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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID
or Personal Link Name” and solidify the session.
The presentation will have 15 minutes (including questions and answers).
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
session.






TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
session.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. Hall-1, Mustafa TEMEL

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video
konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.





TEKNİK BİLGİLER
Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız
Örnek: Salon-1, Mustafa TEMEL

-Opening CeremonyDate: 04.06.2021
Istanbul Time: 09:15-09:30

Dr. Vedat AKMAN
Beykent University
HEAD OF ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Opening Conference
THE TRADITION OF MUSAFAHA IN THE ISLAMIC WORLD AND AN ARTFUL FETWA OF SHEIKHULISLAM
HOCA SADEDDIN EFENDI ON ''MUSAFAHA''

PARTICIPATION COUNTRIES (30 countries)
Turkey, Morocco, Canada, Lebanon, Nigeria, India, Bulgaria, China, Uzbekistan, Pakistan, Azerbaijan,
North Macedonia, Romania, Algeria, Georgia, Russia, Albania, South Africa, Kosovo, Tunisia, Ukraine,
Vietnam, Kazakhstan, Iraq, Iran, Italy, Brazil, Moldova, Malaysia, Hungary, Australia
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Hungary Time
Australia Time

Session-1
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Session-2
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18.00-21.00
12.00-15.00
20.00-23.00

Session-3
16.30-19.30
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16.30-19.30
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09.30-12.30 p.m.
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15.30-18.30
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04.06.2021 | SESSION-1 | HALL-1
İstanbul Local Time: 09.30-12.30
TR-ENG
Authors

MODERATOR: Dr. Mehmet BÜYÜKAFŞAR
Affiliation
Presentation title

Assoc. Prof. Dr. Mehmet
Gökhan GENEL
Kübra KARAHANOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Mehmet
Gökhan GENEL
Ceren YILMAZ

Yalova University

TRUE LIES: AS A POLITICAL CONCEPT POST
TRUTH (BEYOND REALITY)

Yalova University

ANALYSIS OF FEMALE CHARACTERS IN DIGITAL
GAMES ON SOCIAL GENDER
THE EFFECT OF DIFFERENT DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES ON
ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH
IN THE AVIATION SECTOR
NEW RHETORIC APPROACH AS A BALANCING
FACTOR OF MANIPULATIVE COMMUNICATION
DETERMINING INFLATION-INTERESTEXCHANGE RELATIONS IN TURKEY: TODAYAMAMOTO CAUSALITY ANALYSIS
USER FACTOR IN FAKE NEWS SPREAD ON SOCIAL
MEDIA

Lec. Seda KORKMAZ

İstanbul Esenyurt University

Dr. Osman ÇALIŞKAN

Pamukkale University

Res. Assist. Sefa ÖZBEK

Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Dr. Mehmet BÜYÜKAFŞAR

Niğde Ömer Halisdemir University, Fac.
Of Communication

Assos. Prof. Dr. SAHİLƏ
ORUCOVA
Tünzalə GÖZƏLOVA
Asst. Prof. Dr.
M. Sadık AKYAR

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Ümumi pedaqogika kafedrası
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Menecment fakültəsi, Menecment

FACTORS AFFECTING THE IMAGE OF THE
EDUCATIONAL INSTITUTION

Girne Amerikan University

DOES THE U.S. WITHDRAWAL FROM
AFGHANISTAN CREATE A VACUUM EFFECT?

Mehriban ÖZDEMİR

Kırıkkale University

CONSUMER SOCIETY AND BODY

Assoc. Prof. Dr. İmam
Bakır KANLI
İsmail Tarık KÜPELİ

Marmara University

Betül ÇENTELİ

Kırıkkale University

THE SOCIAL COOPERATIVES AS A STRATEGIC
TOOL FOR THE ENVIRONMENTAL PROTECTION
IN BLACK SEA COUNTRIES
BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK YATILI BÖLGE
OKULLARININ KURULUŞ AMAÇLARI VE
KURULMUŞ OLDUKLARI BÖLGE HALKI
TARAFINDAN ALGILANIŞI ÜZERİNE SOSYOLOJİK
BİR İNCELEME: HALKAPINAR ÖRNEĞİ

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
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Authors

MODERATOR: R. Mary Nancy Flora
Affiliation
Presentation title

Usman Garba Kurmi
Hadiza Abubakar Balkore
Fatima Abubakar
Babagana Modu
Parth K. Patel

University of Maiduguri, Faculty of
Science
H. K. College of Pharmacy

Dr. Lec. Emel ORDU
Şebnem GÖK

Yıldız Technical University

R. Mary Nancy Flora
S. Palani
M.Chamundeeswari

Arunai Engineering College
St. Joseph’s College of Engineering

Sukanta Chandra Swain

School of Humanities, KIIT Deemed to be
University, Bhubaneswar, Odisha, India

INSUFFICIENT WATER INTAKE AND HEALTH
ISSUES: A STUDY OF HOUSEHOLDS IN
BHUBANESWAR CITY (ODISHA, INDIA)

Universidade federale de Minas Gerias,
Brazil
Crawford University, Nigeria
University of Ibadan, Nigeria

EFFECTS OF FIZZY DRINKS ON BLOOD SUGAR
LEVEL, SPUTUM AND ENTERIC BACTERIAL
POPULATIONS IN HEALTHY HUMAN BEINGS

Department of Agriculture Tech and
Department of Science Lab.Tech
(Microbilogy unit) Kwara State
Polytechnic, Ilorin

COMBINED METHOD OF DETOXIFICATION OF
JATROPHA CAUCAS FOR USE AS POULTRY FEED
INGREDIENTS

Aina, Y. O.
Nwanze E.A.C

Crawford University
University of Benin

ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF THE ETHANOLIC
EXTRACT OF PHOENIX DACTYLIFERA (DATEPALM) ON
PARACETAMOL INDUCED HEPATOTOXICITY IN ALBINO
RATS

Aytaj Murshudzada

Azerbaijan National Academy
of Sciences

PULLULANASE ENZYME APPLICATIONS

Afolabi O.O.
Adigun M.O.
Okonofua C.C.
Ajibike H.A.
Dosumu E.
Omotade D.P.
Lawal W.S
Banjoko K.I
Ahmed S.A
Akande T.A
Haroon-Abdukadri H.T

FREE RADICAL AND OXIDATIVE STRESS IN
PATHOLOGICAL PROCESSES IN
CARDIOVASCULAR DISEASE
ENGINEERING OF SELECTED CYSTEINE
RESIDUES OF NAD + DEPENDENT FORMATE
DEHYDROGENASE TO INVESTIGATE THEIR ROLE
IN PROTEIN STABILITY
BIONANOCOMPOSITE FOR ANTIMICROBIAL
ACTIVITY - A NOVEL AND GREEN SYNTHESIS
APPROACH

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
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Authors
Lecturer, PhD Irina-Ana
Drobot
Nguyen Thi Huynh
Phuong
Nguyen Thi Be Ba
Ly My Tien
Le Thi To Quyen
Dr. Boroka Prohaszka Rad
Garba, M. K.
Sikiru, A.O.
Yahya, W. B.
Olaniran, O. R.
Akinwale, Abidemi
Adewumi
Ojo, Olubukola Olufunmbi

MODERATOR: Dr. Mustafa Latif EMEK
Affiliation
Presentation title
Technical University of Civil Engineering
Bucharest, Romania

SOCIOLINGUISTIC ASPECTS OF DIRECT AND
INDIRECT COMMUNICATION

School of Social Sciences and
Humanities, Can Tho University

OC EO CULTURE IN VIETNAM: HOW THE LIFE OF
OC EO RESIDENTS IS REFLECTED VIA OC EO
CULTURE ARTIFACTS

Sapientia Hungarian University of
Transylvania, Miercurea Ciuc, Romania

THE ROLE OF MUSIC IN PROMOTING POETRY

University of Ilorin, Nigeria
Emerging Markets Institute, Beijing
Normal University, Beijing, China

EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON
ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM NIGERIA
AND RWANDA

Obafemi Awolowo University, Ile-Ife,
Nigeria

Rehana Kanwal

National College of Business
Administration and Economics, Lahore,
Pakistan

Roxana Maria Crețu

West University of Timișoara (Romania),
Philology

SEX DIFFERENCE AND SEXTING BEHAVIOUR
AMONG UNDERGRADUATES IN SOUTHWESTERN
NIGERIA
DISTINGUISHED FEATURES OF ISLAMIC
CULTURE AND ITS IMPACTS AND BLESSINGS ON
THE WORLD
ECHOES OF EMINESCU’S POETRY IN THE WORLD

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
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Authors
Dr. ODOZI, Nnenna
Winifred
OSI Valentine

MODERATOR: Alan Reed LIBERT
Affiliation
Presentation title
Department Of Chemistry, University Of
Ibadan, Nigeria

MOLECULAR DOCKING AND ADMET STUDIES OF
PHYTOCHEMICALS OBTAINED FROM PRUNUS
AFRICANA FOR PREVENTION AND CURE OF PROSTATE
CANCER

Rimene Dhahri
Younes Moussaoui

University of Gafsa, Tunisia
University of Sfax, Tunisia

REMOVAL OF HAZARDOUS DYE CONGO RED BY
BIOWASTE MATERIALS AS ADSORBENTS

Ehinola, Gabriel
Babatunde (Ph.D.)

Adekunle Ajasin University AkungbaAkoko, Nigeria

Said Oussou

University of Moulay Ismail, Faculty of
Letters and Humanities, Morocco

Alan Reed LIBERT

School of Humanities &Social Science,
University of Newcastle, NSW, Australia

NAMES OF THE SEASONS IN ARTIFICIAL
AUXILIARY LANGUAGES WITH PARTICULAR
REFERENCE TO A PRIORI LANGUAGES

Dr. Lindita LUTAJ

University “Aleksandër Moisiu” DURRES

“ROLE OF TEACHERS ON THEIR STUDENTS’
ONLINE LEARNING PROCESS”

ANALYSIS OF WASTAGE RATE AMONG GIRLS IN
SENIOR SECONDARY SCHOOLS OF ONDO STATE,
NIGERIA
EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN EFL
TEACHERS’ PRACTICES REGARDING LEARNER
AUTONOMY AND YEARS OF TEACHING
EXPERIENCE

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
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Authors

MODERATOR: Kaldygul ADILBEKOVA
Affiliation
Presentation title

Chandrasekharan
PRAVEEN

Former Principal, Institute of Advanced
Study in Education, Thrissur, Kerala
State- Affiliated to the University of
Calicut

LEVERAGING YOGIC EXERCISES TO REJUVENATE
STUDENT WELLBEING FOR POST COVID
PEDAGOGY

OGUNDELE, Michael
Olarewaju
OGUNDELE Alexander
Gbenga

Faculty of Education, University of Jos,
Nigeria Kwara State College of
Education (Technical), LAFIAGI

PRINCIPALS’ DISASTER MANAGEMENT
METHODS AND EDUCATION EFFECTIVENESS IN
NORTH CENTRAL NIGERIA

Ananda Majumdar

University of Alberta

“HYPER INDIVIDUALISM IS THE PROCESS OF
HYPER CULTURE: A SIGN OF UNCERTAINTY”

Olowolabi Segun

Adekunle Ajasin University, Ondo State,
Nigeria

AN EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF
GUILDANCE AND COUNSELLING SERVICES IN
SELECTED SECONDARY SCHOOLS IN AKOKO
SOUTH WEST LOCAL GOVERNMENT AREA OF
ONDO STATE

Tunmise T. EUGENEOSOIKHIA
Adewale S.Olawoyin
Torhile J. Aasegh
Temidayo Oyetunde
Raymond Akong
Emmanue U. Onche
Ibrahim A. Oladosu

Dept. of Chemistry, University of Ibadan
Dept. of Chemical Sciences, Redeemer’s
University, Nigeria
School of Chemistry, University of
Manchester, United Kingdom

SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF ANTIBIOTICS
DERIVATIVES OF TRICARBONYL(1-5-Η-2METHOXYCYCLO HEXADIENYLIUM) IRON: A
CONVENIENT ROUTE TO ANTIBIOTICS MODIFICATION

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
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TR
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Mustafa ASLANTAS
Authors
Affiliation
Presentation title
Metehan TEMİZ
Asst. Prof. Dr. Tarkan
KOCA
Assist. Prof. Dr. Mustafa
ASLANTAS
Raıd Abdulhadı

İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü
İnönü Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi

THE EFFECT OF MAGNETIC FIELD APPLICATION
ON EXHAUST EMISSION IN DIESEL ENGINES

Çankırı Karatekin Universitesi Fen
Fakültesi

BEST PROXIMITY POINT RESULTS VIA FCONTRACTIONS ON PARTIAL METRIC SPACES

ABDULQADER ALABDULLAH

Dr. Bahar ÇİFTÇİ
Engin KARAKAŞ
Mert KÖSE
Gazi Baran CAMCİ

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik
Fakültesi
Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

Asst. Prof. Dr. Muhammet
Zeki ÖZYURT
Murat TAŞDEMİR

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi

Assoc. Prof. Dr. Varol Koç

OMÜ Müh. Fak., İnş. Müh. Böl., Samsun,
Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Varol Koç

OMÜ Müh. Fak., İnş. Müh. Böl., Samsun,
Türkiye

Reşat BERİTAN,
Doç.Dr. Mert Yücel
YARDIMCI

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi

THE EFFECT OF ETHICS IN NURSING COURSE ON
STUDENT NURSES' ETHICAL SENSITIVITY LEVEL
THE EFFECT OF THE LOCATION OF L-SECTION
SHEAR WALLS AT CORNERS AND INNER AXES IN
RC STRUCTURES
INVESTIGATION OF WALLS, INSTALLATION AND
ROOFS IN LIGHT STEEL BUILDINGS
DETERMINATION OF BUILDINGS THAT DO NOT
COMPLY WITH EARTHQUAKE RESISTANT
STRUCTURE DESIGN
INFLUENCE OF RE-DOSING ON THE PROPERTIES
OF POLYCARBOXYLATE
BASED SUPERPLASTICIZED CONCRETES

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
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Authors

MODERATOR: Dr. Mirna FAWAZ
Affiliation
Presentation title

Dr. Mustafa BERHUNİ
Dr. Cem ÖZTÜRKMEN

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Göznuru Göz Hastanesi, Gaziantep

INTRAVITREAL RANIBIZUMAB TREATMENT IN A
PATIENT WITH PSEUDOVITELLIFORM
NEUROSENSORY RETINAL DETACHMENT

Dr. Mirna FAWAZ

Beirut Arab University, Faculty of Health
Sciences

LEBANESE NURSING STUDENTS’ PERCEPTIONS
REGARDING USE OF CONCEPT MAPPING

Dr. Muhammad Imran
Dr. Muhammad Nadeem
Dr. Muhammad Kamran
Khan
Dr. Muhammad Haseeb
Ahmad
Dr. Rabia Shabir Ahmad
Dr. Haseeb Anwar

Government College University,
Faisalabad, Pakistan University of
Veterinary and Animal Sciences, Lahore,
Pakistan

FLAXSEED ROLE AS FUNCTIONAL FOOD AND
NUTRACEUTICAL

Dr. Erdem KURT

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Acil Tıp Kliniği

Zaidoon Anwar
Dalal Mohamed
Alkattan LM

Department of surgery and
theriogenology ,Collage of Veterinary
Medicine ,University of Mosul ,Iraq

Dr. Suphi BAHADIRLI

Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Acil Tıp
Kliniği

Univ. Prof. Victor
LACUSTA
Univ. Prof. Valeriu FALA
Univ. Asst. Gheorghe
BORDENIUC
Firoj A. Tamboli
Harinath N. More
Shabnam Thakur
Rupali Sharma
Satish Sardana

State University of Medicine and
Pharmacy, Faculty of Residency,
Department of Alternative and
Complementary Medicine, Chișinău,
Republic of Moldova
State University of Medicine and
Pharmacy, Faculty of Dentistry,
Department of Therapeutic Dentistry,
Chișinău, Republic of Moldova
Department of Pharmacognosy, Bharati
Vidyapeeth College of Pharmacy,
Kolhapur -416013 Maharashtra, India
Amity Institute of Pharmacy, Amity
University, Haryana, Gurugram, India

GENERAL CHARACTERISTICS AND APPLICATION
COMPLAINTS OF GERIATRIC PATIENTS WHO
VISITED THE EMERGENCY DEPARTMENT
DETERMINATION OF THE TYPE AND QUANTITY
OF RUMINAL FOREIGN BODIES IN CATTLE AND
BUFFALOES REFERRED TO THE VETERINARY
TEACHING HOSPITAL IN MOSUL
INVESTIGATION OF PLATELET COUNT, MEAN
PLATELET VOLUME AND NEUTROPHYL
LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH
CEREBROVASCULAR DISEASE DIAGNOSIS IN
EMERGENCY DEPARTMENT
SELF-AID METHOD FOR REDUCING MUSCLE
TENSION IN PATIENTS WITH MASTICATORY
MUSCLE DISORDERS
FORMULATION AND EVALUATION OF HERBAL
HAND SANITIZER FOR COVID-19 AN ATTEMPT
A REVIEW: STUDY OF DRUG INDUCED TOXICITY
THROUGH COMPUTATIONAL TOOLS

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
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ÖZET
Temel anlamı ile kamu politikalarını görmezden gelerek, olgularla desteklenmeyen bir mesajı
duygulara hitap ederek sürekli olarak öne sürme ve bu şekilde siyaset yapma kültürü şeklinde
tanımlanabilen post truth (gerçeklik ötesi), son yıllarda siyasi jargonda sıkça dile getirilen
kavramlardan biri olmuştur. Post truth kavramı, Türkçeye “gerçeklik ötesi”, “hakikat sonrası”
şeklinde çevrilmiş olsa da bu tanımlar post truth kavramını tam olarak karşılamamaktadır.
Post truth; objektif bir gerçeklik karşısında kişisel duyguların ve çıkarların bu objektif
gerçekliğin önüne geçmesini ve kamuoyunu da bu şekilde etkilemesini ifade eder. Bu kavram
ilk olarak 1992 yılında Sırp-Amerikan oyun yazarı Steve Tesich tarafından kullanılmıştır.
Tesich, aynı yıl kaleme aldığı “Yalanlar Hükümeti (Government of Lies)” adlı makalesinde
Amerika’da halkın önemli bir kısmının, hükümet politikalarını ve siyasi propogandaları
sorgulamadan kabul ettiğini belirtmiştir. Post-truth kavramı, insanların gerçekleri aramak ve
öğrenmek yerine kendilerine sunulan bilgileri gerçek kabul ederek bunlara inanmayı tercih
ettiklerini ifade eder. Bu durum da; bireylerin bağlı bulundukları ideolojiye karşıt görüşlerin
olduğu kişi ve ortamlardan uzak durmasını, hatta onları yok saymasını beraberinde getirir.
Burada önemli olan neyin gerçek olduğu değil, kendi doğrularının gerçekliği ve kişisel
çıkarların ön plânda olmasıdır. Birey ancak bu sayede kişisel isteklerine cevap bulabilir.
Bu çalışmada sadece nitel veri analizi kullanılmıştır. Nitel veri analizi yöntemlerinden de,
literatür taraması tercih edilmiştir. Literatür taraması, belirli bir konuda yayınlanmış
olabildiğince çok eserin derinlemesine ve sistematik olarak araştırılması ve belirlenmesidir
(Gash, 1999).
Bu çalışmada; post truth kavramının doğuşu, siyasetteki yeri ile birey ve toplum üzerindeki
etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Siyaset, Siyasal İletişim, Post-Truth, Gerçeklik Ötesi, Hakikat Sonrası.

TRUE LIES: AS A POLITICAL CONCEPT POST TRUTH (BEYOND REALITY)

ABSTRACT
Post-truth, which can be defined as a culture of politics, by ignoring public policies in its
basic sense, constantly putting forward a message that is not supported by facts, by appealing
to emotions, has become one of the concepts frequently expressed in political jargon in recent
years. Although the concept of post-truth has been translated into Turkish as "beyond reality",
"post-truth", these definitions do not fully meet the concept of post-truth. Post-truth; It
expresses that personal feelings and interests override this objective reality and affect public
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opinion in this way in the face of an objective reality. This concept was first used in 1992 by
the Serbian-American playwright Steve Tesich. Tesich stated in his article "Government of
Lies" that he wrote in the same year that a significant portion of the people in America
accepted government policies and political propaganda without questioning. The concept of
post-truth expresses that people prefer to believe the information presented to them by
accepting them as real rather than seeking and learning the facts. In this case; It causes
individuals to stay away from people and environments with opposing views to the ideology
they belong to, and even to ignore them. What matters here is not what is real, but the truth of
their own truths and self-interest in the foreground. The individual can only find answers to
his personal requests in this way. In this study; The emergence of the concept of post-truth, its
place in politics and its effect on the individual and society will be examined.
Keywords: Politics, Political Communication, Post-Truth, Beyond Reality, Post-Truth.
GİRİŞ
Oxford Sözlüğü, İngilizce’de 2016 yılının kelimesi olarak “post truth”u seçmiştir. Post truth;
bir sıfat olarak bir konuya ilişkin objektif gerçeklerin kamuoyu belirlemede duygulardan ve
kişisel görüşlerden daha az etkili olması durumudur. Kavramın yılın sözü olarak seçilmesinde,
Amerikalı Yazar Ralph Keyes’in “Hakikat Sonrası Çağ (The Post-Truth Era)” adlı kitabı
etkili olmuştur. Bu kavrama karşılık gelen ifadelerin geçmiş dönemlerde de var olup olmadığı
tartışılırken, eğer var olmuşsa neden günümüzde ortaya çıktığı sorusu da bu kavramla birlikte
kendine yer bulmuştur. Günümüz iletişim teknolojisinin de varlığını desteklediği post truth,
özellikle siyasette sıkça kullanılan bir kavramdır.
Günümüzde sadece yazılı ve görsel yayın organları değil, sosyal medya aracılığıyla da takip
edilen her türlü gelişim ve değişimle birlikte bilgi kirliliğinin de arttığını söylemek
mümkündür. Özellikle sosyal medya platformlarında yoğun olarak rastlanan bu durum; birçok
içeriğin, doğruluğu araştırılmadan gerçek kabul edilmesini de beraberinde getirmektedir. Son
dönemin popüler kavramlarından biri olmasına karşın, özellikle akademik bir denetimden
uzak olması ve manipülasyonlarla sürekli olarak içerik değiştirmesi yönüyle post truth
örneklerine sözlü kültürlerde rastlamak mümkündür. Bilginin ağırlıklı olarak tarafların
beklentilerine yönelik kayganlık gösterdiği sözlü kültürde anlatıcının ve dinleyicinin o günkü
ihtiyaçlarına göre her anlatı yeniden kurgulanabilmektedir. Söz gelişi, halk hikâyesi gibi
sözlü kültür anlatılarının anlatıcılar tarafından dinleyici tepkisine göre değiştirilebildiği
bilinmektedir. Kısaca sözlü kültür ortamında bir bilgi, duruma göre değiştirilebilir veya
gözden düşürülebilir. Bu yönüyle “post truth” kavramı da bu yeni kültürün bir hediyesi
olarak görülebilir (Terzi, 2020: 85).
Her an yanlışlanması mümkün olsa da, her kullanıcının kendi içeriklerini kolaylıkla
üretebildiği, sözlü kültürün yansıması olan sosyal medya platformları; bu sayede nesnel
gerçekliği de gölgeleyen platformlar olmaktadır. Gerçeklik ötesi durumda; birey, paylaşılan
bilgiyi kendi bakış açısına ve kabul düzeyine göre değerlendirerek kendi çıkarları ve
istekleriyle paralelse gerçekliğini araştırmadan doğru kabul eder. Hatta bu bilginin gerçek
olmadığı kanıtlansa dahi onu gerçek kabul ederek yaymaya devam eder. Her türlü içeriğin
yanında siyasi içeriklerin de paylaşılabildiği bu ortamlarda, bu içeriklere de doğruluğu
araştırılmadan inanma eğilimi gösterilmesi, bu kavramın temel noktasını oluşturmaktadır. Bir
başka ifadeyle; özellikle siyasal arenada ideolojik bağnazlık veya tarafgirliğin, gerçek bilginin
kanıtlanmış olmasına rağmen her türlü hakikatin üzerini örtmesi şeklinde
değerlendirebileceğimiz bu kavram, halk arasında “yeter ki bizden olsun çamurdan olsun”
deyiminin ete kemiğe bürünmüş halidir denebilir.
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Bu çalışmada; post truth kavramının siyasette nasıl yer aldığı ve bireylerin siyasi algılarını ve
seçimlerini nasıl etkilediği araştırılacaktır.
1. Kavramsal Çerçeve
1. 1. Post-Truth Kavramı
Bu kavram ilk kez 1992 yılında Sırp-Amerikan oyun yazarı Steve Tesich tarafından
kullanılmıştır. Steve Tesich'e göre; post truth insanlardan bir seçim yapmasını istemektedir.
Bu seçim “gerçeklerin öğrenilmesi” ile “duymak istenenlerin ve onore edici sözcüklerin
söylenmesi” arasındadır. Tesich; gerçeklik ilkelerinden vazgeçmeyi ilke edindiğimizi söyler.
2016 yılında Donald Trump’un ABD Başkanı seçilmesi ve aynı yıl yapılan Brexit
referandumu sonrası daha çok duyulmaya başlayan post truth kavramı, Oxford Sözlüğü
tarafından 2016’da “yılın sözü” seçilmiştir.
Yuval Noah Harari, post-truth kavramını evrimsel perspektiften bakarak açıklamaktadır.
Harari’ye göre hakikat, günümüzde, önceki asırlara göre daha kötü durumda değildir. Ona
göre; hakikat sonrası dönem bizzat Homo sapiens’i temsil etmektedir. İnsanlığın ilk
zamanlarından beri yaratmış olduğumuz gerçeklere inandık ve bu sayede çok farklı inançlar,
düşünceler vb. ortaya çıktı. Peki bunları niçin yaptık? Birlikteliği sağlamak ve diğer
bireylerle aynı görüşleri oluşturarak yaşama daha iyi tutunabilmek için. Biz Homo sapiensler,
hakikati değil ancak gücü elde etmek yani iktidara gelip hükmetmek için yalanları gerçek gibi
sunduk ve bunu yaparken hakikatin ne olduğunu açıkçası pek de umursamadık
(www.homoeconomicus.net, E.T.: 01.06.2021).
Her ne kadar geçmişe atıf yapılıyor olsa da post truth kavramı, 21. yüzyıl kitle iletişim
araçlarının yalanı gerçeğe dönüştürmesini anlatmaktadır. Kavramın kitleyle ilişkisi,
gerçekliğin manipüle edilerek sahte bir gerçekliğin sunulması şeklindedir. Burada amaç
sunulan gerçekliğin doğrulanması değil, kitlelerin bu gerçekliğe sarılmalarını sağlamaktır.
Örneğin; bilimsel bir bilgi söz konusu olduğunda, akademik ve ilmi disiplin gereği
öncekinden daha güçlü başka bir bilimsel bilgi/kanıt ortaya atılırsa, ilk bilgiyi aktaran bu yeni
bilgiyi istisnalar olsa da genelde kabul eder. Ancak siyasette durum bu şekilde
işlememektedir. Örneğin; bir fabrikanın atıklarının çevre kiriliğine yol açtığının belirtilmesine
hatta kanıtlanmasına ve bunların başta insanlar olmak üzere canlıların ölümüne sebep olduğu
bilimsel veriler ışığında sunulmasına rağmen bunu kabul etmek istemeyenler tarafından
bunların doğru olmadığı ısrarla vurgulanmaya devam eder. Hedef kitle de; kanıtlara dayalı
gerçekleri bilse dahi buna inanmamayı tercih eder. Belki insanların yukarıda verilen örnek
çerçvesinde bire bir şahit olması durumunda vicdan kabarması diyebileceğimiz merhamet
temelli duyarlılık gereği gerçekleri kabul edebilecekleri varsayılsa dahi günümüz
enformasyonunun medya aracılığıyla sağlanması nedeniyle herkesin olaylar hakkında bire bir
tecrübeye sahip olma şansı olmadığından, birey mecburen medya çıktılarına maruz kalmakta
ve kanaaetlerinin önemli bir kısmını medya söylemleri üzerinden oluşturmaktadır. Böyle
olunca da insanların olay ve olgulara bakış açısı edilgenlik perspektifi dahilinde bir başka
bilinç olan medya tarafından bilinçlendirilmiş olmaktadır. Bu durum 20. Yüzyıl başlarında
yapılmış olan iletişim etki çalışmalarının birincisi olan medyanın kuvvetli etkiler dönemi ile
bir dizi parallellikler göstermektedir. Şöyle ki; bu kurama göre medya sıradan insanların
duygu ve düşüncelerine direkt olarak etki etmemekle birlikte bir konuya ve olaya karşı
yönelimi, meyil kayması veya beklenti ve arayış içersinde olan insanlara medya çıktılarının o
yönelimin/arayışın kalıcı olmasında çok kuvvetli etkileri olduğu ifade edilmektedir. Kuramın
etkisinin anlaşılabilmesi için Sihirli Mermi Kuramı ve Hipodermik İğne (Şırınga Etkisi)
metaforu kullanılmıştır. Kavramlardan da anlaşılacağı üzere merminin ve şırınganın insan
vücuduna girmesi ile insan bendenindeki ani ve kalıcı değişim işaret edilmektedir. Yani
birinde insan ölür ya da ağır yaralanır, diğerindeyse ya anestezi ile kendinden geçer ya da

