletleri’ne
geçecektir.
13. Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.
14. İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir. (Bu
maddelerden hiçbiri ihraç edilemeyecektir.)
15. Bütün demir yolları halkın kullanımına açık olmak kaydıyla, İtilaf Devletleri’nin zabıtası
tarafından kontrol altına alınacaktır.
16. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletleri kumandanlarına
teslim olacaktır.
17. Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.
18. Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim edilecektir.
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19. Denizci, asker ve sivil tüm Almanların ve Avusturyalıların bir ay içinde Türk ülkelerinden
çıkartılması; uzak bölgelerdekilerin de olanaklı en erken tarihte çıkarılması.
20. Gerek askeri gerekse tesliminde gerekse Osmanlı ordusunun terhisinde ve gerekse nakil
vasıtalarının İtilaf Devletleri’ne teslimine dair verilecek herhangi bir karar derhâl yerine
getirilecektir.
21. İtilaf Devletleri adına bir üye, Donatım (iaşe) kontrolünde çalışacak bu devletlerin
ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine derhâl verilecektir.
22. Osmanlı harp esirlerinin İtilaf Devletleri’nin elinde tutulacağı, askerlik hizmeti yapabilecek
kişiler dışındakilerin serbest bırakılması fikrinin salıverilmesinin düşüneleceği.
23. Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.
24. Altı vilayet (vilayeti sitte) adı verilen yerlerde bir karışıklık olursa, bu vilayetlerden herhangi
birini İtilaf Devletleri işgal edebileceklerdir.
25. Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 Perşembe günü
mahalli saat ile öğlen zamanı sona erecektir292.
Aslında bu antlaşma Osmanlı Devleti’ni fiilî olarak yok etmiştir. Mütarekenin 7. maddesine
dayanarak İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti topraklarını hemen her yönden işgal etmeye başlamıştır.
İtilaf Devletleri, ateşkes antlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma
nedenle, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da; Adana ili Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep
İngilizlerce işgal edilmiş. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri; Merzifon ile Samsun'da İngiliz
askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görevlileri ve özel adamları çalışmakta.
Daha sonra, sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919'da İtilaf
Devletleri’nin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor293.

Antlaşma sonrasında ve Samsun’a çıktığında durumu Mustafa Kemal bizzat kendisi anlatmıştır.
Onun anlattıkları şöyledir: I. Dünya Savaşı’nın uzun yılları boyunca, millet, yorgun ve yoksul bir
duruma düşmüş. Ulusu ve ülkeyi I. Dünya Savaşı’na sürükleyenler, kendi yaşamlarının kaygısına
düşerek, yurttan kaçmışlar. Padişah ve Halife olan (Saltanat ve halifelik katında oturan) Vahdettin,
kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu seviyesiz önlemler araştırmakta. Damat Ferit
Paşa'nın başkanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş,
onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları
ve cephanesi alınmış ve alınmakta294.
Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hristiyan azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve
amaçlarının elde edilmesine, devletin bir an önce çökmesine çaba harcıyorlar.
Durum böyle iken Mustafa Kemal, Karadeniz Bölgesi’ndeki güya Rumlara zarar veren Türk
çetelerini etkisiz hâle getirmek için 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderilmiştir.
Mustafa Kemal, İstanbul’dan ayrılmadan önce Yıldız Sarayı’nda Vahdettin ile baş başa bir
görüşme yapmıştır. Bu görüşme yapılırken İtilaf Devletleri’nin zırhlılarının Boğaziçi’nde
konuşlanmış, namluları Yıldız Sarayı’na doğru … Burada Vahdettin’in Mustafa Kemal’e söylediği şu
sözler farklı şekilde yorumlanmıştır: “… Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa
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Paşa! Devleti kurtarabilirsin”295. Bu cümleler Vahdettin’in, Mustafa Kemal’i halkı ayaklandırmak için
gönderdiği şeklinde yorumlanmış, Mustafa Kemal’in başarıları gölgelenmek istenmiştir.
2.Mustafa Kemal Samsun’a Çıktığında Karadeniz Bölgesinde Durum
Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığında bilindiği gibi İngilizler Samsun ve Merzifon’u işgal
etmişlerdi 296 . Mustafa Kemal Samsun’da bir hafta Mantıka Palas otelinde kalmıştır. Bu süreçte
bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş
örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, işgal altında olan Samsun’da
faaliyet gösteremeyeceğini anlayınca burada bir hafta kaldıktan sonra Havza'ya geçmiştir. On yedi gün
de Havza'da çalışmış, sonra Amasya'ya hareket etmiştir.
Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığı günkü Karadeniz Bölgesindeki durumu şöyle anlatmaktadır:
“Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgeler, İstanbul Rum Patrikliğinde kurulan
Mavri Mira Kurulu'nun illerde çeteler kurmak ve yönetmekle, gösteri toplantıları ve
propagandalar yaptırmakla uğraştığını doğruladı.
Yunan Kızılhaçı, Resmi Göçmenler Komisyonu, Mavri Mira Kurulu'nun çalışmalarını
kolaylaştırmaya yardım ediyor. Mavri Mira Kurulu'nca yönetilen Rum okullarının izci
örgütleri, yirmi yaşını aşmış gençleri de içine alarak her yerde geliştiriliyor.
Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira Kurulu ile düşünce birliği içinde
çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tam olarak Rum hazırlığı gibi ilerliyor.
Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul'daki merkeze
bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor”297.
Aslında Yunanlılar bağımsızlıklarını kazandıkları 1829’dan sonra çeşitli hayallerin arkasına
düşmüşlerdir. Bu hayallerinden biri de Megalo İdea çerçevesinde Karadeniz Bölgesi’nde Yunanistan’a
bağlı bir Rum Pontus Devleti kurmak idi. Bu yüzden Osmanlı Devleti zayıfladıkça Karadeniz
Bölgesi’ndeki faaliyetlerini hızlandırmışlar idi298.
Bunlardan en önemlisi, Merzifon Amerikan Koleji’nin desteği ile 1904’te Rum Pontus Cemiyeti
kurmuşlar, arkalarına da Amerika Birleşik Devletleri’ni alarak bölgede faaliyet göstermeye devam
etmişlerdir299. Zira Samsun’dan sonra 50 asker ile ilk işgal edilen yerin Merzifon olması tamamıyla
Merzifon Amerikan Koleji yönetiminin maharetidir.
Osmanlı Devleti savaşı kaybedip kendini savunamaz duruma gelince Batum, Sohum ve
İstanbul’da teşkilatlanan Rumlar, çeteler kurarak silahlı Rum çetelerini Karadeniz sahillerine
çıkarmışlardı300.
Mavri Mira Cemiyeti, Rum Patrikhanesi, Rum Muhacirin Komisyonu Pontus Rum Devleti
hayalini gerçekleştirmek için bağlantılı çalışıyor, bizzat Venizelos’tan direktif alıyorlardı301. Silahlı
çeteler, Gürcistan, Rusya ve Yunanistan’da eğitilip bahsedilen cemiyet ve dernekler aracılığı ile
Karadeniz Bölgesi’ne gönderilmekteydi. Kuracakları devlet Samsun başkent olmak üzere Batum’un
kuzeyinden başlayacak, İnebolu’nun batısına kadar uzayacaktı. Ayrıca Kastamonu, Yozgat, Tokat,
295
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Amasya, Çorum, Sivas, Gümüşhane ve Erzincan da bu devletin sınırları içerisinde olacaktı302. Pontus
hayalinin arkasında Yunanistan, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri vardı ve bu üç devlet
bu çeteleri ve gizli cemiyetleri desteklemekte idi.
1919 yılının Şubat ayında Paris’te toplanan konferansta Pontus’u onaylatmak için Venizelos ve
Pontusçu Rumlar önemli çalışmalar yapmışlardı. Konu bir yandan uluslararası boyuta taşınırken bir
yandan da çeteler Trabzon, Amasya, Samsun, Sinop ve Giresun bölgelerinde ayaklanma hazırlıkları
yapmaktaydı303. Mustafa Kemal Samsun’a çıkmadan önce bu çeteler, İtilaf Devletleri’nin desteği ile 7
Nisan 1919’da Samsun’da Pontus Günü kutlamışlardı. Bizzat Mustafa Kemal’in verdiği rakama göre
Pontus çetesi yaklaşık 25.000 silahlı eşkıyadan oluşmakta idi. Bunların amacı Türk köylerini yakmak,
Müslüman halka karşı akıl ve hayale sığmaz zulümler yapmak, cinayetler işlemek, kan içici
faaliyetlerde bulunmak idi304.
Aslında İtilaf Devletleri ve dolayısı ile Yunanistan her şeyi olgunlaştırmış, Karadeniz Bölgesi’ni
Osmanlı Devleti’nden bir oldubitti ile koparacak duruma getirmişti. Her şey hazırlanmıştı. Konu biraz
gündemde kalacak, olgunlaştırılacak ve bölge işgale hazır hâle getirilecekti. İngilizlerin sürekli olarak
nota verip “Bütün Müslümanların, özellikle köylülerin silahlandırıldığını” söylemeleri son vuruşa
hazırlıktı. Bin yıllın en kötü günlerini yaşayan Türk köylüleri varlık yokluk mücadelesi vermekte idi.
Ne silah alacak paraları vardı ne de silah alacakları bir yer… Aslında Osmanlı Hükümeti de bu
durumu bilmekteydi. Fakat bölgeden bir sorun çıkmaması için Mustafa Kemal’i göndermişlerdi.
Vahdeddin’in “… Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa Paşa! Devleti
kurtarabilirsin.” sözlerinden kastı “Gidip burada Türk köylülerini etkisiz hâle getir, İtilaf Devletleri’ni
küstürmeyelim” den başka bir şey değildi.

Sonuç:
Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti çökmüştür. Kendini savunacak bir gücü de
kalmamıştır. Ayrıca Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamakla kendini savunma hakkından da
vazgeçmiştir. Sonuçta Osmanlı Devleti ve bu devlet içinde yaşayan halkın kaderi binlerce yıldır
Türklüğe kin kusan düşmanın insafına kalmıştır.
Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti, başkenti başta olmak üzere hemen her
köşesinden işgal edilmeye başlanmıştır. Ordular terhis edilmiş, silahlar düşmana teslim edilmiştir.
Halk çaresiz, şaşkın, umutsuz ve bitkin durumdadır.
Bütün bunlar gelişirken Mustafa Kemal’in Şişli’de Madam Kasapyan’dan kiraladığı üç katlı
evin ikinci katında çok önemli faaliyetler vardı. Burada gizli gizli Rauf Orbay, Ali Fethi Okyay,
Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele … gibi önemli kişilerle
toplantılar yapılır, önemli kararlar alınırdı. Aslında pek çok konu bu evde kararlaştırılmıştı.
Kurtuluş Savaşı öncesi gerçekleştirilen çok önemli hamlelerin kararları burada alınmıştır. Ali
Fuat Cebesoy’un 20. Kolordu Komutanlığı’na, Kazım Karabekir Paşa’nın 15. Kolordu
Komutanlığı’na atanması burada kararlaştırılmış, sonra hükümete sunulmuştur. Mustafa Kemal’in
Ordu Müfettişliğine atanması da burada kararlaştırılmış, hükümete yakın dostlarının yardımı ile
sadrazama ve diğer bakanlara ulaşılmış, sonunda hedeflenen sonuca ulaşılmıştı. Bu atamalar ve
hareketler Türk milletinin talihini değiştirmiştir.
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Doğanay, age, s. 60.
Doğanay, age, s. 63.
Nutuk, C.II, s. 625-628: Sebahattin Özel, Milli Mücadele’de Trabzon, Ankara 1991, s. 40-42.
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Mustafa Kemal, İstanbul’dan ayrılmadan önce Yıldız Sarayı’nda Vahdettin ile baş başa bir
görüşme yapmıştır. Bu görüşme yapılırken İtilaf Devletleri’nin zırhlılarının Boğaziçi’nde
konuşlanmış, namluları Yıldız Sarayı’na doğru … Burada Vahdettin’in Mustafa Kemal’e söylediği şu
sözler farklı şekilde yorumlanmıştır: “… Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa
Paşa! Devleti kurtarabilirsin”305. Bu cümleler Vahdettin’in, Mustafa Kemal’i halkı ayaklandırmak için
gönderdiği şeklinde yorumlanmış, Mustafa Kemal’in başarıları gölgelenmek istenmiştir.
Padişah tarafından 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, Samsun'a geldikten
sonra ülkeyi düşman pençesinden kurtarmak için örgütlenmeye ve hazırlıklara başlar. Havza'da
yayınladığı Havza Genelgesinden sonra bu tutumundan rahatsız olan İtilaf Devletleri şikâyette
bulunurlar. Bunun üzerine İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i geri çağırmıştır. Bu çağrıyı dikkate
almayan Mustafa Kemal Havza'dan Amasya'ya geçmiştir.
Mustafa Kemal Amasya'ya geçerek Amasya Genelgesini yayımlamıştır. Bu defa İstanbul'a
tekrar geri çağrılmış ve yetkileri elinden alınmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa 7-9 Temmuz
1919'da askerlik görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Millî Mücadeleye ferdî olarak devam
edeceğini ilan etmiştir.
Anadolu’da çıkan bazı isyanlar, Millî Mücadele başarılı olmasın diye bizzat devrin Osmanlı
Hükümeti tarafından organize edilmiştir.
24 Mayıs 1920’de padişahın buyruğu ile İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in sahip olduğu
bütün askerî ve mülkî rütbe ve nişanlarla her türlü resmî unvanlarının kaldırılmasına karar verdiği gibi
onu idam cezası ile cezalandırır.
Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur: Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu’ya planlayarak
geçmişlerdir. Fakat onlar Anadolu’ya geçince İstanbul Hükümeti’nin silahları teslim etmek, orduları
terhis etmek gibi verdiği görevleri yapmamışlar, tercihlerini Türk milletinden yana kullanarak büyük
mücadeleler vermişler, sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşladır. Mustafa Kemal ve arkadaşları
şayet İtilaf Devletleri’nin emirlerini uygulasalardı büyük ihtimalle İstanbul, İzmir ve Karadeniz
Bölgesi de dâhil Türkiye’nin yarısından fazlasında, Batı Trakya ve Musul, Kerkük gibi Türk bayrağı
dalgalanmayacaktı.
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Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul 2009, s. 201-202
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AKADEMİSYENLERİN KARİYER ENGELLERİ İLE ALGILANAN
PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Gökhan COŞKUN
Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Öğr. Gör. Mustafa GÜL
Amasya Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada Amasya Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademisyenlerin kariyer
engelleri ile algılanan performans düzeyleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.
Araştırma, betimsel ve ilişkisel bir araştırmadır. Veriler yüz yüze anket yöntemiyle elde
edilmiştir. Araştırma evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapan Amasya
Üniversitesi öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 51 tanesi kadın, 91
tanesi erkek olmak üzere toplamda 142 öğretim elemanına anket uygulanmıştır. Anket
formunun birinci bölümde kişisel bilgilere ilişkin sorular, ikinci bölümünde Alaçam ve
Altuntaş (2015) tarafından geliştirilen Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği,
üçüncü bölümde ise Gür (2017) tarafından geliştirilen Akademik Performans Algı Ölçeği yer
almaktadır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğine ilişkin gerekli analizler yapılmış,
Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği güvenilirlik katsayısı Cronbach Alfa 0,93,
Akademik Performans Algı Ölçeği güvenilirlik katsayısı Cronbach Alfa 0,86 ve toplam
güvenilirlik katsayısı değerinin ise Cronbach Alfa 0,85 olduğu saptanmıştır. Verilerin
analizinde, “yüzde”, “frekans”, “bağımsız örneklemler için t testi”, “tek yönlü varyans
(Anova) analizi”, “korelasyon” ve “regresyon” analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre kariyer engelleri ile yaşları, mesleki kıdemleri ve unvanları arasında anlamlı farklılık
bulunmuş olmasına karşın performansları ile yaşları, mesleki kıdemleri ve unvanları arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise kariyer
engelleri ve algılanan performans ile cinsiyet ve medeni durum arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Çalışmadan elde edilen diğer bulgulara göre ise kariyer engellerinin örgüt
kültürü, çoklu rol üstlenme ve örgütsel koşullar alt boyutlarının, akademisyenlerin performans
algılamalarını etkilemediği fakat kalıplaşmış önyargılar alt boyutunun, akademisyenlerin
performans algılamalarını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer engelleri, performans, akademisyen

1. GİRİŞ
Kariyer, ömür boyu süren, bazıları da eşzamanlı olarak düzenlenen bir dizi pozisyondur; Bir
meslek kariyeri, bir ömür boyunca tutulan meslek pozisyonlarının sırası veya birleşimidir
(Super, 1957, 286). Bireyin, hem bireyin yaşamı boyunca hem de kendine özgü bir örüntü
oluşturan organizasyonların içinde ve dışında, işle ilgili ve diğer ilgili deneyimleri olarak
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tanımlarız. Bu tanım, hem fiziksel hareketi hem de bireyin yorumunu, kariyer olayları
hakkındaki algıları, kariyer alternatifleri ve sonuçları da dahil olmak üzere tümünü
kapsamaktadır. Üstelik, kariyer bir boşlukta oluşmaz. Kişisel faktörler de olak üzere bireyin
kariyeri pek çok bağlamsal faktörden etkilenir. ”(Sullivan and Baruch, 2009, 43). Bu
çalışmada kariyer kavramı, üniversitelerdeki öğretim elemanlarının kariyer süreci bağlamında
ele alınmıştır.
Akademik camiada işyeri ilişkileri sadece meslektaşlık nedenlerinden ötürü değil, aynı
zamanda ortak çalışma ve performans anlamında da önemlidir (Gersick ve ark., 2000; Sargent
ve Waters, 2004). İş yeri ilişkileri ve diğer gelişimsel ilişkiler (bkz. Kirchmeyer, mentorluk
için 2005) kariyerdeki başarıya yönelik daha iyi kariyer performansına, daha yüksek düzeyde
araştırma üretkenliği veya akademik itibar/prestij gibi nesnel ve öznel ölçütlerle ilişkilidir
(Gersick ve ark., 2000; Kirchmeyer, 2005; Sargent ve Waters, 2004).
Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı (Lent, Brown, & Hackett, 1994) modeli, bireyin algıladığı
kariyer engellerinin kariyer olgunluklarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendirmede
önemli ölçüde ilişkili olduğunu da göstermiştir. Swanson ve Woitke (1997)'ye göre, kariyer
engelleri, “kariyer içinde ilerlemeyi zorlaştıran kişi ya da çevresi içinde olaylar ya da
koşullar” olarak tanımlanmaktadır. Kariyer engelleri, kötü çalışma ortamıyla (örneğin,
finansal kısıtlamalar, sınıf başına düşen öğrenci sayıları, destek personeli eksikliği ve ağır
idari iş yükleri) ve meslektaşlığın bozulması gibi işyeri ilişkileri ile ilgilidir (Ylijoki, 2005).
Bu bakımdan araştırmada kariyer engelleri ve akademik performans, Amasya Üniversitesinde
görevli öğretim elemanları ile sınırlandırılmıştır.
Bu araştırmada üzerinde durulan bir diğer değişken ise akademik performanstır. Teknoloji
alanındaki gelişmeler, işlerin niteliğinin değişmesi ve örgütün gelecekteki gereksinimlerini
planlama ihtiyacı, kişilerin performanslarını gündeme getirmiştir. Performans işletmeye göre
belirli bir zamanda üretilen mal veya hizmetin miktarı olarak belirtilirken, birey için hedefe
ulaşma konusunda harcanan çaba düzeyi olarak tanımlanabilmektedir (Fisher, 2001;
Yazıcıoğlu, 2010; Dönmez, 2014). İşletmelerin başarıları işgörenlerinin performansları ile ne
derecede katkı sağladığına göre değişebilmektedir. İşgörenin kendisinden beklenen
performansı gösterebilmesi için yüksek motivasyona sahip ve işletmeye bağlı olması
gerekmektedir (Yetiş ve Katlav, 2017). Bunu sağlamak için örgütsel koşulların uygun, örgüt
kültürü ve politikalarının etkili olması gerekmektedir. Ayrıca kişinin çoklu rol üstlenme ve
kalıplaşmış önyargılar gibi kişiyi etkileyen kariyer engelleriyle başaçıkabilmesi son derece
önemlidir.
Bu çalışmada Amasya Üniversitesi bünyesinde eğitim veren akademisyenlerin kariyer
engelleri ile algılanan performans düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından
ölçülmesi amaçlanmaktadır.
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
2.1. Kariyer Engelleri
Swanson ve Woitke (1997) kariyer engellerini “kişi veya çevresi içinde kariyer gelişimi
zorlaştıran olaylar ya da koşullar” olarak tanımlamıştır. Bireysel kariyer seçimleri genellikle
kişisel değerlendirmelere ve algılanan kariyer engellerine verilen yanıtlara bağlıdır (Lent,
Brown, & Hackett, 1994, 1996, 2000). Engeller kariyer seçimi sürecinde duygu, düşünce ve
eylemleri etkileyebilir (London, 2001). Eğer bireyler, kariyerle ilgili engellerle karşılaşma
ihtimalleri yüksekse veya karşılaşılırsa belirli engellerin üstesinden gelemediklerini
hissederlerse kariyer planları değiştirilebilir (Swanson, Daniels ve Tokar, 1996). Bireyler
yüksek düzeyde güven ve ilgi alanına sahip olsalar bile, kariyer girişine veya ilerlemeye
yönelik algılanan engeller kariyer seçimini etkileyebilir (Albert & Luzzo, 1999; Brown &
Lent, 1996).
Yapılan araştırmalara göre, insanların kariyerlerinde karşılaştıkları pek çok engel bulunabilir
(Swanson ve Tokar, 1991). Pek çok sınıflandırma yapılıştır ve bunlar üzerinde anlaşan kimse
bulunmamasına rağmen, önceki çalışmalar iç ve dış engelleri birbirinden ayırmak için yeterli
ampirik temeli sağlamaktadır (bkz. Creed, Patton ve Bartrum, 2004; Lent, Brown, & Hackett,
2000; McWhirter, Torres, Salgado, & Valdez, 2007). İç engeller kişi odaklıdır ve kariyer
hedeflerini takip etmede yetenek, eksiklik veya ilgi eksikliği gibi faktörlere işaret eder. Dış
engeller çevre odaklıdır ve finansal sorunlar, aile talepleri, istihdam kısıtlamaları ve benzerleri
gibi çeşitli bağlamsal faktörlere atıfta bulunur.
Her ne kadar algılanan kariyer engelleri ile ilgili bazı bulgular, beklenmedik olumlu etkilerini
ortaya çıkarsa da (örneğin Hirschi, Lee, Porfeli ve Vondracek, 2013; Lindley, 2005)
engellerin sadece engel olarak değil, kariyer gelişiminde zorluk faktörleri olarak da
kullanılabileceğini ima etmektedir (Hirschi ve diğerleri, 2013) ve genellikle kariyer gelişimini
engelleyen olumsuz bir önkoşul olarak araştırılmaktadır. Buna paralel olarak, kariyer
engelleri, kariyer kararsızlığıyla (Albert & Luzzo, 1999; Constantine, Wallace ve Kindaichi,
2005; Creed ve ark., 2004), daha az kariyer planlamasıyla (Cardoso & Moreira, 2009), hazır
bulunuşlulukla (Hirschi, 2011), düşük veya daha az istekle (Creed, Wong ve Hood, 2009;
Jackson, Kacanski, Rust ve Beck, 2006; Kenny, Blustein, Chaves, Grossman ve Gallagher,
2003), lise sonrası kariyer planları üzerinde bir etkiyle (McWhirter ve ark., 2007) ve
çocuklarda kariyer beklentileriyle (Creed, Conlon ve Zimmer Gembeck, 2007)
ilişkilendirilmiştir.
Swanson ve Tokar (1991), kariyer engellerinin üç kategorisini (sosyal / kişilerarası, tutumsal
ve etkileşimli) savunmasına rağmen az sayıda araştırmacı sınıflandırma sistemini
kullanmıştır. Bunlar sosyal / kişilerarası engeller, kişinin etnik kökeni ve gelecekteki evliliği,
çocukları ile ilgili engeller olarak tanımlanmıştır. Tutumsal engeller, temel olarak doğası
gereği içsel olarak karakterize edilirken (örneğin, kendilik kavramı, ilgi alanları ve çalışma
tutumları), etkileşimsel engeller ise demografik özellikler (örn. yaş ve cinsiyet) ile ilgili
zorluklar, iş için hazırlık (örn. deneyim) ve çalışma ortamının kendisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Her ne kadar karmaşık bir durumun analizi için bazı sınıflandırma biçimleri
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gerekli olsa da, gerçekte, çeşitli engeller etkileşip ve üst üste gelmektedir (Swanson ve Tokar,
1991; Swanson ve Woitke, 1997).

2.2. Algılanan Performans
İş performansı, en önemli iş sonuçlarından biridir ve örgütsel başarı veya başarısızlığı
belirleyen son derece önemli bir kriterdir. Campbell (1990), performansı bir çalışanın
doğrudan gözlemlenebilir eylemlerinden oluşan bir davranış, zihinsel eylemler, cevaplar veya
kararlar gibi ürünlerde belirlenmiş hedeflere ulaşma biçiminde örgütsel çıktıların sonuçları
olarak tanımlamıştır. Ojokuku ise (2003), bir standarda göre bir nesneyi tatmin etmek için
gerçekleştirilen eylemlerin bir sonucu olarak klasik bir performans tanımı verdi. Sturo, (2007)
performansı bireyin işini oluşturan görevlerin tamamlanma derecesi olarak tanımlamıştır.
Pattanayak'a (2005) göre, bir çalışanın performansı, gözlemlenebilen ve değerlendirilebilecek
bir görev üzerindeki sonuç davranışlarıdır. Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesinde bir
bireyin yaptığı katkıyı ifade eder.
Çalışan performansı, organizasyonel performansa etkisi olan ve örgüt amaçlarına hizmet eden
bireysel çaba olarak tanımlanmaktadır (Akyol, 2014; Dekoulou & Trivellas, 2015).
Dolayısıyla, işletmeler hedeflerini gerçekleştirmek ve günlük aktivitelerini devam
ettirebilmek için en iyi şekilde performans gösteren çalışanlara ihtiyaç duyarlar (Sonnentag &
Frese, 2002). Performans, ürün ya da hizmet üretimi esnasında veya yönetsel birtakım
faaliyetlerin gerçekleştirilme sürecinde görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinin sonucu
olarak ortaya çıkar. Çok boyutlu bir kavram olan çalışan performansında; iyi bir performans
için sadece görev ve sorumlulukların başarılı bir şekilde yerine getirilmesi yeterli olmayıp
çalışan bireyin aynı zamanda, olumlu bir örgütsel vatandaşlık davranışı göstermesi ve
organizasyona ters düşen davranışlar göstermemesi beklenir (Robbins & Judge, 2011;
Viswesvaran & Ones, 2000).
Akademik personelin performansının tanımına gelindiğinde, Eğitimci kelimesi öğretim veya
eğitim sağlayan bir kişi anlamına gelir (Nadarajah, 2012, 107). Bu da yüksek öğretim
sektöründeki öğretim elemanları ve idari personelle ilişkilendirilir. Üniversiteler, iyi bir
eğitim geçmişine sahip ve yükseköğretimde öğretmenlik deneyimi olan nitelikli akademik
kadro kurmaya çalışmaktadır. Bunun nedeni, üniversite eğitiminde kaliteyi artırma çabasıdır.
En nitelikli ve tecrübeli akademik kadro, üniversitelerin üst düzey eğitim kurumları arasında
yer alması için performanslarını geliştirmeye ve artırmaya yardımcı olacaktır (Vlachos, 2009).

2.3. Kariyer Engelleri ve Algılanan Performans
Yabancı literatür taramasında kariyer engelleri konusunda bir çok araştırma yapılmış ve bu
konu yıllar öncesine dayanmakta (Crites, 1969) olmasına rağmen Türkçe literatürde çok fazla
yer almamaktadır. Türkçe literatürde bu konu hakkında daha çok kadın kariyer engelleri ve
cam tavan sendromu (Örücü vd., 2007; Taşkın ve Çetin, 2012; Alaçam ve Altuntaş, 2015;
Bingöl, 2017) üzerinde durulmuştur. Ayrıca akademisyenlerin kariyer engellerinin iş tatmini
ve örgütsel bağlılığa etkileri ile ilgili çalışmalar olmasına karşılık akademisyenlerin kariyer
engellerinin algılanan performansa etkisi ile ilgili herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır.
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Akademisyenlerin kendi kariyerleri önünde engel olarak düşündükleri bazı kavramların,
sergileyebilecekleri performansları ile aralarında bir ilişkinin olabileceğinin düşünüldüğü bu
araştırmada alt problemler şunlardır:
1. Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algıladıkları performansları yaşlarına göre anlamlı
düzeyde farklılaşmakta mıdır?
2. Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algıladıkları performansları medeni durumlarına
göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
3. Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algıladıkları performansları akademik unvana göre
anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
4. Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algıladıkları performansları çalışılan birime göre
anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
5. Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algıladıkları performansları arasında ilişki var
mıdır?
3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada akademisyenlerin kariyer engelleri ile algıladıkları performans arasındaki ilişki
incelenmiştir. Ayrıca akademisyenlerin kariyer engellerinin ve algıladıkları performanslarının
cinsiyet, idari görev, akademik unvan ve medeni durumları açısından incelendiğinden,
araştırmanın yöntemi genel tarama modeli olarak belirlenmiştir.
3.2. Evren ve Örneklem
Amasya Üniversitesi’nde 2019 Ocak itibari ile görev yapan 587 öğretim elemanı
bulunmaktadır. Bu gruptan oransız elaman örneklem yoluyla toplam 147 öğretim elamanına
ulaşılmış ancak bazı ölçeklerin yanlış ve eksik doldurulması nedeniyle, toplam 142 öğretim
elamanı örneklemi oluşturmuştur.
3.3. Veri Toplama Aracı ve Analizi
Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla “Kadın
Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği” (KEÖ) Alaçam ve Altuntaş (2015), “Akademik
Performans Algı Ölçeği” (APAÖ) Gür (2017) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel
Bilgi formu kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada katılımcıların, cinsiyet, medeni durum, idari görev ve
akademik unvanlarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi
formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda yukarıda belirtilen değişkenlerle ilgili kapalı uçlu
sorular sorulmuş ve araştırmaya katılan çalışanlardan kendilerine uygun seçeneği
işaretlemeleri istenmiştir.
Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği – Revize edilmiş: Bu ölçek, katılımcıların
karşılaştıkları belirli engelleri ve bu engellerin kariyer gelişimlerini ne ölçüde etkilediğini
değerlendirmek için Alaçam ve Altuntaş (2015) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek toplam 40
madde ile 4 alt faktörden (“örgüt kültürü ve politikaları”, “çoklu rol üstlenme”, “örgütsel
Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1202

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
koşullar” ve “kalıplaşmış önyargılar”) oluşmaktadır. Katılımcıların tepkilerini ölçmek için, bu
ölçekteki maddelerin karşılığı olarak, “1” (Kesinlikle Katılmıyorum), “5” (Kesinlikle
Katılıyorum) olmak üzere beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada ölçeğin güvenirlik
katsayısı 0,932 bulunmuştur.
Akademik Performans Algı Ölçeği:
Akademisyenlerin performans algılarının ölçülmesinde; Gür (2017) tarafından geliştirilen
Akademik Performans Algı Ölçeği kullanılmıştır. 26 soru ve 5 boyuttan (“yabancı dil özyeterliği”, “bilimsel araştırma öz-yeterliği”, “teknoloji öz-yeterliği”, “etkili ders anlatımı” ve
“dış etmenler karşısında öz-yeterlik”) oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,869 olarak tespit
edilmiştir. Ölçeğin 19 maddesi pozitif 7 maddesi ise negatiftir. Ölçekten alınabilecek en
yüksek puan 130, en düşük puan 26'dır. Araştırmada cevaplar 5’li Likert ölçeği ile alınmıştır.
Çalışmada elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 20 programına aktarılarak analizler
tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde katılımcılara ait tanımlayıcı özelliklerde kişi
sayısı ve yüzdelik dilimlerine yer verilmiştir.
4. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırmada toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen
bulgular yer almıştır. Elde edilen bulgular araştırmada cevabı aranan sorulara uygun bir sırada
verilmiştir. Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algıladıkları performans düzeylerinin yaşa
göre farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için Anova analizi
yapılmıştır. Yapılan analize ilişkin bulgular tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 10: Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının yaşa göre
farklılaşmasına ilişkin Anova testi sonuçları
Faktör