www.istanbulkongresi.org

3

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

verilen dozla hastalığın etkisi ya yok olur veya iyileşme sürecine girer. Bu örneklerde olduğu
gibi kitle iletişim araçlarının da 1. Dünya Savaşı’nın kaotik, bilinmezlik ve savunmasız
ortamında insanların veya kitlelerin düşüncelerini çok kuvvetli şekilde etkiledikleri ve
medyanın istediği doğrultuda bilinçleri harekete geçiridikleri ifade edilmiştir.
1. 2. Siyasal Pazarlama
Her sektörde ve hayatın her alanında var olan pazarlama kavramı, siyaset alanında da kendini
göstermektedir. Pazarlamanın amacının, ürünü ya da hizmeti tanıtarak satın alınmasını
sağlamak olduğu düşünüldüğünde, siyasal pazarlamada da siyasetçi ve seçmen arasındaki
ilişkiden ve seçmenin siyasi tercihlerinin belirlenmesinden söz etmek mümkündür. Siyasal
pazarlama; toplumsal veya siyasi konular, partiler veya adaylarla ilgili özelliklerin,
hizmetlerin, faaliyetlerin, düşüncelerin, ilkelerin ve politikaların pazarlanmasıdır. Amaç,
seçmenin oy tercihini etkilemektir. Siyasal pazarlama da reklam faaliyetleri, postalama,
halkla ilişkiler gibi pazarlama yöntemleri kullanılmaktadır (Polat, 2015: 6).
2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Trump’ın, rakibi Clinton hakkındaki
söylemlerini ısrarla dile getirmesi ve seçimi kazanması da, bu bağlamda siyasette post
truth’un örneklerinden biri olarak gösterilmektedir. Bu süreçte yapılan araştırmalarda, birçok
Amerikalı seçmenin Trump'ın gerçeği çarpıtmasına alıştığı, ancak bu hissizleşmenin devam
etmemesi gerektiği belirtilmiştir. Başkan Trump’ın başkanlık yemininden sonra neredeyse her
gün söylediği çarpıtmaları katalogladıklarını ve her söyleme karşılık doğrusunu verdiklerini
belirtmişlerdir. Yazarlar; Başkanın sürekli gerçekleri çarpıttığını söylediğini, bu sebeple
listeyi ara ara güncellediklerini ifade etmektedirler. Liste 29 Ocak 2017’de başlamakta 11
Kasım 2017’de sonlanmaktadır. Aşağıda yazarların derledikleri bu çarpıtmaların ve
bilgilerin doğrularından örnekler bulunmaktadır (Yılmaz vd; 2020).
- 21 Ocak: “Time dergisine 14 veya 15 kez kapak oldum. Bence Time dergisinin
tarihindeki tüm zamanların rekoruna sahibiz.” (Trump kapakta 11 kere, Nixon 55
kere yer aldı)
- 7 Mart: “Obama yönetimi tarafından serbest bırakılan 122 tutuklu…” (113 tutuklu
Başkan George W. Bush tarafından serbest bırakıldı).
- 29 Mart: “Başarısızlığa uğramış olan @times, seçimlerden hemen sonra abonelerine
özür dilediğinde…” (Özür dilenmedi).
Örneklerde de görüldüğü üzere; gerçekleri saptırıldığının bilinmesine rağmen Trump’ın
Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesi sürecinde post truth’un ve siyasal pazarlama
öğelerinin medya üzerinden yoğun ve etkili bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.
Siyasal pazarlama, pazarlama ve siyaset disiplinlerinden içerikler alan, iki disiplinin
evliliğidir. Söz konusu evlilik, pazarlamadan ödünç aldıklarını siyaset biliminden çıkardığı
derslere entegre ederek, yeni yönler üretmektedir (Lees–Marshment, 2001: 693). Ticari
pazarlamada herhangi bir ürün veya hizmetin satışı söz konusuyken, siyasal pazarlamanın
unsurları parti liderleri, adaylar, parti politikaları ve bunlara bağlı olan her türlü siyasal
malzemedir. Bu süreç; bir dizi siyasal iletişim pratiklerinin hayata geçirilmesiyle
şekillenmektedir. Bunlardan bazıları siyasilerin kent ziyaretleri, hanelere gitmeleri, medyada
yer almaları, kanaat önderleriyle görüşmeleri ve çeşitli sisyasal promosyon faaliyetleridir. Bu
noktada; geleneksel medya ile yeni medya kanallarının da siyasi pazarlama kanalları olarak
kullanıldığını söylemek mümkündür. Liderlerin özellikle parti sadakatini korumak ve hedef
kitlelerini genişletmek amacıyla kullandıkları siyasal pazarlama; bireylerin dinleme, anlama
ve yorumlama mekanizmalarını etkileyen ve yönlendiren bir güç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu pazarlama sürecinin, “ne olursa olsun hedef kitlemizi genişletelim”, “yeter ki
bize bağlı kalsınlar”, “neye inandıkları değil, bize inanmaları önemli” gibi anlayışlarla
yürütülmesi, post truth kavramını da sürece dahil etmektedir. Burada post truth çerçvesinde
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siyasilerin temel prensibi; yeni seçmenler nihai yani asıl hedefken, “yüzer gezer oy” diye tabir
edilen ve henüz bir karar aşamasına varamamış kararsız seçmenleri etkilemek ve onları kendi
yörüngesine çekmektir. Bir diğer ifadeyle, yeni seçmeni ikna etmenin olabildiğince zor
olduğu siyasal atmosferde az da olsa meyilli olan kararsız seçmenleri kazanmak ve onları
domine etmek siyasal parti ve adaylar için daha efektif bir durum teşkil etmektedir.
2. Bir Siyaset Kültürü Olarak Post Truth
2016 yılında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması konusunda yapılan ve ismini
“Britain (Britanya)” ve “Exit (Çıkış)” sözcüklerinin birleşiminden alan Brexit referandumu,
post truth kavramının daha büyük kitleler tarafından duyulmasını sağlamıştır. Ayrılma
taleplerinde İngiltere’ye gelen göçmenlerin varlığının ve göçmenlik karşıtı söylemlerin dikkat
çektiği referandumda, Avrupa Birliği’nden ayrılmayı destekleyen kitleler tarafından
başvurulan post truth öğeleri sonucu referandum İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması
yönünde sonuçlanmıştır. Yougov’a göre; Brexit yani ayrılık savunucuları kampanyalarını üç
argüman üzerine kurmuşlardır. Bunlardan birincisi Birleşik Krallık’ın her hafta Avrupa
Birliği’ne 350 milyon pound gönderdiğidir. Avrupa Birliği üyeliğinin Britanya’ya haftalık 350
milyon pounda mal olduğu vurgulanırken birlikten alınan para es geçilmiştir. İkincisi, net
göçün 333.000 kişiyi bulduğudur. Üçüncüsü de Türkiye ve diğer aday ülkelerin yakın
zamanda Avrupa Birliği’ne katıldıklarında olacak olanlardır (Akt: Uluç ve Küngerü, 2018).
Ayrılma taraftarlarının referandum sürecinde post truth öğelerine başvurdukları ve başarılı
oldukları görülmüştür.
Amerikalı Yazar Ralph Keyes, “Hakikat Sonrası Çağ (The Post-Truth Era)” adlı kitabında bir
zamanlar gerçeklere ve yalanlara sahipken; post truth döneminde gerçeklere, yalanlara ve
doğru olmayan ama yanlış olmayacak kadar da iyi olan ifadelere sahip olduğumuzu söyler ve
şöyle der: Zeki insanlar olarak, suçluluk duymadan paçayı kurtarabilmek için gerçeği örtbas
etmeye gerekçeler bulabiliyoruz. Ben buna “Hakikat sonrası” diyorum. Hakikat sonrası bir
çağda yaşıyoruz. Hakikat sonrası, etik açıdan bir alacakaranlık kuşağında yer alıyor. Yalancı
olduğumuzu düşünmeden gerçeği gizlememizi sağlıyor. Yalancılığın artışı etiğin düşüşünden
ziyade doğruluğa yeterince vurgu yapmayan bir toplumsal bağlamla ilgilidir. Bence
dürüstlüğün yeni binyılda bıçak sırtında olduğunu söylemek mümkün. Aldatma, çağdaş
yaşamın her kademesinde sıradan hale geldi (Keyes, 2004: 11).
Post truth; siyaset sahnesinde, politik içeriklerin doğrulara dayanan bilgilerden çok hedef
kitlenin duygularına yönelik oluşturulduğunu ve gerçekliğin göz ardı edildiği daha çok medya
dolayımlı bir kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki; siyasi söylemler yanlışlansa dahi
siyasetçilerin kitleleri etkilemek için aynı söylemleri sürdürdüğü görülebilmektedir. Hatta
yalnızca siyasetçilerin değil; gazetecilerin, din adamlarının, akademisyenlerin ve başka ünvan
sahiplerinin de bu sürece dahil olduğunu söylemek mümkündür. George Orwell’ın1, doğası
gereği yalanlar üzerine kurulduğunu söylediği siyasette, post-truth kavramı bir siyaset yapma
kültürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Filozof Hannah Arendt, 1967 yılında “Hakikat ve
Politika (Truth and Politics)” adıyla yayımladığı makalesinde, doğruluk ve dürüstlüğün asla
bir politikacının erdemleri arasında olmayacağını çünkü yalanın her zaman politikacıların
gerekli ve haklı çıkarları olarak görüldüğünü söyler. Ona göre, gerçeklik dediğimiz olgular
hiçbir zaman bizim kişisel özelliklerimizden ve olaylara bakış açımızdan bağımsız değildir
(www.homoeconomicus.net, E.T.: 01.06.2021).
Prof. Dr. Tayfun Uzbay; Dünya siyaseti yalan konuşma üzerine temellenmiş durumda ve
kitlelerin algıları da bu yalan haberlerle yönetiliyor. Hayatın her alanında etikten
uzaklaşıldığı için post truth bu kadar gündemde olabiliyor der (www.uskudar.edu.tr, E.T.
1

George Orwell, Politics and the English Language.
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30.05.2021). Yani kısacası post truth, etik kaygısı taşımamaktadır. Gerçeklik (Truth)
döneminde Descartes’in “düşünüyorum, öyleyse varım” söylemi, Gerçeklik Ötesi (Post Truth)
dönemde yerini “inanıyorum, öyleyse doğrudur”a bırakmıştır. Teknolojinin gelişiyle birlikte
kitle iletişim araçlarının artması ile daha önce karşı tarafı kandırmak ve ondan çıkar sağlamak
amacıyla başvurulan yalan, günümüzde kitleleri kandırarak çıkar sağlamak amacıyla kullanılır
hale gelmiştir.
Harsin’e göre, birbirini izleyen yakın zamanlı gelişmelerin çoğu, gerçeklik ötesinin
koşullarını meydana getirmiştir ve bunda etkili olan etmenler şu şekildedir (Harsin; 2015:
331): Medyanın bölünmesi ve “bekçi” görevini yerine getirmemesi, dijital medyada yayılan
bilgilerin izinin sürülmemesi, halkla ilişkiler çalışmalarının manipülatif bir strateji izlemesi,
internet algoritmalarının varlığı, tıklama tuzakları, ekonomik, teknolojik, sosyo- kültürel ve
politik gelişmeler
Söyleme şeklini söylemin kendisinden önemli hale getiren post truth kavramı, siyasette en çok
öfkeden beslenmektedir. Bu öfkenin plânlı bir şekilde kitlelere sunulması dalga etkisi
yaratarak bireylerin sorgulama ihtiyacını pasifize eder ve bu duygu durumu da kendilerine
sunulan gerçekliği kolaylıkla kabul etmelerini sağlar. Bunu sağlamayı kolaylaştırmak adına da
özellikle sosyal paylaşım sitelerinde sıkça yer alan “troll” oluşumlar bu sürecin
yürütülmesinde etkilidir. Gerçek anlamından saptırılan bir gerçekliği öfkeyle besleyerek
sunan bu oluşumlar, post truth kavramı için önemli bir yere sahiptir. Böylece yapılan
propogandalarla kitlelerin harekete geçirilmesi mümkün olmaktadır. Türk Dili Kurumu
tarafından “bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak
amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca” (www.tdk.gov.tr, E.T.:
30.05.2021) şeklinde tanımlanan propaganda, bir manipülasyon aracı olarak her zaman
siyasetin içerisinde yer almıştır. Burada post-truth ile propogandayı karıştırmamak gerekir.
Propaganda bir manipülasyon aracı olarak her zaman yanlış ya da yalan bilgiyi
kullanmayabilir. Burada amaç, kitleyi etkileyerek kendi tarafına çekmektir. Post truth ise;
propogandayı bir araç olarak kullanarak kendi sunmak istediği gerçeklik kavramını empoze
eder. Bunu yaparken kullandığı en etkili kaynak da, medyadır.
3. Post Truth ve Medya
Geçmiş dönemlerden günümüze uzanıp uzanmadığı tartışılsa da pos truth kavramı, özellikle
dijital iletişim teknolojisinin yaygınlaşmasıyla görünürlüğünü artırmıştır. Medyanın kamuoyu
oluşturmadaki rolü değerlendirildiğinde, kurgu içeriklerle insanların arzu edilen gerçeklere
inanmasını sağlamadaki gücü ve sorumluluğu yadsınamaz ölçüdedir. Özellikle büyük veri
algoritmalarından yararlanan dijital medya uygulamaları ve sosyal medya platformları, kişisel
filtrelerimizi devreye alarak ve ilgi alanmlarınız çerçevesinde içerikler sunarak düşünce ve
eğilimlerimizin şekillenmesinde rol oynar. Herkesin okuyucu ve izleyici olmanın yanında
birer yayıncı da olduğu günümüz iletişim teknolojisinde, yaygın sahte içeriklerin üretilmesi ve
yaygınlaştırılması da kolay hale gelmiştir. Bu sayede siyasetçilerin ve troll oluşumların da,
düşüncelere değil duygulara hitap ederek bireylere kendi kişisel görüşlerini empoze ettiklerini
ve insanları yanlış olana, diğer bir anlamda gerçekliğin ötesindekine yönlendirdiklerini ve
kamuoyunda toplumsal gerçeklere itibarın azalmasında bu tutumun etkisinin olduğunu
söylemek mümkündür. Her ne kadar tüm medya içeriklerinin taraflı olduğunu söylemek
doğru olmasa da bireylerin, medya kullanımlarında yanıltıcı bilgi veriyor olsalar dahi siyasi
görüşleriyle uyumlu olanları tercih ettikleri söylenebilir.
Medyanın temel ilkesi; doğru bilgileri aktarmak, gerçeği savunmak ve farklı görüşlere adil bir
şekilde yer vermektir. Bu ilke; farklı görüşlere mensup bireyler ve gruplar arasındaki
kutuplaşmanın azaltılması ve temasın artmasına bağlı olarak da gerçek olmayan içeriklerin
ayırt edilmesini kolaylaştırması bakımından önemlidir. Ancak gerek konvansiyonel medya
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gerek yeni medya kaynakları olsun; bu ilkenin her zaman varlığını koru(ya)madığını
söylemek mümkündür. Buna bir de bireysel kullanıcıların taraflı içerikleri eklendiğinde,
gerçeklerle bağın kopması kaçınılmaz olabilmektedir. İnsanların, takip ettikleri içeriklerin,
izledikleri veya dinledikleri haberlerin doğruluğu ile bir olaya inanmadan ve bunu
savunmadan önce doğru olup olmadığını kontrol etmekten uzaklaşması, her alanda olduğu gibi
siyasi arenada da post truth kavramının kendine sağlam bir yer edinmesini
kolaylaştırmaktadır. Özellikle Hannah Arendt’in de; totaliter rejimin ideal öznesi ne inançlı
Nazi ne de inançlı komünisttir, olgu ile kurgu (…) doğru ile yanlış (…) arasında artık bir
ayrım göremeyen insanlardır (Arendt, 2017: 474) ifadesinde olduğu gibi, gücü ele geçirmek
isteyen siyasiler için post truth’a dayalı bir siyaset anlayışını benimsemek bu kitleyi
yönetmenin en kolay yolu olabilmekte, taraflı medya yayınları da bu durumu
sağlamlaştırmaktadır.
Peki, bir haberin içeriğinin doğruluğu nasıl tespit edilebilir?
Özellikle dijital medyada sayısız gerçekdışı haber ve içerik dolaşırken hangilerinin gerçek
olduğunu direkt olarak anlamak oldukça zordur. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bu
sorunun varlığından söz etmek mümkündür. Bununla mücadelede tüm dünyada bilginin
doğruluğunu teyit eden bağımsız kuruluşların sayısı her geçen gün artmıştır. Türkiye’de de
mevcut bu kuruluşlar, sosyal medyada dolaşan bilgilerin doğruluğunu araştırarak doğru ve
yanlış olan bilgileri tarafsız olarak halka sunmaktadırlar. Duke Reporters Lab’a göre; şu an
dünya üzerinde aktif olarak faaliyet gösteren 300 doğrulama kuruluşu bulunmaktadır. Duke
Reporters Lab’ın doğrulama kuruluşlarının verilerini ilk tutmaya başladığı 2014 yılında bu
sayı 44 idi. Türkiye’de de Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) üyesi olan Doğruluk
Payı ve teyit.org bu kuruluşlar arasında yer almaktadır.
Özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde geniş kitleleri ilgilendiren olaylar söz konusu
olduğunda, bilgi kirliliği de muazzam şekilde artış göstermektedir. İçinde bulunulan durumun
psikolojik etkilerine ve bireylerin beklentilerine bağlı olarak da bu içerikleri araştırmadan
doğru kabul etme eğilimi artmaktadır. Benzer şekilde, bilgi denetiminin ve teyitin mevcut
olmadığı Facebook gibi sosyal platformlar, kullanıcılar arasında gerçeğe dayanmayan
içeriklerin çok daha kolay yaygınlaşmasına ve bu içeriklerin, doğruluğu araştırılmadan
zincirleme bir şekilde geniş kitlelere aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Gerçek zamanlı
gerçekleşen bu aktarım süreci, kişisel saldırılara da zemin oluşturmaktadır. Siyasi oluşumların
da medya teknolojilerini aktif bir şekilde kullanması, taraflı içerikler yayınlaması ve
bireylerin; bir doğrulamaya ihtiyaç duymadan, ideolojileri doğrultusunda kabul ya da red
tercihinde bulunmaları post truth’un medyadaki hakimiyetini de göstermektedir. Bu durum,
bireyin kendinden farklı düşüncelere ve inançlara sahip kişileri yok sayarak kendi gibi
olanlarla iletişim kurmasını tercih etmesin, ifade eden “yankı odası” ve bu platformların
algoritmalarının bireyi internet etkinliklerine dayalı içeriklere maruz bıraktığı “filtre balonu”
kavramlarının doğmasını beraberinde getirmiştir.
3.1. Yankı Odası
Medya kaynaklarının dijital ortamdaki çeşitliliği, erişilebilir her türlü bilginin de çeşitliliğini
artırmıştır. Bu durum birçok insanın ortak konularda bilgi alışverişi yapmasına imkân
yaratırken, diğer yandan ideolojik paylaşımlara dayalı taraflı içeriklerin de yayılmasını
hızlandırmıştır. Bu sayede bireyler, kendi dünya görüşlerine yakın olan içeriklere ve kişilere
daha yakın olma şansını yakalamıştır. Bu durum, Jamieson ve Cappella’ın tanımladığı “yankı
odası” kavramını doğurmuştur.
Yankı odası; mesajların kendi içinde karşılıklı iletildiği, böylece her daim korunduğu izole bir
medya ortamını, kapalı bir grubu ifade eder. Buna göre; aynı düşüncelere sahip kişilere
sunulan bilgi, bu düşüncelere sahip sınırlı alanda kalır. Böylece bu düşünce doğruluğu

www.istanbulkongresi.org

7

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

araştırılmadan, sorgulanmadan benimsenir ve gerçek kabul edilir. Bireyler bu sınırların
dışındaki kişilere ve karşıt görüşlere tepki oluştururlar ve onlara göre diğerlerinin
düşüncelerinin doğru olma ihtimali yoktur.
Yankı odası etkisini sosyal medya ortamlarında sıkça görmek mümkündür. Sosyal medya
hesaplarında karşıt görüşlere sahip bireyleri arkadaş listelerinde bulundurmamak yankı odası
etkisine örnek verilebilir. Bireyler, sosyal çevresini benzer duygu ve düşünceleri de içine alan
ortak özelliklere sahip olduğu kişilerden oluşturur. Ancak bu çevrenin sınırlarını kalın
çizgilerle belirlemek, genel algı ve değerleri oluşturmada bu çerçeveyi referans kabul etmek
diğerlerine karşı öfke duygusunun oluşmasına neden olabilir; birey reddetme davranışı
sergileyebilir ve bunun farkında olamayabilir. Çünkü kalın çizgilerle kendi çizdiği sınırlar
içerisinde ısrarla kaldığında kendi hakkında olumlu bir benlik algısı oluşturur. Doğruluğuna
inandığı düşünceler desteklendikçe kendine daha çok güvenir, aksi durumların doğru olma
ihtimalinden daha çok uzaklaşır ve kendi yarattığı sanal gerçekliğin içinde kalır. Böylece bu
oda dışında da bir dünyanın var olduğu gerçeği silikleşerek bireyin her türlü maniplüasyona
açık hale gelmesi daha olası olur.
3.2. Filtre Balonu
ABD’li yazar Eli Pariser tarafından 2011 yılında tanımlanan filtre balonu kavramı; dijital
platformlarda sadece benzer içeriklere maruz kalmak, bunlardan beslenmek, karşıt görüşlere
erişememek anlamına gelmektedir. Sosyal medya algoritmaları, içeriklerini bireyin
etkileşimlerine dayalı olarak kullanıcılarına sunmaktadır. Böylece kullanıcıların bu içeriklere
daha fazla tıklaması, daha uzun süre platform içerisinde kalması ve paylaşıma yönelmesi
amaçlanmaktadır. Örneğin; kullanıcı bir elektronik sitesinde gezindikten sonra sosyal medya
platformları bununla ilgili içerikleri kullanıcıya reklâmlar, videolar gibi paylaşımlarla
sunmaktadır. Önerilen içerikler arasında sadece incelenen ürünler değil; siyaset, din gibi
konular da yer almaktadır. Bu durum; kullanıcının mevcut görüşlerine daha sıkı sarılmasında,
hatta karşıt görüşe mensup olanları ötekileştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Böylece
birey, “ilgili içerik” başlığı altında sunulan içeriklerle bir filtre balonuna hapsolmaktadır.
Alternatif içeriklerden uzak kaldıkça zamanla bakış açısı daralır, uzun vadede sorgulama
yeteneğini kaybeder ve sunulanı doğruluğunu araştırmadan kabul etmeye yatkın hale gelir.
İnsanın psikolojisinin “kendi gibi olandan yana olma” yönünde eğilim gösterdiği
düşünüldüğünde dijital platformlar için kullanıcıları, yankı odalarının ve filtre balonlarının
içerisinde tutmanın zor olmadığını söylemek mümkündür.
Medyadaki siyasette duyguların gerçeklerin önüne geçmesinde önemli bir rol oynayan
algoritmalar, bu bağlamda post truth için de elverişli bir zemin oluşturmaktadır. Kamuoyuna
yön veren bu algoritmalar; yönetilen, ötekileştiren, yok sayan, teyit ihiyacı duymayan bireyler
meydana getirmede önemli bir rol oynamaktadır. Sürekli olarak aynı sınırlar içerisindeki
içeriklere maruz kalan bireylerin taraftar olmaya ve ötekini reddetmeye daha kolay eğilim
gösterdiğini söylemek mümkündür. Böylece her birey farkında olmadan kendi filtre balonu
içerisinde kendi dünyasını yaratmaktadır.
Nazi Almanyası’nda Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olan P. Joseph Goebbels’in
propogandaya ilişkin şu ilkelerini bugün özellikle siyaset ve medya düzleminde gözlemlemek
mümkündür: “Akla değil duygulara hitap edin, tekrarlanan cümleler kullanın, sürekli olarak
rakiplerinize saldırın, halkta onlara karşı tepki oluşturacak ifadeler kullanın.”
Günümüz dijital dünyasında da halkı yoğun bilgiye boğmak, doğru olmayan bilgilere sıklıkla
yer vermek ve bunları yaymak, karşıtlığa sebep olacak ifadeler kullanmak da post truth’un
beslendiği kaynakları oluşturmaktadır.
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3.3. Post Truth Söylemlere Örnekler
Post truth kavramı ilk olarak 2016 ABD seçimleri ve İngiltere’deki Brexit Referandumu ile
ortaya çıkmasa da, özellikle ABD’li köşe yazarı Ron Suskind ile Bush’un iletişim danışmanı
arasında geçen şu diyalog bu kavramı anlatması açısından çarpıcıdır: Suskind’in bir
yazısından hoşnut kalmayan Başkan Bush’un üst düzey bir iletişim danışmanı, yazısının
verilere dayandığını söyleyen köşe yazarına şu ayarı verir: ‘Sizler gerçeklere tapan bir
topluluksunuz. Gözlemlenebilen gerçeklere dayandırılan muhakemelerden bir sonuç
çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama artık dünyada işler böyle yürümüyor. Biz bir imparatorluğuz.
Ve bir imparatorluk olarak hareket ettiğimizde kendi gerçeğimizi yaratıyoruz. Siz o gerçeği
etüt ederken, biz tekrar harekete geçiyoruz ve yeni gerçekler yaratıyoruz. Yani tarihin aktörü
olan biziz. (Tarihi biz yaratıyoruz!) Dolayısıyla sizin göreviniz bundan böyle bizim
yaptıklarımıza odaklanıp, etüt etmek olmalı!’ (Cerrahoğlu, 2016).
Post truth, ABD seçimleri sırasında Trump’ın söylemlerinde de kendini sıkça göstermiştir. Bu
söylemlere şunlar örnek verilebilir: “Papa, Trump’ın başkanlığını destekliyor.”, “Obama
Amerika’da doğmadı.”, “Hillary’nin altı aylık ömrü kaldı.”, “Seçilmezsem kesin hile
yapılmıştır.”
Siyaset sahnesinde sıkça görülen post truth söylemlere konuyla ilgili çekilmiş film
repliklerinde de rastlamak mümkündür. Steven Spielberg tarafından yönetilen ve örtbas
edilmeye çalışılan devlet sırlarını açığa çıkarmaya çalışan iki büyük gazetenin savaşını konu
alan 2017 yapımı “Post” adlı filmde, bir haber çalışanının şu cümlesi post truth için çarpıcı bir
örnek teşkil etmektedir: “Neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağımızı devletin söylediği bir
dünyada yaşıyorsak, bildiğimiz Post'un varlığı çoktan son bulmuş demektir.”
Bu ve benzeri örnekler üzerinden şu soru sorulabilir: Gerçek olanı ve gerçeklik ötesi olanı
ayırt etmek nasıl mümkün olacaktır? Bunun için iyi bir medya ve siyaset okuryazarı olmak
gerektiğini söylemek mümkündür.
4. Medya Okuryazarlığı
Aufderheide’nin tanımıyla medya okuryazarlığı; çeşitli biçimlerde mesajlara ulaşma, analiz
etme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir (Akt: Arslan, 2019: 113). Verileri kullanabilme,
analiz etme, sebep-sonuç ilişkileri bağlamında değerlendirme ve eleştirel düşünme
becerilerini kapsayan medya okuryazarlığı; olayları güvenilir verilere dayanarak ele almayı
sağalayan bir düşünme becerisidir. Günümüzde gerek geleneksel medya araçları (radyo,
televizyon, gazete), gerekse yeni medya araçları (bilgisayar, internet, cep telefonu vd.)
kullanıcıların birçok farklı içeriğe maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bilginin çokluğuna
bağlı olarak bilgi kirliliğinin de artmasına neden olan bu durum karşısında medya
okuryazarlığı önem kazanmaktadır. Çünkü sunulan ya da erişilen içeriğin doğruluğu, içeriğe
konu olan kişiler ile okuyucular üzerinde bıraktığı etkiler ve bunların nasıl değerlendirildiği
önemlidir.
Medya etiği çerçevesinde değerlendirildiğinde; tiraj kaygısı nedeniyle medya kaynaklarının
haberleri çekici kılmak için çarpıtma, sansasyonel başlıklar atma gibi yöntemlere
başvurduğunu görmek mümkündür. Buna bağlı olarak kişisel hakları ihlâl, görsellerin
kullanımı gibi durumlar da etik çerçevesinde ele alınabilecek durumlardır. Gerek geleneksel
gerekse yeni medya kaynaklarında takip edilen bir haberin bunlar göz önünde bulundurularak
değerlendirilmesini sağlayan medya okuryazarlığına sahip olunduğunda; sunulan her içeriğin
objektif bakış açısıyla sunulmamış olabileceğini görebilmek ve buna göre değerlendirme
yapabilmek daha mümkün olacaktır.
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6. Siyaset Okuryazarlığı
Siyaset okuryazarlığı; bireyin toplumsal kararların alınma sürecine ilişkin bilgi sahibi
olmasını, bunlara müdahil olma hakkını, siyasi görüşlere ve tartışma üslubuna sahip olmasını,
siyasi bir görüş belirlemesini, siyasi konulara ilişkin diyalog kurma becerisi geliştirmesini
ifade eden bir kavramdır. Literatüre 1960’lı yıllarda giriş yapan siyaset okuryazarlığı kavramı;
kamusal düzeni sağlıklı gözlemleyebilmek ve kamusal tartışmaları doğru değerlendirebilmek
için gerekli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyaset okuryazarlığı, bireylerin siyaseti
değerlendirebilmesine imkân veren temel bilgileri, bazı becerileri ve bu yöndeki yetenekleri
anlatır. Siyaset okuryazarı olan kişi, siyasetle ilgili temel bilgi edinmiş, o yönde beceri
gösteren ve yeteneğini açığa çıkaran kişi demektir (www.siyasetokuryazarlik.com.tr, E.T.:
01.06.2021).
Birey, toplumun şekillenmesinde önemli bir role sahiptir; çünkü birey olmadan toplumun
varlığından söz etmek mümkün değildir. Bireyin bir vatandaş olarak toplumsal kurumlara
dahil olması, vatandaşlık haklarını bilmesi ve bir vatandaş olarak sorumluluklarının farkında
olması; gerek sosyal gerek siyasi açıdan yanlış yönlendirilmesini ve olası manipülasyonların
olumsuz etkilerine maruz kalmasını önlemesi açısından önemlidir. Çağımızın politik
okuryazar genç neslinin şu niteliklerden bazılarına veya tamamına sahip olması
gerekmektedir (Akt: Dağ ve Koçer, 2019: 120-121):
-

Herhangi bir insani durumun politik boyutunu okuma kabiliyetine sahip olmalıdırlar.
Genç insanların dilinden ve günlük yaşam tecrübelerinden yararlanmalıdırlar.
Demokratik kararlar verme konusunda becerikli olmalıdırlar.
Farklılığa saygı duymalı ve makûl argümanlar ileri sürmelidirler.
Eylemde bulunmaya adanmış olmalıdırlar.

Psikiyatr Wilhelm Reich, “Dinle Küçük Adam” adlı kitabında “küçük adam” diye seslendiği
insaae şöyle der: “Birkaç on yıldır, şu yeryüzünde yönetici rolü oynamaya başlamış
bulunuyorsun. İnsanlığın geleceği, senin düşüncelerine ve senin yapacağın şeylere bağlıdır.
Ama öğretmenlerin ve efendilerin, aslında nasıl düşündüğünü ve gerçekte ne olduğunu
söylemiyorlar sana; seni kendi geleceğine egemen olma yetisi verebilecek yönde eleştiren ve
bu eleştiriyi dile getirme yürekliliğini gösteren tek kişi yok.”
Bu bağlamda; siyaset okuryazarlığı, bireyin donanımlı bir vatandaş olması, siyasi
çarpıtmalara ve post truth öğelerine maruz kalması durumunda gerçekleri araştırma
girişiminde bulunarak doğru değerlendirmeler yapması açısından önemlidir.
SONUÇ
Teknolojik gelişmelerle birlikte bilgiye ulaşımın kolaylaşmasının ardından daha etik
sistemlerin işleyeceği vaadini içeren post modernizmin, takibi ve yaptırımı kolay olmayan
dijital ortamlarda bu bilgilerin etik çerçevesinde yayılmasını kontrol edemediğini söylemek
mümkündür. Günümüzde insanlar daha çok bilgiye daha kısa zamanda ve daha fazla imkânla
ulaşabilmekte ancak bu çokluk, bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Özellikle
bireysel kullanıcıların da içerik oluşturabildiği sosyal medya platformları bu kirliliğin
boyutlarını gözler önüne sermektedir. Doğru ve yanlış bigilerin iç içe geçmiş olması ile
kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeden bu bilgileri paylaşmaları ve yaymalarının yanında,
bireylerin durumun farkında olmasına rağmen bu sistemin bir parçası olmaya devam etmeleri,
üzerine düşünülmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gerçeğin önemini giderek yitirdiği bir dünyada; gerçekleri çarpıtarak sunan siyasetçiler,
sunulan bilgiyi araştırmadan doğru kabul eden kitlelere bu çarpıtılmış gerçekleri kolaylıkla
kabul ettirebilmektedirler. Gerçeklik ötesi olarak ifade edilen post truth kavramıyla birlikte
rasyonellik, hassasiyet, sağduyu gibi kavramlar giderek etkisini yitirmekte ve bu durum her
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eğitsel ve kültürel seviyedeki insan için söz konusu olmaktadır. Bu noktada; iyi bir medya
okuryazarı olmanın önemi karşımıza çıkmaktadır. Takip edilen veya maruz kalınan içerikleri
muhakeme süzgecinden geçirmek, doğru yorumlamak ve bu içeriklerin doğruluğunu
araştırmak post turth’a karşı önemli bir önlem olarak ifade edilebilir. Bunun için de birçok
ülked eolduğu gibi Türkiye’de bulunan doğrulama kuruluşlarının bir başvuru kaynağı
olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle sosyal medya platformlarında birçok kullanıcının,
içerikleri sorgulamadan paylaşma yoluna gittiği göz önüne alındığında, eleştirel medya
okuryazarlığı post truth ile mücadelede bir önlem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hayatın her alanında yer alan ve siyaset sahnesinde de bireyin karşısına çıkan post truth’u
siyasi söylemlerde doğru değerlendirmenin de, iyi bir siyaset okuryazarı olmaktan geçtiği
söylenebilir. Siyaset kavramı ve siyasal süreçler hakkında bilgi sahibi olmak, muhakeme
yapabilmek, alt metinleri okuyabilmek böylece mümkün olacak ve birey, post truth öğelerini
fark ederek siyasi yorumlamalarını sağlıklı biçimde gerçekleştirebilecektir. Tüm bu beceriler
ve farkındalıklar sayesinde de; büyük verinin yönlendirmelerinin farkında olarak medya ve
siyaset takibini yapabilecek, yorum ve değerlendirmeleri de her yönüyle yapabilir duruma
gelebilecektir.
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DİJİTAL OYUNLARDA SUNULAN KADIN KARAKTERLERİN TOPLUMSAL
CİNSİYET ÜZERİNDEN ANALİZİ
Doç. Dr. Mehmet Gökhan GENEL
Öğretim Üyesi, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü
Ceren YILMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve
Tasarımı Bölümü
ÖZET
İçinde bulunduğumuz toplumsal yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet izlerini görmek
kaçınılmaz olmuştur. Cinsiyet doğuştan var olan biyolojik bir durum olarak tanımlanırken,
toplumsal cinsiyet kavramı ise kültürlere bağlı olarak ele alındığından toplumlara göre
değişiklik gösterebilmektedir. Toplum tarafından bireylere atfedilen cinsiyet rollerinin ne
şekilde ele alındığı bilgi teknolojilerinin de ilgilendiği bir alan olarak önemini korumaktadır.
Enformasyon teknolojilerindeki ortaya çıkan ilerlemeler, dijital bilgisayar oyunlarını ortaya
çıkarmıştır. Bilgisayar oyunları kitleleri yönlendirmek, eğlendirmek ve algı yaratmak
amacıyla gündelik yaşamda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda teknolojinin daha
da ilerlemesi ile birlikte dijital oyunların çeşitliliği ve oyuncu talepleri artarken, oyunların
içinde yer alan kadın karakter sayısının da arttığı görülmektedir. Bununla birlikte oyunların
içinde sunulan kadın karakterlerin fiziksel özellikleri toplumlara göre değişiklik gösterirken,
oyunlarda farklı şekillerde sunulmaktadır. Bu anlamda çalışmanın amacı, gelişen teknoloji ile
birlikte dijital oyunlarda sunulan kadın karakterlerin ne şekilde tanımlandığını ve bu
oyunlarda kadın karakterler üzerinden toplumsal cinsiyetin nasıl işlendiğini sorgulamaktadır.
Çalışmanın evreni dijital bilgisayar oyunları olarak belirlenmiştir. Çalışmada incelenen
oyunlar Türkiye’de ve Dünya’da geliştirilen oyunlar arasından literatür taraması yapılarak
amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen (Tomb RaiderUnderworld ve ZULA) oyunlar, toplumsal cinsiyet çerçevesinde incelenmiştir. İncelenen
oyunlar dahilinde karşılaştırılan kadın karakterlerin temsilinde farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet, Kadın Kimliği, Dijital Oyunlar

ANALYSIS OF FEMALE CHARACTERS PRESENTED IN DIGITAL GAMES ON
SOCIAL GENDER
ABSTRACT
It has become inevitable to see the traces of gender in all areas of the social life we live in.
While gender is defined as an innate biological condition, the concept of gender may vary
according to societies as it is handled according to cultures. The way in which gender roles
ascribed to individuals are handled by the society, maintains its importance as an area where
information technologies are also involved. The resulting advances in information
technologies have created digital computer games. Computer games are frequently
encountered in daily life in order to direct, entertain and create perception. Recently, with the
advancement of technology, the diversity of digital games and the demand for players has
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increased, while the number of female characters in the games has also increased. However,
while the physical characteristics of the female characters presented in the games vary
according to the societies, they are presented in different ways in the games. In this sense, the
aim of the study is to question how female characters presented in digital games are defined
with the advancing technology and how gender is processed through female characters in
these games. The universe of the study has been determined as digital computer games.
Investigated in this study were selected games from games developed in Turkey and in the
world. The literature was searched and selected by purposeful sampling method. The games
selected with the purposeful sampling method (Tomb Raider- Underworld and ZULA) were
analyzed in terms of gender. Within the analyzed games, differences were determined in the
representation of the compared female characters.
Keywords: Gender, Female Identity, Digital Games

GİRİŞ
“Kadınların zihinlerini geliştirerek güçlendirirseniz, kör itaatin de sonu gelecektir; ama
iktidar her zaman kör itaat aradığından tiranlarla hazcılar kadınları karanlıkta bırakmaya
çalışırken doğru şeyi yapmaktadırlar. Ne de olsa tiranlar, köleler ister, hazcılarsa
oyuncaklar.” ( Wollstonecraft, 2007:38).
Yaşadığımız dünyada insanları belirlemek ve anlamlandırmak için çeşitli sınıflandırmalar
yapılmaktadır. Ortaya çıkan sınıflandırmalar kapsamında; genellikle kültürel izler taşıyan
kadın ve erkeklik arasındaki farklılıklar, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını ortaya
çıkarmaktadır. “Cinsiyet sosyal ve kültürel anlamda kadın ve erkeğe verilen toplumsal rolleri
ifade eder. Bu anlamda toplum kadın ve erkeği tanımlar ve ayırt eder” (Bhasin, 2003:3).
Toplumsal cinsiyet ise, “Bireylerin psiko sosyal ve toplumsal uyumu için kabul edilen,
toplum açısından bireyler için ön görülen sosyal ilişki tarzlarıdır” (Tobach, 2002:319).
Bilişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, enformasyonun öneminin artmasına,
bilginin stratejik bir üretim faktörü olarak günümüze dahil olmasına sebep olmuştur.
Enformasyon teknolojilerinde ortaya çıkan bu ilerlemeler, dijital oyunları ortaya çıkarmıştır.
Dijital oyunlar içinde birçok kültürel, ideolojik ve toplumsal düşünceyi barındırmaktadır.
Küresel dijital oyun piyasasına bakıldığında, Avrupa Komisyonu E-ticaret raporuna göre;
Avrupa’da internet üzerinden en çok satın alınan ilk on ürün içerisinde yazılım ve dijital
oyunlar yer almaktadır (European Commission 2017). Bu bilgiler dahilinde sadece Avrupa
ülkelerinde değil, artık tüm Dünya’da dijital oyunlar önemini ve yerini korumaktadır.
Dijital oyunlar, aynı zamanda toplumsal cinsiyetin inşasında da önemli bir role sahiptir.
Üretilen oyunlar, oluşturulduğu kültürden etkileri bünyesinde barındırırken aynı zamanda
oynayan oyunculara da o kültürün izlerini taşıyarak etki etmektedir.
Bu anlamda çalışmanın amacı, gelişen teknoloji ile birlikte dijital oyunlarda sunulan kadın
karakterlerin ne şekilde tanımlandığını ve bu oyunlarda kadın karakterler üzerinden toplumsal
cinsiyetin nasıl işlendiğini sorgulamaktır. Bu sebeple çalışmada öncelikli olarak cinsiyet ve
toplumsal cinsiyet kavramları tanımlanmaya çalışılmıştır. Açıklanan kavramlar ışığında
çalışmaya yol haritası belirlenmesi için hipotezler belirlenmiştir Ardından dijital bilgisayar
oyunları ve cinsiyet ilişkisine değinilmiştir. Çalışma evreni olarak belirlenen dijital bilgisayar
oyunları literatür taraması ardından amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Belirlenen
oyunların incelemesinde kadın karakterlerin sunumu karşılaştırılarak incelenmiştir. Yapılan
literatür taramasında çalışma ile ilgili benzer kaynaklar tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu
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çalışmanın diğerlerinden farklı olarak, dijital oyunlarda işlenen toplumsal cinsiyet izlerinin
kadın karakterlerin temsil edilme biçimlerine etkileri ele alınıp incelenmiştir.
1.

CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMLARI
“Cinsiyet, zamanın dışavurumunda, stilize edilmiş bir hareket tekrarı ile oluşturulan zaman
içinde oluşan bir kimliktir.”
-Judith Butler

Tarih boyunca insanlar, birbirlerini anlamlandırabilmek için, çeşitli kategorilerle var olma
süreçlerini tanımlamaya çalışmaktadırlar. Bu süreçlerden birisi de insan hayatı için önemli
olan “kadın” ve “erkek” kavramlarıdır.
“Cinsiyet, anatominin kaderi/yazgısı olduğu düşüncesinden hareketle biyolojik
indirgemeciliği ifade etmekte, toplumsal cinsiyet ise biyolojik farklılığın toplumda yaratmış
olduğu algı üzerinden gidilerek kadın ve erkek cinsinin yarattığı çatışmanın ilişkiselliğine
odaklanmaktadır. Bu odaklanma heterenormatif denilen erkek ve dişinin heteroseksüel
kalıpların egemenliği üzerinden toplumsal cinsiyet kimliklerinin kurgulanmasına rol açar.
Sonunda hem biyolojik farklılık hem de ilişkiselliğin yarattığı çelişkiyi bir potada toplayan
kadınlık ve erkeklik durumunun bir inşa olduğu noktasından hareketle sürece ve devingenliğe
göndermede bulunur” (Baran,2012:411). Cinsiyet kavramı biyolojik bir gerçeklik olarak
tanımlanırken, toplumsal cinsiyet kavramı ise bireyin yaşadığı toplum içerisindeki rollerini
belirleyen ve açıklayan bir sosyal bir araç türü olarak tanımlanmaktadır.
“Cinsiyet sosyal ve kültürel anlamda kadın ve erkeğe verilen toplumsal rolleri ifade eder. Bu
anlamda toplum kadın ve erkeği tanımlar ve ayırt eder.” (Bhasin, 2003:3). Kadın ve erkek
olarak tanımlanan ve ayırt edilen bireylerin toplum içerisinde cinsel kimliklerine uygun
davranışlar sergilemesi beklenirken, aslında bu kalıp kurallar toplumsal cinsiyetin oluşmasına
zemin hazırlamıştır.
“Toplumsal cinsiyet kavramını Robert Stoller, ilk kez 1968 yılında ‘Sex and Gender’ adlı
kitabında kullanmış ve bu kitapta kadınlık ve erkeklik durumlarının birbirinden ayrıldığını
vurgulamıştır. Toplumsal cinsiyetin bir inşa olduğunu, kadınların ve erkeklerin yaşam
deneyimleri temelinde inşa edildiğini belirtmiştir” (Baran,2012:410).
“Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ayrım, biyolojik olarak dünyaya gelen kadın ve
erkeğe yönelik olarak toplumsal rollerin verilmesiyle belirlenmektedir” (Bhasin,2003:7).
Toplumsal cinsiyet kavramının değişkenlik gösteren yapısı olduğu görüşünden yola çıkarak,
geçmişten günümüze kadar olan süreç içerisinde kadın ve erkeğin toplumsal rolleri de
değişkenlik göstermiştir. Örneğin, geçmiş zamanlarda genellikle kız çocukları erken yaşlarda
(14-15), okuldan alınarak evlendirilirdi. Günümüze baktığımızda bu yerleşen algının
değiştiği görülmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramının tarihsel sürecine bakıldığında, 19601970’li yıllarda ortaya çıkan feminist hareketinin de etkisiyle gelişme gösteren bir kavramdır.
“Bu bağlamda toplumsal cinsiyet kavramı, toplumun kurumları, grupları, sınıfları,
sosyokültürel ilişkileriyle birlikteliğini vurgulayan makro ve mikro yapıların iç içe geçmiş
haliyle anlaşılmasını olanaklı kılar.” (Baran, 2012:411).
Toplumsal cinsiyet için rol kavramının anlamı, “kadın” ya da “erkek” olarak bireyin
cinsiyetinin gerektirdiği belirli davranışları canlandırmasıdır. Bu yönden bakıldığında
toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin davranışlarının farklı olduğuna işaret eder (Cornell,
1987:84). Bireyler yaşadıkları sosyal çevre içerisinde toplum tarafından zamanla oluşan
beklentilere ve sosyal kurallara uyarak hayatlarını sürdürmeye devam etmektedirler. Oluşan
beklentiler “toplumun kadınlardan ve erkeklerden toplumsal cinsiyetleri temelindeki
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beklentileri, eş zamanlı olarak söz konusu toplumsal yapı içindeki toplumsal cinsiyet kalıp
yargıları konusunda da fikir vericisidir” (Uluocak vd., 2014:29).
“Bu kural ve beklentilere sosyal norm (social norm) adı verilmektedir. Toplum üyeleri ise
davranışlarını bu kurallara ve beklentilere uydurmaya özen gösterirler. Fakat bireylerin
“ötekilerin” beklentilerine uygun davranmama olasılığı çok sık rastlanan bir durumdur. Bu
durumda bireyler çevrelerinden soyutlanmak ya da ayıplanmak gibi belirli yaptırımlarla karşı
karşıya kalırlar “(Akkaş, 2019:102).
“Cinsiyetçi rollere uymama cesareti gösteren kadınlara yönelik tepkinin en berbat örneğine
Kerela’da bir köyde tanık oldum. Üç genç kadın işçi, erkek meslektaşlarının köydeki bara her
gün gittiklerini görür. Bir gün sırf eğlence olsun diye onlar da aynısını yapmaya karar verirler.
Bu davranış, her çeşit erkeğin onları takip edip cinsel taleplerde bulunmalarına yol açar. ‘İyi’
kadınların adım bile atmayacağı bir mekâna girme cesareti gösterdikleri için onlar artık ‘kötü’
kadınlardır. Mantık şu: ‘Bir bara girebiliyorsan cinsel ilişkiye de girebilirsin’. Bu toplumsal
taciz ve alayla başa çıkamayan kızlardan ikisi intihar etti” (Bhasin, 2003:17).
Toplum tarafından dayatılan belirli kuralların ihlal edilmesi durumunda özellikle ‘kadınların’
ağır yaptırımlarla karşı karşıya geldikleri görülmektedir.
“Hemen her kültürde normlar erkekler ve kadınlara, çocuklukta öğrendikleri farklı ayırıcı
özellikler ve davranışları verir. Batı kültürlerinde erkek cinsiyet rolünün özelliklerinden biri
cesur ve mert olmaktır; kadınların ise sevecen ve şefkatli olması, yakın ve uzun süreli
ilişkilere değer vermesi beklenir” (Aranson, Wilson, Aker, 2012:639).
Toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili yapılan araştırmalarda, bireylerin üzerine düşen rolleri
yapmaları konusunda baskının oluşması, görülen davranışlarda yozlaşmanın, tam tersi
cinsiyet rollerinin sergilenmesine olanak sağlayabilmektedir. “Cinsiyet konusu, ülkemizde
“özel alan” ya da “mahremiyet” kavramıyla ilişkilendirildiğinden üzerinde rahat konuşulan
tartışılan bir konu değildir. Cinsiyet konusunun içeriği ve buna bağlı ortaya konulan
davranışlar toplumlara göre farklılık gösterir” (Cüceloğlu, 2014:246)
2.
DİJİTAL OYUNLAR VE CİNSİYET İLİŞKİSİ
Bilişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması ile birlikte dijital oyunların
hayatımızdaki yeri oldukça artış göstermektedir. Oyun kavramı; mobil oyunlar, video
oyunları ve bilgisayar oyunları olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Dijital oyunlar, oyuncunun
karşılıklı etkileşim sağladıkları elektronik oyunlardır. Günümüzde bilgisayar oyunları da artık
kitle iletişim araçları içinde yer almaktadır. Her yaş grubuna özel üretilen oyunlar, düşünce
aktarımı sağlarken aynı zamanda birer propaganda aracı olarak görülmektedir. Dijital
oyunların tüketiminin artması ve büyük bir sanayi olmasının en temel özelliklerinden biri,
oyunu oynayan bireyin eyleme dahil olması ve sunulan şartlar dahilinde oyunu yönetmesidir.
Dijital bilgisayar oyunlarının önemini anlatmak için ABD’nin Neo-Nazi gruplarından biri
olan National Alliance’ın sözcüsü William Pierce’ın sözleri şu şekildedir: “Genç insanlara
ulaşmak istiyoruz ve bunun en iyi yolu da bilgisayar oyunları! Bilgisayar oyunları olduğu
sürece ve bu oyunlar insanları etkiledikleri sürece, bu metaları politik görüşlerimizi yaymak
için kullanmak zorundayız! (Sezen, 2005:278).
Dijital oyunlar ile cinsiyet arasındaki ilişki incelendiğinde, konu ile ilgili yapılan birçok
araştırmanın olduğundan söz edilebilmektedir (Durdu, Tüfekçi ve Çağıltay, 2005:19; Can,
2003; Soyseçkin 2006:66-76). Yapılan çalışmalarda cinsiyet, oyun tercihlerinin neden ve
belirleyici değişkeni olarak gözlenmiştir.
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Tablo-1. Kadınların ve Erkeklerin Dijital Oyun Tercihlerine Yönelik Yapılan
Araştırmalar
(Pala&Erdem,2011)

Cinsiyetçilik temelinde incelenen dijital oyunlarda en sık tercih edilen yöntem oyun metinleri
içerisinde yer alan cinsiyet temsillerine bakmaktır. Oluşturulan metinlerin içerisinde kadın ve
erkek temsillerinin ne şekilde temsil edildiği cinsiyetçiliğin gösterimi adına önemli bir
örnektir.
“Çoğu toplumda, toplumsal cinsiyetin ikiye bölünmesi; normal ve normlaştırılmış biçimi
heteroseksüellik olarak gerçekleşen, ikiye bölünmüş cinsiyetle örtüşmek zorundadır.” ( Hirata
v., 2009:84).
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Mou ve Wei Peng’in araştırmalarına göre (2009:928) oyunlarda sunulan ana karakterleri
çoğunlukla beyaz erkeklerden oluşmaktadır, kadın başrollerden ve etnik çeşitlilikten
bahsetmek mümkün değildir. Oyunlarda yer verilen kadın karakterler ya kurtarılmayı
bekleyen mağdureler ya da ana karakter olan erkeğin asistanı rolündedir ( Mou ve Peng,
2009:929).
Dijital oyunlarla ilgili Soyseçkin iki çıkarımda bulunmaktadır; oyunun yapısı cinsiyet
rolleriyle egemen değerleri pekiştirmektedir, ikinci olarak da egemen cinsiyet rollerinin
etkileşime geçilme aşamasında oldukça önemli bir etkiye sahip olduğudur ( Soyseçkin,
2007:274).
Sonuç olarak, dijital oyunların oluşturulmasında kullanılan kültürel değerler, oyun içerisinde
kullanıcıları tarafından ya benimsenir ya da reddedilir. Fakat oyunlar aracılığıyla kültürel
değerler içselleştirilerek avantaja ya da dezavantaja çevrilebilir.
3. DİJİTAL OYUNLARDA KADIN KARAKTERLERİN SUNUMU
3.1. Tomb Raider- Underworld Oyunu
Tom Raaider- Underworld oyunu Crystal Dynamics tarafından hazırlanan ve Eidos tarafından
23 Kasım 2008’de yayınlanan aksiyon, macera ve platform türünde bir dijital oyundur. Tomb
Raider- Underworld oyunun baş kahramanı Lara Croft’tur. Lara Croft; arkeolog, araştırmacı
ve maceracı bir karakterdir.

Görsel 1-2 . T.R Underworld

Lara Croft karakteri Görsel 1 ve 2’de oyun içerisinde dış görünüşü ve giydiği kostümlerle
dikkat çeken Lara’nın iki bacağında takılı olarak gösterilen silahların, gerçek hayatta
kadınların kullandığı, çorapları dizin üstünde tutmaya yarayan jartiyer ile çağırışım
yapmaktadır. Karakterin kıyafetleri bölümlere ve alanlara göre değişiklik göstermektedir.
Ancak genel olarak, dar şort ve yer yer pantolon ile bot gibi erkeksi kıyafetler giydiği
görülmektedir.
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Görsel 3-4. T.R Underworld

Oyun içerisinde geçen Görsel 3 ve 4’de kadın karakter savaşçı, azimli, güçlü ve cesurdur.
Oyun metni gereğince Lara Croft kendisine sunulan görevleri büyük bir başarı ile yerine
getirmektedir. Oluşturulmuş olan Lara karakterinin ataerkil ideolojinin ürünü olarak erkekler
tarafından idealize edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Lara Croft karakteri erkek oyuncular gibi
iyi derecede silah kullanabilen, cip, jet ski ve motosiklet gibi araçları rahatlıkla kullanabilen
bir karakterdir.
“Silah sembolünün erkek kahramanlarla özdeşleştirilmesi üzerine, Lara karakteriyle silah
kullanabilen güçlü bir kadın oluşturulmuştur. Ataerkil sistemdeki erkekle özdeşleştirilmiş
özellikler ve işler burada Lara karakteriyle bize gösterilmektedir. Ancak bu gösterilen
imgeler, erkek stereotipinin kadın karaktere uyarlanmasının bir sonucudur. Bu yaratılan
imgeler yine erkekler tarafından yaratılmaktadır. Bu anlamda genellikle rekabet, savaş̧, güç̧,
kuvvet gibi kavramlar erkek cinsiyetine atfedilen kavramlardır. Kadının erkeklere ait bu
alanda yer bulabilmesi için Lara Croft gibi erkeksileşmesi gerekmektedir” (Kan,2012:57).
“Bu durum Sandra Bem’in “androjenlik kavramı” ile açıklanabilir. Bem’ e göre androjenlik,
geleneksel cinsiyet rollerinin dışında hem erkeksi hem de kadınsı özelliklere sahip olup, tipik
olarak erkeksi olduğu düşünülen olumlu özelliklerle, tipik olarak kadınsı olduğu düşünülen
özellikleri birleştiren bir kişilik tipidir” (Bem,1985,1987; akt. Kan, 2012:57).
3.2. ZULA Oyunu
Zula, MadByte Games tarafından geliştirilmiş ve 22 Şubat 2015 yılında Lokum Games
tarafından dağıtımı sağlanan MMOFPS türünde Türk yapımı video oyunudur (
Milliyet.com.tr). Zula, asker ve istihbaratçılardan oluşmaktadır ve 20 ayrı karakteri
bulunmaktadır. Oyun haritasında yer alan yerlerin hepsi Türkiye içerisinde yer alan
şehirlerden oluşmaktadır. Örneğin; ( Çanakkle, Mardin, Nemrut, Trabzon Uzungöl vb.) gibi
23 harita türü bulunmaktadır.
Oyun yapımcıları Türkiye’de geliştirilen bu oyun için kültürel değerleri ve tarihte öne çıkan
bölgeleri kullanmaktadırlar. Erkek karakterlerin çoğunlukta olduğu ZULA oyununda kadın
karakterler de bulunmaktadır.
Her karakterin hikayesi bulunmakla birlikte kadın
karakterlerden biri olan Zeynep Yılmaz, Polis akademisi mezunu ve keskin nişancılığı ile
tanımlanmaktadır.
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Görsel 5-6. ZULA

Zeynep, kadın oyuncular ve erkek oyuncular tarafından tercih edilen bir karakterdir.
Türkiye’de geliştirilen bir oyun olan ZULA, oyun içerisinde sunulan kadın karakterlerin
gösterimlerine dikkat etmektedir. Zeynep Yılmaz karakteri oyun içerisinde yer alan erkek
karakterlerle benzer kıyafetleri giymektedir. Polis üniforması, eldiven, botlar, ve pantolon
giyen Zeynep, iyi silah kullanabilmektedir. Silah ve bıçak kullanabilen Zeynep karakteri
Görsel 6’da pembe ojeli şekilde bıçak kullanmaktadır.
Özetlemek gerekirse,
edebilmektedir.

kadın

kadınsı

özelliklerini

muhafazakâr

bir

şekilde

temsil

ARAŞTIRMA VE YÖNTEM
AMAÇ
Bu çalışmadaki amacımız, gelişen teknoloji ile birlikte dijital oyunlarda sunulan kadın
karakterlerin ne şekilde tanımlandığını ve bu oyunlarda kadın karakterler üzerinden toplumsal
cinsiyetin nasıl işlendiğini sorgulamaktır. Enformasyon teknolojilerinde ortaya çıkan
ilerlemeler ile birlikte dijital oyun sektöründe artış ve gelişmeler gözlemlenmektedir.
Toplumsal cinsiyet konusu ise bireylerin dünyaya geldikleri andan itibaren içinde
bulundukları bir durumdur. Bu sebeple dijital oyunlarda toplumsal cinsiyet temsillerinin
etkileri görülmektedir. Çalışmanın amacı ve araştırılma gereği bu sebeplerden dolayı hayata
geçirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada yöntem olarak literatür taramasından sonra amaçlı örneklem metodu seçilmiştir.
Berelson bu yöntemi, iletişimin belirtik içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel tasvirini
amaçlayan bir araştırma tekniği; Krippendorff ise verilerden bu verilerin bağlamları için
yinelenebilir ve geçerli çıkarımlar yapmakta kullanılan bir araştırma tekniği (Akt: Mutlu,
1998, s.158)
HİPOTEZ
Çalışmaya kılavuzluk etmesi için belirlenen hipotezler araştırmanın çözümlenmesine katkı
sağlamıştır. Çalışma kapsamında belirlenen hipotezlerden ilki, dijital oyun yapımcılarının
ortaya çıkardığı metinlerde kültürel öğeler bulunmaktadır. İkinci belirlenen hipotez de ise ,
dijital oyunlarda sunulan kadın karakterler oluşturuldukları ülkeye göre farklılık
göstermektedir. Belirlenen son hipotez ise, oyun metinleri içerisinde toplumsal cinsiyet
temsiliyetlerinde farklılıklar bulunmaktadır.
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EVREN VE ÖRNEKLEM
Bu çalışmada evren olarak dijital bilgisayar oyunları esas alınmıştır. Çalışmada amaçlı örnek
yöntemiyle belirlenen iki dijital oyun kullanılmıştır.
KAPSAM VE SINIRLILIKLAR
Dijital oyunlarda sunulan kadın karakterlerin toplumsal cinsiyet üzerinden analizi konulu bu
araştırmada, oyun metinlerinde yer alan karakterlerden sadece “kadın karakterlerin”
incelemesi yapılmıştır. Erkek karakterler araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmada
belirlenen diğer bir sınırlılık ise dijital oyunlar içerisinden amaçlı örneklem yöntemiyle
seçilen (Tomb Raider-Underworld ve ZULA ) oyunlarıdır.
SONUÇ
Araştırmanın ana amaçlarından biri olan toplumsal cinsiyet temsillerinin dijital bilgisayar
oyunlarında inşa biçimi ve erkek egemen bakışı ile şekillenen oyun metinlerinde, toplumsal
cinsiyet kodlarının oluşturulma biçimleri incelendiğinde kültürel öğelerin önemi ortaya
çıkmaktadır.
Öncelikli olarak toplumsal cinsiyet ve teknoloji ilişkisine bakıldığında dişil ve eril olan tarihi
bir gelişim süreci vardır. Bu gelişim süreci içerisinde kadınlar yüzyıllar boyunca teknolojiden
uzak tutulmuşlardır ve bu sebeple teknoloji ve kadın arasında bir boşluk oluşmuştur. Bunun
sonunda teknoloji erkeklerin oyuncağı olarak nitelendirilmiştir. Günümüzde değişen ve
gelişen teknoloji kullanımları, dijital oyunlar üzerinde de etkisini göstermektedir. Bu
doğrultuda çalışmanın amacına kaynaklık eden hipotezlerin inceleme sonrasında doğru
tespitler olduğunu söyleyebiliriz.
Çalışmada; dijital bilgisayar oyunlarında kadın karakterlerin nasıl temsil edildiği, Tomb
Raider-Underworld ve ZULA görselleri üzerinden ortaya konulup açıklanmaya çalışılmıştır.
İncelenen oyunlarda kadın karakterler arasında yapılan karşılaştırmada yabancı yapım oyunu
olan Tomb Raider-Underworld’ün baş karakteri Lara Croft’un kültürel ve geleneksel kadın
temsiliyetinden uzak bir şekilde oyun metninde yer aldığı görülmektedir. Lara Croft karakteri
erkek egemen bakışı çerçevesinde oluşturulmuştur. Diğer bir pencereden bakmak gerekirse
toplumsal olarak belirlenen “kadın güçsüz ve kırılgandır” imajı Lara karakteri için geçerli
değildir. Çünkü bu karakter oyun içerisinde hem baş karakter hem de gücü ve seksiliği bir
arada bulunduran bir kadının vücut bulmuş halini temsil etmektedir.
Çalışma içerisinde incelenen diğer bir oyun ise Türk yapımı bir oyundur. Oyun erkek
karakterlerin çoğunlukta olmasıyla, bolca kültürel kodlar barındırmaktadır. ZULA oyunu
yabancı yapım olan Tomb Raider-Underworld’ün aksine geleneksel bir kadın temsiliyle
Zeynep Yılmaz karakterine yer vermektedir. Zeynep, oyun içerisindeki erkek karakterler ile
aynı kıyafetlere sahiptir ve bedenini ön plana çıkarmadan savaşan bir kadını temsil
etmektedir. Zeynep karakterinde dikkat çeken kadınsı özelliği, tırnaklarının pembe ojeli
olmasıdır. Bunun dışında vücudunda açık bir kısım bulunmamaktadır.
Bu bağlamda oluşturulan her dijital oyun metni, içinde bulunduğu kültürün izlerini
barındırmaktadır. Oyun içerisinde sunulan kadın karakterlerin ortak özellikleri; güçlü,
savaşabilen, zeki ve kırılgan bir yapıda olmamalarıdır. Farklı özelliklerine değinmek
gerekirse, geleneksellikten uzaklaşan kadın tipleri seksi ve gösterişli olarak oyun metinlerinde
yerini alırken, gelenekselliği koruyup muhafaza eden tiplerinde oyunlarda yerini koruduğu
görülmektedir.
Gerçek dünyada ötekileştirilmeye çalışılan kadın, erkek egemenliğinden çıkarak dijital
oyunlarda kendisine doğru bir yer edinebilmeyi başarma yolunda ilerlemektedir.
Önümüzdeki dönemlerde teknolojinin daha da ilerlemesi ve toplumsal cinsiyet
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eşitsizliklerinin ortadan yavaş yavaş kalkmasıyla dijital oyunlarda yer edinen cinsiyet izlerini
tekrar gözden geçirmek gerekecektir. Fakat bugün bizlerin üzerine düşen en büyük görev
geleceğimizin önemli neferleri olan çocuklarımızın toplumsal cinsiyet eşitliğini bilerek,
gelişen teknoloji ile birlikte artık herkesin evlerine giren bu dijital oyunların oynanması
konusunda aileleri ve yakınları olarak, kendi kod ve cinslerinin doğasına uygun ilerlemeleri
için destek olmakla başlamalıdır.
Diğer bir görev ise hükümet, kamu ve dijital oyun
yapımcılarının, toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak daha aydın ve eşitlikçi
bir nesilin yetişebilmesi için, oyunların gerekli filtrelerden geçirilerek sunulması konusunda
gayret göstermeleridir.
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ÇALIŞANLARIN FARKLI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL
BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Seda KORKMAZ
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0002-8441-2496
ÖZET
Örgütsel bağlılık, çalışanların örgüt ile kurduğu kuvvet birliğinin ve kendisini örgütün bir
parçası olarak hissetmesinin derecesi olarak tanımlanmaktadır. Örgüte içsel olarak bağlılık
hisseden çalışanlar, kendilerini örgüte adayan, örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde
gören, örgütün hedeflerine ulaşması hususunda üstün performans göstermektedirler. Bu
durum örgütün verimliliğini ve uzun dönemde karını da artırabilmektedir. Hizmet sektöründe
faaliyet gösteren sektörler arasında yer alan havacılık sektöründe çalışanların çoğu zaman
müşteri (yolcu) ile birebir iletişimde olması sebebiyle kişilerin örgüte olan bağlılıkları önem
arz etmektedir. Şöyle ki örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar, örgütsel çıkarları kendi
çıkarlarının üzerinde gördüklerinden işlerini büyük bir özen ve gayretle yapmaktadırlar. Bu da
doğrudan müşteriye (yolcuya) yansımaktadır. Bahsi geçen yolcu memnuniyeti örgütün
prestijini ve tercih edilebilirliğini artırabilmektedir. Yaş, cinsiyet, kıdem, eğitim düzeyi, stres,
yetkinlikler, başarı açlığı, içsel motivasyon gibi faktörler örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler
arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra çalışanlar bazında farklılık gösteren yaş, eğitim
durumu, kıdem, örgütteki pozisyon gibi demografik faktörler örgütsel bağlılığı olumlu ya da
olumsuz etkileyebilmektedir. Çalışmada, havayolu işletmelerinde aktif görev yapan 20 çalışan
ile görüşme yapılmıştır. Çalışanın demografik özelliklerinin örgütsel bağlılığı hangi
noktalarda ve ne derecede etkilediği ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, örgütsel bağlılığa etki
edebilecek havayolu işletmelerine bazı önerilerde bulunulacaktır. İleride bu kapsamda
yazılabilecek çalışmalara rehber niteliğinde olacaktır. Çalışma, örneklem olarak seçilen 20
kişinin vermiş olduğu yanıtlarla sınırlıdır.
Anahtar Kelimeler: Havacılık, Örgütsel Bağlılık, Havacılık Çalışanı

THE EFFECT OF DIFFERENT DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF
EMPLOYEES ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN THE
AVIATION SECTOR
ABSTRACT
Organizational commitment is defined as the degree to which employees feel part of the
strength they establish with the organization and as part of a third party organization.
Employees who feel internally loyal to the organization, devote to the marketed organization,
see the interests of the organization above their own, show superior performance in achieving
the goals of the organization. This situation can increase the duration of the period and the
prolonged profits. The time of employees in the aviation sector, which is among the sectors
operating in the service sector, is important to the organization, which is another expression in
one-to-one communication with the customer (passenger). That is to say, employees with high
organizational commitment do their work with great care and diligence, as they see
organizational interests above their own interests. This is directly reflected on the customer
(passenger). Said passenger can increase the prestige and preferability of the sustainable
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organization. Factors such as age, gender, seniority, education level, stress, competencies,
hunger for success, intrinsic motivation are among the factors that affect organizational
commitment. In addition, demographic factors such as age, education level, seniority, position
in the organization can affect organizational commitment positively or negatively. In the
study, interviews were made with 20 employees who work actively in their businesses. It was
revealed at what points and to what extent the demographic characteristics of the employee
affected the organizational commitment. As a result, recommendations will be made to
businesses that may affect organizational guarantee. It will be a guide for the studies that can
be written in this context in the future. The study, as a sample, is limited to the answers given
by the communication 20 exams.
Keywords: Aviation, Organizational Commitment, Aviation Personnel

1.

GİRİŞ

İnsan faktörü her sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de önem arz etmektedir. Hizmet
üreten işletmelerde örgüt personelinin tutum ve davranışları tüm paydaşları ve örgüt itibarını
önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle çalışanların örgütsel bağlılığının yüksek
olması örgüt için önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin örgütsel
bağlılıkları çalıştıkları örgüte, örgütte gördükleri değere, bunun yanı sıra bazı demografik
özelliklere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kişinin örgüte duymuş olduğu bağlılık,
kendisini örgütün bir parçası olarak görmesi, örgütte devam etme isteği ve örgüt ile amaç
birliği kurması ile ilişki içerisindedir. Kişinin hissettiği bağlılık seviyesi, işe olan verimini
artırabilmekte, işe devamsızlığını azaltabilmekte ve işten ayrılma niyetini ortadan
kaldırabilmektedir. Bu nedenle çalışanın örgüte bağlılık duyması örgüt açısından da maddi ve
manevi kazanımları ortaya çıkarmaktadır. Aksi durumda çalışanın, maddi beklentilerinin
artması, çoğu durumdan şikayetçi olabilmesi ve örgütten ayrılma niyetinin oluşması söz
konusu olabilmektedir. Çalışanın bağlılığı demografik faktörlere göre de farklılık
gösterebilmektedir. Yaş, medeni durum, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, örgütte
çalışma süresi gibi değişkenler de örgütsel bağlılığı olumlu / olumsuz etkileyebilen faktörler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada havacılık sektöründe faaliyet gösteren havayolu
işletmelerinde çalışan, farklı demografik özelliklere sahip 20 kişi ile yarı yapılandırılmış
mülakat, derinlemesine görüşme yapılmıştır. Mülakat soruları Meyer ve Allen’ın örgütsel
bağlılık ölçeğinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Çalışanlara sorulan sorular doğrultusunda
demografik faktörlerin örgütsel bağlılık ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Verilerin analiz
aşamasında MAXQDA programından faydalanılmıştır.
2.

ÖRGÜT KAVRAMI, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

“Örgüt; kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, insan madde kaynakları düzeninin
ve sürecinin sürekli iyileştirildiği organik bir yapıdır. Sistemde örgüt amaçlarıyla işverenin ve
personelin örgütte iş görme amaçları ve gereksinmelerinin ortadan kaldırılması, dengelenmesi
söz konusudur” (Hasanoğlu, 2004: 44). Örgüt çalışanları tüketicinin gereksinim duyduğu
malzemeleri ortaya çıkarmakta ya da sağlamaktadır. Örgütler hizmet üreten ve mamül üreten
örgütler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Modern örgütlerin sahip olduğu / olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir (Aytaç,
2004: 192-193):
i.
ii.