Kariyer
Engeli

Performans

Yaş

N

X

SS

26-34
35-43
44-51
51 üzeri
26-34
35-43
44-51
51 üzeri

63
51
15
13
63
51
15
13

3,11
2,95
2,83
2,35
3,68
3,54
3,71
3,63

0,53
0,60
0,72
0,77
0,52
0,55
0,48
0,67

F

P

5,92

0,01

0,68

0,56

Tablo 1’de akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının yaşlarına göre
farklılaşmasına ilişkin Anova testi bulguları incelendiğinde, kariyer engelleri ile yaşları
arasında anlamlı farklılık bulunmuş F=5,92 (p<0,05) olmasına karşın performansları ile
yaşları arasında anlamlı bir fark F=0,68 (p>0,05) bulunamamıştır.
Post Hoc testlerinden Tukey testine göre kariyer engelleri ile yaşları arasındaki farklılığın
nedeni 26-34 ve 35-43 yaş aralığındaki akademisyenlerin algılarından kaynaklanmaktadır.
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Tablo 11: Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının cinsiyete
göre farklılaşmasına ilişkin t testi sonuçları
Faktör
Kariyer
Engeli
Performans

Cinsiyet

N

X

SS

Kadın

51

3,65

0,58

Erkek

91

3,62

0,52

Kadın

51

2,97

0,57

Erkek

91

2,95

0,67

F

P

0,72

0,75

1,82

0,88

Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performans düzeyinin cinsiyete göre
farklılaşmasına ilişkin bulgular incelendiğinde erkeklerin kariyer engeli ortalamalarının
x=3,62; kadınların x=3,65 olduğu, erkeklerin performans ortalamalarının x=2,95; kadınların
ise x=2,97 olduğu görülmektedir. Araştırma çerçevesinde yapılan t-testi sonuçlarına göre
kariyer engelleri ile cinsiyet arasında (0,75> 0.05) anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Araştırma sonuçlarına göre algılanan performans ile cinsiyet arasında (0,88>0.05) anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır.
Tablo 12: Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının medeni
duruma göre farklılaşmasına ilişkin t testi sonuçları
Faktör

Medeni
Durum

N

X

SS

Kariyer
Engeli

Evli

94

2,92

0,67

Bekâr

48

3,02

0,55

Evli

94

3,63

0,50

Bekâr

48

3,62

0,61

Performans

F

P

4,45

0,38

2,49

0,91

Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performans düzeyinin medeni duruma göre
farklılaşmasına ilişkin bulgular incelendiğinde evlilerin kariyer engeli ortalamalarının x=2,92;
bekârların x=3,02 olduğu, evlilerin performans ortalamalarının x=3,63; bekârların ise x=3,62
olduğu görülmektedir. Araştırma çerçevesinde yapılan t-testi sonuçlarına göre kariyer
engelleri ile medeni durum arasında (0,38>0.05) anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca
araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise algılanan performans ile medeni durum arasında
(0,91>0.05) anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
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Tablo 13: Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının mesleki
kıdeme göre farklılaşmasına ilişkin Anova testi sonuçları
Faktör

Kariyer
Engeli

Performans

Mesleki
Kıdem (Yıl)
1-5
6-10
11-15
16-20
20 üzeri
1-5
6-10
11-15
16-20
20 üzeri

N

X

SS

48
50
11
7
26
48
50
11
7
26

3,21
2,99
2,77
2,63
2,57
3,66
3,62
3,59
3,39
3,67

0,47
0,56
0,67
0,62
0,78
0,44
0,58
0,61
0,81
0,54

F

P

5,80

0,00

0,43

0,78

Tablo 4’te akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının mesleki kıdeme
göre farklılaşmasına ilişkin Anova testi bulguları incelendiğinde, kariyer engelleri ile mesleki
kıdem arasında anlamlı farklılık bulunmuş F=5,80 (p<0,05) olmasına karşın performansları ile
mesleki kıdemleri arasında anlamlı bir fark F=0,43 (p>0,05) bulunamamıştır. Kariyer
engelleri ile mesleki kıdem arasındaki farklılığın kaynağını test etmek için Post Hoc
testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Farklılığın yönü (1-5 yıl ile 20 yıl üzeri, 6-10 yıl ile 20
yıl üzeri) şeklinde bulunmuştur.
Tablo 14: Akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının unvana
göre farklılaşmasına ilişkin Anova testi sonuçları
Faktör

Kariyer
Engeli

Performans

Unvan

N

X

SS

Arş. Gör.
Öğr. Gör.
Dr. Öğr. Üy.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Arş. Gör.
Öğr. Gör.
Dr. Öğr. Üy.
Doç. Dr.
Prof. Dr.

14
70
33
14
11
14
70
33
14
11

3,08
3,10
2,85
3,01
2,11
3,64
3,57
3,68
3,69
3,76

0,59
0,59
0,67
0,37
0,45
0,69
0,51
0,66
0,37
0,20

F

P

7,21

0,00

0,50

0,73

Tablo 5’te akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının unvana göre
farklılaşmasına ilişkin Anova testi bulguları incelendiğinde, kariyer engelleri ile unvan
arasında anlamlı farklılık bulunmuş F=5,80 (p<0,05) olmasına karşın performansları ile
unvanları arasında anlamlı bir fark F=0,43 (p>0,05) bulunamamıştır. Post Hoc testlerinden
Tukey testine göre kariyer engelleri ile unvan arasındaki farklılığın nedeni Prof. Dr. ile diğer
unvana sahip (Arş. Gör., Öğr. Gör., Dr. Öğr. Üy. ve Doç. Dr.) akademisyenlerin algılarından
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kaynaklanmaktadır. Bu sonuca göre kariyerinin alt basamaklarında olan bir akademisyenin en
üst basamaktaki akademisyenlere göre daha çok kariyer engeliyle karşılaştığı söylenebilir.
Tablo 15: Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi
Değişkenler
1.Yabancı Dil Öz-Yeterlilik

1

2

3

4

5

6

9

1

3.Teknoloji Öz-yeterlilik

,186* 595**

4.Etkili Ders Anlatımı

,032 ,491** ,761**

5.Dış Etmenler Öz-Yeterlilik

,071 ,317** ,403** ,388**

1
1
1

6.Örgüt Kültürü

-,190* ,065

7. Çoklu Rol Üstlenme

-,091 -,094 -,075 -,095 -,206* ,366**

9. Kalıplaşmış Önyargılar

8

1

2.Bilimsel Araştırma Öz-Yeterlilik ,199*

8. Örgütsel Koşullar

7

-,022 -,003 -,167*

1
1

-,230** -,018 -,087 -,113 -,282** ,595** ,404**

1

-,145 -,177* -,164 -,268** -,451** ,384** ,342** ,504**

1

**p<0,01 ve *p<0,05 değerinde anlamlı

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla korelasyon analizi
yapılmış ve sonuçlar tablo 6’da gösterilmiştir. Tablo 6’daki verilere göre, araştırmanın
bağımsız değişkenleri olan “örgüt kültürü ve çoklu rol üstlenme” ile bağımlı değişken “dış
etmenler karşısında öz-yeterlik” arasında, bağımsız değişken olan “kalıplaşmış önyargılar” ile
bağımlı değişken “bilimsel araştırma öz-yeterlilik” arasında % 5 anlamlılık düzeyinde negatif
yönlü ilişki; diğer bağımsız değişken “örgütsel koşullar” ile bağımlı değişkenler “yabancı dil
öz-yeterlilik ve dış etmenler öz-yeterlilik” arasında, bağımsız değişken “kalıplaşmış
önyargılar” ile bağımlı değişkenler “bilimsel araştırma öz-yeterlilik, etkili ders anlatımı ve dış
etmenler öz-yeterlilik arasında % 1 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü ilişki olduğu bulgusu
elde edilmiştir. Elde edilen bulgular bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında
regresyon analizi kurulabileceğini göstermiştir.
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Tablo 16: Akademisyenlerin kariyer engelleri ile performans düzeyleri arasındaki
ilişkinin regresyon analizi sonuçları
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

B

St. Ha.

ß

t

p

Yabancı Dil
Öz-yeterliği

Örgüt Kültürü
Çoklu Rol Üstlenme
Örgütsel Koşullar
Kalıplaşmış Önyargılar

-0,084
0,021
-0,166
-0,044

0,109
0,098
0,108
0,128

-0,081
0,020
-0,173
-0,033

-0,774
0,214
-1,534
-0,342

0,440
0,831
0,127
0,733

Ad. R2=0,031

F=2,125

R=0,242
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

B

St. Ha

ß

t

p

Bilimsel
Araştırma Özyeterliği

Örgüt Kültürü
Çoklu Rol Üstlenme
Örgütsel Koşullar
Kalıplaşmış Önyargılar

0,139
-0,078
0,028
-0,242

0,089
0,080
0,088
0,105

0,164
-0,091
0,036
-0,226

1,558
-0,978
0,318
-2,311

0,122
0,330
0,751
0,022

Ad. R2=0,031

F=2,128

R=0,242
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

B

St. Ha

ß

t

p

Teknoloji Özyeterliği

Örgüt Kültürü
Çoklu Rol Üstlenme
Örgütsel Koşullar
Kalıplaşmış Önyargılar

0,061
-0,027
-0,027
-0,172

0,089
0,080
0,088
0,104

0,074
-0,032
-0,035
-0,164

0,690
-0,336
-0,308
-1,650

0,492
0,737
0,759
0,101

Ad. R2=0,002

F=1,087

R=0,175
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

B

St. Ha

ß

t

p

Etkili Ders
Anlatımı

Örgüt Kültürü
Çoklu Rol Üstlenme
Örgütsel Koşullar
Kalıplaşmış Önyargılar

0,157
-0,036
-0,039
-0,402

0,113
0,102
0,112
0,133

0,145
-0,032
-0,039
-0,292

1,394
-0,352
-0,350
-3,030

0,165
0,726
0,727
0,003

Ad. R2=0,059

F=3,197

R=0,292
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

B

St. Ha

ß

t

p

Dış Etmenler
Karşısında
Öz-yeterlik

Örgüt Kültürü
Çoklu Rol Üstlenme
Örgütsel Koşullar
Kalıplaşmış Önyargılar

0,050
-0,041
-0,066
-0,402

0,074
0,067
0,074
0,088

0,065
-0,052
-0,092
-0,412

0,677
-0,605
-0,895
-4,596

0,499
0,546
0,372
0,000

Ad. R2=0,189

F=9,191

R=0,460

Araştırmada, “örgüt kültürü, çoklu rol üstlenme, örgütsel koşullar ve kalıplaşmış önyargılar”
bağımsız değişkenleri; “yabancı dil öz-yeterliği, bilimsel araştırma öz-yeterliği, teknoloji özyeterliği, etkili ders anlatım ve dış etmenler karşısında öz-yeterlik” bağımlı değişkenleri
bulunmaktadır. Araştırmada, bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenler üzerindeki etkisinin