Yapılması gereken görevler, belirlenmiş kurallara göre yerine getirilmelidir.
Hiyerarşi net bir şekilde belirlenmelidir.
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Görev tanımları açık ve net biçimde yapılmalı ve amaca uygun görevlendirme
yapılmalıdır.
iv. Birbiriyle etkileşimli ve uyumlu biçimde çalışacak yapı meydana getirilmelidir.
v.
Örgüt amaç ve hedeflerinin meydana getirilmesi için yürütülen faaliyetler kayıt
altına alınmalıdır.
vi. Alanında uzman, alanıyla ilgili çeşitli bilgi ve beceriye sahip olunması gerekir.
vii. Objektif bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.
viii. Yetki ve görevler subjektiflik içermeyen yapıda sürdürülmelidir.
ix. Süreklilik ve düzenliliğin mevcut olduğu yapı ortaya çıkarılmalıdır.
iii.

Örgütsel bağlılık, genel ifadeyle personelin görev yaptığı örgütte devam etme isteği olarak
tanımlanabilmektedir (İbicioğlu, 2011: 225). Örgüt çalışanının örgütünde çalışmaya /
işgörmeye olan isteği olarak karşımıza çıkabilmektedir. Örgüt-işgören ilişkisi neticesinde
ortaya çıkan ve işgörenin iş gördüğü örgüte karşı sergilemiş olduğu bağın gücü şeklinde ifade
edilebilmektedir. Bu sebeple örgütler için mal veya hizmet ortaya çıkarmak kadar çalışanların
bağlılığı da çok önemli bir kavramdır (Uygur, 2009: 12). Çalışanların bağlı bulunduğu örgüte
karşı hissettikleri bağın gücü şeklinde ifade edilen örgütsel bağlılık kavramı doğrultusunda,
örgütlerin asıl amacının yanı sıra günümüzde çalışanın örgütüne olan bağlılığını artırmak da
işletmelerin görevleri arasında sayılabilmektedir.
“Örgütsel bağlılık, personelin görev yaptığı örgüt ile arasındaki kuvvet birliğinin ve kendisini
örgütün ferdi olarak görmesinin derecesidir. Personelin, örgütün amaç ve değerlerine çıkar
gözetmeden duygusal anlamda bağlanmasıdır” (Bozkurt ve Yurt, 2013: 123). Örgütsel
bağlılık, işgörenin kendisini örgütüne bağlı hissetmesi, örgüt ile kurduğu duygusal ilişki
neticesinde kendini görev yaptığı işletmenin bir ferdi olarak görmeye başlaması şeklinde
tanımlanmaktadır. Çalışanın inançları, değerleri ve davranışları arasında bir uyumdan söz
edilebilmektedir. Çalışanın değerleri ve inançları ile gösterdiği performans ve davranışları
arasındaki uyumu ön planda gören bir duyma ve motive olma durumudur. Ayrıca bu
bağlılığın çalışanın motivasyonunu yükselten ve sergilemiş olduğu tutum ve sergilediği
davranışlarını pozitif yönde etkileyen bir yapıda olduğu söylenebilir (Demirkol, 2014: 2).
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Tablo 1. Örgütsel Bağlılığın Tarihi Gelişimi

Kaynak: Bozkurt, Ö. ve İ. Yurt (2013).
1956 Whyte tarafından, örgüte bağlılık duyan çalışanlar tam anlamıyla tanımlamıştır. 1960
Gouldner, örgütsel bağlılığın çalışan ve örgüt etkileşiminin artırdığını tespit etmiştir. 1966
Grusky cinsiyetin bağlılık ve eğitim ile ilişkisi olduğun ortaya attığı görülmektedir. Sheldon
1971 yılında örgütsel bağlılık ve değer bütünlüğünün etkisini ortaya koymuş olduğu
görülmektedir. 1972 Herbiniak ve Alutto örgütsel bağlılık ve cinsiyet ilişkisi arasındaki bağı
ortaya koymuştur. 1974 Porter örgütsel bağlılığın Tutumsal yaklaşım modelini, 1975 Etzioni
Faydacı örgüt yapısının örgütsel bağlılık kavramı ile olumsuz bir bağı olduğunu ortaya
koymuştur. Salancik Rol belirsizliklerinin örgütte var olmasının bağlılığı olumsuz yönde
etkilediği sonucu ortaya çıkarmış, Kidron ise 1971 yılında iş ahlakı ile örgütsel bağlılığı
kuvvetlendirdiğini ortaya koymuştur. 1981 yılında yaş ve kıdem ve örgütsel bağlılık
etkileşimi arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmıştır. 1982 Mowday, yılında örgütsel bağlılıktaki
süreç modeli ile karşımıza çıkmaktadır. 1983 yılında Rusbult ve Farrell yetki modelini
sunduğu görülmektedir (Bozkurt ve Yurt, 2013).
Meyer ve Allen’ın çalışmaları, örgütsel bağlılık literatürüne önemli katkılar sağlamaktadır.
Araştırmacıların oluşturduğu model, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık
olarak üç boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar, örgütsel bağlılığı açıklama konusunda önem
arz etmektedir.
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Tablo 2. Meyer ve Allen Örgütsel Bağlılık Modeli

Kaynak: Çelebi, M.A. (2009).
Duygusal Bağlılık; bağlılık ile ilgili duygusal değişen olarak karşımıza çıkmaktadır. İşgörenin
örgüte karşı duydukları duygusal hisler olarak tanımlanabilmektedir. Devam Bağlılığı,
işgörenin kuruluştan ayrılması durumunda katlanması gereken maliyetlere dayanan bağlılık
olarak ifade edilebilirken, normatif bağlılık ise, işgörenin örgütte kalma mecburiyeti olarak
ifade edilebilecek bağlılık türü şeklinde tanımlanabilmektedir (Allen & Meyer 1990:1).
3.

ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Örgütsel bağlılığı etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler bulunmaktadır. Çalışanın örgütte
kalma konusunda gösterdiği istek, örgütsel bağlılık konusunda önemli rol üstlenmektedir
(Salihoğlu, 2013: 302). Bu nedenle bireysel faktörler içerisinde ilk olarak kişilerin isteklerine
yer verilmesi tercih edilmiştir.
Örgütsel bağlılığı etkileyen bireysel faktörler şu şekilde sıralanmaktadır (Eren ve Demirgöz
Bal, 2015: 47).
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Beklentiler,
Yaş,
Cinsiyet,
Eğitim düzeyi,
Kıdem,
Stres,
Yetkinlikler,
Başarı açlığı,
Kontrol odağı,
Psikososyal nitelikler,
İçsel motivasyon,
İş ahlakı ve iş değerleri şeklindedir.
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Beklentiler, işgörenin isteklerinin örgüt bünyesinde yerine gelip gelmemesi ile ilgili olduğu
için örgütsel bağlılık üzerinde etkisini göstermektedir. Psiko-sosyal nitelikler, çalışanların
örgüt içindeki yerini ve örgütten beklentileri ile ilişkili olduğu için örgütsel bağlılığı
etkilemektedir. Yetkinlikler, çalışanın örgüt tarafından takdir edilmesinde belirleyici olması
sebebiyle örgütsel bağlılık üzerinde etkisi olan bireysel faktörlerden birisidir. İş ahlakı ve iş
değerleri ise çalışanların örgütle olan manevi etkileşimlerine yön verdiği için örgütsel
bağlılığı etkileyen bireysel faktörler arasında sayılmaktadır. Yukarıda sıralanan maddelerden
de anlaşılacağı üzere bireyin demografik özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu nitelikler ve işe
karşı yaklaşımı gibi hususlar, örgütsel bağlılığı etkileyen bireysel faktörlerin içeriğini
meydana getirmektedir. Bu faktörlerin bireyden bireye değişen bir yapıda olduğunun
bilinmesi gerekmektedir.
Örgütsel bağlılığı etkileyen örgütsel faktörlerin içeriği, bireysel faktörlere oranla daha geniştir
denilebilir. Bu durum göz önüne alınmak suretiyle örgütsel bağlılığı etkileyen örgütsel
faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Seyhan, 2014: 49):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
4.

Örgütün yönetim şekli,
Örgütsel kültür,
Ödül ve ceza yönetimi,
Rol belirsizlikleri ya da rol çatışmaları,
Ücret yönetimi,
İşin niteliği,
vii. Adalet,
Liderlik stilleri,
Ekip çalışması,
Örgüt iklimi,
Örgüt kapasitesi,
Çalışma saatleri şeklindedir.

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN SONUÇLARI

Örgütsel bağlılıkla ilgili açıklama getirilecek olan son konu örgütsel bağlılığın sonuçlarıdır.
Örgütsel bağlılığın sonuçlarının başında, örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların iş
motivasyonlarının yüksek olması ve işe daha az devamsızlık yapmaları gelmektedir (Bağcı,
2013: 167).
İşten ayrılma ve işgücü devri üzerindeki etkileri ise örgütsel bağlılığın sonuçlarından bir
diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır (Yenihan, 2014: 172). Örgütsel bağlılığı düşük olan
işgören işten ayrılma niyetinde olabilmektedir. Bu durum da, örgütün personel devir oranının
yükselmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır.
Doğan ve Kılıç, yüksek, ılımlı ve düşük örgütsel bağlılık düzeyleri ile bireysel ve örgütsel
olarak bağlılığın olumlu ve olumsuz sonuçlarını aşağıda yer alan tablo ile ortaya
koymaktadırlar (Doğan, S. ve S. Kılıç. (2007).
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Tablo 3. Örgütsel Bağlılık Sonuçları

Kaynak: Doğan, S. ve S. Kılıç. (2007).

5.

ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Çalışmanın amacı, havayolu işletmelerinde çalışan personelin demografik özelliklerinin
örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Demografik faktörler arasında
sayılabilecek, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, kurumdaki pozisyon ve kıdem gibi
unsurların örgütsel bağlılık ile ilişkisi araştırma sonucunda açıkça ifade edilerek, literatüre
katkıda bulunulmuştur. Çeşitli faktörlere göre farklılık gösteren bağlılık düzeylerinin
bilinmesi bağlılığı düşük olan çalışanların için neler yapılması gerektiğinin gözden
geçirilmesi açısından bir yol gösterici niteliğindedir. Örgütsel bağlılığın düşük olduğu
havayolu işletmelerine yönelik öneriler sunularak çalışanların bağlılık düzeyinin
yükselmesine katkı sağlayacak bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.
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6.

BULGULAR

Yaş, çalışanların işe karşı olan yaklaşımlarını ve hedeflerini etkilemek suretiyle bağlılıkla
ilişkilidir. Çalışanların yaşları arttıkça iş bulma olanaklarının azalacağı ve örgüte olan
bağlılıklarının da arttığı yapılan çalışmada görülmüştür.
Cinsiyetin örgütsel bağlılığa olan etkisi ise kadın ve erkeklerin beklentilerinin farklı olmasının
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yani kadın ve erkeklerin örgütsel bağlılıkları farklı olabilir.
Kadın çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi ile erkek çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi ile
ilgili birçok fikir yer almaktadır. Sonuç işletmelere göre elbette değişkenlik
gösterebilmektedir. Çalışmamız neticesinde havacılık işletmelerinde kadın çalışanların erkek
çalışanlara göre örgütsel bağlılıklarının düşük olduğu görülmüştür. Erkek çalışanların
sorumluluk yükünün daha fazla olmasının etkisi olduğu yapılan görüşmeler sonucunda ortaya
çıkan sonuçlar arasında bulunmaktadır.
Medeni durum açısından inceleme yapıldığında, evli çalışanların bekar çalışanlara göre
örgütsel bağlılığının daha yüksek olduğu karşımıza çıkmaktadır. Evli çalışanların evin
ihtiyaçlarının ve ailesinin ihtiyaçlarının sorumluluğunu daha fazla hissettiğinden devam
bağlılığı ile ilintilendirilebilecek bir bağlılık hissettiği görülmektedir. Bu nedenle örgütsel
bağlılıkları bekar çalışanlara göre daha yüksek çıkmaktadır.
Çalışanların eğitimleri de örgütsel bağlılığı etkileyen sonuçlar arasında yer almaktadır. Eğitim
seviyesi lisans, yüksek lisans, doktora mezunu olan havacılık çalışanlarının örgütsel bağlılık
düzeyinin, eğitim seviyesi ön lisans olan havacılık çalışanlarına göre daha düşük olduğu
sonucuna varılmıştır. Eğitim seviyesi yüksek olan çalışanın maddi beklentisinin de yüksek
olduğu bunun karşılanmadığı durumlarda örgütsel bağlılığın düştüğü görülmüştür. Ayrıca
eğitim seviyesi yüksek olan çalışanın işini kaybetme / iş bulma kaygısının da daha düşük
olduğu görülmüştür. Eğitim seviyesi düşük olan çalışanlar, alternatiflerin azlığı sebebiyle
örgütte çalışmaya devam etmektedirler. Yüksek bir örgütsel bağlılık duymamaktadırlar.
Kurumdaki pozisyonu açısından bakıldığında, üst kademelerde çalışan personelin alt
kademelerde çalışan personele göre örgütsel bağlılığının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bu durum kişilere verilen sorumluluk, insiyatif alma gibi konularla ilişikilendirilebilmektedir.
Çalışanın kurumdaki pozisyonu yükseldikçe, kişi terfi ettikçe sorumluluğu artacağından,
aidiyet duygusunu daha fazla hissetmektedir. Bu durum da örgütsel bağlılığın artmasına
neden olmaktadır.
Kıdem de örgütsel bağlılık düzeyini etkileyen faktörler arasında bulunmaktadır ve bu
çalışmada incelemeye konu olmuştur. Yaş genellikle duygusal bağlılık ile
ilintilendirilebilirken, kıdem ise devamlı bağlılığı ile ilintili olarak karşımıza çıkmaktadır.
Örgütteki kıdemi fazla olan çalışanın kıdemi düşük olan çalışana göre örgütsel bağlılığının
daha yüksek olduğu, kendini işletmenin bir parçası olarak gördüğü çalışma neticesinde elde
edilen sonuçlardan bir diğeridir. İşletmede daha fazla zaman geçirmiş, işletme norm ve
kurallarına, işleyiş yapısına alışkın olan çalışanın örgütsel bağlılık düzeyi yüksektir. Bu
çalışanlar motivasyonu daha yüksek işletme çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde gören
çalışanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
7.

ÖNERİLER

Havacılık işletmelerinde işgörenin örgüte hissettiği bağlılık diğer işletmelerde olduğu gibi
önem arz etmektedir. Havacılık sektöründe bir ürün ya da mamulden ziyade hizmet
üretilmektedir. Dolayısıyla işgörenin sergilediği davranışlar örgütü temsil etmektedir. Bu
nedenle örgüte bağlı personel örgütün de en değerli varlığı konumundadır. Bu nedenle
işverenin çalışanın örgüte bağlılığını yükseltecek, çalışanı motive edecek, gerek maddi gerek
manevi motivasyon kaynaklarını kullanması gerekmektedir. Havayolu işletmelerinde
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personelin başarısının takdir edilmesi, ödüllendirilmesi uygun olacaktır. Ödüllendirilen
personel işini daha verimli yapacak, yolcu memnuniyeti artacaktır. Memnun yolcuların
havayolu işletmesini tercih etmesi sağlanarak işletmenin geliri dolayısıyla karı artacaktır.
Yöneticilerin işgörene işletme için “kıymetli bir varlık” olduklarını hissettirecek bir yaklaşım
sergilemeleri işgörenin bağlılığı üzerinde bir etki yaratacaktır. Ayrıca ödül ve ceza
yönetmeliklerinin açık bir şekilde belirlenerek tüm işgören tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
Böylece işgören hangi durumlarda ceza, hangi durumlarda ödül alacağını farkında olacaktır.
İşletmede belirli periyodlarda performansa göre rotasyonunun yapılması da personelin yıllarca
aynı işi yapmasının ve işten sıkılmasının dolayısıyla üstün başarı gösterse de dahi hiçbir şeyin
değişmeyeceğine olan olumsuz fikirlerinin ortadan kalkmasına neden olacaktır. Motivasyonun
örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ise işin yapılması için gösterilen çabanın bir ürünü olarak
gözlenmektedir. Bu nedenle çalışanları motive edecek örneğin doğum günü kutlamaları gibi
tüm personeli bir araya getirebilecek ortak bir kültür yaratarak tüm personelin etkileşim
halinde olması sağlanacaktır. Bu tür etkinliklerin personeli motive edeceği, kendini örgütün
bir parçası olarak hissetmesini sağlayacağı dolayısıyla bağlılığı artıracağı ön görülmektedir.
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ÖZET
Konuşan, sözü sebebiyle yüceltilebilir veyahut yerilebilir. Muhatabına tesir edebilen söz ise
kadim bir çalışma alanı olan retorik sanatıyla düzenlenir. Retorik öyle bir araçtır ki “iyi-kötü”,
“doğru-yanlış” ve “güzel-çirkin” karşıtlaşmasında hatibin isteğine bağlı olarak her iki tarafa
da hizmet edebilir. Mustafa Kemal Atatürk ve Mahatma Gandi’nin yaptığı gibi ülkelerin
kurtuluş mücadelesinde toplumsal iknanın sağlanmasına da, Adolf Hitler vakasında olduğu
gibi ölümcül bir siyasal sistemin tesisinde de kullanılabilir. Dolayısıyla, etkili söz söyleme ve
ikna sanatı olan retoriği konuşanın gayesinden bağımsız olarak değerlendirmek pek doğru
durmamaktadır. O halde söz sahibinin ya da mesaj kaynağının iletişim amaçlarına
odaklanmak gerektiği söylenebilir. Böyle bir yönelim ise araştırmacıyı, iletişim ediminin etik
boyutuna taşır. Diğer deyişle, iletişim eylemi alıcı aleyhine bir manipülasyon içeriyor mu
sorusu gündeme gelir. Yukarıdakiyle bağlantılı olarak, retoriğin ve retorik eğitiminin
“manipülasyon sanatı” olarak görüldüğü ve Antik Yunan’dan bu yana ağır eleştirilere
uğradığı belirtilmelidir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında bu eleştirilerin önünü alacak,
retoriğe saygınlık kazandıracak bir gelişme olmuştur: Chaim Perelman ve Lucille OlbrechtsTyteca yeni retorik teorisini ortaya atmıştır. Bu çalışmanın amacı ise, iletişimde
manipülasyonun ve iletişim pratiklerinde etik problemlerin azaltılmasında yeni retorik
yaklaşımının potansiyelini ortaya koymaktır. Bununla bağlantılı olarak, halkla ilişkiler
özelinde iletişim uygulamalarının etik ilkeler dâhilinde yapılabilmesi adına yeni retorik
anlayışının iletişim eğitimindeki yeri ve önemi tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Manipülatif İletişim, Yeni Retorik, İkna, İletişim Etiği, İletişim Eğitimi.

NEW RHETORIC APPROACH AS A BALANCING FACTOR OF MANIPULATIVE
COMMUNICATION
ABSTRACT
The orator can be glorified or criticized because of her/his words. Speech that affects the
audience is organized with the art of rhetoric, an ancient field of study. Rhetoric is such a tool
that it can serve both sides in the contrast between “good-bad”, “right-wrong” and “beautifulugly”, depending on the speaker's will. Rhetoric can also be used as a tool to provide mass
persuasion for the liberation war of countries, as did Mustafa Kemal Atatürk and Mahatma
Gandhi, or for the establishment of a deadly political system, as in the case of Adolf Hitler.
Therefore, it does not seem right to evaluate rhetoric, which is the art of effective speaking
and persuasion, regardless of the purpose of the speaker. In that case, it can be said that it is
necessary to focus on the communication purposes of the speaker or the message sender. Such
a tendency carries the researcher to the ethical dimension of the act of communication. In
other words, the question arises whether the act of communication involves a manipulation
against the receiver. In connection with the above, it should be noted that rhetoric and rhetoric
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education is seen as an “art of manipulation” and has been heavily criticized since Ancient
Greece. In the second half of the twentieth century, there was a development that would
prevent these criticisms and give respect to the rhetoric: Chaim Perelman and Lucille
Olbrechts-Tyteca developed the new rhetoric theory. The aim of this study is to reveal the
potential of the new rhetorical approach in reducing ethical problems in communication
practices and balancing manipulative communication. Related to this, the place and
importance of new rhetoric understanding in communication education is discussed in order
to make communication practices in accordance with ethical principles within the framework
of public relations.
Keywords: Manipulative Communication, The New Rhetoric, Persuasion, Communication
Ethics, Communication Education.
GİRİŞ
İletişimin doğası gereği, bir kaynağın kodladığı mesajı bütün detaylarıyla açmak ve
anlamlandırmak birçok faktörün etkisiyle çoğu zaman mümkün değildir. Bu sebeple,
iletişimde anlam sapmalarının tümden önüne geçmek neredeyse imkânsızdır. Nitekim
Fiske’in (2013) vurguladığı üzere iletişim sürecinde aynı cümle farklı konumlardaki farklı
insanlar için farklı anlamlar taşıyabilir (s. 181). Bu durum, kaynağın niyetinden bağımsız
olarak böyledir. Başka anlatımla kaynak, alıcıyı aldatma amacı gütmese de anlam üzerinde
bozulmalar meydana gelecektir. Bu araştırma da, iletişim sürecinin manipülatif tasarımına
odaklanmaktadır. Farklı bir söyleyişle, bir iletişim kaynağının manipülasyon maksadıyla
muhatabını bile isteye yönlendirmesine eğilmektedir. Bu noktada özellikle hedef kitlenin
zararına olan yönlendirme1 boyutuna odaklanılacaktır. Çalışmanın amacıyla bağlantılı olarak,
iletişim sürecinde bir problem olarak görülen manipülasyonun dengelenmesine (tamamen
bitirilmesi mümkün olmasa dahi) yönelik bir potansiyel barındıran yeni retorik teorisi ele
alınacaktır.
Anlamın çarpıtılması, tarihi seyri içinde sofistlerden bu yana tartışılagelmiş bir konudur. 20.
yüzyılda kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması da meseleye farklı bir boyut kazandırmıştır.
Buna özellikle 21. yüzyıldan sonra insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen yeni
medya araçları da eklendiğinde meselenin daha da çetrefilli hale geldiği rahatlıkla
söylenebilir. Köchler’in (2013) belirttiği üzere yeni medya platformları insanları aşırı basit
düşünmeye, ilkel ifade biçimlerini kullanmaya ve siyah-beyaz niteliğinde çıkarımlar yapmaya
zorlar. Eleştirel düşünme kabiliyetlerini kısıtlayarak duyguları körükler ve basmakalıp
düşüncelerin hızla yayılmasını sağlar (s. 237). Bu bakımdan medyada ve iletişim
mesleklerinde manipülasyonun yaygınlaşması ve kitleselleşmesi onu araştırmaya değer
güncel bir konu haline getirmektedir. İnsanlık tarihinde çoğu zaman kişilerarası ilişkilerde ve
sınırlı bir biçimde ortaya çıkan manipülatif iletişim, artık kitle iletişim araçlarının etkisiyle
yığınların toplu olarak yönlendirildiği bir evreye geçmiştir. Tekrar hatırlatmak gerekirse,
yukarıda da değinildiği gibi bu yönlendirmeyi olumlu amaçlar için yapılan yönlendirme ve
çıkar amaçlı yapılan yönlendirme (manipülasyon) şeklinde iki kategoride ele almak
mümkündür. Her iki koşulda da yönlendirmenin karakterini belirleyen kaynağın niyetidir.
Tam da bu noktada, olumlu sonuçlar doğuran yönlendirmelerin bazen yararlı ve yerinde
olabileceği hatırlatılmalıdır. Kişilerarası iletişimde veya kitle iletişiminde gerçekleşmesi fark
etmeksizin olumlu yönlendirme tartışmalı da olsa mesaj kaynağının iyi niyetini gösterir.
Burada amaç, hedef kitleye zarar vermek veya kaynağın kişisel çıkarını sağlamak değildir.
Tam tersine, büyük oranda muhatabın faydasına olacak bir düşünce veya davranışa sevk etme
1

Metnin sonraki kısmında “negatif yönlendirme” anlamını vermek için ‘manipülasyon’ kelimesi kullanılacaktır.
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hali vardır. Örneğin toplumsal dayanışmanın sağlanması, toplum sağlığının korunması, sportif
faaliyetlerin özendirilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması veya kültür sanatı toplum yaşamının
parçası haline getirmeye yönelik kitlesel yönlendirmeler bu kategoriye dâhil edilebilir. Bu
anlayışla yürütülen yönlendirmeci iletişim tarzının sonuçları bazen kötü olabilse de en
azından planlanması ve niyeti bakımından olumsuz bir amaca hizmet etmediği söylenebilir.
Bununla birlikte, olumsuz yönlendirmeyi tanımlayan manipülasyon maksatlı iletişim
çabalarının da oldukça yaygın olduğu belirtilmelidir.
Manipülasyonun toplum genelindeki olumsuz yansımaları hiç şüphe yok ki birçok alanı
etkiler. Bununla birlikte, bu araştırmanın kapsamı ve sınırlılığı dâhilinde çalışma, medya ve
iletişim meslekleri içinde yer alan halkla ilişkilerdeki manipülasyona odaklanmaktadır. Zira
halkla ilişkiler uygulamalarının etik boyutunda önemli problemlerin olduğu yapılan birçok
akademik araştırmada ortaya konmuş bir gerçekliktir (Erol, 2016; Pira & Kocabaş, 2005;
Ustakara & Aydemir, 2015; Özoran, 2017; Özgen & Karayel Bilbil, 2006). Ticari işletmeler
bazındaki manipülasyona ek olarak kamu alanında yapılan ve propagandaya varan kitlesel
manipülasyonu da buna dâhil etmek mümkündür (Kazancı, 2002, s. 43; Herman & Chomsky,
2006). Genelde iletişim mesleklerinde ve özelde de halkla ilişkiler alanındaki eğitim
sürecinde her ne kadar “etik” vurgusu yapılsa da sektörel bazda problemin devam ettiği
gözlemlenmektedir.
1. HALKLA İLİŞKİLER VE MANİPÜLATİF İLETİŞİM
İletişim tarihine bakıldığında reklamcılık, halkla ilişkiler ve gazetecilik gibi iletişim
mesleklerinin çok önceden icra ediliyor olmasına rağmen bu mesleklerin eğitimi
üniversitelerde çok daha sonrasında başlamıştır. Öncelikle ABD ve Avrupa olmak üzere
1960’larden sonra Türkiye de dâhil tüm dünya yayılmıştır. Halkla ilişkiler alanındaki
örneklerin 1800’lü yılların sonu ve 1900’lü yılların başında ABD’de P.T. Barnum, Ivy Lee,
Edward L. Bernays tarafından verildiği bilinmektedir. Okay ve Okay’a göre mesleğin
özellikle ilk yılları ve bu dönemdeki uygulamalar manipülasyonla ilişkilendirilmektedir
(2013, s. 20). Mesleğin profesyonelce icrasında başlangıç evresi olarak tanımlanabilecek bu
dönem, günümüze dek sürecek eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Bu eleştirilerin odak
noktasının manipülasyon olduğu ve dolayısıyla etik tartışmaları da içerdiği görülmektedir.
Nitekim 1900’lü yılların başında yazdığı Public Opinion adlı eserle derin izler bırakacak olan
Walter Lippmann eserinde çizdiği tabloda pasif, gerçek dünyayı tam anlamıyla kavramaktan
yoksun bir kamuoyu resmi çizer (Özçetin, 2019, s. 91). Esasında eş zamanlı olarak gelişmekte
olan halkla ilişkiler mesleğinin de benimsediği manipülatif iletişim tarzı aynı önermeyi kabul
etmekten kaynaklanır.
“Her mesleğin kendine göre ilke ve sorumlulukları olduğu gibi halkla ilişkiler meslek
yasasında da belirtildiği üzere bir halkla ilişkiler görevlisinin içinde bulunduğu ve görev
yaptığı topluma ve meslektaşlarına karşı sorumlulukları bulunmaktadır” (Erol, 2016, s. 218).
Buna rağmen, “Halkla ilişkiler, esnek bir görünüm ile istenilen yöne çekilebilen bir uygulama
alanıdır. Bu nedenle halkla ilişkiler üzerine gerçekleşen tartışmalar azalmamakta, aksine
tartışmaların gün geçtikçe arttığı görülmektedir” (Ustakara & Aydemir, 2015, s. 77). “Etik
konusu mesleğin ilk yıllarından itibaren tartışılmasına rağmen, halkla ilişkiler mesleğinin
örgütü korumak amacıyla gerçekleri gizlediği ve yanlış bilgilendirmede bulunduğu
konularındaki yaygın inanış ve eleştirilerin etkisinin zamanla arttığı görülmektedir” (Özoran,
2017, s. 11). Bunlara ek olarak, şirket lehine yanlı haber yaptırma, layık olmayan siyasi
adayların parlatılması ve medya mensuplarına haksız kazancın kapılarını açmak gibi yaygın
etik ihlallerin bulunduğu vurgulanmaktadır (Okay & Okay, 2013, s. 548,549). Gelinen
noktada, “post-modern tartışmaya göre halkla ilişkiler gerçeğe dayanmayan simgeler
yaratmaktadır ve insanlar simgeler ve sembol edilen değerlere gerçeklerden daha fazla itibar
etmektedirler” (Pira & Kocabaş, 2005, s. 39). Bu durum, halkla ilişkilerin temel öğeleri olan
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itibar, imaj ve kurumsal kimlik yönetimi gibi çabalarında gerçeğin anlatılmasından ziyade
kurgulanmış, yanlı ve en nihayetinde suni bir anlatının oluşturulduğu izlenimini vermektedir.
Halkla ilişkilerde, “uygulamaların tek yönlü iletişimden, iki yönlü iletişime ve daha sonra
diyaloğa doğru evirildiği; asimetrik ilişkiden simetriye doğru gidildiği; iknadan çok
uzlaşmanın önem kazandığı kabul edilmektedir. Ancak halkla ilişkiler alanında böyle
doğrusal bir ilerlemeden bahsedilmesinin mümkün olmadığı söylenebilir” (Özoran, 2017, s.
18). Mesleğin ortaya çıkmasından itibaren etik ilkelerin tesisi ve iletişimin karakteri
anlamında bir ilerlemeden bahsedilse de böylesine keskin geçişlerin ve çizgisel bir
ilerlemenin bulunmadığı söylenebilir. İlk uygulamaların kurumsal yapılar tarafından değil de
şahıslar üzerinden yürütülmesi etik ilkelere bağlılık noktasındaki savsaklamanın sebebi
olabilir. Böyle bir tablo karşısında en fazla eleştirinin mesleğin ilk uygulamalarına yönelik
olması da beklenen bir durumdur. Bu durum kurumsallaşmanın ve bir takım etik ilkeleri
benimsemenin önemini vurgulaması bakımından kıymetli görülebilir. Bununla birlikte, halkla
ilişkiler alanındaki kurumsallaşma, meslek örgütlerinin oluşması ve bu kapsamda etik
standartlar oluşturma noktasında özverili çalışmalara rağmen mesleğe yönelik eleştirilerin
devam ettiği görülmektedir. Dahası mevcut ekonomik yapılanma ve yoğun rekabet ortamında
eleştiriye konu olan halkla ilişkiler faaliyetlerinin niceliksel olarak arttığı bile iddia edilebilir.
Bu noktada, benimsenen iletişim karakteri önemli bir neden olarak durmaktadır. Nitekim
Özoran’a göre, mevcut ekonomik düzen, halkla ilişkilerde bir ütopya olarak görülen diyalog
temelli bir modelin işleyebilmesinin imkânlarını sınırlandırmaktadır (2017, s. 23). Diğer
söyleyişle, Gruniglerin (2005) idealize ettiği “mükemmel halkla ilişkilerin” pratikte birçok
sorunla karşılaştığı söylenebilir. Nitekim yine Gruniglerin (2005, s. 327) modellediği bakış
açılarına göre basın ajansı modeli, kamuoyu bilgilendirme ve çift yönlü asimetrik
modellerinin hâlihazırda uluslararası boyutta itibarlı ticari örgütler tarafından sıklıkla
uygulandığı görülmektedir. Mükemmel olarak ifade edilen çift yönlü simetrik modelin ise
kullanım oranının kısıtlı kaldığı kaydedilmiştir.
Çift yönlü simetrik halkla ilişkiler modelinin kullanılamamasına yönelik elbette çok farklı
gerekçeler sunulabilir. Bunlardan bir tanesi yukarıda da belirtildiği üzere mevcut ticari
yapılanmadır. Bir diğeri, kabul edilmiş etik ilkelerin bulunmayışı veya bu ilkelerin
işletilmemesidir. Bu yoksunluğun işletme, halkla ilişkiler ajansı ve çalışanlar olmak üzere
farklı ayaklarından bahsedilebilir. Bir halkla ilişkiler ajansından hizmet alan işletme
yönetiminin etik ilkeler konusundaki zafiyeti bu konudaki engellerden biridir. İkincisi, halkla
ilişkiler ajanslarının kurumsal düzlemde kabul edilmiş ve uygulanan etik kodlardan mahrum
olması bir diğer engeldir. Üçüncü ve son olarak, halkla ilişkiler ajansı için çalışan uzmanların
ve yönetim kademesinin etik ilkelere uyma konusundaki isteksizliği olarak gösterilebilir.
Yukarıdakilere ek olarak, iletişim eğitimi sürecinde “etik eğitimi” noktasındaki eksiklik veya
yanlışlıklar ele alınması gereken bir diğer önemli konudur. Etik eğitimindeki aksaklıklar,
halkla ilişkilerde neden çift yönlü simetrik modelin uygulanmasında zorluklar yaşadığını
göstermesi bakımından da önemlidir. Nitekim bu konuda yapılan bir araştırmanın sonuçları
iletişim fakültelerinde etik eğitimi noktasındaki eksiklik ve hataları gözler önüne sermektedir.
Bu araştırmaya göre, Türkiye’de irtibata geçilerek veri toplanan iletişim fakültelerinin
20’sinde iletişim veya medya etiğine odaklanan bağımsız bir dersin bulunmadığı ifade
edilmektedir. Buna ek olarak, etik konusunda akıl yürütme becerilerini geliştirebilecek
mahiyette ders sayısının da oldukça az olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca çoğu dersin
habercilik etiği üzerine kurgulandığı, kimi etik derslerinde ise iletişim hukuku konularına yer
verildiği belirtilmektedir (Çaplı & Taş , 2018, s. 68-72). Mesleğin icrası esnasında karşılaşılan
etik problemlerin kökenlerini işaret etmesi bakımından etik eğitimindeki bu aksaklık dikkate
değer bir unsur olarak görülmelidir.
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Yukarıdaki tablo, iletişim eğitimiyle ilişkilendirildiği takdirde hiç şüphe yok ki bir eksikliğe
işaret etmektedir. Bununla birlikte, iletişim fakültesi öğrencilerinin etik eğitimi noktasındaki
yetersizliği aynı zamanda iletişimin geneliyle bağlantılı, manipülasyon konusuyla ilişkili
olarak da ele alınmalıdır. Manipülasyon, en başında, etik ilkelerden mahrum bir zihniyetin
varlığıyla bağlantılıdır. Diğer söyleyişle, iletişimin hangi mesleği olursa olsun, mesajı
kodlayan profesyonel iletişimcinin, iletişim etiğinden mahrum olduğunda bir şekilde
manipülatif uygulamalara dâhil olacağı söylenebilir. Hedef kitleyi, belirli bir yapı, kurum
veya şahıslar lehine manipüle etme ihtimali etik ilkelerin mahrumiyetinde hiç şüphe yok ki
çok daha yükselebilmektedir. Diğer yandan, manipülatif iletişimin her ne kadar etik
konusuyla sıkı bağları bulunsa da konu sadece bununla sınırlı değildir.
İletişim eğitiminin yapısına bakıldığında genel anlamda ikna odaklı bir eğitim politikasının
hâkim olduğu rahatlıkla söylenebilir. Şöyle ki, halkla ilişkiler de dahil olmak üzere
gazetecilik, reklamcılık ve diğer mesleklerde hedef kitlenin iknası başlı başına bir amaç olarak
belirmektedir. Nitekim Davis’in altını çizdiği üzere, özellikle “…halkla ilişkiler
uygulamalarının altında sıkça tartışılsa da ikna etme yatar…” (2006, s. 24). Halkla ilişkiler
kamuoyunda ilgili kurum adına olumlu intiba oluşturmaya çalışırken onunla sıkı bağları olan
reklamcılık ise mal ve hizmetlerin satışına odaklanır. Böylesi bir gaye ise iknayı kaçınılmaz
kılmaktadır. Diğer yandan, ikna odaklı eğitim anlayışının bir problem olarak
değerlendirilemeyeceği gibi itirazlar yapılabilir. Böylesi bir noktada iknanın niteliklerinden ve
ikna tarzlarından bahsetmek gerekir.
İknanın belirli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi, ikna girişiminin kabul edilebilirliğini (etik
anlamda) etkileyen önemli bir unsurdur. Örneğin mantık ilkelerine dayanması, retorik
tuzaklardan kaçınması, safsataya başvurmaması ve diğer manipülasyon tekniklerini
içermemesi bu ilkeler kapsamına alınabilir. Ayrıca, icra edildiği alana bağlı olarak rasyonel
veya irrasyonel ikna bileşenlerinin dengeli kullanımı bir diğer ilke olarak anılabilir. Örneğin
bilim veya hukuk alanında rasyonel iknaya dayalı bir dilin hâkim olması beklenirken sanat
veya siyasette irrasyonel unsurların varlığı anlamlı olabilir. Bilimde irrasyonel ikna, sanatta da
rasyonel iknaya dayalı bir söylemin varlığı yersiz bir yaklaşım olacaktır. İletişim eğitiminde
de aynı kuralın geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Bu alanda da ikna çabalarının ilkeleri
ve sınırları olmalıdır. Buna rağmen, iletişim mesleklerinde ikna faaliyetlerinin manipülatif bir
içeriğe sahip olması onun en belirgin kusuru olarak ortaya çıkmaktadır. Aldatıcı reklam,
gerçeğin yanlı sunumu, göz boyamak, gerçekleri örtbas etmek, yalan haber ve çarpıtma gibi
eleştirilere sıkça rastlanmaktadır. Böylesi bir tablo karşısında, profesyonellerin yetiştirilmesi
sürecinde ikna eğitimi ayrı bir önemi hak etmektedir. Manipülasyona dayalı iletişim
anlayışının engellenmesinde (en azından dengelenmesinde) ikna eğitimi önemli durmaktadır.
Manipülatif iletişimin ortaya çıkmasında önemli hususlardan biri eğitim anlamında ikna
politikası ve kabul gören bu iknanın tarzıyla ilgilidir. İknanın tarzından kasıt, ikna girişiminin
dayandığı prensiplerin kaynağının ne olduğudur. Etkili söz söyleme ve ikna sanatı olarak
adlandırılan retorik terminolojisinden hareketle ikna logos yönelimli (akıl) veya ethos ve
pathos (karakter, kimlik veya duygular) yönelimli olabilir. Logos yönelimli bir ikna tarzı, akla
dayalı olarak geliştirilen ve desteklenmiş somut verilerin içinde yer aldığı argümanlara
dayanır. Bu argümanların geçerliliği ve güçlü oluşu logos yönelimli olan ikna girişimini de
etkili yapar. Diğer yandan ethos ve pathos yönelimli bir ikna girişimi ise hedef kitlenin
duygularını (pathos) ve mesaj kaynağının saygınlık, çekicilik, güvenilirlik gibi karakter
özelliklerini (ethos) temel alır. Böylelikle, klasik mantık yaklaşımından hareketle, birincisi
logos ve ikincisi de ethos ve pathos olmak üzere iki temel ikna tarzının varlığından
bahsedebilir. Manipülasyon konusuyla ilişkilendirildiğinde ise, manipülatif iletişim ediminde
logos yönelimli olandan ziyade ethos ve pathos yönelimli ikna tarzlarının benimsendiği
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rahatlıkla söylenebilir. Zira duyguların ve karakter özelliklerinin hedef kitlenin zihninde birer
manipülatif araca dönüştürülmesi daha kolay gözükmektedir.
Gelinen noktada şu tespitte bulunmak mümkündür: İletişim fakültelerinde müfredattaki
hemen tüm derse sirayet etmiş olan örtük bir ikna gayesi, logos yönelimli olandan ziyade
ethos ve pathos ekseninde şekillenmektedir. Bu noktada rasyonel bir iletişim anlayışının
(logos merkezli) hâkim kılınmadığı söylenebilir. Bu durum ise manipülatif iletişime kapı
aralamaktadır. Zira insanın irrasyonel tarafını (duygu, değer, inanç v.s.) manipüle etmek aklı
manipüle etmekten çok daha kolay durmaktadır.
Aktarılanlar çerçevesinde, Perelman’ın yeni retorik yaklaşımı tam da bu noktada önem
kazanmaktadır. Bir sonraki başlık altında detaylarıyla ele alınacağı gibi Perelman “logos”
merkezli bir retorik (ikna anlayışı) teorisini yeniden inşa etmesiyle ikna edici iletişimde
manipülatif eğilimlerin de önünü alan bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı da,
yeni retorik yaklaşımının manipülatif iletişimi dengeleyen (tümden engel olamasa dahi) bir
faktör olarak sunulmasıdır. Bu yaklaşım, iletişim eğitimi sürecinde manipülatif iletişime kapı
aralayan ethos ve pathos yönelimli ikna çabalarından ziyade akılcı bir yaklaşım gerektiren
logos merkezli bir bakış açısını öne çıkarması bakımından önemli addedilebilir.
2. MANİPÜLATİF İLETİŞİMİ DENGELEYEN BİR YAKLAŞIM OLARAK YENİ
RETORİK
Yeni retorik, en başında rasyonel iknanın sınırlarını genişletmesi bakımından ele alınmalıdır.
Başka söyleyişle, iletişim sürecinde irrasyonel sayılabilecek ikna unsurlarından kendisini
ayrıştıran özellikler belirlenmelidir. Peki, rasyonel ikna nedir? Bir ikna girişimini rasyonel
olarak nitelendirmek için Bowell ve Kemp’e (2018, s. 210-215) göre belirli kıstasların olması
gerekir. Buna göre; konuşanın ileri sürdüğü argümanların geçerli ve kuvvetli olması
gerekmektedir. Yani argüman belirli kurallar (mantık ilkeleri) çerçevesinde üretilmiş olmalı
ve varılan sonucun ilgili öncüllerden şüpheye yer bırakmadan çıkarılabilmesi gerekir. İkincisi,
konuşan, geliştirdiği argümanın öncüllerine makul biçimde inanmalıdır. Yani argümanın
temelini oluşturan yapının (öncüllerin) sahiden öyle olduklarına yönelik haklı gerekçeleri
olmalıdır. Üçüncüsü ise, konuşanın argümanı o esnada yenilgiye uğramış olmamalıdır. Diğer
deyişle, öne sürülen argümanı çürütecek bir bilginin bulunmaması gerekir. Görüldüğü üzere
rasyonel ikna edicilik en başında argüman üretme işiyle ilgilidir. Bu argümanların rasyonel
ikna ediciliğe uygun olduğunu söylemek ise onların belirli özelliklere sahip olmasını zorunlu
kılar.
Perelman’a (1979) göre yeni retorik bir argümantasyon teorisidir. Konuşan, mesajıyla
muhatabına her zaman bir tez iletir (s. 9-11). Şu durumda rasyonel iknanın sınırlarını
genişletmekten kasıt ise, Perelman retoriğinin özellikle argümanlar üzerine inşa edilen teoriye
vurgu yapar. Zira klasik retorik, Antik dönem dışında özellikle 20. yüzyıla kadar irrasyonel
ikna kategorisine dâhil edilebilecek bir yapıdan beslenmiştir. Nitekim Perelman (1979, s. 1-5),
Ortaçağ ve Yeniçağ’da retoriğin edebi ve estetik yönünün öne çıktığını vurgular. Başka
söyleyişle ve klasik retorik terminolojisinden hareketle retoriğin logos yönünden ziyade ethos
ve pathos yönleri önem kazanmıştır. Bu sebeple Perelman retoriği, logos yönelimli yaklaşımla
rasyonel iknanın sınırlarını genişleten bir etki yaratmıştır denebilir.
Yukarıdakiyle bağlantılı olarak yeni retorik, ikna etme girişiminde bulunan akılcı mesaj
kaynağının zorunlu olarak argümanları kullandığını varsayar (van Eemeren, ve diğerleri,
2014, s. 261-262). Argümantasyona hak ettiği değeri veren yeni retorik, normatif değil
tanımlamacıdır. Buna bağlı olarak Chaim Perelman ve L. Olbrechts-Tyteca’nın yeni retoriği
kurallar dizesi oluşturmak yerine çok çeşitli argüman kalıpları sunmaktadır (van Eemeren, ve
diğerleri, 2014, s. 262). Nitekim müelliflerin The New Rhetoric adlı eserinin önemli bir kısmı
argümantasyon taslaklarına ayrılmış durumdadır (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 185-
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411). Argümantasyona verilen kıymet, yukarıda belirtildiği gibi Ortaçağ ve Yeniçağ retorik
anlayışlarından farklı olarak Chaim Perelman ve L. Olbrechts-Tyteca’nın retorik anlayışının
rasyonel ikna anlayışına katkılarını görmek bakımından önemlidir.
Hedef kitle, yeni retorik yaklaşımı çerçevesinde oldukça stratejik bir konumdadır. Zira
Perelman’a (1979, s. 11-14) göre ikna maksatlı oluşturulan tüm argümanlar hedef kitleye
uygun olmalıdır. Hitap edilen kitlenin inanç ve kabulleri bu noktada kritik rol oynadığı için
kesinlikle ihmal edilemez. Perelman’ın yeni retoriğinde özel hedef kitle ve evrensel hedef kitle
olmak üzere iki tür hedef kitleden bahsedilir. Evrensel hedef kitleye yönelik üretilen
argümanların çıkış noktasını olgular, doğrular ve varsayımlar oluşturur. Özel hedef kitleye
yönelik iletişimde ise değerler merkezi bir konuma sahiptir (Gross & Dearin, 2003, s. 41-42).
Buna ek olarak değerler hiyerarşisi ve loci2 yine özel hedef kitleye yönelik üretilen
argümanların çıkış noktasını oluşturur. Evrensel hedef kitlenin muhatap alındığı bir konuşma
gerçekleri (bilime dayalı) merkeze alırken özel hedef kitle için tasarlanmış bir mesaj tercihlere
yöneliktir. Bu çerçevede evrensel hedef kitle, farklı değer ve kimliklere sahip insanı değil
rasyonel düşünen insanı tanımlar (Gross & Dearin, 2003, s. 36). Hatip ise yapacağı hedef kitle
analizine bağlı olarak, hitap edilecek kitlenin özelliklerine göre konuşmasını şekillendirmek
zorundadır.
Argüman taslakları ise yukarıda belirtildiği gibi yeni retorik yaklaşımının merkezi öğesini
oluşturmaktadır. Loci olarak adlandırılan yapının özel türleri olarak görülebilecek bu
taslaklar, bir tartışma ortamında konuşan için, öne sürülecek bakış açısını savunmaya yardım
eden yaygın kalıpları ifade eder (Eemeren, Grootendorst, & Henkemans, 2009, s. 106).
Temelde iki ana başlık altında türlerine göre onlarca alt kategorilerden oluşmaktadır. Her bir
taslak, konuşmacı için belirli durumlarda argümantasyonu oluşturmak için kullanabileceği
hazır kalıplar sunmaktadır.
Buraya kadar aktarılanlar çerçevesinde, yeni retorik yaklaşımının manipülatif iletişimi
dengeleyen bir unsur olarak görülebileceği iddiası iki ana hat üzerinden ele alınabilir.
Bunlardan bir tanesi iletişim süreciyle ilişkili olarak yukarıda irdelenen etik konusudur.
İkincisi ise iletişim eğitimidir. Yeni retorik yaklaşımının, manipülatif iletişimi dengeleyen bir
yapı olarak nasıl konumlandırılabileceği bahsi geçen bu iki alan üzerinden ele alınmalıdır.
İletişim sürecinde manipülatif girişimlerin, genellikle etik ilkelerden mahrum mesaj kaynağı
tarafından gerçekleştirildiğini gösterdik. Başka söyleyişle, eğer bir iletişim çabası
karakteristik olarak manipülatif bir görünüm sergiliyorsa burada mesajı kodlayanın etik
kurallar ile bağlantısının zayıf olduğu veya hiç bulunmadığı söylendi. Manipülasyon ve
retorik ilişkisi çerçevesinde ise şöyle bir gerçekliğin bulunduğu bilinmektedir: Şöyle ki,
manipülatif iletişim özellikleri taşıyan bir girişim, bilinçli olarak retorik sanatının belirli
özelliklerinden istifade etmektedir. Bu ise, logos yönelimli bir yaklaşımdan ziyade retoriğin
ethos ve pathos bileşenlerine dayalı bir ikna anlayışıyla bağlantılıdır. Diğer bir anlatımla, bu
tarzdaki ikna girişiminde belirleyici olan ethos ve pathos yönelimli kanıtlama yollarıdır.
Bilindiği üzere bu bileşenlere dayalı bir ikna girişimi hedef kitlenin her türlü duygularını
(pathos) kullanır veya mesajı, konuşanın karakter, kimlik, inanç (ethos) gibi özelliklerine
dayandırır. Bu durum ise, en nihayetinde logos yönelimli yaklaşımla mukayese edildiğinde,
iletişimin manipülatif olma potansiyelini arttıran bir gerçekliğe işaret eder. Genel bir hüküm
olarak, ikna yollarından ethos ve pathos merkezli olana başvurmak, iletişimde manipülasyon
riskini artıran iletişimsel bir olgudur. Şu durumda, ethos ve pathos bileşenlerinden ziyade

2

Bu terim diyalektiğin de esası sayılır. Bir argümanın zemininde öncül olarak kullanılabilecek önermeleri içeren
“müşterek yerler koleksiyonu” anlamına gelir (Aristoteles, 1996, s. i). Diğer söyleyişle, argüman sahibinin
argümanını oluşturmasında kullanabileceği belirli ifadelerden oluşur (Lauer, 2004, s. 167).
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retoriğin logos boyutunu öne çıkaran yeni retorik yaklaşımının da kaçınılmaz olarak
manipülasyon riskini aşağı çeken bir etki yaratacağı çıkarımı yapılabilir.
Yukarıda ortaya konan çıkarımla da çok uzak olmayacak şekilde benzeri bir tablonun iletişim
eğitimi özelinde dillendirilmesi mümkündür. Şöyle ki, iletişim eğitimine “örtük bir ikna
gayesi”nin hâkim olduğu, bu anlayışın tüm eğitim boyunca içinde ikna geçmese bile tüm
derslerde mevcut bulunduğu daha önce dillendirildi. Bu ikna anlayışının ise “her ne pahasına
olursa olsun ikna et” şeklinde ifade edilebilecek bir yapıda olduğu belirtildi. Buna ek olarak,
ikna eğitiminin rasyonel boyutunun (ya da rasyonel ikna ediciliğin) yeterince önemsenmediği
veya ikinci planda kaldığı aktarıldı. Böylesi bir tablo karşısında yine yeni retorik anlayışının
belirli bir rol üstlenebileceği ileri sürülebilir. Zira yeni retorik, argümanlara verdiği önemle
rasyonel ikna ediciliği (dolayısıyla logosu) öne çıkarmaktadır. Bu durumda, iletişim
fakültelerinde halkla ilişkiler ve reklamcılık da dâhil olmak üzere diğer mesleki eğitimlerde
yeni retorik eğitiminin manipülasyona varan ikna anlayışına karşı bir engel oluşturabileceği
söylenebilir. En azından teorik olarak, iknanın rasyonel boyutuna yaptığı vurgu sayesinde
iletişim fakültesi öğrencilerine öğretilen ikna türlerine karşı bir dengenin oluşması
sağlanabilir. Bu potansiyeliyle yeni retorik, manipülatif iletişimi dengeleyen teorik bir çerçeve
sunmaktadır.
SONUÇ
Manipülasyon, bilginin doğruluğu anlamında tüm iletişim sistemini sekteye uğratma tehlikesi
taşıyan bir virüse benzetilebilir. Sistemin işleyişini bozma potansiyeli taşıyan bu durum her
türlü iletişim ortamında kendisini gösterebilir. Elbette bu sorun, tartışıldığı üzere etik
problemleri de beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, bu problem, iletişimin bizatihi
kendisini meslek edinmiş alanlar için çok daha önemli sonuçlar doğurmaktadır. Halkla
ilişkiler mesleği ve uygulamaları ise bunlardan bir tanesidir. Çalışma kapsamında tartışıldığı
üzere, halkla ilişkiler uygulamalarında etik standartların belirleyici olması ve manipülatif
iletişim tekniklerinden kaçınmak mesleğin itibarı ve “doğruluk” açısından oldukça önemli
durmaktadır. Bununla bağlantılı olarak, iletişim etiğiyle birlikte bir bütün olarak iletişim
eğitiminin ikna olgusu çerçevesinde tekrar düşünülmesi mesleki bir yükümlülüktür. Tam da
bu noktada, iletişim eğitiminde rasyonel ikna anlayışının geliştirilmesine yönelik vurgu ve bu
alanda alınacak tedbirler yerinde bir girişim olacaktır.
Çalışmanın imkânları dâhilinde yukarıda dikkat çekildiği üzere rasyonel iknaya verdiği
önemle yeni retorik yaklaşımı manipülatif iletişim girişimlerine etki etme potansiyeli
taşımaktadır. İletişimde manipülasyonun tümden ortadan kaldırılması mümkün olmasa da bu
konuda alınacak tedbirler, etik standartların oluşturulması ve iletişim fakültesi eğitim
müfredatında yapılacak düzenlemeler manipülasyonun azaltılması noktasında aktif bir rol
alabilir. Bu durum elbette meslek eğitimi veren üniversitelerin alabileceği akademik bir
önleme gönderme yapmaktadır. Bu girişim, öğrencilerin yetiştirilmesi sürecinde hem etik
sınırlar dâhilinde düşünebilme hem de genel bir yaklaşım olarak irrasyonel ikna ve rasyonel
ikna arasında bir dengenin oluşturulmasıyla ilgilidir. Bunların dışında, mesleğin icrası
sırasında ortaya çıkan etik dışı uygulamalar ve diğer manipülatif iletişim faaliyetleri, içinde
bulunulan “sektör” dâhilinde ele alınması gerektiği unutulmamalıdır.
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ÖZET
Enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri ülke ekonomileri için en önemli
makroekonomik değişkenler arasında gösterilmektedir. Söz konusu değişkenlerden enflasyon,
ekonomik birimleri doğrudan etkileyerek satın alma gücünü düşürmekte ve refah kaybına yol
açmaktadır. Faiz oranı ise özellikle enflasyon hedeflemesi rejimlerinde fiyat istikrarının
sağlanması açısından önemli politika araçlarından görülmektedir. Diğer yandan ekonomik
birimlerin yatırım-tasarruf kararlarını etkileyerek hem mikroekonomik hem de
makroekonomik etkilere yol açabilmektedir. Döviz kuru ise Türkiye gibi döviz kıtlığı yaşayan
ülke ekonomileri için oldukça önemli bir konu olma özelliğini korumaktadır. Döviz kuru,
yansıma etkisi ile tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi üzerinde etkilere yol
açabilmektedir. Diğer yandan, enflasyon hedeflemesi stratejisini benimseyen merkez
bankaları için döviz kurunun oynaklıklar sergilememesi önemli görülmektedir. Döviz kurunda
meydana gelen aşırı oynaklıklar, para otoritelerinin bağımsız para politikası uygulamalarını
zorlaştırabilmektedir. Dolayısıyla enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru ilişkilerinin doğru
biçimde tespit edilmesi hem para otoriteleri hem de ekonomik karar birimleri için önemli
görülmektedir.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde açık enflasyon hedeflemesi stratejisinin benimsendiği
2006:Ç1-2021:Ç1 dönemi çeyreklik verileri aracılığıyla enflasyon, faiz ve döviz kuru
değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkileri araştırılmaktadır. Söz konusu ilişkilerin tespiti
için öncelikle değişkenlerin birim kök sürece sahip olup olmadıkları tespit edilmektedir.
Birim kök sürecin tespiti için hem geleneksel birim kök testlerinden (Genişletilmiş Dickey
Fuller-ADF, Phillips-Perron-PP) hem de yapısal kırılmalı birim kök testinden (ZivotAndrews, 1992) yararlanılmıştır. Birim kök sürecin belirlenmesinin ardından, standart vektör
otoregeresif model (VAR) oluşturulmuş ve VAR modelinin gecikme uzunluğu tespit
edilmiştir. Enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru değişkenlerine ait nedensellik ilişkileri ise
Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Esas itibariyle standart Granger
(1969) nedensellik analizinin geliştirilmiş hali olan Toda-Yamamoto nedensellik analizi,
farklı derecelerden entegre olan seriler arasında da nedensellik ilişkisinin araştırılabileceği
savunmakta ve standart Granger nedensellik analizinden ayrışmaktadır. Bulgular, döviz kuru
ile enflasyon arasında ve enflasyon ile faiz oranı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinde 2006:Ç1-2021:Ç1
döneminde döviz kuru yansıma etkisinin varlığını ve son dönemde sıklıkla tartışılan Neofisher
yaklaşımının geçerli olabileceğine yönelik ön bilgilerin elde edildiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Faiz Oranı, Döviz Kuru, Yapısal Kırılmalar, Nedensellik
Analizi.
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DETERMINING INFLATION-INTEREST-EXCHANGE RATE RELATIONS IN
TURKEY: TODA-YAMAMOTO CAUSALITY ANALYSIS
ABSTRACT
Inflation, interest rate and exchange rate variables are among the most important
macroeconomic variables for country economies. Inflation, one of the variables in question,
directly affects economic units, reduces purchasing power, and causes welfare loss. On the
other hand, the interest rate is seen as an important policy tool in terms of ensuring price
stability, especially in inflation targeting regimes. On the other hand, it may cause both
microeconomic and macroeconomic effects by affecting the investment-saving decisions of
economic units. On the other hand, the exchange rate remains a significant issue for countries
like Turkey, which are experiencing foreign exchange shortage. The exchange rate can cause
significant effects on the consumer price index and producer price index with its reflection
effect. On the other hand, it is important for central banks that adopt the inflation targeting
strategy that the exchange rate is not volatile. Excessive volatility in the exchange rate can
make it difficult for monetary authorities to implement independent monetary policy.
Therefore, the correct determination of inflation, interest rate and exchange rate relations is
considered important for both monetary authorities and economic decision units.
In this study, the causality relationship between inflation, interest and exchange rate variables
is investigated through the quarterly data for 2006:Q1-2021:Q1. The explicit inflation
targeting strategy was adopted for the Turkish economy. To determine the aforementioned
relationships, it is first determined whether the variables have a unit root process or not. The
unit root test was used for the traditional unit root tests (Augmented Dickey Fuller-ADF,
Phillips-Perron-PP) and the structural break unit root test (Zivot-Andrews, 1992). After the
unit root test, the standard vector autoregressive model (VAR) was created, and the lag length
of the VAR model was determined. The causality relationships of inflation, interest rate and
exchange rate variables were investigated by Toda-Yamamoto causality analysis. TodaYamamoto causality analysis, an improved version of the standard Granger (1969) causality
analysis, argues that the causality relationship can be investigated between the series that are
stationary at different degrees and differs from the standard Granger causality analysis in this
aspect. The findings reveal a reciprocal causality relationship between exchange rate and
inflation and inflation and interest rate. These results reveal that the effect of exchange rate
reflection in the Turkish economy in the period of 2006:Q1-2021:Q1, and that the Neo-fisher
approach, which has been discussed frequently in the recent period, may be valid.
Keywords: Inflation, Interest Rate, Exchange Rate, Structural Breaks, Causality Analysis
1. GİRİŞ VE TEORİK ÇERÇEVE
Ülke ekonomilerinde enflasyon, faiz ve döviz duru değişkenleri en önemli makroekonomik
değişkenler arasında yer almaktadır. Adı geçen değişkenlerin dengede olması, diğer bir
ifadeyle parite koşullarını sağlaması, hem politika yapıcılar için hem de ekonomik karar
birimleri için önemli görülmektedir. Enflasyon ve faiz oranlarının uzun dönemde birlikte
hareket ettiğini ileri süren Fisher hipotezi, reel faiz oranlarının sabit olduğu varsayımına
dayanmaktadır. Fisher hipotezine enflasyonda (beklenen enflasyon) meydana gelen artış, faiz
oranında da aynı yönlü ve aynı şiddette artışa sebep olmaktadır. Diğer bir ifadeyle enflasyon
ile faiz oranları birebir hareket etmektedir. Bu durumun temel sebebi, artan enflasyonun
ekonomik birimlerin satın alma gücünü düşürmesiyle, daha yüksek reel faiz oranı talep
etmeleridir (Türkmen ve Ağır, 2020: 579). Diğer yandan, Fisher hipotezinin geçerli olması
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ekonomik birimlerin para yanılsamasına uğramadıkları anlamına da gelmektedir. Başka bir
deyişle ekonomik birimler, nominal değişkenler ile reel değişkenler arasında ayrım yapabilme
yeteneğine sahiptir ve klasik dikotomi geçerlidir. Böylece para otoriteleri, enflasyon
oranlarını gözeterek faiz aracını kullanabilme gücüne erişmektedir. Fisher hipotezinin doğal
bir sonucu olarak enflasyon ve faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkisi enflasyondan faiz
oranına doğru gerçekleşmektedir. Ancak 1990’lı yıllardan günümüze dek Japonya ekonomisi,
2008 Küresel Kriz ve 2011 Avrupa Borç Krizi merkezli olarak Avrupa Birliği ile ABD için
yapılan bazı çalışmalarda söz konusu nedensellik ilişkisinin faiz oranından enflasyon oranına
doğru gerçekleştiği görülmektedir (Williamson, 2016; Cochrane, 2017). Bu sonuç geleneksek
para politikası uygulamalarının istenen etkinliği gerçekleştirmemesine sebep olabilmektedir.
Öyle ki düşük faiz oranları ile toplam talep canlanmasının sağlanarak enflasyonda artış
beklenirken, adı geçen ülke ve ülke gruplarında bu mekanizmanın çalışmadığını gösteren
çalışmalara rastlanmaktadır (Schmidt ve Uribe, 2014). Söz konusu durumu Fisher paradoksu
ya da Neofisher etkisi olarak adlandırılmaktadır (Sümer, 2020: 3). Özellikle enflasyon
hedeflemesi rejimini benimseyen Türkiye gibi ülke ekonomilerinde enflasyon ile faiz oranının
ilişkisinin doğru biçimde tespit edilmesi önemli görülmektedir.
Enflasyon ile döviz kuru ilişkisinin tespiti iktisat literatüründe sıklıkla satın alma gücü paritesi
hipotezi ile ölçülmektedir. Söz konusu hipotez, döviz kurlarının enflasyon oranları ile aynı
yönlü ve aynı şiddetle hareket ettiğini ileri sürmektedir (Narayan, 2010). Söz konusu ilişkiden
sapmalar meydana geldiğinde, arbitraj mekanizması ile yeniden denge kurulmaktadır. Satın
alma gücü paritesinin ardındaki mekanizma tek fiyat kanunudur (Büberkökü, 2014: 118).
Bunun anlamı, sabit bir mal ve hizmet sepeti için iki ülkedeki döviz kurlarının, fiyat düzeyleri
oranına eşit olmasıdır (Chang ve diğ., 2012). SAGP’nin özündeki temel fikir, reel döviz
kurunun uzun dönemde sabit bir denge değerine yaklaşacağı şeklindedir (Çeviş ve Ceylan,
2015: 6384). Satın alma gücü hipotezinin geçerli olması özellikle enflasyon hedeflemesi
stratejisini benimseyen merkez bankaları için ciddi önem arz etmektedir. Çünkü fiyat
istikrarını temel amaç benimseyen merkez bankaları, döviz kurundaki oynaklıklara
bakmaksızın bağımsız para politikası yapma fırsatını elde edebilmektedir. Enflasyon ve döviz
kuru ilişkisinde nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi hem ekonomik birimler içim hem de
politika yapıcılar için önemli görülmektedir. Özellikle Türkiye gibi yüksek oranda ara malı,
yatırım malı ithalatı yapan ve ihracatının ithalata bağımlı olduğu ülkelerde söz konusu ilişki
çok daha önem kazanmaktadır. Özellikle yansıma etkisi ya da geçiş etkisi olarak adlandırılan
ve döviz kurlarındaki artışların enflasyona yansıması olarak tanımlanan etkilerin tespit
edilmesi gerekmektedir.
Faiz oranı ile döviz kurları arasındaki etkileşimin tespit edilmesi özellikle para piyasalarının
etkinliğinin ve uluslararası entegrasyon derecesinin tespiti açısından önemli görülmektedir.
Uluslararası yatırımcılar açısından carry-trade1 işlemleri gibi kârlı yatırım olanakları
çıkmaması adına faiz oranları ile döviz kuru arasında dengenin oluşması gerekmektedir.
Literatürde en temel parite koşullarından olan güvencesiz faiz paritesinin geçerli olması söz
konusu dengenin geçerliliğini ortaya koymaktadır. Güvencesiz faiz paritesine göre yüksek
faiz oranına sahip bir ülkenin parasının faiz farkı ölçüsünde değer kaybetmesi, düşük faizli bir
ülkenin parası ise faiz farkı ölçüsünde değer kazanması gerekmektedir (Ray, 2012: 236). Faiz
oranları ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi ise para piyasalarının etkinliği ve para
otoritelerinin kararları açısından önemli görülmektedir. Öyle ki fiyat istikrarını amaç edinen
merkez bankacılığında döviz kurlarının, diğer makroekonomik değişkenler üzerinde
belirleyici olması politika yapıcıların döviz kurlarını da gözetmek zorunda bırakabilmektedir.
1

Carry-trade işlemleri düşük faiz oranına sahip ülke para birimi cinsinden borçlanılarak elde edilen fonların
yüksek faiz oranına sahip ülke para biriminde değerlendirilmesine dayalı bir uluslararası yatırım stratejisidir
(Chaboud ve Wright, 2005:350).
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Dolayısıyla faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişkilerin doğru bir şekilde tespit edilmesi
önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkileri
araştırılmaktadır. Türkiye ekonomisinde açık enflasyon hedeflemesi stratejisinin
benimsendiği 2006 yılı, başlangıç yılı olarak seçilmiştir. Söz konusu nedensellik ilişkilerinin,
fiyat istikrarı amacı ile daha çok önem kazandığı düşünülmektedir. Diğer yandan 2008 yılında
meydana gelen Küresel Kriz’den sonra dünyada birçok ülke merkez bankasının genişletici
politikalar uyguladığı ancak etkin sonuçlar alamadığı görülmektedir. Dolayısıyla, son
dönemde sıklıkla tartışılan Neofisher etkisinin de Türkiye ekonomisi açısından geçerli
olabileceğine yönelik ampirik bulguları araştırmak çalışmanın temel amaçlarındandır. Son
olarak 2008 krizinin ardından 2010 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat
istikrarının yanında finansal istikrar hedefini de benimsemeye başlamıştır. Dolayısıyla
finansal piyasaların etkinliği ortaya koymak açısından bazı kanıtlar ortaya koyabilecek olan
faiz oranı ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkileri güncel dönem veri seti ile ortaya
konmaya çalışılmaktadır. Böylece temel makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik
ilişkileri toplu halde görülerek, politika önerileri sunulacaktır.
Bu bölümü takiben konu ile ilgili seçilmiş literatüre yer verilmektedir. Sonrasında geleneksel
ve yapısal kırılmalı birim kök testleri ile durağanlık mertebesi ve VAR modeli ile uygun
gecikme uzunluğuna karar verilerek Toda-Yamamoto anlamında nedensellik ilişkileri ortaya
konmaktadır. Son olarak sonuç ve değerlendirme kısmı ile çalışma sonlandırılmaktadır.
2. SEÇİLMİŞ LİTERATÜR
İktisat literatüründe sıklıkla tartışılan enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru ilişkileri ile ilgili
farklı ülke/ülke grubu ve farklı dönemlerde birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Söz
konusu ilişkiler her ülkenin makroekonomik koşullarına (yapısal farklılıklara) bağlı olarak
farklılık gösterebilmektedir. Bu farklar genel olarak ekonomik krizler, politik krizler, para ve
maliye politikalarındaki farklılıklardan (döviz kuru hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi gibi)
kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri
arasındaki ilişkilerin yönünün ne olduğuna ilişkin literatürde görüş birliğinin olmadığı
görülmektedir. Tablo 1’de Türkiye ekonomisinde enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru
değişkenleri ilişkilerini nedensellik analizleri ile araştıran güncel ve seçilmiş çalışmalara yer
verilmektedir.
Tablo 1. Enflasyon-Faiz Oranı-Döviz Kuru İlişkilerini İnceleyen Seçilmiş Çalışmalar
Yazar/Yazarlar Ülke/Dönem

Değişkenler

Telatar
ve Türkiye/
Telatar (2003)
1995:032000:12

Döviz kuru ve Granger
enflasyon.
nedensellik
analizi.