Tam Metin Kitabı

17-19 Mayıs 19

1207

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
ortaya çıkartılması amacıyla çok değişkenli regresyon analizi modeli kullanılmış olup
sonuçlar, Tablo 7’deki gibi tespit edilmiştir.
Tablodaki anlamlılık düzeyleri incelendiğinde akademisyenlerin kariyer engellerinin “örgüt
kültürü (0,440), çoklu rol üstlenme (0,831), örgütsel koşullar (0,127) ve kalıplaşmış
önyargılar (0,733)” bağımsız değişkenleri ile yabancı dil öz-yeterliği performansları arasında
bir ilişki bulunamamıştır. Diğer bir ifade ile kariyer engelleri akademisyenlerin yabancı dil
öz-yeterliği performanslarını etkilememektedir.
Tablo 7’deki veriler ışığında akademisyenlerin kariyer engellerinin “örgüt kültürü (0,122),
çoklu rol üstlenme (0,330) ve örgütsel koşullar (0,751)” bağımsız değişkenleri ile “bilimsel
araştırma öz-yeterliği performansları” arasında bir ilişki bulunamamıştır. Buna karşın kariyer
engellerinin “kalıplaşmış önyargılar” bağımsız değişkeni ile “bilimsel araştırma öz-yeterliği
(0,022) performansları” arasında ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile akademisyenlerin
örgüt kültürü, çoklu rol üstlenme ve örgütsel koşullar nedenli kariyer engelleri bilimsel
araştırma öz-yeterliği performanslarını etkilememekte, ancak kalıplaşmış önyargılar nedenli
kariyer engelleri etkilemektedir.
Kalıplaşmış önyargılar nedenli kariyer engellerinin bilimsel araştırma öz-yeterliği
performansına etki düzeyini belirlemek için R ve R2 değerlerinin de değerlendirilmesi
gerekmektedir. Tablo 7 incelendiğinde, elde edilen R değeri (0,242) sonucunda kalıplaşmış
önyargılar nedenli kariyer engelleri ile bilimsel araştırma öz-yeterliği performansı arasında
güçlü olmasa da doğru orantılı bir ilişki olduğu görülmektedir. Düzeltilmiş R2 değeri (0,031)
göz önüne alındığında kalıplaşmış önyargılar nedenli kariyer engellerinin bilimsel araştırma
öz-yeterliği performansını % 3 düzeyinde etkilediği görülmektedir.
Kalıplaşmış önyargıların, bilimsel araştırma öz-yeterliği üzerinde anlamlı düzeyde (t= -2,311;
p<0,05) ve negatif etkisinin (ß= -0,226) olduğu; diğer bir ifadeyle kalıplaşmış önyargılar
algısında 1 birimlik artış olduğunda bilimsel araştırma öz-yeterliği düzeyinde 0,23 birimlik
azalma olduğu tespit edilmiştir. Regresyon modeli sonucu oluşan denklem aşağıdaki gibidir;
Bilimsel araştırma öz-yeterliği = -0,242- 0,226*Kalıplaşmış önyargılar
Tablodaki anlamlılık düzeyleri incelendiğinde akademisyenlerin kariyer engellerinin “örgüt
kültürü (0,492), çoklu rol üstlenme (0,737), örgütsel koşullar (0,759) ve kalıplaşmış
önyargılar (0,101)” bağımsız değişkenleri ile teknoloji öz-yeterliği performansları arasında bir
ilişki bulunamamıştır. Diğer bir ifade ile kariyer engelleri akademisyenlerin teknoloji özyeterliği performanslarını etkilememektedir.
Tablo 7’daki veriler ışığında akademisyenlerin kariyer engellerinin “örgüt kültürü (0,165),
çoklu rol üstlenme (0,726) ve örgütsel koşullar (0,727)” bağımsız değişkenleri ile “etkili ders
anlatımı performansları” arasında bir ilişki bulunamamıştır. Buna karşın kariyer engellerinin
“kalıplaşmış önyargılar” bağımsız değişkeni ile “etkili ders anlatımı (0,003) performansları”
arasında ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile örgüt kültürü, çoklu rol üstlenme ve örgütsel
koşullar nedenli kariyer engelleri akademisyenlerin etkili ders anlatımı performanslarını
etkilememekte, ancak kalıplaşmış önyargılar nedenli kariyer engelleri etkilemektedir.
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Kalıplaşmış önyargılar nedenli kariyer engellerinin etkili ders anlatımı performansına etki
düzeyini belirlemek için R ve R2 değerlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Tablo 7
incelendiğinde, elde edilen R değeri (0,292) sonucunda kalıplaşmış önyargılar nedenli kariyer
engelleri ile etkili ders anlatımı performansı arasında güçlü olmasa da doğru orantılı bir ilişki
olduğu görülmektedir. Düzeltilmiş R2 değeri (0,031) göz önüne alındığında kalıplaşmış
önyargılar nedenli kariyer engellerinin etkili ders anlatımı performansını % 3 düzeyinde
etkilediği görülmektedir.
Kalıplaşmış önyargıların, etkili ders anlatımı üzerinde anlamlı düzeyde (t= -3,030; p<0,05) ve
negatif etkisinin (ß= -0,292) olduğu; diğer bir ifadeyle kalıplaşmış önyargılar algısında 1
birimlik artış olduğunda etkili ders anlatımı düzeyinde 0,29 birimlik azalma olduğu tespit
edilmiştir. Regresyon modeli sonucu oluşan denklem aşağıdaki gibidir;
Etkili ders anlatımı = -0,402- 0,292*Kalıplaşmış önyargılar
Tablo 7 incelendiğinde akademisyenlerin kariyer engellerinin “örgüt kültürü (0,499), çoklu
rol üstlenme (0,546) ve örgütsel koşullar (0,372)” bağımsız değişkenleri ile “dış etmenler
karşısında öz-yeterlik performansı” arasında bir ilişki bulunamamıştır. Buna karşın kariyer
engellerinin “kalıplaşmış önyargılar” bağımsız değişkeni ile “dış etmenler karşısında özyeterlik (0,000) performansı” arasındaki ilişkiyi gösteren modelin uyumlu olduğu (F=9,191;
p<0,05) tespit edilmiştir. R2 değerinin 0,189 olduğu, Kalıplaşmış önyargılar değişkeninin, “dış
etmenler karşısında öz-yeterlik” değişkenindeki değişim nedeninin %19’unu açıkladığı
görülmektedir. Kalıplaşmış önyargıların dış etmenler karşısında öz-yeterlik üzerinde anlamlı
düzeyde (t= -4,596; p<0,05) ve negatif etkisinin (B= -0,412) olduğu; diğer bir ifadeyle
kalıplaşmış önyargılar algısında 1 birimlik artış olduğunda, dış etmenler karşısında öz-yeterlik
düzeyinde 0,41 birimlik azalma olduğu tespit edilmiştir. Regresyon modeli sonucu oluşan
denklem aşağıdaki gibidir;
Dış etmenler karşısında öz-yeterlik = 4,568 - 0,241*Kalıplaşmış önyargılar
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Amasya Üniversitesi akademisyenlerinin kariyer engelleri ile algılanan performansları
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda; öğretim elemanları
için kariyer kavramı çok önemli bir konudur. Bu nedenle öğretim elemanlarının kariyer
basamakları, bu konudaki tartışmaların en önde gelen kısımlarındandır. Akademik yükselme
ve atamalar akademisyenlerin bir araya geldiklerinde en çok tartıştıkları konu olmaktadır.
Akademisyenlerin özellikle yükselme ve atama konularında yaşanan sıkıntılar en çok
kaygılandığı konu olmaktadır ve yaşadıkları bu kaygı, iş performanslarını doğrudan
etkilemektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, akademisyenlerin kariyer engelleri ile
algılanan performansları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre kariyer
engellerindeki bazı değişmelerin akademisyenlerin performans algılamalarını etkilediği
bazılarının ise etkilemediğine ulaşılmıştır. Başka bir değişle, kariyer engellerinin örgüt
kültürü, çoklu rol üstlenme ve örgütsel koşullar alt boyutlarının, akademisyenlerin performans
algılamalarını etkilemediği fakat kalıplaşmış önyargılar alt boyutunun, akademisyenlerin
performans algılamalarını olumsuz etkilediği söylenebilir.
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Araştırma sonuçlarına göre kariyer engelleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde kariyer engelleri konusunda yapılmış
en fazla çalışmanın bulunduğu alanın cinsiyetle ilgili alan olduğu karşımıza çıkmaktadır
(Tükeltürk ve Perçin, 2008; Özyer ve Orhan, 2012; Doğan ve Bozgeyikli, 2014; Amil, 2015).
Kariyer engelleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunamaması literatürle çelişen bir
araştırma bulgusudur. Elde edilen diğer bir bulgu da algılanan performans ile cinsiyet
arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Alanda yapılan çalışmalarda, performans
değerlendirmelerine bakıldığında cinsiyetçilik temalı araştırmaların sonuçlarından bazı farklı
görüşler olduğu görülmektedir. Bazı çalışmalarda erkeklerin kadınlara göre performanslarının
görece daha yüksek olarak değerlendirildikleri, bazı araştırmalarda bunun tam tersine
kadınların performanslarının daha yüksek değerlendirildiği, bazı araştırmalarda ise tarafsız
olduğu ifade edilmektedir (Millmore, Biggs ve Morse, 2007; Amil, 2015; Santos, 2016;
Bingöl, 2017).
Araştırmada cevabı aranan bir diğer soru da akademisyenlerin medeni durumlarına göre
performans ve kariyer engeli algılarının farklılaşma durumuydu. Araştırma sonuçlarına göre
algılanan performans ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Araştırma kapsamında akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının
mesleki kıdeme göre farklılaşmasına ilişkin bulgular incelendiğinde, kariyer engelleri ile
mesleki kıdem arasında anlamlı farklılık bulunmuş olmasına karşın performansları ile mesleki
kıdemleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kariyer engelleri ile mesleki kıdem
arasındaki farklılığa baktığımızda genç akademisyenler, üniversitede yeni ve tecrübesiz
olmaları nedeniyle tecrübeli akademisyenlere göre daha fazla kariyer engeliyle karşılaşıyor
olabilir.
Araştırma sonuçlarına göre akademisyenlerin kariyer engelleri ile algılanan performanslarının
unvana göre farklılaşmasına ilişkin bulgular incelendiğinde, kariyer engelleri ile unvan
arasında anlamlı farklılık bulunmuş olmasına karşın performansları ile unvanları arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuca göre kariyerinin alt basamaklarında olan
akademisyenlerin en üst basamaktaki akademisyenlere göre daha çok kariyer engeliyle
karşılaştığı söylenebilir. Öğretim görevlilerinin ve araştırma görevlerinin yüksek lisans veya
doktora eğitimlerinin devam ediyor olması ve akademik anlamda ders dışı sorumluluklarının
daha yüksek olması gibi nedenler ile bu farklığın çıkmış olduğu yorumunu yapmak yanlış
olmayacaktır.
Araştırmada, akademisyenlerin kariyer engellerinin örgüt kültürü, çoklu rol üstlenme, örgütsel
koşullar ve kalıplaşmış önyargılar bağımsız değişkenleri ile yabancı dil öz-yeterliği
performansları arasında bir ilişki bulunamamıştır. Diğer bir ifade ile kariyer engelleri
akademisyenlerin yabancı dil öz-yeterliği performanslarını etkilememektedir. Ayrıca
akademisyenlerin örgüt kültürü, çoklu rol üstlenme ve örgütsel koşullar nedenli kariyer
engelleri bilimsel araştırma öz-yeterliği performanslarını etkilememekte, ancak kalıplaşmış
önyargılar nedenli kariyer engelleri bilimsel araştırma öz-yeterliği performanslarını
etkilemektedir. Kalıplaşmış önyargılar nedenli kariyer engelleri ile bilimsel araştırma özyeterliği performansı arasında güçlü olmasa da doğru orantılı, anlamlı düzeyde ve negatif
yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Akademisyenlerin mesai saatleri dışında çalışmayı
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sevmeme, akademik eğitim fırsatlarından diğer akademisyenlerle eşit şekilde yararlanamama
ve akademik yaşamın güçlükleri ile baş edememe korkusu gibi önyargılardan etkilenmesi ile
bu farklığın çıkmış olduğu yorumunu yapabiliriz.
Araştırma kapsamında akademisyenlerin kariyer engellerinin örgüt kültürü, çoklu rol
üstlenme, örgütsel koşullar ve kalıplaşmış önyargılar bağımsız değişkenleri ile teknoloji özyeterliği performansları arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Araştırmadaki veriler ışığında örgüt kültürü, çoklu rol üstlenme ve örgütsel koşullar nedenli
kariyer engelleri akademisyenlerin etkili ders anlatımı performanslarını etkilememekte, ancak
kalıplaşmış önyargılar nedenli kariyer engelleri akademisyenlerin etkili ders anlatımı
performanslarını etkilemektedir. Bu sonuca göre kalıplaşmış önyargılar nedenli kariyer
engelleri ile etkili ders anlatımı performansı arasında güçlü olmasa da doğru orantılı, anlamlı
düzeyde ve negatif bir ilişki olduğu görülmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre akademisyenlerin kariyer engellerinin örgüt kültürü, çoklu rol
üstlenme ve örgütsel koşullar bağımsız değişkenleri ile dış etmenler karşısında öz-yeterlik
performansı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Buna karşın kariyer engellerinin kalıplaşmış
önyargılar bağımsız değişkeni ile dış etmenler karşısında öz-yeterlik performansı arasında
negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan bu araştırma, sadece kadın çalışanlar yanında erkek çalışanları da incelemesi ve
kariyer engelleri ile akademisyenler üzerine yapılması bakımından önem taşımaktadır.
Performansla ve kariyer engelleriyle ilgili alanyazına katkı sunması beklenmektedir
Bulgular dikkate alındığında, akademik kariyer başarısındaki engelleri azaltmak için bazı
önlemler geliştirilebilir. Ayrıca, insan kaynakları yöneticileri, kariyer engelleri ve kariyer
başarısı ile ilgili olarak kadın-erkekler ve farklı unvandaki akademisyenler arasında
homojenliği üstlenememektedir (Nabi, 2001). Kariyer başlangıçlarında, tecrübesiz
akademisyenlerin ekip çalışmasıyla araştırma merkezleri, araştırma projeleri ya da akran
rehberlik girişimleriyle bütünleşmesini sağlayan bir çalışma kültürünün teşvik edilmesi
faydalı olacaktır. Buna karşılık, destek personelinin ve idari iş yüklerinin daha iyi tahsis
edilmesi veya sağlanması, üst düzey akademisyenlerin daha yararlı faaliyetler yürütmelerini
sağlayacaktır (örneğin, mentorluk ve danışmanlık rolleri).
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YURTDIŞINDA ÇALIŞIP ÜLKESİNE GELEN İŞGÜCÜNÜN KENDİ KENTLERİNE
EKONOMİK VE SOSYAL KATKILARI: BAYBURT ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN
Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK
Bayburt Üniversitesi

Özet
İkinci Dünya Savaşı sonrası dış kaynak desteği ile tarımda makineleşme sonrası kırdan kente
göç hızlanmış, tarımdaki işgücü fazlası büyük kentlerde geçim kaynakları arama amacıyla
kentlerde geçim kaynağı aramışlardır. 2. Dünya savaşı sonrasında Almanya, Fransa ve İsviçre
başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesi, sanayileşmeye kaldıkları yerden devam ederken,
işgücüne duydukları ihtiyacı, gelişmekte olan ülkelerin fazla işgücünden yararlanarak giderme
yolunu seçmişlerdir. Türkiye’den de 1950’lerden başlayarak yoğun olarak Almanya ve
Fransa’ya yönelen işgücü göçü ilk kuşak göçmenlerin emeklilik süreciyle beraber tersine göç
veya mevsimlik göç olarak gerçekleşmeye başlamıştır.
Tarımda verim düşüklüğü, coğrafi ve ekonomik koşullar Bayburt’ta çok sayıda yurttaşın
gerek yurt içine gerekse yurt dışına çalışma amacıyla gitmesine yol açmıştır. Nüfusu en fazla
göç veren il sıralamasında önlerde yer alan kentten yurt dışına göç edenlerin sayısı ise
oldukça fazladır. 1989 yılında il olan kenttin ekonomik olarak Türkiye kentsel gelişmişlik
sıralamasındaki yeri çok gerilerde bulunmaktadır. İlin gelişiminde 2008 yılında kurulan
üniversitenin ekonomik olarak önemli ölçüde olumlu etkisi olmasına karşın, kenttin ekonomik
gelişmesine yönelik yatırım yapacak olan yeterli yerel girişimci olmaması bu gelişme hızının
düşük olmasında önemli bir etkendir. Yurtdışında çok sayıda işgücü göçü veren kentte
yurtdışındaki birikimlerini kentte yatırım yaparak değerlendirmek isteyen kenttaşlar olmasına
karşın bunun yeterli düzeyde olup olmadığı tartışmalıdır.
Bu çalışmada, yurtdışına çalışmak üzere gidip, uzun yıllar çalıştıktan sonra, yurtdışındaki
birikimleriyle doğdukları kente yatırım yapan kişilerin kaynaklarını hangi alanlarda
kullandıkları, kentten ne bekledikleri, kente ekonomik, sosyal olarak ne düzeyde katkı
sunmayı düşündüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın kapsamı Bayburt ili
merkezi ile sınırlı olup, derinlemesine görüşme yöntemi uygulanarak yürütülmektedir. Yarı
yapılandırılmış sorularla elde edilecek veriler üzerinden analiz yapılacaktır. Çalışma sonunda,
yurtdışında çalışarak birikim sağlayan yurtdışı işgününün birikimlerinin değerlendirilmesinde
ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği, nasıl bir yönlendirme hizmetine ihtiyaç duyulduğu
tartışılmakta ve öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yurtdışı göç, Göçmen işgücü, Tersine göç
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THE ECONOMIC AND SOCIAL CONTRIBUTIONS OF THE LABOR FORCE
COMING BACK FROM ABROAD TO THEIR CITY OF BIRTH:
BAYBURT SAMPLE

Abstract
After the 2nd World War, with the support of external resources, migration from rural to
urban areas has accelerated after mechanization in agriculture and the labor surplus in
agriculture has migrated to the big cities in search of livelihoods. While, after 2nd World War,
many European countries, mainly Germany, France and Switzerland
continued
industrialization they have chosen to solve their need for work force by taking advantage of
the surplus labour of developing countries. Labour migration from Turkey, which began in
the 1950s, has started to take place as a cyclical migration or seasonal migration with the
retirement process of first generation immigrants from Germany and France.
In this sense low agricultural productivity, geographical and economic conditions have forced
many citizens in Bayburt to go to work both domestically and abroad. The number of
migrants who migrated from the city, which ranks first in the ranking of the most emigrant
provinces, is quite high. The city, which is ranked lower in the ranking of urban development
in Turkey, became a province in 1989. Although the university established in 2008 has a
significant positive effect on the development of the province, the lack of sufficient local
entrepreneurs to invest in the economic development of the city is an important factor in the
low rate of development. Even there are many people from Bayburt abroad who want to
evaluate their foreign investments by investing into their city of birth, it is controversial
whether this is sufficient or not.
In this study, it is aimed to determine how the people who worked for many years abroad and
who wants to invest in the city where they are born in, in which areas they use their
resources, what are their expectations from the city and how they want to contribute for the
economic or social development of the city. The scope of the research is limited to the center
of Bayburt and is conducted by using in-depth interview method. Analysis will be made on
the data to be obtained with semi-structured questions. At the end of the study, it is discussed
what kind of work should be done in evaluating the savings of working abroad and what kind
of guidance service is needed and also suggestions are presented.
Keywords: International Migration, Migrant Workforce, Reverse Migration
1. GİRİŞ
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ulus-devlet inşa projesinin bir parçası olarak büyük
oranda gayri-Müslim Türk vatandaşının ülkeden göçü bir kenara bırakıldığında, Türkiye’den
yurtdışına göç hareketleri 1960’lı yıllara kadar sınırlı kalmıştır. Bu durum II. Dünya Savaşı
sonrası ortaya çıkan istihdam açığını kapatmak isteyen Avrupa ülkeleri Türkiye ile göçmen
işçilerin seçilmesi, işe alma ve işçilere ödenecek ücretler ile ilgili genel şartları düzenleyen
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anlaşmaların yapılması ile büyük bir ivme kazanmıştır. Bu anlaşmaların ilki 30 Ekim 1961
yılında Almanya ile imzalanmış ve ilk etapta 450 kişilik işçi grubu Haydarpaşa garından
Almanya’nın Düsseldorf kentine hareket etmiştir. Bu anlaşmayı; 1964 yılında Avusturya,
Hollanda ve Belçika; 1965 yılında Fransa; 1967 yılında İsveç ve Avustralya, 1971’de İsviçre,
1973’te Danimarka ve 1981’de Norveç ile imzalanan anlaşmalar takip etmiştir. Bu göç süreci
farklı oranlarda ve farklı niteliklerde halen devam etmektedir. Bu süreç, göç veren kentlerin
daha da küçülerek işlevsiz hale gelmelerine yol açmaktadır.
Göç veren kentlerin giderek işlevsiz hale gelmeleri nedeniyle, bu yerlerin tarım,
hayvancılık ve turizm gibi ekonomik olanaklarından ülke ekonomisi yararlanma imkânını
kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır (Bahar & Bingöl, 2010:55). Bayburt ili her ne kadar
Türkiye’nin en küçük illerinden biri olsa da özellikle konumu, yeryüzü şekilleri ve iklimi
itibariyle önemli ölçüde büyük baş hayvan yetiştiren illerimizden biri konumundadır. Bu ilden
başka illere ve yurt dışına yönelik olarak gerçekleşen göç Türkiye de hayvancılık açısından
büyük bir kayıp anlamına da gelmektedir. Bu çalışmanın amacı da Bayburt özelinde
yurtdışından memleketlerine dönen gurbetçilerin, birikimlerini yatırıma dönüştürürken,
edindikleri olumlu olumsuz tecrübeleri tespit etmek, kente sağladıkları ekonomik ve sosyal
katkıları ortaya çıkarmak ve bu yatırımları daha etkili ve verimli kullanabilmenin yollarını
keşfetmektir. Çalışmanın kapsamı Bayburt ili ve civar köyleriyle sınırlıdır. Çalışmada açık
uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Göç
Göç olgusu tüm toplumları ve toplulukları etkileyen, pozitif ve negatif yönlere sahip
bir olgudur. Mekânsal değişikliğe karşılık gelen göç (Güvenç, 1996: 21), bireyin psikolojik
durumu başta olmak üzere topluma dair olan hemen her şeyi etkileyen bir olgudur. Toplumsal
yapılarda büyük çaplı değişime veya aşınmaya neden olmakla birlikte, yeni sorun ve fırsat
alanlarını da içinde barındırmaktadır.
İç Göç
Bir ülke içerisinde, bölge, kent ve köy gibi yerleşim alanlarından, bir yerden diğerine
yerleşmek amacıyla yapılan nüfus hareketleri olarak tanımlanmaktadır (Üner, 1972: 77).
Ülkenin kalkınmışlık düzeyiyle doğru orantılı olarak, fazla işgücünün kırsal alandan kentlere
doğru hareketi şeklinde de ifade edilebilir.
Ulus-ötesi Göç
Birkaç nesil boyunca araştırmacılar, göçmenleri, kendilerini köklerinden koparmış,
evlerini ve ülkelerini geride bırakmış ve başka bir topluma ve kültüre sancılı katılım süreciyle
yüzleşen kişiler olarak görmüş (Glick-Schiller vd., 1995) ve göçü, belirli kuşaklar için
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kişilerin memleketlerinden ayrılma ve yeni bir topluma-kültüre yeniden uyum sağlama süreci
olarak ele almıştır (Markley, 2011). Bununla birlikte yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda,
çağdaş göçmenlerin anavatanlarıyla ilişkilerinin bu kadar yalın olmadığına, tersine onların
çoklu bağlantılar oluşturduğuna ve sürdürdüğüne işaret edilmiştir (Markley, 2011). Böylece
göç, yalnızca coğrafi anlamda bir hareketlilikten ibaret olmayan, hem göç-veren ve göç-alan
ülkeleri, hem de göçmenlerin kendilerini bu iki ulusal alandaki kişiler, kurumlar ve süreçlerle
ilişkili hale getiren çok daha geniş kapsamlı bir hareketliliği içinde barındıran bir olgu olarak
betimlenmiştir (Şenay, 2010). Uluslararası göçmenlerin klasik dönemde anavatanları ile
gerçekleştirdikleri bağların niteliği ile günümüz iletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde
gerçekleştirilen bağların niteliği bu göçmenlerin göç süreçlerini yaşayış şekillerini önemli
derecede etkilemiştir. Günümüzde iki ülke arasında, gelişen iletişim teknolojileri sayesinde,
kurulan iletişim bağları çok daha kolay ve çok daha yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu
gün göçmenler geride bıraktıkları ailelerinin günlük hayatlarına dâhil olabilmekte günlük
sevinç ve üzüntülerini aynı anda paylaşabilmektedirler. Bu sayede göçmenlerin anavatanları
ile bağları zamanla güçlenmekte ve coğrafi olarak ayrı ülkelerde yaşasalar bile zihinlerinde
aynı anda iki ülkede yaşayabilmektedirler. Diğer önemli bir fark ise maddi para gönderim
olanaklarının çok daha kolay ve hızlı gerçekleşmesidir. Göçmenlerin gönderdikleri maddi
birikimler, gönderilen ülkelerde artık bir kalkınma modeli içerisinde ele alınmakta, göç veren
ülkelerce giderek artan bir önemle takip edilmektedir.