Gül ve Ekinci Türkiye/
(2006)
1984:01200312

Döviz kuru ve Johansen
Nedensellik
enflasyon.
eşbütünleşme ve ilişkisinin yönü,
Granger
döviz kurundan
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Sonuç
Nedensellik
ilişkisinin yönü,
döviz kurundan
enflasyona
doğru tek yönlü
olarak
gerçekleşmiştir.
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nedensellik
analizi.

enflasyona
doğru tek yönlü
olarak
gerçekleşmiştir.

ve Johansen
eşbütünleşme ve
Granger
nedensellik
analizi.

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
faiz oranından
enflasyona
doğru tek yönlü
olarak
gerçekleşmiştir.

Oktar
ve Türkiye/
Dalyancı (2011) 2003:012011:06

Enflasyon
faiz oranı.

Yapraklı
ve Türkiye/
Kaplan (2012)
2006:052011:04

Döviz kuru ve Granger
Enflasyon.
nedensellik
analizi.

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
enflasyondan
faiz
oranına
doğru tek yönlü
olarak
gerçekleşmiştir.

Ayvaz Güven ve Türkiye/ 1983- Reel
efektif Johansen
Uysal (2013)
2012
döviz kuru ve eşbütünleşme ve
tüfe.
Granger
nedensellik
analizi.

Reel
efektif
döviz kuru ile
tüfe
arasında
çift
yönlü
nedensellik
ilişkisi
tespit
edilmiştir.

Selim ve Ayvaz Türkiye/ 1990- Enflasyon,
Johansen
Güven (2014)
2012
döviz
kuru, eşbütünleşme ve
işsizlik.
Granger
nedensellik
analizi.

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
döviz kurundan
enflasyona
doğru tek yönlü
olarak
gerçekleşmiştir.

Değer
(2016)

vd. Türkiye/
2003:012015:02

Faiz oranı ve Johansen eşbü
Enflasyon.
tünleşme
ve
Granger
nedensellik
analizi.

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
enflasyondan
faiz
oranına
doğru tek yönlü
olarak
gerçekleşmiştir.

Doğan
(2016)

vd. Türkiye/
2003:012015:02

Enflasyon
faiz oranı.

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
enflasyondan
faiz
oranına
doğru tek yönlü
olarak
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gerçekleşmiştir.
Torun
ve Türkiye/ 1980- Enflasyon, faiz Johansen
eş
Karanfil (2016) 2013
oranı, reel döviz bütünleşme testi
kuru, GSYİH.
ve
Granger
nedensellik
analizi.

Okur (2017)

Türkiye/
2008:Ç12016:Ç4

Nedensellik
ilişkisinin yönü
faiz oranı ve
GSYİH’dan
enflasyona
doğrudur. Diğer
yandan GSYİH
ile faiz oranı
arasında da çift
yönlü
nedensellik
ilişkisi
tespit
edilmiştir.

Faiz
oranı, Granger
döviz kuru ve nedensellik
enflasyon.
analizi.

Enflasyon
ile
faiz
oranı
arasında
çift
yönlü
nedensellik
ilişkisi
elde
edilmiştir.
Ayrıca, döviz
kurundan,
enflasyona
doğru da tek
yönlü
nedenselliğin
varlığına
ulaşılmıştır.

Yıldız ve Başar Türkiye/ 1984- Enflasyon, faiz Toda(2018)
2017
oranı ve döviz Yamamoto
kuru.
nedensellik
analizi.

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
faiz oranından
enflasyona
doğru tek yönlü
olarak
gerçekleşmiştir.

Sarı (2018)

Faiz oranı ile
döviz
kuru
arasında
çift
yönlü
nedensellik
ilişkisi
tespit
edilmiştir.

Türkiye/
2006:012018:06

İşcan ve Durgun Türkiye/
Kaygısız (2019) 2009:01-
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Döviz kuru ve Granger
faiz oranı.
nedensellik
analizi.

Döviz
kuru, Vektör
Döviz
kuru,
enflasyon
ve Otoregresif
hem
faiz
(VAR) model oranının hem de
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2017:12

faiz oranı.

Türkiye/
2011:012019:06

Enflasyon
faiz oranı.

ve Granger
nedensellik
analizi.

Faiz oranı ile
enflasyon
arasında
çift
yönlü
nedensellik
ilişkisi
elde
edilmiştir.

Samırkaş (2019) Türkiye/
2003:012019:10

Enflasyon
faiz oranı.

ve VAR
modeli,
TodaYamamoto
nedensellik
analizi.

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
enflasyondan
faiz
oranına
doğru tek yönlü
olarak
gerçekleşmiştir.

Türkiye/
2002:012014:05

Enflasyon
faiz oranı.

ve TodaYamamoto
nedensellik
analizi.

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
faiz oranından
enflasyona
doğru
gerçekleştiği
elde edilmiştir.

Çiğdem (2019)

Tayyar (2019)

ve
Granger enflasyonun
nedensellik
nedeni olduğu
analizi.
elde edilmiştir.
Ayrıca
enflasyonun da
faizin
nedeni
olduğu
elde
edilmiştir.

Çelik ve Künç Türkiye/
(2020)
2000:062020:09

Faiz oranı ve Granger
reel
efektif nedensellik
döviz kuru
analizi
ve
Dağıtılmış
Gecikmeli
Otoregresif
Sınır
Testi
(ARDLAutoregressive
Distributed Lag
Bound Test)

Nedensellik
ilişkisinin yönü,
faiz oranından
döviz
kuruna
doğru
gerçekleştiği
elde edilmiştir
ARDL
sınır
testi bulguları
ise değişkenler
arasında uzun
dönem
eşbütünleşme
ilişkisinin
varlığını ortaya
koymaktadır.

Küçük ve Dereli Türkiye/

Faiz oranı ve Johansen

Kısa
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(2021)

2003:012020:12

döviz kuru

eşbütünleşme ve
Granger
nedensellik
analizi

döviz kurundan
faiz
oranına
doğru
bir
nedensellik
ilişkisi,
uzun
dönemde
ise
karşılıklı
nedensellik
ilişkisinin
varlığı
elde
edilmiştir.

3. AMPİRİK ANALİZ
3.1. Veri Seti
Ampirik analizde kullanılan enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru değişkenlerine ait açıklamalar
ve elde edilen kaynaklar Tablo 2’de gösterilmektedir. Adı geçen değişkenler, 2006:Ç12021:Ç1 dönemine aittir.
Tablo 2. Analizde Kullanılan Değişkenler
Değişkenler Açıklama

Kaynak

LE

Logaritmik (Tüketici
Endeksi)

Fiyat IMF
International
Statistics (IFS)

Financial

LFO

Logaritmik
Oranı)

Faiz IMF
International
Statistics (IFS)

Financial

LDK

Logaritmik (Nominal Döviz IMF
International
Kuru)
Statistics (IFS)

Financial

(Mevduat

3.2. Yöntem
Çalışmada, hem geleneksel birim kök testlerinden hem de yapısal kırılmalı birim kök
testinden2 yararlanılmaktadır. Böylece elde edilecek bulgular hem iktisadi hem de
ekonometrik olarak yorumlanacaktır. Birim kök içeren zaman serileri ile yapılan regresyon
çözümlemelerinde, kurulan modelde gerçekte ilişkisiz olan değişkenlere rağmen yüksek 𝑅 2
sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda sahte regresyon sorunu oluşmaktadır (Granger ve
Newbold, 1974). Dolayısıyla analiz edilecek modeldeki bir serinin durağanlığının
araştırılması önem arz etmektedir. Bir 𝑋 serisi,




𝐸(𝑋𝑡 ) = 𝜇
𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡 ) = 𝐸(𝑋𝑡 − 𝜇)2 = 𝜎 2
𝛾𝑘 = 𝐸(𝑋𝑡 − 𝜇)(𝑋𝑡−𝑘 − 𝜇)

(1)

2

Çalışmanın ekonometrik analizlerinde EViews 10.0 ve WinRATS 8.1 ekonometri paket programları
kullanılmaktadır.
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özelliklerini taşıyorsa yani sabit aritmetik ortalama, sabit varyans ve sabit kovaryansa
(kovaryanstaki değişmeler sadece gecikme mesafesine bağlı) sahip olması durumunda
durağandır denilmektedir (Gujarati, 1999: 740).
Çalışmada ilk olarak literatürde en yaygın test olan Genişletilmiş Dickey Fuller (ADFAugmented Dickey Fuller) birim kök, Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılmaktadır.
Türkiye ekonomisinde enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri arasındaki ilişkiler,
açık enflasyon hedeflemesi stratejisinin benimsendiği 2006:Ç1-2021:Ç1 döneminde
araştırılmaktadır. Söz konusu dönemde meydana gelen ekonomik kriz (2008 Küresel Krizi),
ekonomi politikasında değişimler (Türkiye’de 2010 yılında fiyat istikrarının yanında finansal
istikrar hedefinin benimsenmesi vb.) sebebiyle geleneksel birim kök testlerinin yanında
yapısal kırılmalı testler aracılığıyla da test edilmektedir. Böylece, iktisadi olarak mevcut
dönem daha doğru biçimde modellenerek sonuçlarda değişim olup olmadığı görülmeye
çalışılmaktadır. Analizde Zivot-Andrews (1992) yapısal kırılmalı birim kök testinden
yararlanılmaktadır.
Makroekonomik değişkenler ile zaman serisi analizi yapılırken ülkeye ve döneme göre
değişkenlik gösterebilen çeşitli yapısal kırılmalar oluşabilmektedir. İktisat politikalarında
meydana gelen değişimler, savaşlar, ekonomik krizler, hükümet değişimleri, doğal afetler gibi
nedenler bu yapısal kırılmaların başlıca örnekleridir. Dolayısıyla iktisadi analizlerde
kullanılacak değişkenler için birim kök süreç incelemesi yapılırken, adı geçen sebeplerden
dolayı ortaya çıkabilecek yapısal kırılmaları dikkate alan tekniklerin kullanılması ilgili
analizlerin geçerliliğini ve doğruluğunu güçlendirmektedir (Ceylan ve Karaağaç, 2019: 227).
Eğer seride kırılma varsa ADF, PP birim kök testlerinin sonuçları, seri birim köklüdür
şeklinde kurulan hipoteze doğru yönelim göstermektedir (Perron, 1989: 1361). Perron
(1989)’da kırılma tarihinin bilinmesi durumunda kullanılabilecek bir model geliştirmiştir.
Ancak Zivot ve Andrews (1992) bu modeli eleştirerek kırılma tarihinin içsel olarak
belirlendiği bir kırılmalı modeli ortaya koymuştur.
Zivot ve Andrews (1992) modelleri seri birim köklüdür sıfır hipotezinde yapısal kırılmanın
olmadığını varsaymaktadır ve kritik değerler bu varsayıma göre bulunmaktadır (Gövdeli, 2016:
227). Tablo 4’de Model A düzeyde, Model B eğimde, Model C ise hem eğimde hem de
düzeyde meydana gelen yapısal değişimi içermektedir. Test istatistiğinin mutlak değer olarak
ZA kritik değerinden büyük olması halinde yapısal kırılma olmadan birim kökün varlığını
gösteren temel hipotez reddedilmektedir. Hesaplanan test istatistiğinin ZA kritik değerinden
mutlak değerce küçük olması halinde ise trend fonksiyonunda meydana gelen bir yapısal
kırılmayla birlikte serinin trend durağan olduğunu gösteren alternatif hipotez reddedilmektedir
(Yılancı, 2009: 328).
3.3. Ampirik Bulgular
Bu kısımda Türkiye ekonomisinde, enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri arasındaki
ilişkilerin tespit edilmesinde Toda-Yamamoto nedensellik analizinden yararlanılmaktadır. Söz
konusu analizin yapılmasında, değişkenlerin izledikleri birim kök sürecin ve uygun gecikme
uzunluğunun tespit edilmesi ciddi öneme sahiptir. Geleneksel ADF ve PP birim kök
testlerinde yapısal değişmeler dikkate alınmamaktadır. Bu durum kırılmalar altında durağan
olan bir serinin birim kök sürece sahip olduğu şeklinde sapmalı sonuçlara sebep
olabilmektedir (Naimoğlu, 2021: 63). Dolayısıyla, elde edilecek sonuçların güvenirliliği
etkilenebilmektedir. Bu durumun aşılabilmesi adına geleneksel birim kök testlerinin yanında,
yapısal kırılmalı birim kök testleri de yapılmaktadır. Tablo 3’de geleneksel birim kök
testlerinden olan ADF ve PP birim kök testi bulguları yer almaktadır.
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Tablo 3: Geleneksel Birim Kök ve Durağanlık Test Sonuçları
Değişkenl
er

Model

ADF Birim Kök Testi
Seviye

LE

S

LFO

Birinci Fark

2.572389 (0)

S&T

0.478135 (0)
-3.443855 **
(1)

S

PP Birim Kök Testi
Seviye

Birinci
Fark

-6.754063
***
(0)

2.837154

-7.501516 ***
(0)

0.800165

-5.254008 ***
(0)

2.598727

-6.806357
***

-7.503259
***

-4.892686
***

*

S&T
LDK

S
S&T

-3.430531 *
(1)

-5.219182 ***
(0)

2.573227

-4.844561

1.252351 (0)

-7.889719 ***
(0)

2.682378

-7.886887

-8.591171 ***
(0)

1.206092

-1.714648 (0)

***

***

-10.29065
***

S: Sabitli model. S&T: Sabit ve trendli model. ADF testinde maksimum gecikme sayısı 10
olarak alınmış ve optimum gecikme sayısı Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir.
Parantez içindeki sayılar optimum gecikme sayılarıdır. Barlett çekirdek tahmincisiyle PP
(Philips-Perron) ve KPSS testlerinin uzun dönem varyansı belirlenmiştir. NeweyWest metodu
aracılığıyla, bant genişliği (bandwidth) elde edilmiştir. ADF ve PP testlerinde kritik değerler
sabitli model için -3.544063 (%1), -2.910860 (%5) ve -2.593090 (%10); sabit ve trendli
model için -4.118444 (%1), -3.486509 (%5) ve -3.171541 (%10)’dur. *, ** ve *** Ho
hipotezinin sırasıyla %10, %5 ve %1 anlam seviyesinde reddedildiğini göstermektedir.
Tablo 3’de gösterilen ADF ve PP birim kök testlerinin sıfır hipotezi birim kökün varlığı
üzerine kurulmaktadır. ADF ve PP test istatistiği bulgularına göre modelde kullanılan LFO
serisinin I(0), LE ve LDK serilerinin ise I(1) olduğu elde edilmektedir (%5 anlamlılık
düzeyinde). Dolayısıyla analize konu olan değişkenlerin I(0) ya da I(1) olmaları nedeniyle
maksimum entegrasyon derecesi dmax = 1 olarak belirlenmiştir. Tablo 4’de Zivot-Andrews
birim kök test bulguları verilmektedir.
Tablo 4. ZA Birim Kök Testi Sonuçları
Model A

-5.055

Kırılma
Tarihi

2017:
Ç3

Gecikme
Uzunluğu

51

4

Test
İstatistiği

-5.461

Model C

Kırılma
Tarihi

2018:
Ç2

Gecikme
Uzunluğu

4

Test
İstatistiği
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Kırılma
Tarihi

-2.910

Gecikme
Uzunluğu

Test
İstatistiği

Değişkenl
er
LE

Model B

4

2017:
Ç2
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LFO

-

1

4.711**
LDK

-3.121

0

2018:
Ç2
2018:
Ç2

-

1

2011:
Ç1

-5.299**

1

2018:
Ç2

0

2013:
Ç2

-3.870

0

2012:
Ç4

4.576**
-3.907

Akaike bilgi kriteri kullanılmıştır. Kritik Değerler Zivot ve Andrews (1992)’den alınmıştır.
%5 anlamlılık düzeyinde kritik değerler Model A, Model B ve Model C’de sırasıyla -4.80, 4.42 ve -5.08’dir. . %1 anlamlılık düzeyinde kritik değerler Model A, Model B ve Model C’de
sırasıyla -5.34, -4.93 ve -5.57’dir. Maksimum gecikme uzunluğu n gözlem sayısı olmak üzere
Schvert (1989) tarafından önerilen 12*((n/100)^(1/4)) formül ile hesaplanmış ve 11 olarak
alınmıştır. “**” %5 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Tablo 4 bulguları, LE ve LDK değişkenlerinin %1 anlamlılık düzeyinde tüm modellerde birim
kök sürece sahip olduğunu göstermektedir. LFO değişkeni ise her üç modele göre de %5
anlamlılık düzeyinde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, ZA yapısal kırılmalı
birim kök testine göre de geleneksek birim kök testleri sonucu ile paralel olarak değişkenlerin
maksimum entegrasyon derecesi (dmax) 1 olarak belirlenmektedir.
Diğer yandan, Toda-Yamamoto nedensellik analizinin gerçekleştirilebilmesi için son olarak
uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir (Yenisu, 2019: 53). Bunun için
VAR modeline ilişkin optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan
analiz sonucunda Son Öngörü Hatası (Final Prediction Error (FPE) ve Hannan-Quinn Bilgi
Ölçütü (Hannan-Quinn Information Criteria (HQ) kriterlerine göre uygun gecikme
uzunluğunun 2 olduğu elde edilmiştir (Ek Tablo 1). Dolayısıyla serilerin max eşbütünleşme
derecesinin (dmax) 1, VAR modeli ile optimal gecikme uzunluğu (m=2) olarak elde
edilmiştir. Böylece genişletilmiş VAR modeli VAR(3) biçiminde oluşturulmuştur.
Genişletilmiş VAR(3) modeli Görünüşte İlişkisiz Regresyon (Seemingly Unrelated
Regression- SUR) yöntemi ile tahmin edilmiştir ve 2 gecikmeli değerlere Wald istatistiği
uygulanarak LE, LFO ve LDK serileri arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadığı tespit
edilmiştir. Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Model

Serbestlik χ2
derecesi
İstatistiği

Olasılık
Değeri

Enflasyon >Faiz

2

8.501486**

0.014254

Faiz >Enflasyon

2

5.614293*

0.060377

Enflasyon >Döviz
Kuru

2 11.08144***

0.003924

Döviz
Kuru>Enflasyon

2 15.15023***

0.000513

Faiz >Döviz Kuru

2

0.653731

0.721181

Döviz Kuru>Faiz

2

3.463185

0.177002
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*, ** ve *** Ho hipotezinin sırasıyla %10, %5 ve %1 anlam seviyesinde reddedildiğini
göstermektedir.
Toda-Yamamoto nedensellik testinin sıfır hipotezi, nedensellik yoktur üzerine kurulmaktadır.
Dolayısıyla nedenselliğin varlığı için söz konusu hipotezin reddedilmesi ile elde edilmektedir.
Tablo 5 bulgularına göre, enflasyon ile faiz oranı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin
mevcut olduğu görülmektedir. Söz konusu ilişki, enflasyondan faiz oranına doğru %5
anlamlılık düzeyinde, faiz oranından enflasyona doğru ise %10 anlamlılık düzeyine geçerlidir.
Enflasyon ile döviz kuru arasında da karşılıklı nedensellik ilişkisinin varlığı elde edilmiştir.
Öyle ki söz konusu ilişki %1 anlamlılık düzeyinde geçerlidir. Ancak faiz oranı ile döviz kuru
arasında Toda-Yamamoto tipi herhangi bir nedensellik bulgusuna ulaşılmamaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri, ülke ekonomilerinde en önemli
makroekonomik değişkenler arasında yer almaktadır. Öyle ki, söz konusu değişkenler hem
reel hem de parasal ilişkiler açısından önemli görülmektedir. Mal ve hizmet piyasaları ile para
piyasalarının etkinliği açısından söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi
gerekmektedir. Özellikle enflasyon hedeflemesi stratejisini benimseyen merkez bankacılığı
açısından politika etkinliğinin tespiti açısından adı geçen değişkenlerin ilişkileri önemli
bulguları ortaya koyabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde, örtük enflasyon
hedeflemesinin ardından benimsenen açık enflasyon hedeflemesinin başladığı 2006 yılından
2021 yılı ilk çeyreğine kadar olan dönem incelenmiştir. Ampirik yöntem olarak TodaYamamoto nedensellik testinden yararlanılmıştır. Adı geçen nedensellik testinin
uygulanabilmesi için ilk olarak serilerin max eşbütünleşme dereceleri hem geleneksel hem de
yapısal kırılmalı birim kök testleri ile belirlenmiştir. Sonrasında VAR modeli yardımı ile
optimal gecikme uzunluğu elde edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik analizi bulguları ise
enflasyon ve faiz oranı ile enflasyon ile döviz kuru değişkenleri arasında karşılıklı nedensellik
ilişkilerinin varlığını ortaya koymuştur. Öte yandan faiz oranı ile döviz kuru arasında ise
herhangi bir nedensellik bulgusuna ulaşılamamıştır. Bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinde
enflasyonun en temel sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Öyle ki, enflasyon hem faiz
oranının hem de döviz kurunun nedeni olarak elde edilmiştir. Enflasyon, ekonomik birimleri
hem doğrudan satın alma güçlerini düşürerek hem de dolaylı olarak faiz ve döviz kurunu
etkileyerek maliyetlerin artmasına yol açmaktadır. Öte yandan faiz oranından enflasyona
doğru nedenselliğin elde edilmesi, son dönemde sıklıkla tartışılan Neofisher etkisinin geçerli
olabileceğine yönelik olarak ön bulgu niteliğindedir. Döviz kurundan enflasyona doğru
nedensellik ilişkisinin varlığı ise döviz kuru yansıma etkisinin (geçiş etkisi) geçerliliğini
ortaya koyabilecek ön kanıt niteliğindedir. Faiz oranı ile döviz kuru arasında herhangi bir
nedensellik ilişkisinin mevcut olmaması ise söz konusu değişkenleri etkileyen başka
değişkenlerin olduğu anlamına gelmektedir. Bu sonuç, 2018 yılından günümüze dek yüksek
seviyelerde seyreden Kredi Temerrüt Takası (Credit Default Swap-CDS) primlerinin yüksek
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Türkiye’nin başta enflasyon olmak üzere faiz
oranı ve döviz kurunda dengeyi sağlaması ve etkin politikalar uygulaması için öncelikle
enflasyon sorununu çözmesi gerekmektedir. Bunun için başta ithal girdi maliyetlerini
düşürerek, döviz kuru oynaklığını giderici politikaları öncelemelidir. Döviz kurlarındaki artış
trendini engellemek adına CDS primlerinin düşürülmesi ve döviz rezervlerinin artırılması
gerekmektedir. Böylece döviz kurunun, enflasyonist etkileri en aza indirilerek, faiz
oranlarının düşürülmesi mümkün görülmektedir. Dolayısıyla yatırımlar artırılarak hem üretim
hem de istihdamın artacağı düşünülmektedir.
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Ek Tablo 1. VAR Modelinin Gecikme Sayısının Tespiti
Gecikme
Sayısı

LOGL

0

182.1130

1

LR

FPE

AIC

SC

HQ

NA

3.35e-07

-6.396892

-6.288391

-6.354826

417.1793

436.5518

1.04e-10

-14.47069

14.03669*

-14.30243

2

430.4650

23.24990

8.98e11*

-14.62375

-13.86424

14.32929*

3

437.0270

10.78040

9.87e-11

-14.53668

-13.45167

-14.11602

4

448.5002 17.61955*

9.17e-11

-14.62501

-13.21449

-14.07815

5

457.7307

9.31e-11

14.63324*

-12.89722

-13.96019

13.18650

Ek Tablo bulguları, FPE ve HQ kriterlerine göre uygun gecikme uzunluğunun iki olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla VAR modeli için uygun gecikme uzunluğu (otokorelasyon
içermeyen model) iki gecikme uzunluğunda elde edilmiştir. Diğer bir deyişle uygun VAR
modeli VAR(2)’dir.
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ÖZET
Yalan haber hikâyeleri son yıllarda; iletişim alanının dijitalleşen ve bununla beraber etkileşim
ve hızlılık özelliklerinin kuvvetlendiği yeni yapısıyla birlikte etki alanını genişletmekte ve
önemli bir toplumsal meseleyi oluşturmaktadır. Yalan haber meselesindeki en önemli
dinamiklerden bahsedilecek olunursa bunlar; mesajı tasarlayanlar, üretenler ve dağıtanlar
şeklinde sınıflandırılabilir. Tasarlayanın ve üretenin bilinçli olarak bu mesajları zarar verme;
bir konu hakkında şüphe uyandırma ve temelinde de aldatma amacıyla kurguladıklarına
değinirken, mesajın dağıtım aşamasında da ikili unsurdan yani mesajı bilinçli olarak yayandan
ve bunu bilinçsiz olarak gerçekleştirenden de söz etmek gerekir. Tam da bu noktada
belirtilmelidir ki sosyal medya platformlarındaki asıl sorun; yalan haberleri bilinçsiz bir
şekilde paylaşan kullanıcılardan kaynaklanmaktadır. Çeşitli doğruluk kontrolü
yöntemlerinden habersiz, bu sorgulamaların nasıl yapılması gerektiğine dair bir medya okuryazarlığı seviyesine sahip olmayan kullanıcılar, yalan haber meselesindeki ana problemi
oluşturmaktadır. Kimden geldiği, ne amaçla üretildiği ve paylaşıldığı bilinmeyen mesajların
doğruluklarının sorgulanmadan, çoğunlukla yakın çevre; aile ve arkadaşlar arasındaki
paylaşımı, yalanın gücüne güç katmakta, inandırıcılığını artırmaktadır. Çeşitli akademik
araştırmaların sonuçlarından da hareketle insanların yakın çevrelerinden gelen mesajlar
karşısında daha az sorgulayıcı oldukları, bu noktada eleştirellikten uzak ve mesajlara karşı
güvenirliliklerinin yüksek olduğu söylenebilir. Çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasi çıkarlar
çerçevesinde, kasıtlı olarak insanları ve dolayısıyla da toplumu aldatma amacıyla tasarlanan
ve üretilen yalan haberler hedef olarak; haber doğrulama platformlarını takip etmeyen bu
anlamda, mesajların doğruluklarını sorgulamayan kişileri ve grupları seçmektedir. Mesaj
tasarımını da bu kişilerin ideolojileri, hayat görüşleri ve memnuniyeti ekseninde tasarlayan
yalan haber aktörleri böylece, hedefledikleri grupları da mesajın yeniden üretimini sağlayan
yeni bir yalan haber aktörüne dönüştürmektedir. Bu bakımdan, insanların yalan haber
hikayelerine nasıl inandıklarını, karşılarına aldatmacalarla kurulu ne türden mesajların
çıkabileceği ve neden bu türden mesajları sorgulamadan paylaştıklarını araştıran, bununla
birlikte kullanıcıları birer yalan haber aktörüne dönüştüren unsurları ve motivasyonları
keşfetmeye yönelik hazırlanan bu çalışmanın, yalan haber meselesinde bir çözüme ulaşma
noktasında katkı sağlayacağı düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Yalan Haber, Sosyal Medya, Doğruluk Kontrolü

USER FACTOR IN FAKE NEWS SPREAD ON SOCIAL MEDIA
ABSTRACT
Fake news stories have expanded their sphere of influence and constitute an important social
issue with the new structure of the communication field, which has become digitalized and the
interaction and speed features are strengthened in recent years. If we talk about the most
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important dynamics in the fake news issue, these are; can be classified as designers, producers
and distributors of the message. While talking about the purpose of deliberately harming the
message by the designer and the producer, that is, they set up the messages in order to raise
suspicion about a subject and to deceive on the basis, it is also necessary to mention the
elements in the distribution stage of the message, that is, the one who spreads the message
consciously and does it unconsciously. At this point, it should be stated that the main problem
in social media platforms; It is caused by users who unconsciously share fake news. The main
factor in the fake news issue is that users who are unaware of the various methods of fact
checking and do not have a level of media literacy on how to make these inquiries. Sharing
the messages between families and friends without questioning the accuracy of the messages
that whose origin and purpose are unknown, adds strength to the power of fake news and
increases its credibility. Based on the results of various academic studies, it can be said that
people are less questioning in the face of messages from their immediate surroundings, and at
this point they are far from critical thinking and highly reliable on this messages. Fake news,
which are deliberately designed and produced to deceive people and society with the
background of various economic, social and political interests, targets the people and groups
who do not follow the fact checking platforms and do not question the accuracy of the
messages. Fake news actors who design the messages in accordance with their ideologies,
pleasures and life views transform the groups they target into a new fake news actors that
reproduce the message. In this respect, this study investigating that how people believe in fake
news stories, what kind of messages they come across and why they share such messages
without questioning. In addition to these, it can be thought that this study, which is prepared
to discover the factors and motivations that turn users into fake news actors, will contribute to
reaching a solution to the fake news issue.
Keywords: Fake News, Social Media, Fact Checking
1. GİRİŞ
Çeşitli motivasyonlar ekseninde bilginin üretilme ve paylaşılma amaçları değişkenlik
göstererek, mesajın nihai hedefi de temelde zarar vermeye yönelik kasıt içerme ve kasıt
içermeme olarak ayrılmaktadır. Şöyle ki bilinçli bir şekilde zarar verme amacıyla tasarlanan
ve paylaşılan mesajları tanımlayan dezenformasyon kavramının yanında mezenformasyon
kavramı; buradaki kasıtlı olarak zarar verme niyetinden yoksun ama yine de yanıltıcı olan
mesajların paylaşımını tanımlamaktadır. Çevrimiçi iletişim ortamları olarak genel bir ifadeyle
tanımlanan, dijital iletişim teknolojilerinin sunduğu kolaylıklarla birlikte içerik üretme ve
paylaşma anlamında olağanüstü sayılara ulaşılmasını sağlayan yeni iletişim ortamları, bu
anlamda, çevrimiçi söylentilerin de merkezini oluşturmaktadır. Sosyal medya olarak da
adlandırılan bu yeni dijital iletişim alanlarının, insanlar tarafından birincil haber kaynağı
olarak tercih edilmesindeki eğilimin de gün geçtikçe arttığını ortaya koyan araştırmaların
fazlalığından söz etmek mümkündür. “Yalan haber” kavramı gibi genel bir ifade ile tasvir
edilen çevrimiçi yalanların ve söylentilerin; aslında hep var olan fakat sosyal medya ile etki
alanını genişleten yeni aldatmacalık unsurlarını tanımladığını söylemek mümkündür. Bu
açıdan, çevrimiçi iletişim kanalları üzerinden yayılan yalanlara, sıradan kullanıcılar olarak
bizlerin nasıl katkı sağladığına odaklanmanın, yalan haberin günümüzde neden en önemli
toplumsal meseleler arasında yer aldığını anlamlandırmak açısından önemlidir. Mesajın, hedef
kitle üzerinde tamamen zarar verme amaçlı ve aldatıcı bir şekilde kurgulanmasıyla birlikte
dijital kanallar üzerinden hızlılık esasıyla olağanüstü sayıda paylaşılması, yalan ve doğru
arasındaki ayrımı tespit etmeyi zorlaştırmakta hele ki çeşitli doğrulama adımlarını takip etme
becerisine sahip olmayan kullanıcılar açısından imkânsızlaştırmaktadır. Bu noktada önemli
bir çözüm ayağı olarak kullanıcıların farkındalıklarının artırılması; çevrimiçi kanallarda
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karşılaşılan mesajların nitelikleri hakkında kişileri, doğru sorgulamalar yapmaları adına
şüpheci davranmaları konusunda bilinçlendirmenin, yalan haber meselesinde nihai çözüme
ulaşma noktasında bir katkısının olacağı düşünülebilir.
2. SOSYAL MEDYADA YALAN HABER VE MEZENFORMASYON
Kamuoyunun yalan haberler aracılığıyla manipüle edilmesi, dijital iletişim çağı olarak
tanımlanan günümüzde toplumların karşılaştığı kritik bir meseleyi teşkil etmektir (Bradshaw
& Howard, 2018, s. 23).
Yanlış bilgi üretimindeki (propaganda, provokasyon, troll veya sadece yalan gibi) kötü niyete
ya da kötü niyetin olmayışına (bilişsel yanlılıklar, basit hatalar, eğlence gibi) bakarak da tasnif
etmenin olanaklı oluşundan bahsetmekle birlikte, İnternette sahte bir içeriği üretip yayan
aktörlerin taşıdığı özellikler kapsamında da bunun her zaman büyük bir kesinlikle ortaya
konulamamasından dolayı ya da asimetrik propaganda örneklerinde olduğu gibi aktörlerin
kılık değiştirmeleri ve farklı politik maskeler takabilmeleri sebebiyle, yalan haber türlerini
belirlemede kesinlikten söz etmek mümkün olmamaktadır (Foça, 2019).
Clarie Wardle (2017), bilinçli bir şekilde zarar verme amacıyla paylaşılan mesajları
dezenformasyon (disinformation) kavramıyla açıklayarak, manipülatif öğelerin mesaj
bütünlüğünü bozmasıyla, içeriği değiştirmesiyle, zemininden koparmasıyla, görsellerin ve
içeriklerin hatalı ilişkilendirilmesiyle ya da tamamen uydurma hikayelerle bir aldatmaya
neden olduğundan söz etmektedir. Bilinçsiz bir şekilde yani bilgi eksiklikleri nedeniyle veya
doğruluk kontrolü yapılmadan paylaşılan yanlış bilgileri ise mezenformasyon
(misinformation) kavramıyla tanımlamakta ve yalan haber meselesindeki esas problemin
kullanıcıların bilinçsiz olarak paylaştıkları mesajlardan kaynaklandığını ileri sürmektedir.
Wardle (2020) ayrıca dezenformasyon kavramından farklı olarak mezenformasyon
kavramıyla, yanlış içerik ile yanlış yönlendiriciliğin farkına varılmaması ve yanlışlığı bilinçsiz
olarak paylaşılması durumuna da vurgu yapmaktadır. Çevrimiçi iletişim kanalları üzerinden
paylaşılan bilgilerin çoğunlukla çevresindeki insanlara bir faydasının dokunacağı
düşüncesiyle hareket eden bireyler tarafından paylaşıldığını belirterek, çoğu zaman paylaşılan
bu bilgilerin yanlış olduğunun farkına bile varılamamasından söz etmektedir.
Saptırıldıkları, iletişim sürecinde değiştirildikleri ve önceki bilgilerle çeliştikleri için
karışıklığa ve düzensizliğe neden olan mezenformasyonlar böylelikle, hatalı, güncel olmayan
ve öznel bilgiler taşımaktadırlar. Her zaman bir amaç doğrultusunda kasıtlı olarak yanıltma
maksadı gütmeseler de fazlaca öznel görünüm sundukları için diğer insanların yanıltılması
noktasında önemli görevler üstlenirler. Dolayısıyla, bir kasıt dahilinde olmasa bile, en azından
kullanıcılar temelinde diğer insanları yanıltma fikri bulunmasa bile, yalan haberin üreticileri
ve kasıtlı olarak zarar verme amacında olanlar açısından mezenformasyonların etkili olduğu
söylenebilir (Tudjman & Mikelic, 2003, s. 1514-1515).
Yanlış bilgi yayılımı sadece insanların aldatıldığı, yanıltıldığı durumları kapsamaz. Aynı
zamanda, insanların bu yayılıma razılık gösterme durumunu da içermektedir. Karşılaşılan
mesajın dünya görüşümüzle uyumlu olması durumunda yani bir tatmin olma duygusu ortaya
çıkardığında, mesajın doğruluğu noktasındaki eleştirelliğimiz ve hassasiyetimiz azalmaktadır.
Dolayısıyla, tam da bunu hedefleyen yalan haber aktörlerinin, kullanıcıları da birer yalan
haber dağıtımcısına dönüştürdüğünü söylemek mümkündür (Simpson & Conner, 2020).
3. YANLIŞ BİLGİYİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ
Kullanıcıları birer yalan haber aktörüne dönüştüren mezenformasyonların hedefi haline
gelmemek adına şu dört yöntem izlenebilir (Fowler, 2020);

www.istanbulkongresi.org

59

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

3.1. Adım 1: Frenlemek: İnsanlar kendilerinin olarak kefil olmadıkları bilgileri çok hızlı
paylaşabilmektedirler. Bu sebeple içgüdüsel bir kasise ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz.
Kasıtlı olarak yanlış bilgi üreten kişilerin bizi manipüle etmek için kullandıkları temek araç
duygularımızdır. Yalan haber konusunda önemli çalışmaları olan akademisyen Clarie
Wardle’ye göre, “korktuğumuz zaman pek şüpheci olmuyoruz”. Bu durumun özellikle de
görüşlerimizle uyuşan fikirler için geçerli olduğunu belirtmek gerekir. “Zihnimiz kısayollar
bulmaya, zaten doğru olduğunu düşündüğümüz bilgileri bulmaya çalışıyor,” “Bunun farkında
olmak, savaşmanın yarısıdır” diyerek ekleyen Graham Brookie ise bizlere mücadelenin
yöntemine dair ipuçları sunmaktadır.
3.2. Adım 2: Kaynağı kontrol etmek: Bilgileri tek tek değerlendirmeye çalışmak daha zor
ve vakit alan bir iş olabilir. Bunun yerine, bilgi kaynağının güvenirliğini değerlendirmek daha
akıllıca olabilir ve daha az zaman ayırmayı gerektirebilir. Yalnızca aile ve arkadaş çevremiz
tarafından yeniden paylaşılan veya kaynağının ismi kulağa güvenilir gelen içerikler, bu
bilgiye güven duyulmasını gerektirmez. Bir kural olarak: kaynağın profil sayfasına bakmadan
bilgiyi paylaşmamak gerekir. Yalnızca doğrulanabilir hesaplardan gelen bilgilere inanmak
daha mantıklı bir davranış olarak bizlere daha çok fayda sağlayabilir.
3.3. Adım 3: Dedektif olmak: Bazen acele bir şekilde kaynak kontrolü yapmak sonuç
vermeyebilir fakat paylaşılan bilgilerle hâla ilgileniliyor olabiliriz. Bu noktada eldeki bilgileri
derinlemesine incelemek yerine sosyal ağlar üzerindeki başka kaynaklara bakmak gerekir.
Herhangi bir yetkin haber doğrulama kuruluşu bu iddiayı incelemiş mi? Aynı iddiayı başka
bir kişi, farklı bir açıdan yazmış mı? Görüntü veya alıntının yerine ve zamanına ilişkin bilgiler
nelerdir? gibi sorular, şüpheci davranmanın yöntemlerini sunabilir.
3.4. Adım 4: Yanlış bilgi ile karşılaşıldığında bu yanlışlıkları dikkatlice düzeltmek:
Duyarlı vatandaşlar olarak çevrimiçi ortamlarda rastlanılan yanlış içerikler hakkında diğer
insanların yanlış bilgilere aldanmamasına yardım etmek adına çeşitli bilgilendirici ve uyarıcı
paylaşımlar yapılabilir. Ancak bunu dikkatli yapmak gerekmektedir. Orijinal bilgiyi yorum
ekleyerek paylaşmak bazen asıl kaynağın yayılmasına yardımcı olabilmektedir. Dolayısıyla,
görüntü veya videonun ekran görüntüsünü alarak bunların yanlış olduğu belirten işaret
konulabilir. Örneğin; kırmızı bir X çizerek bu mesajı paylaşmak, diğer insanların
yanıltılmaması noktasında etkili olabilir.
Çevrimiçi kanallardan yayılan yanlış bilgilerin etkilerini azaltmak adına kullanıcılara düşen
bir diğer görev ise yanlışlık içeren mesajların görünürlüğünü azaltmaktır. Bu bağlamda, yanlış
bir içerik ile karşılaşıldığında bu içeriklere karşı yorum yapmak; tepki göstermek bile mesajın
görünürlüğünün artması anlamı taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki bilerek isteyerek
mezenformasyon oluşturması adına tasarlanan mesajlar, çoğunlukla duygulara hitap
etmektedir. Yalan haber aktörlerinin bu tuzağına düşmemek adına duygularımızı harekete
geçiren ve tepki göstermemizi umut eden mesajlar karşısında soğukkanlı davranmalı ve
mesajın görünürlüğünü artırmamamız gerekmektedir (Buchanan, 2021).
Dezenformasyon kampanyaları hedef olarak en hassas noktalarımızı ele almaktadır. Şöyle ki
sosyal platformlar üzerinde oluşturduğumuz birliktelikler bu açıdan dezenformasyon
kampanyalarını yönetenlerin esasen de yalan haber aktörlerinin en önemli hedeflerini
oluşturmaktadır. Toplumsal değerlerimizi ve kişisel bağlantılarımızı kullanan bu girişimlere
yol vermemek, mezenformasyonlar oluşturarak bu aktörlere katkı sağlamamak adına
çevrimiçi ortamlarda karşılaştığımız mesajlar karşısında daha dikkatli ve daha şüpheci
davranmamız gerekmektedir. Daha derinlemesine yapılan bu sorgulamalarla birlikte mesajın
güvenirlik değerlendirmesini daha başarılı yaparak, hem kendimizi hem de çevremizi bu
aldatıcı ve yanıltıcı mesajlardan korumak mümkündür (Teyit.org, 2019).
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmanın temel amacını oluşturan; çevrimiçi iletişim ortamlarında yalan; çarpıtılmış ve
yanıltıcı mesajların kullanıcılar açısından neleri hedeflediği, bunun için yalan haber aktörleri
tarafından mesajların yapısal olarak nasıl kurgulandığı sorusu, bu çalışma kapsamında
cevaplandırılmak istenilen önemli soruyu oluşturmuştur. Bu kapsamda, sosyal medya
kanalları ile mesaj bombardımanına tutulan bireylerin, yanıltıcı içeriklere maruz kalmamaları
adına üzerlerine düşen en önemli görevin; karşılaştıkları ve paylaştıkları mesajların doğruluğu
hakkında sorgulayıcı davranmaları olduğunu söylemek mümkündür. Esas itibariyle, bireylerin
karşılaştıkları yönlendirici ve aldatıcı mesajlar karşısında eleştirel düşünebilme kabiliyetlerini
geliştirmek; günümüzün en önemli meselelerinden biri haline gelen, yalan haber kavramının
tanımladığı yanıltıcı içeriklere karşı farkındalıklarını artırmak; tüm bu düşünme yöntemlerini
çatısı altında toplayan; çözümleme, değerlendirme ve üretme becerilerine dair bir
bilinçlendirme sağlamak, bu çalışmanın varmak istediği en önemli hedefini ortaya
koymaktadır. Bu açıdan, kullanıcılar nezdinde ortaya konulan yöntemlerin, çevrimiçi iletişim
ortamlarında karşılaşılan, doğru olmayan bilgiler içeren mesajlar karşısında doğru
sorgulamalar yapma konusunda bir katkısının olabileceği söylenebilir. Yine bu şüpheci ve
eleştirel yaklaşımla birlikte, çevremizdeki diğer insanları yanıltmamak adına da bir
faydamızın olacağını ileri sürmek mümkündür.
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TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİNİN İMİCİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏR
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Magistrant, Tünzalə GÖZƏLOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Menecment fakültəsi, Menecment (təhsilin təşkili
və idarə olunması) ixtisası
ÖZƏT
Təhsil gələcəyə yatırılan sərmayədir. İnnovativ proqramların stimullaşdırılmasında dövlətin
dəstəyi, məktəblərin texniki təchizatı, ən yaxşı müəllimlərin, istedadlı gənclərin təşviqi
ölkənin gələcəyi, tərəqqisi üçün sübutdur. Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün təhsili
idarəetmə sisteminin yenidən qurulması, bu sahədə insan resurslarının inkişaf etdirilməsi və
müəllimlik peşəsinin nüfuzunun artırılması zəruridir. Bütün bunların əsasında məhz təhsil
müəssisəsinin imici durur. Təhsil müəssisəsinin imici müəllimlərin, şagirdlərin, valideynlərin,
cəmiyyətin fəaliyyətinin formalaşması, əlaqələndirilməsi və inteqrasiyası istiqamətində məqsədyönlü, davamlı proses nəticəsində yaranır. Hər bir təhsil müəssisəsi və onun sturukturu
fərqlidir. Onları ayırmaq üçün ən asan yol bizə uyğun amilləri müəyyənləşdirməkdir.
İctimaiyyətin şüurunda hər təhsil müəssisəsinin öz “üzü” var, bir məktəbi digərindən
fərqləndirən də elə budur. Müasir ədəbiyyatlarda buna imic deyilir və bu multifaktorial bir
hadisədir. Təhsil müəssisəsinin imicini səciyyələndirən əsas amillər aşağıdakı kimidir:
 İmicin etibarlılığı – imicin sabitliyidir və mümkün risklərə qarşı durmaq qabiliyyətidir.
Qeyri-sabitlik risk altında xarici mühitin təzyiqi, rəqiblərin hücumları, hədəf
auditoriyasının gözləntilərinin dəyişməsi kimi başa düşülə bilər.
 İmicin sosial-mədəni məqsədəuyğunluğu – onu cəmiyyətin adət-ənənələrinə, dini və
mədəni əsaslarına, mentalitetinə zidd olub-olmadığını müəyyənləşdirməkdir.
 İmicin tanınması – hər tanıtımın mövcud olub-olmamasının müəyyən edilməsi. Cəmiyyətin
və iştirakçıların şüurunda müəsisənin imici reallığı ilə eyniləşdirilir. Məsələn, hədəf
auditoriyası bilir ki, imic tədbirləri məşhur şəxslərin cəlb edilməsi, korporativ atributlardan
istifadə ilə həyata keçirilir. Bu hərəkətlər idmanın və sağlam həyat tərzinin təbliği, eləcə də
müxtəlif yarışlarda, olimpiadalarda sponsor iştirakının göstəricisi olur.
 Müəssisənin imicində ehtiyac və tələbatların əks olunması – imicin korporativ üslubunun
(ad, loqotip, şüar) təcəssümündə hədəf auditoriyasının ümumi, aşkar və gizli ehtiyaclarını
ifadə edib-etməməsinin müəyyən edilməsi. Müəssisənin imicinə inam-cəmiyyətin psixoloji
gözləntilərinə, tükənmə xarakteristikalarına, antipolitikliyə, vətənpərvərlik xüsusiyyətlərinə
uyğun olub-olmamasının müəyyən edilməsidir.
Açar sözlər: məktəb, təhsil, imic, keyfiyyət, cəmiyyət

FACTORS AFFECTING THE IMAGE OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

ABSTRACT
Education is an investment in the future. The state's support in stimulating innovative
programs, technical equipment of schools, promotion of the best teachers and talented youth
are evidence for the future and progress of the country. To improve the quality of education, it
is necessary to restructure the education management system, develop human resources in this
area and increase the prestige of the teaching profession. At the heart of all this is the image of
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the educational institution. The image of the educational institution is formed as a result of a
purposeful, continuous process in the formation, coordination and integration of the activities
of teachers, students, parents and society. Every educational institution and its structure is
different. The easiest way to distinguish them is to identify the factors that suit us. In the
minds of the public, each educational institution has its own "face", and this is what
distinguishes one school from another. In modern literature, this is called image, and it is a
multifactorial phenomenon. The main factors that characterize the image of the educational
institution are as follows:
• Image reliability - is the stability of the image and the ability to withstand possible risks.
Instability can be understood as the pressure of the external environment at risk, the attacks of
competitors, changes in the expectations of the target audience.
• Socio-cultural expediency of the image - to determine whether it contradicts the traditions,
religious and cultural foundations, mentality of society.
• Image recognition - determining whether each promotion exists. The image of the
enterprise in the minds of society and participants is equated with reality. For example, the
target audience knows that image activities are carried out with the involvement of celebrities,
using corporate attributes. These actions are an indicator of the promotion of sports and a
healthy lifestyle, as well as the participation of sponsors in various competitions and
Olympics.
• Reflection of needs and requirements in the image of the enterprise - to determine whether
the corporate style of the image (name, logo, slogan) embodies the general, overt and covert
needs of the target audience. Confidence in the image of the enterprise is to determine
whether it corresponds to the psychological expectations of society, the characteristics of
depletion, anti-political, patriotic features.
Keywords: school, education, image, quality, society
1. GİRİŞ
Təhsil sahəsində rəqabətin kəskinləşməsi təhsil müəssisələrinin imici üzərində işləmək üçün
əsas səbəbdir. Bir cəmiyyətin nüfuzunu, cəlbediciliyini və etibarını artırmaq üçün təhsil
müəssisəsinin imicini dəyişdirmək başlıca məsələdir. Təhsil müəssisəsinin sabit pozitiv imici,
idarəetmə mexanizmi həmin müəssisənin inkişafı üçün qaynaqdır. Məktəbin imici bir-birinə
birləşən müxtəlif amillərdən ibarət, kompleks fenomendir. Təhsil müəssisəsinin müsbət
imicini uğurla formalaşdırması və qoruyub saxlaması üçün bütün xırda detallara diqqət
yetirilməli, hər addım təhlil edilməli, hər qərar dövrə və tələbə uyğun alınmalıdır. Fərqli və
optimal bir imic qurmağın ilkin prinsipləri, yəni ümumi ünsiyyət yaratmaq konsepsiyasını iki
əsas suala əsaslanır:
• Biz kimik və nə edə bilərik?
• Bəs onlar kimdir və nə istəyirlər?
İmicin effektiv konsepsiyası kimi görülən “biz” və “onlar” aşağıdakı şəkildə öz əksini tapır.
• Birincisi (“biz”) liderin, təşkilatın bütün keyfiyyətlərinin, xüsusiyyətlərinin, imkanlarının,
üstünlüklərinin ətraflı təhlilini özündə cəmləşdirir.
• İkincisi (“onlar”) - ümumi problemlər, davranış motivləri, həyat dəyərləri, stereotiplər, hədəf
qruplarının ehtiyacları.
Məktəbin imici ilə tanış olmaq üçün dövlət ya da özəl müəəsisə olmasına diqqət yetirməli,
əvvəlki illərin müşahidələrinə əsaslanmaq lazımdır. Məktəbin fəaliyyəti və imici arasında
təzad yaranmırsa doğru seçim etmək, fərqləri müəyyənləşdirmək mümkündür. Beləliklə,
cəmiyyətin gələcək uğurlarının asılı olduğu təhsil müəssisəsi sahəsində imic əsas məqama
çevrilir. Məktəb yalnız uşaqların və yeniyetmələrin gəldiyi, darıxdırıcı dərslərdə əyləşdiyi və
orta təhsili bitirmək üçün sənəd aldığı bir yer deyil. Məktəb mədəni və elmi mərkəzdir,
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maraqlar dairəsidir, fürsət tapmaq, özünü göstərmək üçün etibarlı bir müəssisədir. İmic üçlü
komponent kimi xarekterizə olunur:

- Həqiqi imic: reklam və digər təsirlərdən sonra bir anda inkişaf edən hədəf auditoriyası
tərəfindən dərk edilən müəsisənin imici.
- Arzu olunan imic: müəssisə rəhbərinin iştirakçılarla formalaşdırmaq istədiyi və lazımi
nəticələrin əldə edilməsinin effektivliyini artıra biləcəyi imic.
- Zəruri imic: şagirdlər tərəfindən əsas nəticələrə nail olmaq səmərəliliyini həqiqətən artıran
bir təhsil müəssisənin imicidir.
İmic yaratmaqda məqsəd rəqabət qabiliyyətini artırmaq, münasibətləri genişləndirmək,
tərəfdaşlıq qurmaq və investisiyaya cəlb etməkdir. Məktəbin müsbət imici bir neçə amillər
əsasında formalaşır.
• Mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış obraz müəssisənin gərçəkliyinə əsaslanmalıdır. Sözdə
deyilən, həyatda göstərilən üstünlüklər təsdiqlənmirsə, müəssisəyə tərəfdaş kimi etibar
edilməsi itirilir.
• İmicin dəqiq ünvanı olmalıdır – təhsil alan və təhsilverənlərin hədəf auditoriyası.
• İmic digər məktəblərin görünüşlərindən fərqlənməli və asanlıqla tanınmalıdır.
• İmic sadə, aydın, yadda saxlamaq və mümkün təhrifləri minimuma endirmək üçün asan
olmalıdır.
• Öyrənənlərin qavrayışında daim cəlbedici qalaraq, iqtisadi, sosial, psixoloji vəziyyət,
moda, həmçinin istehlakçıların təsiri altında baş verən dəyişikliklərə cavab olaraq imic
operativ şəkildə dəyişməlidir.
• Şüar - təhsil müəssisəsinin təhsil alanlara yönümünü əks etdirən qısa bir ifadədir. Məsələn,
“biz sizin və sağlamlığınızın qayğısına qalırıq”, “sizin üçün ən yaxşı keyfiyyət”, “xəyalınızı
idarə edin” və s. kimi şüarlar qısa, canlı, tələffüzü asan, yadda saxlamalı, etik olmalıdır. Ən
əsası, müəssisənin rəqabət üstünlüyünü və mövqeyini vurğulamalı, istehlakçı ehtiyaclarına
yönəlməlidir.
Müsbət və effektiv daxili imicin formalaşdırılması üçün rahat əmək şəraiti, kadr işinin yüksək
səviyyədə psixoloji təminatı, rəhbərin və ya liderin nüfuzu nəzərə alınmalıdır. Rəhbərlik öz
heyəti qarşısında açıq və dürüst olmalı, korporativ ruhun və kollektiv fəaliyyətinin
möhkəmləndirilməsi, habelə təşəbbüskarlığın inkişafı və peşəkarlığın artırılması istiqamətində
tədbirlər həyata keçirməlidir. Təhsil müəsisəsinin imicinin seçilmiş modelə tam uyğun olaraq
qurulması və inkişafı imicin profilindən asılı olmayaraq, ümumi yanaşmalara əsaslanır:
 Fəaliyyətin peşəkarlığı, göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti (sosial məsuliyyət, iştirakçılara,
pedaqoji kollektivə qayğı və s.), kadrların diqqətlə seçilməsi, təhsil keyfiyyətinin davamlı
yaxşılaşdırılması, texnoloji inkişaf və s. yolu ilə həyata keçirilir; bu yanaşmanın dəstəyi
təbii bir görüntü formalaşmasına gətirib çıxarır.
 Önbaxış - bu zaman müəssisənin araşdırmaları, intensiv reklamlar, müxtəlif və kütləvi
informasiya vasitələri vurğulanır; bu yanaşmadan istifadə edərək süni emosional obraz
formalaşır;
 İdarəetmə; birinci və ikinci yanaşmaların üstünlükləri və onların həyata keçirilməsi
bilavasitə müəssisənin missiyası, strategiyası və inkişaf proqramına uyğunluğunu müəyyən
edir, həyata keçirilməsinə isə rəhbər nəzarət edir.
Ümumi təhsil müəssisəsinin müsbət imici müəllim heyəti və rəhbərin fəaliyyətlərinin ehtiyac
və gözləntilərə uyğun təşkil etmək qabiliyyəti, imic formalaşdırma üsulları və texnikası ilə nə
dərəcədə tanış olması məsələsi ilə müəyyən edilir. Təhsilalanlar yalnız təhsil aldıqları
müddətdə deyil, həm də məzun olduqda uzun illər sonra korporativ mədəniyyətin, ənənələrin,
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dəyərlərin, təhsil müəssisəsinin imicinin xüsusiyyətlərini daşıyırlar. Bu dəyərlərin tələbələr
tərəfindən necə yayılması təhsil müəssisəsi haqqında müsbət və ya mənfi fikirlərin
formalaşmasına gətirib çıxarır. Təhsil müəssisəsinin imicinin formalaşmasında əsas rolu
iştirakçılar - şagirdlər, tələbələr tutur.
Təhsil müəssisəsinin formalaşmış müsbət imici bir sıra vəzifələrin həllinə imkan verir:
1) ilk növbədə valideynlər, şagirdlər və pedaqoji kollektiv üçün məktəbin cəlbediciliyini
artırmaq,
2) əhalini yeni təhsil xidmətləri barədə məlumatlandırmaq üçün tədbirlərin effektivliyini
artırmaq,
3) yeni təhsil xidmətlərinin tətbiqi prosesini asanlaşdırmaq,
4) məktəbin təşkilati mədəniyyət səviyyəsini yüksəltmək,
5) məktəb kollektivində sosial-psixoloji mikroiqlimin yaxşılaşdırılmasına töhfə vermək.
Beləliklə, təhsil müəssisəsinin inkişaf etmiş əlverişli imici bir növ bütün müəssisənin inkişaf
dərəcəsini, həyata keçirəcəyi işlərin perspektivlərini, bütün pedaqoji kadrların yetkinliyini və
peşəkarlığını, məktəbdə metodiki işin yaradıcılığını müəyyənləşdirir.
Təhsil sahəsində rəqabətin kəskinləşməsi təhsil müəssisələrinin imici üzərində işləmək üçün
əsas səbəbdir. Bir cəmiyyətin nüfuzunu, cəlbediciliyini və etibarını artırmaq üçün təhsil
müəssisəsinin imicini dəyişdirmək lazımdır. Təhsil müəssisəsinin sabit pozitiv imici,
idarəetmə mexanizmi həmin müəssisənin inkişafı üçün bir qaynaqdır. Özünəməxsusluğu ilə
seçilən təhsil müəssisənin imicinin əsaslarını aşağıdakılar təşkil edir:

 Aydın şəkildə müəyyən edilmiş prioritetlər, fəlsəfə və gələcəyə baxış təhsil müəssisəsinin
missiyasında formalaşdırılmışdır;
 Mənəvi mədəniyyət adlanan misilsiz, təkrarolunmaz, xüsusi dəyərlər sistemi, adətlər,
ənənələr, davranış tərzləri;
 Müxtəlif və yüksək keyfiyyətli təhsil xidmətləri;
 Uşaq və gənclər təşkilatlarının mövcudluğu və fəaliyyət göstərməsi, yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin inkişafı, şagirdlərin əqli funksiyalarının və təhsil səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması da daxil olmaqla orijinal bir
təhsil sistemi;
 Xarici təqdimat üçün nəzərdə tutulmuş parlaq, tanınan, vaxtında yenilənmiş məlumat
materialları;
Təhsil müəssisəsinin müsbət imicinin formalaşması təhsil və idarəetmə təcrübəsinin ən aktual
problemlərindən biridir. Hər direktor və onun pedaqoji komandası arzu edir ki, idarə etdiyi
təhsil müəssisələri başqaları arasında fərqlənsin, müəllimləri işə cəlb etmək və şagirdlərdə
oxumaq istəyi yaratsın. Sözsüz ki, övladı üçün məktəb seçən valideynlər əvvəlcə başqalarının
söz-söhbətlərinə qulaq asır, onların qərarları insanların fikirləri və qiymətləndirmələri ilə
ortaya çıxır. Nəticədə, bir ya bir neçə insanın rəyi uzun illər həmin müəssisənin nüfuzunu
təyin etmiş olur. Hər hansı təhsil müəssisəsi seçərkən, bütün valideynlər yalnız öyrənmə
nəticəsini rəhbər tutmur, bir çoxu ilk növbədə rahatlığa, əlavə təhsil xidmətlərinin
mövcudluğuna, xarici dil biliklərinin inkişafına, uşaqların asudə vaxtlarına diqqət yetirir.
Həmçinin, uşağın daha çox hansı mövqedən təhsil almaq istəyini də nəzərə alır. Təhsil
müəssisəsinin imicinin formalaşdırılması onun pedaqoji və tələbə kollektivləri ilə bağlı
ictimaiyyətin gözündə inkişaf edən təsviridir. Təhsil müəssisələrinin imicinin inkişafında əsas
öhdəlik valideynlərin üzərinə düşür. Valideynlər müəssisənin fəaliyyətinə həqiqi qiymət
verməklə yanaşı, ictimai rəyi və övladlarının da təhsil müəssisəsi barədə fikirlərini düzəldə
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bilən əsas qüvvədir. Təhsil müəssisəsinin imici müəllimlərin, öyrənənlərin, valideynlərin,
ictimaiyyətin fəaliyyətinin formalaşması, əlaqələndirilməsi və inteqrasiyası istiqamətində
məqsədyönlü davamlı bir proses nəticəsində yaranır. Müvəffəqiyyətli, nüfuzlu, müsbət
pedaqoji psixoloji mühiti olan məktəbin yaradılması fikri həm məktəbin xarici, həm də daxili
mühitinə təsir göstərəcəkdir. Beləliklə, təhsil sahəsində modernləşmə prosesləri ilə əlaqədar
olaraq məlumatlandırma prosesi sürətlənir, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu vaxt təhsil müəssisəsi imicinə elmi maraq yaranır. İmicin
formalaşmasının vacibliyi və onun qurulması prinsiplərini başa düşmək menecerə təşkilatın
inkişafında əlverişli şərait yaradır. Buna təsir edən amillərə aşağadakı maddələr aid edilir:











Müəssisənin müsbət imicinin formalaşması;
Tarix, adət və nüfuz;
Maddi vəziyyət;
Liderin şəxsiyyəti;
Cəlbedici reklam;
Heyətə qulluq;
Cəmiyyət qarşısında sosial məsuliyyət;
Təşkilat rəhbərliyi;
Fəaliyyət etikası və münasibətləri və s.