Bayburt ve Uluslararası Göç
26.01.1989 tarihinde il statüsüne kavuşana kadar Gümüşhane'ye bağlı olan Bayburt ile
ilgili uluslararası göç istatistikleri maalesef yok denecek kadar azdır. Araştırmalarımızda
tespit ettiğimiz en ilginç noktalardan biri Bayburt’a ilişkin uluslararası göç istatistikleri
konusunda gerek TÜİK’de gerekse Bayburt Valiliği İl Nüfüs Müdürlüğünde yok denecek
kadar az verinin bulunması idi. TÜİK Türkiye’nin şehirlerine göre Uluslararası göç
istatistiklerini ilk defa 05.09.2018 tarihinde sadece 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacak şekilde
açıklamıştır. Bu verilere göre, 80417 olan Bayburt nüfusundan 126’sı erkek ve 95’i kadın
olmak üzere 221 kişi yurt dışına göç etmiştir. ( TÜİK, Genel Nüfus Sayımı sonuçları, 19802000 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, 2008-2018 ) Diş İşleri Bakanlığından
2011 yılına dair elde ettiğimiz bir veriye göre Avrupa da o yıllarda yaşayan Bayburtlu
nüfusunun 63.830 olduğu anlaşılmaktadır. (http://www.bayproje.org/bayproje-4-istanbultoplantisi-18-12-2011--117301)

YURTDIŞINDA ÇALIŞTIKTAN SONRA GERİ DÖNEN BAYBURTLU
GÖÇMENLERİN BAYBURT’A EKONOMİK VE SOSYAL KATKILARI
Konuya ilişkin saha çalışmamızı iki kısımda gerçekleştirilmiştir. Öncelikle farklı
sektörlerde aktif olduğunu tespit ettiğimiz geri dönen göçmenlerle yarı yapılandırılmış ve açık
uçlu sorulardan oluşan görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ardından yerel ve merkezi yönetim
birimleri, Ticaret Odası, Muhtarlar Derneği, MÜSAİD gibi kuruluşlarla da görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle gerek yatırım yapan Bayburtlu gurbetçilerin süreçle ilgili
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tecrübelerini gerekse yatırımların idari ve yasal sorumluluğunu taşıyan birimlerin sürece
ilişkin deneyimlerini ilk kaynaktan elde etme imkânı bulunmuştur.

Geri Dönen Göçmenlerle Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular

Araştırmanın görüşmeci profilini oluşturan ve ticaret, inşaat, hayvancılık, arıcılık ve
bunların üretimi gibi sektörlerde yatırım gerçekleştiren göçmenlerle yaptığımız görüşmelerde
şu konular ön plana çıkmıştır:
-

-

-

Görüşmecilerin tamamına yakınından elde edilen bilgilere göre yatırım sürecinde yerli
halk ile dönen yatırımcı arasında güven duygusunun oluşmadığı anlaşılmıştır. Bir
katılımcının ifadesi bu durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır: “Ben burada iş
yaparken yerli halktan ziyade benim gibi Almanya’dan dönen göçmenlerle iş yapmayı
tercih ediyorum”.
Özellikle hayvancılık sektöründe önemli yatırımlar gerçekleştiren ve bunun neredeyse
tamamını kendi öz sermayesinden sağlayan görüşmecilerin yakındığı en temel konu,
çalıştıracak kalifiye insan gücü bulamıyor olmaları olmuştur. Bu husus, katılımcıların
önemle vurguladıkları noktaların başında gelmektedir.
Görüşmecilerin yurtdışın da edindikleri tecrübeleri aktarma noktasında kente önemli
ekonomik ve sosyal katkı sağladıkları da görüşmeler sırasında ortaya çıkan diğer
önemli bir konudur. Araştırma sırasında Bayburt’ta inşaat, arıcılık, üretim gibi birçok
alanda yatırımlara imza atan bir katılımcının en çok üzerinde durduğu noktanın,
kaliteli üretim ve markalaşma konuları olduğunu fark edilmiştir. Kendisi buna ilişkin
sorumuzu Alman kalitesinin ve markalarının dünyada nasıl bir üne sahip olduğunu ve
bunun Alman ekonomisine katkısının ne kadar büyük olduğunu belirterek
yanıtlamıştır. Ayrıca inşaat sektöründe yaptığı konutların kalitesi, çevre düzenlemesi
ve çocuklar için park alanları ile Bayburt’taki şehirleşme anlayışına yeni bir farklılık
getirerek sosyal şehircilik anlamında katkılar sağlamaktadır. Bayburt Bayırtepe
Köyünde Büyükbaş Hayvancılık sektöründe yaklaşık 5 Milyon TL öz sermaye ile
yatırım gerçekleştiren diğer katılımcı aynı şekilde özellikle güvenilir ve kalifiye
eleman bulma noktasında sıkıntıları olduğunu bu nedenle peynir ve kavurma üretimi
gibi farklı yatırım planlarını gerçekleştiremediklerini ifade etmiştir. Fransa'dan
getirdiği farklı bir et koyunu ırkını yetiştirerek bölgenin et ihtiyacına katkı sağlamak
istemesine rağmen bölge halkının meralarımıza sıkıntı oluşturuyor gerekçesiyle itiraz
etmeleri nedeniyle başlattığı bu projeyi de durdurmak zorunda kaldığını ifade etmiştir.
Katılımcı, yatırım tesislerinin sorumluluğunu yatırım yaptığı köydeki akraba veya
hemşerilerine değil de, Iğdır'dan gelen bir vatandaşımıza emanet etmiş olması
araştırmanın ilginç bulgularından birisidir. Derinlemesine görüşme sırasında bunun
nedeni araştırmacıya sorulduğunda; “bu konuda Bayırtepelilere o kadar
güvenmiyorum” diyerek sorunun bir güven sorunu olduğunu ifade etmiştir. Kendi
köylüleri
olmasına
rağmen.
Bayburt'un köylerinde çobanlık mesleği çok ihmal edilen bir husus. Köylüler
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-

-

-

Doğudan, Güneydoğu’dan gelen vatandaşlara iyi maaş vererek hayvanlarını
otlatmakta, Bayburtlu gençler ise bu işe hiç yanaşmamakta, çok daha az ücretle İŞKUR bünyesinde çalışmayı tercih etmektedirler.
Bayburt Pamuktaş köyünde yaklaşık 6 milyon TL öz sermaye ile Hem Büyük Baş
Hayvancılık hem de organik küçükbaş hayvanlık alanında yatırım yapan diğer bir
katılımcı ile yapılan görüşme ise konunun farklı bir yüzünü görmemizi sağlamıştır.
Tesisin giriş alanında yaptırdığı 5 katlı bina dikkatimizi çekip, buna ilişkin olarak, “Bu
kadar büyük bir bina yaptırmışsınız ama çoğu katlar boş neden?” diye soruduğumuz
soruya, “Yatırımı yaparken çalışacak olan kişilerin barınma ihtiyacını karşılamak için
önce bu binayı yaptırdım ama maalesef ne kira, ne su, ne elektrik hiçbir masrafları
olmamasına rağmen burada kalıp tesis de çalışacak kimse bulamıyorum. Organik
küçükbaş hayvan yetiştirebilmek için fenni yem vermeden otlaklarda yayılarak
beslenmesi gerekiyor ama koyunları yaydıracak çoban bulamıyorum. Afganlı bir genci
çoban olarak işe aldım o çobanlık yapıyor” diye yanıtlamıştır.
Neden köyden kimsenin gelip çalışmadığı sorusuna verdiği yanıt sorunun çok farklı
bir yüzünü ortaya çıkarmıştır: İŞKUR tarafından Bayburt Merkez’de sağlanan iş
imkânları Bayburt’ta gizli bir göçün kapısını aralamış, o da köylerden Bayburt’a
yönelen göçtür. Sosyal devlet anlayışı gereği devlet tarafından sunulan bu hizmet
olumlu yanlarının yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Devletin
sunduğu bu hizmet nasıl ve kimlere sunulması gerektiği noktasında iyi planlanarak
suiistimale açık hale getirilmeden uygulandığında önemli bir sosyal işlevi yerine
getirdiği kesindir. Fakat İŞKUR dan geçici bir süreliğine iş bulma fırsatı bulan
köylülerin köydeki ahırında küçük veya büyük baş hayvanları, varsa traktörü gibi
paraya çevireceği birikimini satarak şehir merkezine göç etmesi, Bayburt’un önemli
geçim kaynaklarının başında gelen hayvancılığı olumsuz etkilemekte ve bu alanda
çalışacak kalifiye eleman sıkıntısının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Katılımcının vurguladığı diğer bir nokta ulaşım imkânlarının zorluğu nedeniyle
nakliye masraflarının yüksek oluşu ve bunun onları maddi açıdan zor durumda
bıraktığı gerçeği.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yaptığımız görüşmeler sonucunda gurbetçilerin yatırım noktasında karşılaştıkları
başlıca sorunlar sıralanacak olursa:
-

Güvenilir kalifiye eleman sıkıntısı
Kırsal alanda yapılacak tesisler, fabrikalar için devletten yer tahsisinin
bürokratik engellere takılması veya gecikmesi
Üretilen ürünlerin pazara ulaşım masrafları
Yerel halk tarafından yeterli kabul ve desteği görememe
Kente sermaye giriş çıkışı noktasında bürokratik engeller

Yurt dışındaki sermaye birikimini Bayburt’ta bir işletme kurmak amacıyla kullanmak
isteyenler girişimcilerin önündeki en büyük engel koordinasyon eksikliğidir. Merkezi
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Yönetim ve Yerel yönetimler arasında bir uygulama birliğinin ve bu konuda merkezi
yönetimin çabalarına yerel yönetimlerce destek verilmesinin yeterli düzeyde olmadığı bu
çalışma nedeniyle gerçekleştirilen alan araştırmasında görülen ve çıktı olarak
nitelendirebileceğimiz en önemli olgudur.
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GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE YÖNELİK ALGI: BAYBURT
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
THE PERCEPTION OF THE SURVEYS UNDER THE PROVISION OF PROTECTION:
AN EVALUATION ON THE STUDENTS OF BAYBURT UNIVERSITY

Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN
Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK
Bayburt Üniversitesi
GİRİŞ
Tarihin başlangıcından bugüne kadar toplumlar ekonomik, sosyal, kültürel sorunlar, çevre
sorunları, afet ve savaş gibi nedenlerle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardır.
Göç, kısaca daha iyi yaşam koşulları bulmak umuduyla bulundukları yerleri terk etmek olarak
tanımlanmaktadır. 20. Yüzyılda büyük yıkımlara neden olan 1. ve 2. Dünya savaşları da
insanları yaşadığı yerlerden ederek önemli sorunlar yaratmıştır. Bugün de dünyanın çeşitli
yerlerinde aynı tür gelişmeler sonucu savaşlar yaşanmaktadır.
2011 yılında Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan milyonlarca Suriyeli, Türk
halkı tarafından, insani gerekçelerle kabul görmüştür. Aradan geçen süre içerisinde,
Türkiye’deki ekonomik ve sosyal sorunların da etkisiyle, Suriyelilerin ilk geldikleri
dönemdeki kadar kabul görmediklerini ortaya koymaktadır.
Geçici koruma statüsüyle Türkiye’de bulunan Suriyelilere ilişkin algının belirlenmesi
amacıyla, Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin görüşleri alınarak 2017 yılında bir çalışma
yapılmıştı. Bu çalışmada Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine, Suriyelilere ilişkin
düşünceleri sorulmuş ve bunun ifade edilmesi istenmiştir. 150 öğrenci çalışmaya katılmış ve
görüşlerini açıklamışlardır. Aradan geçen iki yıl içerisinde öğrencilerin Suriyeli algısının
değişip değişmediğini belirlemek üzere bu konudaki görüşleri yeniden sorulmuştur. Çalışma
sonucunda aradan fazla bir süre geçmemesine rağmen, öğrencilerin mezuniyete yakın
olmaları, ülkedeki ekonomik sorunların daha fazla farkında olmaları gibi nedenlerle,
görüşlerin iki yıl öncekinden farklılaştığını göstermektedir. İki yıl önce daha çok Suriyelilerin
Türkiye’de kalmalarına insani yönden yaklaşan görüş yerini Suriyelilere karşı öfkeli,
ülkelerine dönmelerini isteyen bir yöne doğru evrilmiştir.
Bu çalışmada Suriyeli geçici göçmenler algısı Bayburt Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi öğrencileri üzerinden, nitel araştırma yönteminden yararlanılarak
sınanmaktadır. Çalışmanın sonunda Türkiye’nin hemen hemen bütün bölgelerinden
gelenlerden oluşan Bayburt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf
öğrencilerinin değerlendirmeleri üzerinden, Suriyeli göçmenlere yönelik algının ne olduğu
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür eşliğinde tartışılmış, çeşitli öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Geçici Mülteci, Suriyeli, Sığınmacı
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Türkiye’deki Suriyelilerin Durumu
Dünyada her şekilde yaşanan yer değiştirme süreci yalnızca mekânsal bir değişikliği değil,
kültürel taşınma ve değişimi de içermektedir. Her ne koşulda olursa olsun yer değiştirme
siyaset, mekan, sosyal politika içerikli bir olgunun varlığından bahsetmeyi zorunlu
kılmaktadır (Kolukırık, 2009; 3). Mülteci olmanın belirgin zorluklarından birisi de ırkçılık ve
şiddetle karşı karşıya bulunma riskidir. Mültecilere yönelik önyargı kaynaklı yaşanılan
ötekileştirmeye ilişkin şiddet mekânlarını ise kamplar ya da toplanma merkezleri
oluşturmaktadır.
Gerek iç gerekse uluslararası göç gerçeği sadece ekonomik sosyo-kültürel sonuçları olan bir
nüfus olgusu değil, sosyolojik, psikolojik, siyasal boyutları olan yer değiştirme hareketi ve
aynı zamanda bir sosyal değişim sürecini de işaret etmektedir. Bu bağlamda Suriyelilerin
geçici koruma statüsü de olsa bir göçmen olarak içinde bulundukları psikoloji ile Türk
vatandaşlarının başlangıçtaki sosyal kabulleri, kalış süreleri uzadıkça çatışma konuları haline
gelmektedir. Bu nedenle giderek Türkiye’nin Suriyeli, mülteciler konusundaki resmi tutumu
ile toplumun tepkisi arasında farklılıklar oluşmaktadır (Şengün ve Kapusızoğlu, 2017: 1481).
Suriye Savaşı sonrasında başlayan göçle beraber Türkiye’de yaşamaya başlayan Suriyeli
sayısına ilişkin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün istatistiki verilerine göre geçici koruma
kapsamına dahil olup, kayıt altına alınan 13.06.2019 tarihi itibariyle 3.613.644 kişiye
ulaşmıştır. Göç İdaresi’nin bu geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere yönelik olarak
2015 rakamlarına göre 600 000 adet “bilgilendirme broşürü” dağıtıldığı belirtilmektedir.
Bunların 109.262’si geçici barınma merkezlerinde, 3.504.382’si bu merkezlerin dışında
yaşamaktadırlar.
Şekil: 1 Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İlk On İle Göre Dağılımı

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr 15.05.2019)
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Türkiye’nin 81 iline yayılan Suriyeliler, özellikle Güneydoğu, Akdeniz Bölgesinin büyük
illeri yanı sıra, Ankara İstanbul, İzmir ve Konya’da yoğunluk arz etmektedirler.
Suriyelilerin yaş ortalamalarına bakıldığında genç nüfusun ve çocukların büyük oranı
oluşturduğu görülmektedir. Suriyeli erkek nüfusun ise kadın nüfusundan fazla olduğu bir
başka gerçekliktir (Tablo 1). Türkiye’de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerden oturma
izni alanların sayısı 992.330 dir.
Tablo: 1 Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
(12.06.2019 Tarihi İtibariyle)

Çok kısa süre içerisinde Türkiye’ye gelen Suriyelilerin kültürel ve toplumsal alışkanlıklarının
Türk toplumu ile uyum göstermesi, toplumsal yapıya uyum sağlamaları için çeşitli çalışmalar
yapmak üzere görevlendirilen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kuruluş yasasının 96’ncı
maddesinde;
“Genel Müdürlük, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, yabancı ile
başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde
toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden
yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm
alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini
kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası
kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabilir.”
Denilmektedir. Bu Yasa ile toplumsal uyum ile ilgili çabaların neler olabileceğini
düzenlemiştir.
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Suriye Savaşı sonrasında Türkiye’ye yönelik göçün başlamasının üzerinden 8 yıla yakın bir
süre geçmiş olmasına karşın hala Suriyelilere ilişkin geçerli ve uygulanabilir uyum
politikasından söz etmek oldukça güçtür. Son zamanlarda artan Suriyeli mültecilere yönelik
dışlayıcı söylemler, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalar ve Suriyeli mültecilerin
istenilmediğine ilişkin siyasi adımlar çok önemli sorun alanları yaratmaktadır. Uyum
politikasının etkin olmaması, ilk gelişlerinde büyük bir hoş görüyle karşılanan toplumsal
kabulün süreç içerisinde yerini daha farklı duygulara bırakmış olması bu sorunun
görünürlüğünü arttırmaktadır. Bu çalışmada iki yıl arayla aynı soru üzerinden öğrencilerin
değişen yargıları da bu durumu ortaya koymaktadır.

Suriyelilerin Türkiye’ye Etkileri
Dünyada bugün yaşayan toplumların büyük bir çoğunluğu bulunduğu yerleri savaşlar,
tehditler, sosyal ve siyasal etkenler, kuraklık gibi coğrafi etkenler, afetler vb. birçok nedenle
terk ederek daha iyi bir yaşam koşulu aramak amacıyla yaşam alanlarını terk etmişler veya
terk etmek zorunda kalmışlardır. 2011 yılında Ortadoğu’da “Arap Baharı” olarak adlandırılan
Arap halklarının özgürlük, demokrasi, insanca yaşam ve insan hakları istemleri, dış
desteklerle ilk kez 2010 yılında Tunus’ta çıkan isyanlarla başlayarak, birçok ülkeyi
etkilemiştir. Bu etkinin 2011 yılındaki adresi Suriye Arap Cumhuriyeti olmuştur. Suriye’de
Arap Baharı rüzgârına kapılıp, baskıcı rejime karşı halk ayaklanması, rejimin sert müdahalesi
ve iç savaşın şiddetinin artması nedeniyle başta Türkiye olmak üzere Irak, Lübnan, Mısır,
Ürdün, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine göç etmişlerdir.
Suriyeli mültecilerin Türkiye sınırından geçerken herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaması,
“Açık Kapı” olarak adlandırılan bu serbest giriş politikası milyonlarca Suriyelinin Türkiye’ye
girişine yol açmıştır. Bu politika yaklaşımı ile geri gönderilmeyen Suriyelilere “Geçici
Koruma Statüsü” verilerek, Türkiye’de ki varlıkları tanımlanmıştır. Her geçen gün kalış
süreleri uzayan ve geri dönme stratejisini destekleyecek bir politika üretilemeyen Suriyeli
sorunu, başlangıçta yardımseverlik, dindaşlık, insanlık gibi değerler etrafında hoş görülmüş,
süre uzadıkça ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik gibi sorunların artışına olan etkisiyle,
Türk halkında genel bir tepkiye ve göç krizine yol açmışlardır. Bu krizin etkisi yerel
seçimlerde etkisini göstermiş, Suriyelilere karşı politika üreten siyasi söylemler belediye
seçimlerini kazanmıştır (Özdemir, 2017;115).
Literatürde “sığınmacı” ve “mülteci” kavramları arasında da bir netlik bulunmamaktadır. Her
iki kavramın ortak yanı olan durum kendi ülkelerinde ırklarından, dinlerinden,
milliyetlerinden, ideolojik görüşlerinden dolayı baskı ve zulüm görerek, işkenceye görerek
veya öldürülme korkusu yaşaması, kendi ülkesine karşı güvenini kaybetmesi sonucu
ülkelerini terk etmektedirler. Bu sayılan haklı nedenlerle terk ettikleri ülkelerinden sonra,
gittikleri ülkelerde uluslararası sözleşmeler ve ilgili ülkenin iç hukukuna göre sığınmacı veya
mülteci statüsünü elde etmektedirler.
Bu bağlamda Suriyeli göçmenlere de Birleşmiş Milletler ’in tanımlamasına uygun olarak
Geçici Koruma Statüsüne Sahip Mülteci statüsü verilmiştir. Zaman zaman bu iki kavram
gündelik dilde birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Türk hukukunda mülteci kavramı sadece
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soy bağıyla Türk halkıyla bağı olup Avrupa’dan gelen göçmenleri kapsamı içine almaktadır.
Ancak Suriye’den gelenlerle Türk halkının büyük oranda bir soy bağının olmaması, diğer
yandan Türkiye’de kalıcı olmayacaklarının düşünülmesi statünün tanımlanmasında belirli
ölçüde gecikmeye neden olmuştur.
Suriyelilerin Ekonomik Etkileri
Suriyeli mültecilerin sayısal olarak ulaştığı boyut, ekonomik sorunlarla baş etmekte olan
Türkiye ve Türkiyeliler için bu sorunların artmasında sorunun kaynağı olarak görülmeye
başlamıştır. İnsani gerekçelerle başlayan kabul politikası bugün sadece ekonomik değil siyasi
ve sosyal sonuçları da olan bir sorundur. Gerçekte Suriyelilerin ekonomik alandaki etkileri iki
yönlü olarak ortaya çıkmaktadır: Risk ve fırsatların iç içe geçmiştir.
Çeşitli illerde yoğunlaşan Suriyeli nüfus kiralarda artışa neden olmuş, aynı evde birden çok
ailenin kalması nedeniyle kişi başına düşen kira bedelinin azalması toplamda kira artışlarını
getirmiştir. Sadece bu da değil belirli ölçüde menkul sermayesi yanlarında olarak gelen
Suriyelilerin, zorunlu olarak ev kiralamak durumunda kalmaları ve ev sahiplerinin bu
zorunluluğu fırsata çevirmeleri nedeniyle de kiraların yükselmesine etki etmiştir. Bu sadece
kiralarda değil, mala olan talep arzın yetersizliği ile birlikte fiyatların yükselmesine,
enflasyonun artmasına bu da yerel halkın ekonomik olarak sonuçtan olumsuz etkilenmesine
yol açmaktadır.
Türkiye’de genç işsizliği son yıllarda çok önemli oranda artmıştır. Ekonomik kriz ve bunun
çözümüne ilişkin politikalar sorunun çözümüne katkı koyamamış, büyük oranda bu sorunun
kaynağında yine Suriyelilerin olduğu kanısı yaygın kabul görmeye başlamıştır. Diğer yandan
yerelde kurulu küçük işletmelerin karşısına Türkiye’deki birçok kurala tabi olmayan, resmi
vatandaş olmadıkları için vergi vermeyen, özel statülerinden yararlanarak bunu avantaja
çevirip işletme açanların olmasının dışında, çok sayıda küçük işletmelerde kaçak işçi olarak
düşük ücretlerle çalıştırmaları, iş bekleyen Türk nüfusun tepki duyduğu bir sonuç ortaya
çıkarmıştır. Kaçak işçi çalıştırmanın bir başka boyutu ise haksız rekabete yol açmasıdır
(Oytun ve Şenyücel Gündoğar, 2015; 8).
Yerel halkın iş fırsatlarının ellerinden alındığına inanmasına karşın, iş dünyası açısından
bakıldığında bu iddianın karşılığının olmadığı görülmektedir. Suriyeliler nedeniyle işini
kaybedeceğini veya kaybettiğini düşünen yerel halkın çalışmayı tercih etmediği alanlarda
istihdam edildikleri gözden kaçmaktadır. Vasıfsız işgücü gerektiren alanlarda işgücü açığının
kapanması, ara eleman sorunu çeken işletmeler açısından bir avantaj olarak görülmektedir.
Ancak bu durumu fırsata çeviren işletmeler, düşük ücretle karlılığını arttırırken, işgücü
piyasasında ücret dengesizliği oluşmasına ve işgücünün pazarlık gücünü kaybetmesine de
neden olmaktadırlar. Bunun yanı sıra denetimsiz alanlarda çocuk işçiliği de artmaktadır.
Türkiye ekonomisi açısından avantaj olarak değerlendirilebilecek bir diğer olgu ise,
Suriye’deki ve Türkiye’deki Suriyelilere sağlanan insani yardım malzemelerinin ve
hizmetlerin yerel firmalardan temin edilmesi, özellikle gıda ve tekstil firmaları için bir fırsat
oluşturmasıdır. Başta Halep’ten olmak üzere, tüccar ve yatırımcı Suriyeliler de Türkiye’ye
gelmektedir. Örneğin, deniz ve limanın varlığı bu Suriyeliler için Mersin’i bir cazibe merkezi
kılmaktadır (Oytun ve Şenyücel Gündoğar, 2015; 8).
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Suriyelilerin Toplumsal Etkileri
Suriyelilerle tarihten gelen ortak kültürel yaşam birlikteliği, ortak dil ve yaşam biçimi
benzerliği bulunmamaktadır. Sınır köylerinin akrabalık ilişkileri dışında, savaştan önce turizm
ilişkisi de fazlaca olmayan, birbirini fazlaca tanımayan, hatta birbiri ile sıcak ilişkisi olmayan
toplulukların bir arada yaşamak zorunluluğu, toplumsal çatışmaların da oluşmasında temel
etkendir. Dil ve yaşam biçimlerindeki farklılıklar bir arada yaşamayı güçleştirmekte ve
ötekileştirme için zemin oluşturmaktadır. Sadece ekonomik değil sosyal etkileri nedeniyle de
ötekileştirmenin zemini ortaya çıkmaktadır.
Savaşta eşlerini kaybeden Suriyeli kadınların olması, kültürel olarak çok eşliliğe yatkın
olmaları, yerel halk arasında çok eşlilik yaygınlaşmasında etkili olmakta, buna bağlı olarak
boşanma oranları artmaktadır (Oytun ve Şenyücel Gündoğar, 2015; 8).
Suriyelilere ilişkin diğer bir toplumsal sorun olarak çeşitli etkenlerin bir araya gelmesi
sonrasında etnik ve mezhepsel kutuplaşmayı tetikleyebilecek zemin oluşmaktadır.
Demografik yapının bazı illerde Suriyeliler lehine değişmesi ise siyasi ve toplumsal sonuçları
olan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Sadece sorun bununla kalmamakta, bu büyüklükte bir
nüfusla karşılaşan ve kamplarda barınmayı yeterli düzeyde başaramayan Türkiye’de zaten
sorun olan kentleşme ve kent hizmeti sunumu da sorunlara neden olmaktadır. Konut ihtiyacı
çarpık kentleşmeyi, fazla nüfus kentsel altyapı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yerel halkın
altyapı yatırımlarının yetersizliği karşısında bedel ödemesi, Suriyelilerin bu konuda her hangi
bir sorumluluğunun olmaması diğer bir çatışma noktasını ve yerel yönetimler üzerinde oluşan
ekonomik ve toplumsal baskıyı arttırmaktadır.
Diğer bir toplumsal sorun olarak Suriyelilerin yaşam koşullarının zorluğu ve eğitim
imkânından faydalanmıyor olmasının uzun dönemde suç oranlarındaki artış da dâhil bazı
sosyal sorunlara uygun zemin hazırlaması gözden uzak tutulmaması gereken bir gerçektir
(Yıldırımalp, vd., 2017: 109). Suriyelilerin kenar mahallelerde bir arada yaşamlarını
sürdürmesi uyum sürecini zorlaştırmaktadır ve uzun vadede güvenlik sorunlarının doğmasına
neden olabilecek bir zemin hazırlamaktadır (Oytun ve Şenyücel Gündoğar, 2015; 8).
Bayburt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli
Mültecilere Yönelik Değişen Algısı
Türk toplumu tarihinden bu yana misafir olarak adlandırdığı toplulukları kabullenmiş, gerekli
yardımı göstermiş, içselleştirmiş ve barış içerisinde yaşamını sürdürmüştür. Buna örnek
olarak, mübadele ile Yunanistan’dan gelenler, Balkanlarda baskı ve zulüm gördükleri için
gelenler, Afganistan’dan kabul edilen göçmenle toplumsal kabul görmüşlerdir. Sayısal olarak
Suriyeli mültecilerle karşılaştırılamayacak düzeyde olan bu göçmenler Türk toplumuna kısa
sürede uyum sağladığı gibi, özellikle Avrupa’dan gelenler toplumsal yapıda iyileştirmelere
öncülük etmişlerdir.
Suriyeli mültecilere ilişkin algıyı belirlemek üzere 2017’de o sırada ikinci sınıf öğrencisi olan
160 kişiye Suriyeli mültecilere ilişkin düşünceleri sorulmuş ve bu konudaki düşüncelerini iki
sayfa kompozisyonla ifade etmeleri istenmiştir. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin 70’i net
olarak Suriyeli mültecilerin misafir olduğunu, savaştan kaçtıkları, için yardım edilmesi
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gerektiğini ifade eden cümleler yazmışlardır. Çalışmaya katılan 30 öğrenci bazı koşullarla
Suriyeli mültecilere yardım edilmesi, onların kabul edilmesini, genç erkeklerin savaşmaları
gerektiğini, kadın ve çocuklara bakılabileceğini ifade etmişlerdir. Diğer 50 öğrenci ise
Suriyelilerin Türkiye için ekonomik ve sosyal sorun yaratacağı fikrinde birleşmişlerdir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplar içerik analizine tabi tutuldu.
Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalış süreleri artıp, giderek çeşitli illerde sosyal sorunlar ve
çatışmalar yaşanmaya başlayınca, iki yıl önce sorulan soru dördüncü sınıfa gelmiş olan 140
öğrenciye yeniden soruldu. Mezun olmaya yakın ve üniversite eğitiminin farklı bir birikim
kazandırdığı varsayılan öğrencilerin iki yıl önce yazdıkları Suriyeli mültecilere ilişkin
algılarını ortaya koydukları araştırma belgeleri aynı isimlerle eşleştirilerek bu konudaki
eğilimler belirlenmeye çalışılmıştır.
Suriyeli mültecilerin çoğunlukla bulunduğu Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Ankara, İzmir,
İstanbul gibi kentlerden gelen öğrencilerdeki tutum değişikliği belirgin bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Daha önce daha makul bir kabul eğilimi belirlenmişken, iki yıl sonra Suriyelileri
istemeyen bir toplumun oluşmaya başlandığı gözlenmektedir. Bu tavır değişikliğinin altında
öğrencilerin mezun olmaları halimde iş bulamamalarında Suriyelilerin etkisinin olduğunu
düşünmeleri, iki yıl önce, Suriye’deki savaşın bitip mültecilerin geri döneceklerine yönelik
beklentilerin kaygıya dönüştüğü belirlenmiştir.
Suriyeli mültecilere ilişkin yoğunlaşan yakınmalar; genel olarak, kültürel uyum sorunlarının
olduğu, istihdam olanaklarını daralttıkları, işsizliğin artmasına neden oldukları, ekonominin
daha fazla kötüleşmesine yol açtıkları, ev kiralarının artmasına, işçi ücretlerinin düşmesine,
kültürel ve sosyal olarak sorun olduklarına, suç oranlarının artmasında önemli bir etken
olduklarına ilişkin yoğun bir inanç besledikleri ortaya çıkmıştır. İki yıl önce mültecilerin
varlığına iyi niyetli yaklaşan öğrencilerin sadece 10’u hala insani gerekçeleri öne sürerek
Suriyelilerin varlığında rahatsızlık duymadıklarını ifade etmektedirler. Bazı koşullarla
Suriyelilerin kalışına hoşgörülü yaklaşan 30 öğrenci içerisinde eski görüşlerine yakın
görüşleri savunan 5 kişi vardır.
Öğrenciler arasında belirli işlerde çalışma izni verilmesini savunanların ve geçici olduklarını
düşünenlerin sayısında da önemli oranda azalma belirlenmiştir. İçerik çözümlemesi yapılarak
edinilen sonuçlarda, öğrencilerin Suriyelileri Türkiye’nin geleceği ve kendi gelecekleri için
bir tehlike olarak gördükleri görülmektedir. Yetkililerce yeterince politika üretilmediği, suç
oranlarının artacağına ilişkin kaygıları, ekonomik sorunları ağırlaştıracaklarına olan yargıları
gelecek açısından toplumsal uyumun sorunlu olacağının bugünden işaretlerini vermektedir.
Sonuç ve Öneriler
Suriye iç savaşı sonrasında, yanlışlığı doğruluğu tartışılacak politikalar sonucunda ortaya
çıkan sonuç, milyonlarca Suriyelinin artık Türkiye’de yaşadığı gerçeğidir. Bu gerçeklik bütün
toplum kesimlerinde gün geçtikçe çeşitli tepkilerin oluşmasına yol açacak veriler
üretmektedir. Türk toplumu açısından her hangi bir tarihsel, kültürel ve toplumsal yakınlığı
olmayan bir toplulukla bir arada yaşamaya zorlanması tepkilerin haklı gerekçesini oluştursa
da, Suriyeliler açısından yaşamda kalma mücadelesinin bir parçası olarak Türkiye’de
yaşamayı seçmek kolay bir tercih olmasa gerekir.
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Bayburt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri üzerinde yapılan bu
araştırma sonuçları, ekonomik ve toplumsal sonuçları bakımından Suriyeli mülteciler sorunun
Türkiye gündemini uzun süre daha meşgul edeceği yönündedir. Sorunun sadece gündem
oluşturma değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal patlamalara zemin hazırlamaya müsait
yanının gözden uzak tutulmaması gerektiği önemli bir sonuçtur. Türkiye’de kalış sürelerine
paralel olarak toplumsal kabulün gerçekleşmesi gerekirken, uyum isteğinin ve toplumsal
kabulün azaldığının ifade edilmesi, toplumu daha iyi tanımaya başlayan üniversite son sınıf
öğrencilerinin geleceğe ilişkin önemli ipuçları verdiği düşünülmektedir.
Suriyeli mültecilerin uyum ve kabulleri için Türkiye halkının desteğini alacak politikaların
ivedi olarak hayata geçirilmesi, Suriyelilerin uyum süreçlerini kısaltabilecek eğitimlerin
planlanması ve Suriyelilere ilişkin politikaların günlük politika malzemesi veya uluslararası
şantaj malzemesi olarak kullanılmaması gerekmektedir. Şu an münferit olarak görülen bazı
çatışmaların gelecekte bir kıvılcımla önlenemeyecek bir iç karışıklığa neden olabileceği
gözden uzak tutulmamalıdır.
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TARİHDE BİLİMLERİN KARŞILIKLI YAKLAŞMA SORUNLARI

Hanhasan oğlu Hasan ağa RAMAZANLI
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
İçinde bulunduğumuz karışıklık, yarı kaos dönem aşaması, yapay bir hızda, zincirleme
muhitin büyük-küçük bütün olguları insan faaliyetini, algısının objektifliğini oluşturan,
olayların belli tezahür faktörlerinin gerçekliğin bir parçası gibi, yani ilmî, tarafsız bir olgu,
insan bilincindeki gelişim haddi gibi kabul edilen etkenleri ve onu canlandıran herhangi bir
cismin parçalarını, fizik, kimya ve jeolojideki anlayış kuralları ile ilgili olarak, fiziksel ve
kimyasal düzenlerin ve onların fazlalıklarını gösteren bileşenlerinin, sıkı, aynı zamanda
karşılıklı hareketde olması, yeri geldiğinde birinin öteki organizmin çevresine etki etme
sahasına giren bütünlüğün farklı parçalarının birleşmesi süreçini oluşturan, sentez mahiyetinin
önemli özelliklerinin aşmakla yakınlaşma için sonluklarda özel ağırlığa sahip olmuş, uygun
koşulların ön plana çıkarılmasına yardım ederek, maddenin hareket şekli, fiziksel ve kimyasal
faktörlerlere rağmen yüksek kaliteli ve onların “tarafsızlığını” kapsayan, ayatı birleştiren
oksijen, azot, çeşitli gaz kitleri (argon, su buharı, atmosferdeki hava yapısına dahil olabilen
gazlar gibi) sosyal gelişim süreçlerine katılan, birleşen bilimlerin entegrasyonunu tek,
günümüz bilim alanları ve uygulamanın gerçekçiliğini doğrudan inandırıcı bir şekilde
onaylamaya, kişiliği kapsayan, nesnel-öznel dünyayı, maddi ve manevi hayatı, olayı, aynı
zamanda da meydana gelen farklı süreçleri ayrı ayrı birleştiren, muhafaza olmuş halde değil,
karşılıklı faaliyette bulunan, bütünlülük mahiyeti taşıyan, sistem şeklinde birleştiren, umûmî,
herhangi sonu bilinmeğen bir eşyayı bütünlükle kapsayan: Qlobal makro (büyük, geniş, iri),
mikro (küçük, dar, bileşik sözcük) muhitli anlam yönlerinin birleşmesi fikrinin ortaya
çıkarmasını sevk ediyordu.
Nesne anlayışı, mantıksal yaklaşım sınıflandırılması bilimlerde mevcut olan
faktörlerden yararlanmasını temin eden, teorik bilgiler içinde daha çok metodolojik konulara,
hipotezlere, görevlere, tek bir teorinin oluşumu, analiz edilen nesnelerin anlaşılması, yapıya
ilişkin konulardaki farklılığa, benzerliğe, yakınlığa, sınıflandırmalardaki dil birliğine, yapısına,
biyolojik sistemleştirmelere, fiziksel ve kimyasal elementlerin sistematiğine ve teşviklerine,
elverişli koşulların yaratılmasına büyük fırsatlar oluşturabilir. İşaretler, semboller, tablolar,
diyagramlar, vasıtasıyla belirli bir konuda teorik sınıflandırma sınırları içerisinde iki faktörlü
şekil sistemindeki: a) mantık temelli, b) ameliyat temelinde kurulmasının anlam özellikleri
daha çok kesinleştirilmekte. Eğer birinci sistemde evrenselleşme, tek bir sistem oluşturma
anlayışı, fonksiyonlarının sınıflandırma bilimi veya onlardan istifade etmenin aydınlatan
tecrübeye eğilimliliği üç şekilde somutlaşmaktadır: a) sınıf sistemi, b) kuruluş ameliyatı; c)
araştırılmakta olan eşya. Bu üç önemli problem nitelikli teorik konular kapsamlı bir şekilde
araştırılırken, söylemek gerekiyor ki, burada birinci mûhit- mefhum globallik bütün bilim
sahalarının hızlanmasına yardımcı olmuş, ikincisi zamanın inanılmaz koşulları hazmetmiş,
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üçüncüsü ise tek taraflı olarak diğer bilimsel teorik konularda karşılıklı ilişkilerin teminatına
güvence sağladıktan sonra dairesel hareket noktalarına doğru yölenmesi imkanını (olanağını)
elde etmekte. Sonuç olarak karşılıklılık, genel anlardan özele, oradan kişiliğe ve son olarak
teklik aşamasında birleşerek evrensel, tarihî gelişimi nesnel, kaçınılmaz olarak tekrar hareket
etmesini sağlayan yasallığı oluşturur. Yukarıda belirtilenler bilimsel bir niteliğe değil, yalnız
şekile dayalı, çoğu durumda, aksiyomatik yöntemin kavramı sayılan resmi aşamaların
çözülmesinde birinciler genel gelişimi, onun dahilî mantıklılığını sentezliyor, yani herhangi
bilim alanı doğrudan evrensel bir insanın karakterlerinin var olduğuna garanti veriyor,
ikinciler anlam ve işaretlere bağlı olarak hakikatin ehemmiyetinin değişmesini sentez yolu ile
bildiren faktör, yerel yönelikli gelişmenin somutluğunun tarihsel birleşme koşulunun oluşması
durumunun – mensubiyetinin mevcut hayat faaliyetinin özel şekli gibi, psikiyatrinin faaliyet
dairesi ve gelişmesi hakkında bilimin davranış alanı sayılan psikolojik özelliklerini ortaya
çıkarabilir.
Bilimlerin birbirine karşılıklı etkisi, seri hareketleri ve bunların belirli sebeplerden
dolayı olmasının belirlenmesi yolunda mefhum mecmû sayılan süreçler zamanı (54) birbirini
tamamlaması, bilimsel teorik konular sayısız olsalar bile, ona beş büyük görüş açısından
incelenmesinde fayda vardır: a) behaveriozmu inkar eden psikolojik süreçlerin akışında aynı
zamanda insanların davranışlarında, aynı zamanda bilginin öncü role sahip olduğu alanlarda
bilişsellik; b) gidişatın belli bir yerinde (halk) yerleşimini kapsayan pallialiflik; c) sosyal
iletişimin veya karşılıklı şekilde anlaşmaların temin edilmesini belirleyen yönlerin iletişimi; ç)
sosyal teşkilatlık; d) sosyal psikoloji.
Modern aşamada birbirini tamamlayan, hayatta herhangi bir nesnenin bu veya öbür
tarafı, bakışları kendine çeken, şekillendiren, birleştiren görüş, sistem halinde üç evrensel
davranışın, iletişimin ilk başlangıçının yüce fikri, önemli kuralı sayılan prensipleri. 1. Tabiat
bilimleri: Yerkabuğu ve onun daha derin katmanları hakkında bilimler bütünü sayılan jeoloji;
mineraller, onların terkip hissesi, kristal yapısı, özellikleri, doğada nasıl oluştuklarını öğrenen
bilim alanı, mineraloji; hayatla ilgili eğitim veren bioloji; sözlü halk edebiyatının yazılı
abidelerini öğrenen beşeri bilimler, içerik, dil, üslûp bakımından incelenmeleri, diğer
toplumların manevi medeniyet tarihini ve önemini onaylayan filoloji; Bir nesnenin mekanik
hareketleri ve aralarındaki etkileşimler hakkında bilim alanı olan mekanik; b) maddesel
uyarıcılarından, maddeden, enerji ve kuvvetten, hareket kanunları hakkında atomların fiziksel
ve kimyasal yapısından, yerçekimi, elektrik, mıknatıs ve etkileşimlerden bahs eden fizik; c)
gerçek dünyanın feza şekilleri ve onun nicel oranlar üzerine araştırmalar yürüten bilim alanı
olan matematik; yerin tanımını, doğal ve bölgesel üretim komplekslerini, onların bileşenlerini
öğrenen, doğa ve sosyal bilimlerin sistemine dahil coğrafya; kimyasal elementleri, onların
oluşturduğu maddeleri ve tabi olduğu kanunları öğrenen bir bilim dalı olan kimya; Dünyanın
kimyasal bileşimi, elementlerin dağılım süreçleri ve hakkında bilimsel teori olarak bilinen
jeokimya; Feza cisimlerinin, sistemlerinin, evrenin yaranması ve gelişmesi hakkında bilimler
sisteminde öemli yeri olan, birçok yardımcı bilimleri doğruluk sisteminde birleştiren doğa
bilimleri. 2. Teknik bilimler: Herhangi bir bilim sisteminde kullanılan bilişsel vasıtaların,
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yöntemlerin, usullerin, mecmusu, bilişsel niteliğin düzenleyici faaliyetini ve prensiplerini
öğrenen, bilim sahasının özün oluşturan metodolojinin yapısını, sağlamlığı deformasyonu
(şartlılığı) ve dayanıklılığı hakkında bir bilim sayılan malzemeler direnci, metal ve alaşımların
içeriği, yapısı, özellikleri arasındaki ilişkileri, ısı, mekanik ve kimyasal etkilerin yanı sıra,
onların değişmesini öğrenen bir bilim alanı olan metal bilimi; doğal hammaddelerin, kimyasal
işlemleri ve yöntemleri ile ilgili bilim alanı sayılan kimyasal teknoloji; ısının oluşması, onun
endüstrde, tarımda ve evde kullanılması ile ilgili alan sayılan ısıtma teknolojisi; 3. Sosyal
bilimler: İster varlığı (tabiat, toplum), isterse de insan tefekkürünün algılanması sürecinin tâbi
olduğu en önemli kuralları inceleyen felsefe –mantık (64); bilgilerin yapısı, toplum ve onun
çeşitli alanları hakkındaki görüşleri, teorileri, aynı zamanda bilimsel mecmusunu yansıtan
sosyoloji ve psikoloji; tabiat ve toplumda gelişme süreçlerini, kainatı, Dünyayı, kimyanın,
fiziğin, matematiğin ve medeniyetin, insan câmiasinin geçmişinin somutluluğunu kapsamlı bir
şekilde inceleyen tarih ilmi; yazılı maddi ve manevi kaynaklara dayalı tarihsel geçmişi
öğrenen arkeoloji; Mevcut malzemelerin değerlendirilme yöntemlerinden bahs eden teknoloji,
ve başka bilim alanlarının, doğa bilimlerinin mecmusu, insan zekasının üç önemli
alanlarından biri (toplum, tefekkür, endüstriyel teknoloji) sayılan doğa bilimlerini, üretim
araçlarının ve genel olarak insan emeğinde yüksek verimliliğin sağlanmasında yardımcı olan,
araçların mecmusu sayılan teknik. Sosyal bilimler, ekonominin bütün alanlarına giren piyasa
ve piyasa dışı ürünün veya hizmetlerin değer katkısının üretim alanına bağlı olmasını
yorumlayan Ord. Prof. P.N. Fedoseyev, (2) kalite göstergelerinden biri sayılan ve öğrenilecek
fikri ölçmek için kullanılan entegrasyonun, üç ana yöne yönlendiğini açıklamaktadır: a)
ekonomi; b) üretim; c) teknik değişiklikler. Tüm bu değişikliklerin sonu teknolojide sona
eriyor. Toplumsal açıdan gerçekleşen teknolojik atılımlar, toplumun, bireylerin anlaması,
zekanın geniş çaplı gelişiminden kaynaklanmakta ve ona sonuna kadar bağlı olsa bile, geçmiş
ve modern ilmî bilgilerin iki ana kategoriye ayırmaya zorluyor: a) birinci kategoriye ait
problemler, dar bir çerçeveye ve yerel özelliklere sahip olan problemler sayılmaktadırlar.
İkinci kategorideki problemler, tüm bilimsel teorik alanları kapsadığı için evrensel niteliktedir.
Geçmiş veya modern çağdaki metodoloji, fonksiyonel yönleri açısında rahat hareket
etmektedir. Fakat konunun özü, insanın maddi ve manevi faaliyetini kapsayan öznel bir bilim
alanı yetindiği için, analitik veya kapsamlı sentetik müdahaleye büyük ihtiyaç duyuluyor ve
böylece bilimlerin sınıflandırılması sona eriyor. Bütün bilimsel teorik alanlarla beraber öncü
role sahip olan mantık, psikoloji, bilim ve teknik tarihi, edebiyat tarihi ve sanat dalındaki
araştırmalara da büyük bir ihtiyaç vardır. Böylece, bilimlerin tekamül ve karşılıklı yaklaşımın,
vejetatifliğin, meleşleşmesinin, genetik bağlı olma durumu ve birçok bilimsel teorik
olasılıkların birbirini yakından takip etmesine ihtiyaç vardır. Bilimin melezleşmesinde,
sayısız yöntemlerin ister istemez kriz yaşayan alanlara mekanik olarak yaklaşımlar ön plana
çıkmaktadır. Buradaki şiddet sayesinde, yeni bilgi alanlarının oluşumu için elverişli koşullar
yaranmakta ve sonuc olarak teknolojik mahiyetlerin aktif rolü artmaktadır.
Kuzey Azerbaycan’da çömlek, cam, külçe eritilmesi, metalurji, tarım gibi üretim
alanlarının teknolojisindeki önemli rolü, sermayenin bir yerde veya bir elde toplanmasını
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sağlayan konsantrasyon, toplumun gelişimi için çok önemli olan üretim teknolojisi, sosyal
yaşamın bilimsel temelini düzenleyen sosyal yönetim ve kültürel işlevlerin yerleşmesine
gettirebilmektedir. Teknik bilimlerin, mevcut bir konuya ait olan, onu farklı kılan, özel
metodolojik eşyasını, onu gerçekliğe doğru yönlendiren ve öznelliğe yakın hareketde olan,
objektifliğini ve doğrudan, insanın doğayı anlamasını sağlayan, onu etkileyen faktörlerin
yaratılmasını sağlayan öznel yanı, doğal sosyal yasalardan oluşmaktadır. Doğa bilimleri, her
ne kadar fiziksel, kimyasal elementlerin ve izledikleri yasaların muazzam özelliklerini
inceleyen bir bilim dalı olarak kimyaya dayansa bile, yeni ortaya çıkan teknoloji alanlarının
sorunlarına yönelme eğilimini arttırarak, insanın yaratıcılığının, emek ve ihtiyaçlarının
karşılaması için koşullar yaratıyor. Önde gelen üç alanın tamamı, genel olarak, toplumda aynı
bireyselliklere 3x3 = 27 sahiptir.
Karşılıklı yaklaşımın tam anlamda bütünlüğünün temini ve tam şekilde yansıtılması
için uluslararası etkileşimlerin homojen anlayışının dahil edilmesi, onun anlaşılma
mahiyetinin bir bütün olarak özümlenmesi tam zamanında sağlayabilir. Birincisinde aynı
bileşenlerin bilimin iç yapısındaki rolünü arttırıyorsa, ikincisinde de bilimsel teorik bilgilerin
değeri artabilir. Sonuç olarak, sisteme çeşitli bileşenler katılabilir. lâkin böyle olunca, aynı
içeriğe sahip benzer cinsli, herhangi bir noktada, özelliklerin fiziksel durumu aynı olan gaz
ve sıvı halindeki maddelerden oluşan homojenlerin yüzde üçü farklı menşeye sahiptir. İçerik
itibariyle hemcinsli olmayan maddeyi, aynı fiziksel durumda olmayan maddelerin, aynı
zamanda, kimyasal reaksiyonların temeli sayılan hetojen bileşikleri % 24'e eşit olmaktadır.
Kuzey Azerbaycan’ın işçilik üretiminin en eski alanlarından biri olarak kabul
edilen çömlekçilik, eşya oluşturulmasında kullanılan, ortaya çıkan faydalı kazıntılar ve başka
doğal servetlerden üretilmiş, daha sonra yeniden işlenmesi gereken bir hammadde, aynı
zamanda onun teknik ve kimya bilimine daha yakın, üç üretim bileşeninin temeli sayılan yakıt:
kömürün, yanıcı şistler, külçe ve hidrolik enerjinin rolü çok önemlidir. Yüzyıllardır yapılan
deneysel analizler, ısı enerjisinin düzenini ortaya çıkaran, karşılıklı gelişmenin derinleşmesi
için elverişli koşullar yaratmış ve diğer bilimlerle ilişkili olan, toplumun üretim pazarında
önde gelen faktörleri düzenleme yeteneği ile seçildiğini kanıtlıyor.
En eski zamanlardan başlayarak 20. yüzyılın 30ʼlu ve 50ʼli yıllarına kadar teknik,
doğanın derinliğine sahip olarak, hızlı gelişim için şartlar sağlanmış olsa bile, teknolojik
açıdan her zaman geride kalmıştır. Genel olarak, kimyasal teknoloji dahil tüm doğal bilimleri,
maddi ve manevi üretimle yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. İnsanlar doğadan
kendilerine lazım olan malzemeleri (cam, seramik, bağlayıcı ürünler, renklendirme tozları,
mineraller, metal, eczacılık, kauçuk, plastik, suni elyaf, gübre ve sayısız değerli malzemeler)
elde etmek için tarih boyunca beş önemli faktör kullanabilmişlerdir. Nesnelerin menşe
özellikleri, iki bin yılı kapsayarak doğa felsefesiden Robert Boyle`a kadar uzun ve zor bir yol
katetmiştir. Sanat alanlarının doğa filozoflarıyla arasındaki ilişkilerin çok zayıf, tek taraflı
olmasına sanatsal kimya, doğa bilimcilerin aksine, bu alanla ilgilenen filozoflara ve tarihçilere
her zaman şiddetle karşı çıkmıştırlar. "Karışık" mahsullerin kullanım faktörleri, her zaman
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çelişkilere yol açmıştır ve bu sürec M.S. 2.- 3. yüzyıla kadar bağımsız olarak geliştiğinden, 19.
yüzyıldan bu yana yapısal kimyada yerini almıştır.
Antik devrden beri bilim ve felsefe etrafında birleşen disiplinlerarası süreç, toplum
üyelerinin konumu, durumu ve onu sosyometrik yöntemlerden ayırmak için kullanılan
farklılaştırılmış sosyal ve sosyo-ekonomik yöntemlerin analizindeki içsel (maddi) ve sentez
(manevi) faaliyetlerin birleşimi olmuştur.
Ancak antik çağda, bu öncü alanlarda olumlu gelişmeler yeniden canlanmaya
başlamıştır. Örneğin, Stoikler, tek bir bilimsel sınıflandırma sistemini, kültürün kendine özgü
doğasını belirleyen üç önemli faktörden biri olarak kabul eder. Bunlar: a) mevcut bilgiler kim
tarafından gönderilmiştir; b) bilgi nasıl iletilmiştir; c) Bilgini ulaştığında niteliği nasıl
değişmiştir. Tüm bu bilgileri gerçekleştirmek için, birbiriyle ilişkili birçok unsuru olan
faktörlerin, zorunlu yapılara sahip olmayan objektif yöntemlerin veya yoğunluk sisteminin
faktörlerinin özelliklerini kapsamlı bir analizi gereklidir. Şöyle ki, ikincide şifre gibi
kullanılan semboller, simgelerden ibarettir. Buradaki bilgiler yalnızca mutlak biçimde, yani
hiç bir yönelimi olmadan verilmektedir. Düzenlenen diyagramlarda, yukarıda açıklanan
konuların tümü, onun tertibat ve bir veya daha fazla aksiyomuna dayanmaktadır. Burada,
temel olarak, üç aksiyomdaki aşamaların üçüncüsüne, yani identifikasyona, diğer nesneler
arasındaki nesneye; büyüklüğünü gösteren doldurulmuş nesne ve ilişkilerin çöküş sebepleri
üzerinde dayanılacaktır. Burada Stoikler, tek bir sınıflandırma sistemini üç bölüme ayırmaya
zorluyor: a) Düşünce; b) mantık; c) Etik ve ahlak; d) Dünya ile ilgili; f) Düşünce ile ilgili
bilim, felsefi değil, deneysel karakterli olması, Aristoteles (384-322) ve Ebu Ali ibn Hüseyin
ibn Abdullah (? -980) Sina'ya göre, Hay Pliniy Secund (Maior) muhteşem "Doğa Tarihi" (37
kitaptan oluşmaktadır) eserinde, bilimsel bilgileri ayrılmaz bölümlere ayırmiştır: a) astronomi
ile ilgili: jeofizik, jeoloji, fizik, kimya; b) coğrafya ile ilgili: ülke ve halk bilimi; c) antropoloji
ile ilgili: anatomi, insan fizyolojisi; d) kültür ve tarihle ilgili: etnoloji; e) ekonomi ile ilgili; f)
zooloji ile ilgili: hayvancılık ve kullanımı; g) botanikle ilgili: bitkilerin yetiştirilmesi ve
kullanılması; h) eczacılık ve tıp bilimi hakkında bilgi; i) metalografi, metalurji, metal işleme; j)
madencilik ürünleri; k) resim ve güzel sanatlar üzerine: l) mineraloji, silikatlar; m) taşların
teknolojisi ve mineralojisi; n) karışık malzemelerle ilgili: rekli metaller, taşlar ve cam boyaları.
Orta Çağda, şeklin anlamı, içeriği, problemin niteliği, aktif eylemler, herhangi bir sorunu
çözme yollarının açıklanması ve onu tehdit eden programlar daha çok görülmektedir. Orta
Çağ`da Ebu Yusuf ibn İshal el-Kindi (800-870), Al-Farabi Ebu Nasr Muhammed Bin Tarhan
(870-950), Yumal Mühasib, Al-Havarizmi Hamid Ebu Muhammed bin Muhammed Et-Tusi
Al Gazali (1058-1111), ebu Ali Hüseyin bin Abdullah bin Sina (?-980), Ebülhasan bin
Marzban Bahmaniyar (?-1066), Cemal (Nizami) Əd-Din Ebu Muhammed İlyas Yusuf bin
Zeki Müeyyed Nizami Gencevi (1141-1209), Seyid Ali İmadeddin Nesimi (1369-1417),
Nasireddin Tusi Ebu Cafar Muhammed bin Hasan bin Ali (1201-1274) gibi birçok büyük ve
yeri doldurulamaz folozoflar, bilimsel ve sanatsal bilgilerin karşılıklı ilişkilerini geliştirmek
için ciddi çaba sarf etmişlerdir.
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15. - 18. tarihî ve arkeolojik yüzyıllarda karışık bir vahdetin parçası, bileşen, kimyasal
bağlanma faktörü sayılan elementlerin sınıflandırılması probleminde subjektivlik ve
objektiflik dönemi için büyük önem arz ediyordu. Böyle sorunlu konular, yeni ortaya çıkan ve
yükselmekte olan burjuva sınıfı için daha çok lazımdı. Hristiyanlığın önde gelen akımlarından
biri, kutsal ruhun aynı zamandan oğulun Allah tarafından gönderilmiş olmasının, onun
gelişinin kabul edilmesi, bu ve buna benzer konuları kapsayan katoliklikten ortaçağ “okul
felsefesi” skolastik Hristiyanlığın dinî inançları sistemleştirmeğe çalışanlardan kurtarmış, onu
doğrudan aydınlığa doğru yönlendirmek hedefindeydi. Temeli olan bilim ailesine giren tarih
ilmini, bir bilim alanı gibi yüze çıkarmaya çalışan F. Bekona (1561-1626) göre set halindeki
diyagramda tabiatın genel olarak niteliğini (tasvir etme, endüktif analiz), varlığın tarihini
benimsemesini kabul etmeden, onun anormalliğini belirtmek biraz zorluk yaratıyor. (3) Yazar,
vatandaşlık tarihini Dünya ölçeğine, başka ülke veya milletlere ait ederek husûsi niteliğe sahip
olduğunu göstermeğe eğilimliydi. 17. tarihî arkeolojik aşamada F. Bekonʼdan farklı olarak T.
Hobbs bilimlerin temelini oluşturan çok boyutlu konuları kapsayan sınıflandırma sistemi,
utulitara taraf yönelmektedir. (22) G. Likk, devrinin gelişmekte olan alanlarını üç ana bölüme
ayırmaya çalıştı. a) fizik; b) tecrübe; c) mantık. 18. yüzyıl öne çıkan sorunların mahiyetini
genişleten M. V. Lomonosov, Y.P.Kozelskiy fizik, kimya, arstoloji, jeoloji, belâgat, mantık,
tarih, coğrafya, teknik, meteoroloji, mineraloji ve birçok bilimsel ve deneysel özellikler içeren
bilimsel çalışmaların, özdeğin ayrık (atomlardan ve diğer mikrohücrelerden oluşan) yapısı ile
ilgili eğitim sayılan atomçuluk, teorik mekaniğin dinamik ve sayılardan oluşan kinematik
bölümü, olayların anlama yöntemi, esas bakış açısı olarak kabul edilen kavramsal karakterli
teorilerini öne sürüyorlar.
19. yüzyılın sonralarına kadar bilim alanda seri şekilde tefekkürün yansıması kanunları
ve şekilleri, gerçeği anlama ile ilgili bilim sahası gibi tanınan mantıksal şekil veya felsefi
yöntemlerle yüklenen bir sınıflandırma sistemi gibi oluşturulmaya çalışılmaktaydı. Fakat
bilimlerin birbiri ile ilgili olması, eşya veya nesnelerin beraberlik kavramı olarak kabul edilen
koordinasyon halinde birleşmesi yönünü yeniden harekete geçirmek mümkün olmamıştı.
İdealist felsefesinin, sosyolojik hattının öncüsü ve psikolojik yönünün takipçilerinden sayılan
Andre Mari Amper (1775-1836), N. Y. Grot (1852-1889), H. Spenser ve O. A. Kurno gibi
araştırmacılar, birkaç başarısız girişimlerden sonra ikiye bölünmüşler: psikolojik, tarihî ve
coğrafî konuları kapsayabilen, sadece ilk sınıflandırmanın sınırlarının bazı önemli
özelleriklerine bilimsel-teorik hazırlık niteliği vermeğe teşebbüs etmişlerdir.
Antropojenik etkileşimin insanlar tarafından kültürel katmanların oluşumu için
koşulların yaratılmasında büyük bir rol oynamaktadır. Yapılan çoklu analiz sistemlerinin
sınıflandırılmasının sonuçları, geleneksel üretim örneklerinin devirlere bölünüp
oluşturulmasında, onun her aşamasının kronolojik hudutlarını ve arkeolojik medeniyetlerini
tespit etmeye, alet ve malzeme üretiminin genetik olarak açıklanmasının belirlenmesinde,
yerel halkın öncü rolünün açıklanmasına, üretime aktif katılımını göstermeğe, (47) neolitik
çağ – orta tarihî arkeolojik devirlerde sanatın, çömlekçiliğin gelişimi ve kullanılması hakkında
geleneksel bakış açısında farklı olan bir bilimsel fikir yürütmeğe, Kuzey Azerbaycanʼın
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kadîm alet ve malzemelerinin üretim aşamalarından biri olmasına dair bir varsayım,
tekrarlanılamaz gerekçelerin ortaya koymasına imkan yaratmış, tarihî ve arkeolojik
problemlerin çözümünün araştırılmasını ve arkeolojik katmanlarda bulunan maddî ve manevî
medeniyet numunelerinin benimsenmesini temin etmek, imkan yaratılmasını sağlamaktadır.
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