Hal-hazırda əksər təhsil müəssisəsi öz imiclərinin strateji idarə olunmasına böyük diqqət
yetirirlər. Qərb alimlərinin araşdırma nəticələri şirkətin müsbət imicinin və fəaliyyətinin
maliyyə göstəricilərinin yüksəlməsinə səbəb olduğunu göstərir. Təhsil müəssisəsi imicinin
formalaşması mövcud mənbələrə əsaslanaraq, planlaşdırılmış imicin yaradılması mexanizmi
kimi başa düşülür. İmicin məqsədi rəqabət qabiliyyətini artırmaq, investisiya cəlb etmək,
ortaqlıq qurmaq və genişləndirməkdir. Nəticə etibarilə, təhsil müəssisəsinin inkişaf etmiş
əlverişli imici bütün qurumun inkişaf dərəcəsini, həyata keçirəcəyi işlərin perspektivlərini,
pedaqoji kollektivin yetkinliyini və peşəkarlığını müəyyənləşdirə bilər.
2. ARAŞDIRMA VƏ TAPINTILAR
“İmic” anlayışı gündəlik həyata Ziqmund Freyd (XX əsrin 30-cu illəri) və Kenneth Balding
(XX əsrin 60-cı illəri) tərəfindən gətirilmişdir. Z.Freyd eyni adlı bir jurnal nəşr etmişdi.
Bunun nəticəsində imic anlayışı yalnız psixoloji bir termin olmaqdan çıxdı, buna baxmayaraq
geniş dövriyyəyə girmədi. Yalnız XX əsrin 60-cı illərində amerikalı iqtisadçı K.Baldving
“imic” ifadəsini iş dövriyyəsinə, iqtisadiyyat sahəsinə gətirdi. Müəssisənin imicini yaratmaq
problemi menecment, marketinq, logistika, idarəetmə nəzəriyyəsində tədqiqat obyektidir.
Tədqiqatçıların fikrincə, imic insanların beynində mövcud olan bir qurumun və ya yaratdığı
obrazın təsviridir. Hər hansı bir təşkilat üçün əlverişli bir imic yaratmaq, şirkətin özbaşına
yaranan mənfi imicini düzəltməkdən daha sərfəli və daha az vaxt aparan bir prosesdir. İmic
əslində mürəkkəb anlayışdır. Hərkəsin zövqü və həyat tərzi eyni olmadığı kimi, münasibətlərə
baxışı, hər hansı məsələni qiymətləndirmələri də fərqlidir. Bütün bunları nəzərə alaraq
mərhələli və davamlı şəkildə imic yaranır və bütün kütləyə öz müsbət təsirini göstərir.
İmic psixologiya, sosiologiya, fəlsəfə, mədəniyyətşünaslıq və başqa tədqiqat sahələrinin
kəsişməsində ortaya çıxan yeni bir anlayışdır. Bir şəxsin, müəssisənin, məhsulun, xidmətin
imicinin formalaşması və idarə olunması qanunauyğunluqlarını öyrənən, bütün növ təsvirlərin
umumiliyini araşdıran sahə də imicologiya elminin əsasını təşkil edir. Son illərdə bütövlükdə
dünyanın inkişafı üçün imicin əhəmiyyəti artır və imic anlayışı çox əhəmiyyət kəsb edir. İmic
müəssisənin imici, məhsulun imici, liderin imici, şəxsiyyəyin imici və s. kimi başa düşülə
bilər. İmic başqalarının şəxsiyyət və fəaliyyətlər haqqında olan obyektiv düşüncəsidir. Hər il
imic mövzusuna diqqət artır. Nəşrlərin sayı və dissertasiya tədqiqatları da buna sübutdur.
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Bununla belə, təhsil müəssisələrinin imicini yaratmaq problemi kifayət qədər araşdırılmamış
qalır və bunun öyrənilməsi üçün ümumiləşdirici bir əsər hələ də yoxdur. Hər hansı bir
müəssisənin imicini iqtisadçılar, menecerlər, psixoloqlar, ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə
mütəxəssislər, marketoloqlar, reklamçılar, dizaynerlər və s. öyrənirlər. Bununla bağlı
düsturlar da əldə edilmişdir ki, bunun sayəsində işgüzar nüfuzun bazar dəyərinə verdiyi
töhfəni qiymətləndirmək mümkündür. Günümüzdəki hər hansı bir müəssisə, təşkilat və ya
şirkətin imici onun uğurunun tərkib hissələrindən biridir. İmic insanların beynində mövcud
olan bir qurumun təsviridir və müsbət imic maliyyə göstəricilərinin yüksəlməsinə səbəb olur.
“İmic” sözünün nə qədər tərifi olursa olsun, hər liderin bu anlayışı izah etməsi fərqlidir. Ən
çox istinad edilən tərif M.S.Piskunovun “Təhsil müəssisəsinin imici: quruluş və
mexanizmləri” adlı məqaləsində verilmişdir: “Ümumi təhsil müəssisəsinin imici çox vaxt
şüurlu şəkildə formalaşan, cəmiyyətin müəyyən qruplarına psixoloji təsir göstərməyə
yönəldilmiş, məqsədyönlü qurulmuş bir məktəbin emosional rəngli görüntüsüdür”.
Hazırda imicin formalaşmasına və saxlanmasına kömək edən bir çox təlim var, lakin əsas
bilik və texnika olmadan imicin məqsədəuyğun şəkildə formalaşması mümkün deyil. Bir imic
formalaşdırmaq üçün kütləvi informasiya vasitələri, idarəetmə və psixologiya daxil olmaqla
bir çox sahədə bilik tələb olunur. Araşdırmalar göstərir ki, imicin mahiyyəti aşağıdakı əsas
keyfiyyətlərlə xarekterizə olunur:

- Uyğunluq. Şəxsin ehtiyaclarına, tələblərinə, istəklərinə və niyyətlərinə uyğun olmalıdır.
Təklif olunan nə qədər vacib və təcili olarsa, o qədər də müvəffəqiyyətlidir.
- Sadəlik. Qısa, sadə, başa düşülən və yadda saxlanması asan olmalıdır.
- Fərq. Oxşar təsvirlərdən, məzmunlardan kəskin şəkildə fərqlənməlidir.
- Ardıcıllıq. Sağlam bir imic yaratmaq üçün bütün sistemin qarşılıqlı olaraq bir-birini
gücləndirməsi, tamamlaması lazımdır və bu aydın şəkildə mərkəzləşdirilməlidir.
- Sabitlik. İmic uzun müddət ərzində ciddi dəyişikliklərə məruz qalmamalıdır. Nəticənin daha
səmərəli olması üçün verdiyi faydaları qavramaq, anlamaq və buna başlamaq üçün vaxt
lazımdır.
Təhsil müəssisəsinin imicinə təsir edən başlıca amil planlaşdırmadır. Planlaşdırılma rəhbərlik,
nəzarət, sistemlilik və komplekslilik ilə xarakterizə olunur. Bütün imic tədbirləri kompleks
şəkildə həyata keçirilməlidir. İmic siyasətinin bir istiqamətinin dəyişdirilməsi, şübhəsiz ki,
başqalarına təsir göstərəcək və etibarı azalacaq. Buna görə də sistemli qayda tərtib etmək,
daha əlverişli vəziyyətə gətirmək lazımdır. Beləliklə, hər bir müəssisənin imici rəqabət
qabiliyyətini artırmaq və uğur qazanmaq üçün vacib və kompleks şəkildə qurulmuş bir
vasitədir. Bunu davamlı və məqsədyönlü şəkildə gücləndirmək lazımdır.
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Cəmiyyətin tələblərinə cavab vermək üçün təhsil müəssisələri yeniliyə açıq olmaqla yanaşı,
rəqabət qabiliyyətinə malik, reallıqla vəhdət təşkil edən imic formalaşdırmalıdır. Bu da təhsil
müəssisələrinin imici üzərində işləmək üçün əsas səbəb, günümüzdəki tələbatın cavabıdır.
Beləliklə, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşmasında, cəmiyyətin nüfuzunun,
etibarının artırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən təhsil müəssisəsinin imicini
möhkəmləndirmək lazımdır. Təhsil müəssisəsinin imici hər zaman iki tərəfliliyi ilə yadda
qalır: - biri imicin əsl ünvanlandığı xarici auditoriyanın münasibəti, digəri isə imic
daşıyıcısının özünün, yəni təhsil müəssisəsinin münasibəti ilə müəyyən olunur. Buna diqqət
etmək, balansı qorumaq, hərtərəfli inkişafı üçün çalışmaq da məhz liderin üzərinə düşür.
Yalnız bu zaman təhsil müəssisəsinin səmərəli, yadda qalan və effektiv imicini yaratmaq olar.
Təhsil liderinin təşkilatçılıq bacarığı həm öz fəaliyyətinə, həm də şagirdlərin, valideynlərin,
həmkarlarının fəaliyyətinə əsaslanır. Bu bacarıqların təzahürlərindən biri təcrübəli liderin
zamanı düzgün bölüşdürmək, qarşıda duran planları vaxtında yerinə yetirmək, fəaliyyət
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istiqamətlərini düzgün seçmək və s. qabiliyyətlərə malik olmasıdır. Təhsilalanların bilik və
bacarıqlarının artırılması, təlim-tərbiyə işinin təşkili ilə yanaşı, onlarda gələcək həyatda hər
hansı bir mövqe tutmasının təsvirini yaratmaq birbaşa liderin şəxsi və peşə xüsusiyyətləri ilə
bağlıdır. Şagirdlərin öz qabiliyyətlərinə əsaslanaraq seçimlərini düzgün yönəltmək lazımdır.
Bu işdə ümumi orta təhsili bitirməkdə olan şagirdlərin, onların valideynlərinin
maarifləndirilməsi çox vacib məsələlərdəndir. Beləliklə, hər müəssisənin imici rəqabət
qabiliyyətini artırmaq və uğur qazanmaq üçün vacib və kompleks şəkildə qurulmuş bir
vasitədir. Bunu davamlı və peşəkar şəkildə gücləndirmək də liderin fəaliyyətindən asılıdır.
İmic böyüdücü şüşə xarakteri daşıyıb, insanın əyani şəkildə göstərilən iş və şəxsi
keyfiyyətlərinin aydınlanmasına imkan yaradır. Onun sayəsində gündəlik ünsiyyətə rahatlıq
gətirmək, iş mühitində mehriban bir atmosfer yaratmaq mümkün olur. Böyük bir
konsepsiyanın tərkib hissələrindən olan imic yalnız müəssisənin görünüşü və tarixi deyil, eyni
zamanda cəmiyyətlə münasibətləri, daxili mədəniyyəti və fəlsəfəsi ilə xarekterizə olunur.
İmicin yüksək əhəmiyyəti təşkilatın effektivliyini müəyyənləşdirir. Bu baxımdan keyfiyyəti
ilə fərqlənən hər bir müəssisə bunlar əsasında formalaşır:

•
•
•
•

yaxşı gəlir gətirəcək məşhur bir müəssisə hər xırda detalı düşünməli;
imici formalaşdırmaqla yeni müştərilər cəlb etməli;
rəqabət mövqeyini gücləndirməli;
hər hansı böyük və nüfuzlu müəssisə əvvəlcə müştərilərinin etimadını qazanmaqla reallığa
uyğun olmalı;
• müsbət imic formalaşdırmaqda standart olmamalı, daima inkişaf etməli;
• yeniliklərə uyğun formalaşmalıdır.
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ÖZET
Bir yaşam tarzı halini alan tüketim olgusu çağlar içinde anlam ve siluet değiştirmiştir.
Tüketim en basit haliyle üretilen malların kullanılıp harcanmasıdır. Özellikle kapitalizmle
beraber başat duruma geçen tüketim faaliyeti üretmekten daha çok tüketmeyi, ihtiyaçlardan
daha çok arzuları ön plana almış bir toplumu yani tüketim toplumunu meydana getirmiştir.
Tüketim toplumunda ihtiyaç duyulan sosyal ilişkiler, bağlar ve etkileşimler maddi olarak elde
edilenler veya sahip olunanlarla kurulmaktadır. Bu toplumun esas amacı da reklam, tanıtım,
moda ve kitlesel üretimle kendileri için türetilen gerçek olmayan ihtiyaçları karşılamaktır.
Tüm insanlığa sirayet eden tüketme arzusu kendisini “beden” üzerinden de göstermektedir.
Toplum Bilim’de beden özellikle 1980’li yılların başından itibaren kapsamlı bir yer
edinebilmiştir çünkü o dönemde modernleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde
durulmuştur bu da üzerinde durulan sosyal etkilerin başaktörü bedenenin göz ardı edilmesine
neden olmuştur. Bakıldığında tarih boyunca “beden” pek çok sosyal kurumun etkisiyle
değişime zorlanmıştır. Ortaçağ da dinin etkisiyle bir et yığını olarak görülürken, sanayi
devrimiyle beraber işverenler için bir sermaye konumundadır. Tüketim toplumuna
gelindiğinde ise beden üzerinden kimlikler, değer ve arzular üretilmeye başlanmıştır. Artık
beden biyolojik bir olgudan ibaret değil gençlik, güzellik, modernlik ve cinsellik gibi
kavramsallaştırmalarla sömürülen bir nesne konumuna gelmiştir.
Tüketim kültürünün bedene yönelik oluşturduğu baskı bedenin yaşanılan çağın standardına
uygun hale getirilmesi yönündedir. Oluşturulan ideal kalıplar bireyleri tüketime yöneltmek ve
tüketimi beden üzerinden yeniden üretmektedir. Bu durum kendisini farklı şekillerde ortaya
koymaktadır; İlki standarda uymak isteyen bireyin bedeni üzerinde müdahaleler yaptırması,
mesaj içerikli ürünlere yönelmesi ve davranışları yapmasıdır. İkinci olarak ise uyduğu
standart üzerinden bedenini nesneleştirmek, ruhu olan, hisseden bir varlıktan ziyada meta
olarak görsel tüketime sunmasıdır. Her iki durumda da beden günümüz toplumu için nesneden
farklı bir anlama bürünememektedir. Bu çalışmada açıklandığı üzere tüketim toplumunun bir
sonucu olarak bedenin nesneleşmesi durumu sosyolojik bir yaklaşımla anlaşılmaya ve analiz
edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Toplumu, Beden

CONSUMER SOCIETY AND BODY

ABSTRACT
The phenomenon of consumption, which has become a way of life, has changed its meaning
and silhouette over the ages. Consumption is the use and expenditure of goods produced in its
simplest form. In particular, the consumption activity that became dominant with capitalism
created a society that received more consumption from production, more desire from needs,
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that is, a consumption society. The social relationships, bonds, and interactions needed in
consumer society are established with people who are financially acquired or owned. The
main purpose of this society is to meet the Unreal needs achieved for them through
advertising, promotion, fashion and mass production.
The desire to consume, which spreads throughout humanity, is also manifested by the
“body”. In the Social Sciences, the body has been able to gain a comprehensive place,
especially since the early 1980s, because at that time the economic and social effects of
modernization were focused, which led to the body being ignored as the main factor of the
social effects that are focused. Throughout history, the" body " has had to change under the
influence of many social institutions. The Middle Ages were also seen as a pile of meat under
the influence of religion, while by the industrial revolution it was a capital for employers. As
for the consumer society, identities, values and desires began to be produced through the
body. The body has become an object, not a biological phenomenon anymore, and has been
exploited by conceptualizations such as youth, beauty, modernity, and sexuality.
The pressure that consumer culture creates on the body is to make the body conform to the
standards of the living age. Ideal patterns created to direct individuals to consumption and
replicate consumption throughout the body. This condition manifests itself in different ways;
the first is that a person who wants to comply with the standard must interfere with their body,
turn to products with message content, and exhibit behavior. The second is that his body is
objectified through the standard he obeys, presenting him to visual consumption as a
commodity rather than a soul, a being with emotion. Either way, the body cannot assume a
different meaning for today's society than the object. As described in this study, the state of
objectification of the body as a result of consumer society has been tried to be understood and
analyzed by a sociological approach.
Keywords: Consumer, Consumer Society, Body
1.GİRİŞ
Tüketim kavramı çok boyutlu olup bireyin yaşamını her aşamada ve her açıdan
etkilemektedir. Bireyin kendisini var etme ön koşulu olarak sanayi sonrası toplumda başat bir
konuma geçmiştir. Sanayi öncesi toplum analizlerinde tüketim insan ihtiyaçlarına yönelikken
post modern toplumda sembolik bir anlama bürünmüş, imajların tüketimi arzuları tatmin
etmek için ön plana çıkmıştır. Gerçek dışı ihtiyaçlar tüketme arzusunu arttırmıştır.
Tüketim odaklı olan bir toplumda bedeni bu faaliyetten bağımsız ele almak mümkün değildir.
Özellikle kapitalizmle artan bu faaliyet ihtiyaçlardan daha ziyade istek ve arzuları odak
noktası almış, bedeni de bu açıdan mülk olarak görme eğilimini geliştirmiştir. Bedeni salt
biyolojik bir unsur olarak görmek yanlış olacaktır. Özellikle sosyoloji içinde sosyal
sermayenin, ekonominin, sosyal etkileşimlerin yegane belirleyicisidir denebilir hem
psikolojik hem kültürel etkileri itibariyle. Bu açıdan tüketim toplumda da beden ana unsur
olarak ele alınmış ve irdelenmiştir.
Bu toplumun tek odağı tüketmektir. Kendisini bu eylem ile ifade edebilen birey
tatminsizleşmiş kendi içerisinde bir döngüyü meydana getirmiştir; çalışmak ve tüketmek. Bu
döngü bedeni her açıdan tüketmeye zorunlu kılmıştır. Birey istese de istemese de tüketim
toplumunun medya, reklam gibi çeşitli görsel silahlarıyla tüketme eyleminin ve onu beden
üzerinden nasıl gerçekleştirebileceğini empoze etmektedir. Bu etkin mekanizmalar standart
ölçüler, tüketim unsurları ve ideal bedenler oluşturarak kitle tüketimiyle bunu devam
ettirmektedir.
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Bu araştırmada da literatür taraması ve bibliyografik araştırma yöntemiyle tüketimin beden ile
olan ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı ise teorik çerçevede bedenin
tüketim toplumunda nesne olmasının sosyolojik olarak bir analizini ortaya koyarak literatüre
katkı sağlamaktır. Araştırma ana hatlarıyla tüketim kavramı, tüketim kültürü ve tüketim
toplumuna değinilecek olup sonraki bölümlerde bedenin sosyolojideki yerine ve bir nesne
olarak ele alınışına yer verilecektir.
2.TÜKETİM KAVRAMI
En kısa anlamıyla üretilen malların, hizmetlerin kullanılmasını ifade eden “tüketim” kavramı
zamana ve bilim insanına göre birçok şekilde tanımlanmıştır. İnsanlığın var olmasından bu
yana en temel amacı olan tüketim, belirli bir ihtiyacı gidermek üzere veya hizmet kullanma,
hizmet edinmek ya da yok etmek şeklinde bir tanıma sahiptir (Akçalı, 2006: s. 98).
Baudrillar’a (2017:s.91) göre tüketim, hem ahlaki, ideolojik değerler sistemi aynı zamanda bir
iletişim sistemi, değiş-tokuş yapısıdır. Chaney’a (1999: 24 )göre ise “insanların para
kazanmak ve harcamak için neler yapabiliyor olabileceklerinden çok; insanların özelliklerini
sıralarken ya da kendilerini konumlandırırken yararlandığı her türlü toplumsal etkinlik “
olarak tanımlamaktadır. Tüketim salt tüketme eyleminden ziyade derinliği olan ve arka
yüzünde pek çok tanımı ve işleyişi barındırmaktadır.
Tüketimin doğuş alanı, hangi dönemde doğduğu ve tüketimde etkili toplumsal sınıflar
düşünürlere göre değişmektedir. Bir kesime göre tüketim 16. Yüzyılda ve sonrasında üst
tabakada politik rekabet ve serbest aşk ilişkileriyle ortaya çıkarken diğer bir kesim 18.
Yüzyılda ekonomik orta ve alt toplumsal tabakada ekonomik gelişmelerle meydana geldiğini
savunmuştur (Zorlu, 2006: s.10). Tüketimin olabilmesi için ilk olarak üretim faaliyetinin
olması gerek bu sebeple ele alınan modern tüketim unsuru kapitalizmden bağımsız ele
alınamaz beraber ilerler. Tüketimin gelişimi içinse üretim ve uluslar arası ticaret gereklidir.
Sanayileşmiş ülkelerde tüketimin yaygınlığını üretim, sanayisi gelişmemiş ülkelerde ise
tüketim, uluslar arası ticaretle gelişmiştir (Zorlu, 2006: s.12).
Tüketim, özellikle kapitalizmle beraber başat bir duruma geçmiştir. Çünkü kapitalizm kabaca
sadece mal üretmek değildir aynı zamanda üretilenlere fiyat biçilmesi, elden çıkartıp kar
edilmesidir. Bu anlamda tüketim aslında sermayenin üretim yolu aracılığıyla meta
sermayesine dönüştürüldüğü ekonomik zincirin son aşamasıdır. Bunun yanında insan
etkileşimini arttırmaya ve buna sebep olan metaları elde etmeye yarayan çalışma güdüne
açıklık getirir. Aynı zamanda bireylerin arzuladıkları yaşam tarzlarını sergilemeleri için
simgesel araçları meydana getiren bir olgudur (Yanıklar, 2006: s.204). Artık modern
dönemin kültürel olgusu olarak tüketim bir yaşam tarzı olmuştur. Bu yaşam biçimi bireylerin
gündelik yaşantıları içerisinde kendilerine gönderilen iletilerle sürekli dinamik tutmakta ve
yenilemektedir (Aydemir, 2007: s.290).
Bireyler sadece hayatlarını idame ettirmek için değil aynı zamanda kendilerine sunulan
tüketim mallarını almak istedikleri için çalışmaktadırlar. Bu mallar herkes tarafından alınmasa
da çalışmanın bir hedefi haline gelmiştir. Tüketim artık gerçek üstü, sembolik bir değere
erişmiş böylece satın alma durumu da satın alma düşüncesi kadar bir güdü halini almıştır
(Bocock, 2005: s.57). Tüketim sadece ihtiyaçlara değil arzulara dayanan bir olgu olmuştur.
Toplumdaki bireyler kimliklerini veya kim olmak istediklerini tüketimleri doğrultusunda
belirlemeye başlamışlardır. Bu sebeple tüketim kavramı ekonomik yönünün yanı sıra
psikolojik ve kültürel bir hal almıştır (Eke, 2013: s.41). Sonuç olarak tüketim ihtiyaçlar ile
başlamış olsa da günümüzdeki hali ihtiyaçları gidermekten ziyade arzuları tatmin etmek
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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2.1. TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE TÜKETİM TOPLUMU
Tüketim kavramının zaman içerisindeki değişimi kendisiyle beraber bir kültür tanımını da
ortaya koymuştur. Yaşantımıza metaları durmaksızın dahil etmenin alışkanlık haline geldiği
günümüz toplumunda rekabet de metalar üzerinden gerçekleşmektedir. Kısa bir şekilde
tüketim kültürü; çalışmak ve harcamak dolayısıyla harcamak ve çalışmak ekseni içerisinde
dönmekte şeklinde anlatılabilmektedir. Sahip olunan şeyler mutluluğu getirmekte yeterli
görünmemekte ve onu getiren şeyin her zaman alışveriş olduğu fikri yaygınlaşmıştır
(Bilginer, 2008: s.25).
Rasssuli ve diğerleri (1986) tüketim kavramına eleştirel yaklaşırlar ve tüketim kültürünü;
doğal kaynakların hesap edilmeden tüketildiği, bireylerin ise ürettiklerinden çok daha
fazlasını tükettikleri, diğer insanları ve de kendilerini yasam tarzları ile yargıladıkları bir
kültürel ortamda var olma hali olarak tanımlarlar. Schudson’a (1984) göre ise tüketim
kültürü, insani değerlerin alt üst olduğu ve üretilenlerin bireylerden daha önemli hale geldiği
bir toplumda üretilenle insan ilişkilerinde olduğu gibi çok değer verildiği ve ürünlerin
durmadan yer değiştirdiği bir kültürdür (akt. Zorlu, t.y: s.8)
Tüketim kültürünün ne zaman ve nerede ortaya çıktığına bakıldığında, bazı araştırmacılara
göre başlangıcı, İngiltere’de orta sınıf açısından 18. Yy. işçi sınıfı içinse alışveriş
merkezlerinin reklam ve tanıtımın, eğlence mekânlarının ve tüketimin yaygınlaştığı 19.
Yüzyıla dayanmaktadır. Diğer araştırmacılara göreyse postmodern dönem ile başlamıştır
(Eke, 2013: s.51). Tüketim kültürünün ülkemizdeki durumu ise 19. Yüzyılda ortaya çıktığı
görüşüne yöneliktir. Bu dönemde ekonomik yaşantıdaki değişimler ve Avrupa ile olan
etkileşimlerin artmasına aynı zamanda çarşıların ve geleneksel mesleklerin önemini
yitirmesine başlamıştır. Kısacası tüketim normları ile alışkanlıklar değişmiştir. Osmanlı
dönemindeki zengin ve yoksulun paylaştıkları tek tip olan tüketim kalıpları yerini farklı statü
sosyal katmanlarla çoğalmıştır (Işın, 1985: s.555).
Tüketim kültürünün oluşumunu ve insanları etkisi altına alan bir kültür haline gelmesi
kapitalizmin gelişiminden bağımsız bir olgu olarak düşünmek mümkün değildir. (Wallerstein,
2002: s. 16). “Tüketim kültürü” terimini kullanmak demek, ürünler dünyasının ve ürünlerin
yapılanma ilkelerinin günümüz toplumunun anlaşılması açısından merkezi bir yer işgal
ettiğini vurgulamak demektir. Bu vurgunun iki odağı vardır: Birincisi iktisadın kültürel
boyutu, maddi ürünleri sadece fayda değil, aynı zamanda“iletişim vasıtaları” olarak
kullanımına ikincisi kültürel ürünlerin iktisadi çerçevesinde, hayat tarzları, kültürel ürünler ve
metalar alanı içerisinde isleyen arz, talep, sermaye birikimi, rekabet ve tekelleşme gibi piyasa
ilkelerine odaklanmayı içerir” (Featherstone, 2005: s.142). Bu ilkeler kapitalist toplumlarda
geçerli olduğundan tüketim kültürü bu toplumun ürünüdür demek yanlış olmayacaktır.
Tüketim toplumu kavramına gelindiğinde ise modern Batı toplumları için kullanılan ve bu
toplumların üretimden daha çok tüketime yönelmesini anlatmak için kullanıldığını
görmekteyiz. Artan zenginlik, popüler kültürün ortaya çıkışı, toplumsal sınıfın yok olması,
tüketim sektörünün büyümesi, bireyciliğin artması gibi sosyolojik etkiler tüketim toplumuyla
paralel oluşmuştur (Marshall, 199: s. 786). Tüketim toplumunun oluşumunda
endüstrileşmenin gerçekleşmesinde en önemli nokta verimlilik ve kitle üretimine geçildiği
dönemdir. Verimlilik ve kitle üretiminin egemen olmaya başladığı bu dönemin işçilerine
tüketicilerine yönelik vaadi daha çok zaman daha çok tüketim olmuştur. Bu bağlamda tüketim
toplumu aynı zamanda tüketime çoklu alıştırma toplumudur diyebiliriz (Odabaş, 1999: s. 23).
Tüketim mallarının üretimi, ekonomik sistemdeki gelişmeler (örneğin, fordizm), teknolojinin
ve iletişim araçlarının gelişmesi, tabaklar arası geçişlerin kolaylaşması, kültür ve sanatın
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ticaretle ilişki kurması, materyalist kültürün daha fazla kabul görmesi tüketim toplumunun
oluşmasında ve yaygınlaşmasındaki başlıca etmenlerdir (Zorlu, 2006: s. 12). Bu toplumun
özelliği bolluk toplumu olmasıdır. Bolluk yüceltilerek bireyler için yeni ve gerçek olmayan
ihtiyaçlar türetilmektedir. Bu sahte ihtiyaçların karşılanabilmesi içinse kitlesel üretim
gerçekleştirilerek reklam, moda, tanıtım gibi tüketime yönelten kalıplarla kitle tüketimi teşvik
edilmektedir (Baudrillard, 2004: s.43). İhtiyaç duyulan sosyal ilişkiler, bağlar ve etkileşimler
de maddi olarak elde edilenler veya sahip olunanlarla kurulmaktadır (Dağtaş, 2006: s.56).
Dolayısıyla tüketim kültürünün hakim olduğu bu toplumda bireyler kendilerini ve ilişkilerini
yine bu faaliyetle ifade etmekte ve sürdürmektedir.
3. SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN BEDEN KAVRAMI
Sosyolojide beden özellikle 1980’li yılların başına kadar çok önemli bir yer edinememiştir.
Çünkü bu dönemde düşünürler modernleşme olarak isimlendirilen sürecin toplumda ve
ekonomide yarattığı etki üzerinde durmuşlardır. Toplumsal etkileri olduğu düşünülen bu
sürecin iktisadi, toplumsal ve siyasi boyutlarla ele alınması bir anlamda eylemlerimizin
başaktörü olan bedenlerin irdelenmesini ikinci plana atmıştır (Odabaş, 2004: 1). Modern
çağda gelişen Beden Sosyolojisi, beden üzerine yapılan çalışmalara yeni ve sistemli bir
perspektif kazandırmıştır. Beden üzerine birçok tanım bulunmakla birlikte TDK’da “canlı
varlıkların maddi bölümü, vücut” olarak tanımlarken sosyal bilimciler pek çok açıdan ele
almış ve değerlendirmiştir (Çelik, 2018: s.15).
Klasik sosyolojide kuramcılar toplumu asıl analiz nesnesi olarak kabul etmiş ve toplumsal
kontrol, düzen, endüstri toplumunun işlevleri, yabancılaşma gibi konularla ilgilenmiştir. Bu
sebeple beden konusu sosyolojik bakışa doğrudan dahil edilmese de tamamen dışlanmamıştır.
Varlığı kabul edilse de görünmez bir nitelik atfedilmiştir (Nazlı, 2009: s. 73). Durkheim ve
Weber’in din-toplum arasındaki ilişkiye dayanan düşüncelerinde beden merkezi bir yer
almasa da çeşitli atıflarda bulunmaktadır. Özellikle Durkheim, din ve bireyin doğasına ilişkin
düşüncelerinde bedene göndermelerde bulunmuştur (Turner, 1995: s.11, akt: Çelik, 2018:
s.49). Weber’e bakıldığında ise aynı şekilde çalışmalarında bedene merkezi bir konum
vermese de en önemli çalışmalarından biri olan “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu”
kitabında Protestan ahlakının bireyin hal ve hareketlerini aynı zamanda bedensel hazlarını
etkileyerek çileci bir beden anlayışını nasıl açıkladığını göstermektedir (Çelik, 2018: s. 51).
Turner’a göre beden, yorumlamanın ve temsiliyetlerin dış yüzeyiyken yapı ve düzenlemelerin
iç çerçevesini oluşturur. Frank’a göre ise üç alanın içerisinde yer alan bir olgudur. Bu alanlar
ise; söylem, söylemlerin düzenlendiği fiziki mekan ve son olarak fizyolojik konumlandırılış
olarak bedenselliktir. Foucault’a göre de beden, biyolojik varoluşun dışında iktidar ve güç
ilişkilerinin merkezinde yer alır ve toplumsal mücadele alanıdır (Nazlı, 2009: s.63).
Bedeni iktidar üzerinden ele alan Foucault, klasik çağda bedeni cinsel hastalıklardan tedavi
etmek isteniyorsa bedeni cezalandırmak gerektiğini aynı zamanda cezalandırılması gerektiği
inanışını öne sürmüştür ki iktidar ilişkilerinin bir yansımasıdır bu. Modern çağda ise bu
durum değişmeye başlamış ve iktidarın beden üzerindeki hakimiyeti cezalandırmak olarak
değil sağlıklı beden için idman ve antrenmanlar ile beden üzerindeki iktidar ve arzu ortaya
çıkarılmıştır (Foucault, 2015: s.39). Foucault’nun biyo-iktidar görüşüne baktığımızda ise
bedeni iki farklı perspektifle ele aldığını görürüz: ilk yaklaşım insan bedenini bir makine gibi
görür ve burada onu disiplinle edici iktidardan bahsedilir. İktidarın beden üzerinde ehli edici
ve aynı zamanda isteğe bağlı yeteneklerini ortaya çıkarmak gibi bir görevi vardır. İkinci
yaklaşım insan bedenini nüfusu yapılandırıcı bir doğal tür olarak görür (Foucault, 2016: s.99).
Bedenin sadece biyolojik olması düşüncesine karşı çıkan Foucault, Ellias ve Bourdieu’un
fikirleri bedenin sosyolojik perspektifteki teorik çerçevesinin oluşmasına kaynaklık etmiştir
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ve sosyal beden kavramıyla bedenin toplumsal olarak ele alınabilmesini sağlamışlardır (Çelik,
2018: s.23).
Sanayileşmeyle beden maddileşmiş ve kapitalizmin sermaye ihtiyaçları üzerinden
şekillenmeye başlamıştır. Çalışma mekânları fabrika olan insanlar beden güçlerini ve
dolayısıyla bedenlerini belli bir süre ve ücret karşılığıyla satmak veya kiralamak zorunda
kalmıştır. Bu da bedene olan bakış açısının bedenin bir meta olarak görülmesine sebep olacak
ortamı hazırlamıştır (Eke, 2013: s. 168). Beden dolaylı olarak değinilen bir olgu iken artık
yaşantının odağı olarak toplum bilimde de bir alan haline gelmiş, tüketim toplumunun
merkezi olarak da meta olma durumunu irdelemek mümkün olmuştur.
3.1. TÜKETİLEN BİR NESNE OLARAK BEDEN
Tarih boyunca beden değişen zaman dilimi içerisinde bir nesne olarak ele alınıp pek çok
sosyal kurum etkisi altında da değişmeye zorlanmıştır. Ortaçağda bedenin dinin etkisiyle bir
et yığını olarak görülmesine sebep olurken sanayi devrimiyle emeğin bir görünürü olarak
sermaye konumuna gelmiştir. Tüketim toplumunun yarattığı kültürde ise beden aracılığıyla
değerler, arzular, kimlikler üretilmeye başlanmış ve eşi bulunmayan bir sermaye olarak
görülmüştür (Kara,2017:s.180). Beden tüketim kültürü içerisinde her daim dönüştürülmeye ve
değiştirilmeye hazır bir nesne olarak sunulup ele alınmıştır (Çelik, 2018: s. 138)
Tüketim kültürünün insan yaşamanın her noktasına sirayet ettiğini tartıştığımızda, bedenin de
tüketim kültürü içerisinde nasibini aldığını görmekteyiz. Bu sadece bulunduğumuz döneme
has bir durum olmamakla birlikte geçmişten günümüze olağanlaşmış ve kabul görülmüş bir
durumdur (Kara, 2017:s.182). Tüketim mallarına sahip olmanın toplumsal bir statü olarak
görüldüğü tüketim kültüründe beden de bir arzu veya seçkinlik simgesi haline gelmiştir.
Böylece bedenin yaşadığımız çağda üretimin değil tüketimin bir nesnesi haline gelmesine
sebep olmuştur (Kara, 2017: s.193). Beden, doğumla beraber edinilmiş ve tamamiyle
biyolojik özelliklerle donatılmış bir olgudan ziyade içinde bulunduğu bu dönemle bireysel
mülk halini almış (Shilling, 1993: 30). Tüketim kültürünün bedeni ele alış şekli iç ve dış
beden olmak üzere iki şekildedir. İç beden, bedenin sağlığına yöneliktir ve hastalık, yaşlılık
gibi durumlarla bakıma tedaviye ihtiyaç duyar. Dış beden ise görünüme odaklandığı için
tüketim kültürünün ilgi alanına girmektedir. Genç, zayıf ve cinsellik çağrıştıran bedene
tüketim kültüründe daha fazla yer alır ve anlam atfedilir bunun yanında yaşlanmış olan
bedenler dışarıda tutulur (Shilling, 1993: 350)
Günümüz toplumunda erkek ve kadın bedeninin ticari bir meta haline geldiği, daha fazla
görünür kılındığı, daha fazla tüketim malzemesi olduğu görülmektedir. Ancak kadın
bedeninin bu anlamda daha fazla ve kolay bir tartışma konusu yapıldığı görülür. Piyasadaki
değeri açısından güzellik, zayıflık, gençlik gibi durumlar kadın bedeninin bir tüketim nesnesi
olarak öneminin daha önde olduğu ifade edilebilir (Demez, 2012: s.516). Güzellik adı altında,
bazen dini inançlar sebebiyle, bazen de tüketim kültürünün yeni kimlikler oluşturma hevesiyle
sürekli bir değişime maruz kalmaktadır (Kara, 2017: s.182). Tüketim toplumun yarattığı
beden algısı fiziksel görünüme odaklanmayı arttırmış, zayıf olmanın ideal olan beden ölçütü
haline gelmesine, toplumsal başarılarda fiziki görünümün önem kazanmasına ve dolayısıyla
bedenin tüketim pratiklerinde önemli bir alan olarak ele alınmasına neden olmaktadır(Aslan,
2001: s.41).
Beden üzerindeki toplumsal baskı ve tahakküm bedenin doğallığından dolayısıyla sağlığından
etmektedir. Bu durum toplumda yer edinen güzellik standartlarının bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Medyada en fazla tüketilen konu başlıkları, zayıflık, zayıflamak için diyetler,
kozmetiği vurgulayan fikirler, obez olma hali ve sonucundaki zararlardır. Egzersiz yapmak
veya zayıflamak sadece iyi görünmek için değil diğer insanlara sunulan bedenin her zaman
arzulanmasının bir yoludur ve bu da yine tüketimden geçmektedir (Ersöz, 2010: s. 47).
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Canatan (2011, s.75) beden için “ayna” benzetmesi yapmıştır. Toplum tiplerinin belirli
bedenlerle vücut bulduğunu söylemektedir. Bedenin analiz edilmesi aslında toplumun analize
tabii tutulması demektir. İnsan kendi bedeni üzerinden nasıl bir toplumda yer aldığını
anlayabilir. Örnek olarak; İngiltere’de bir banka oturup toplum gözlemlenirse pek çok bireyin
obez olduğu fark edilebilir bir durumdur. Bu durum Amerika’da da fazla görülür. Tarım
toplumu düşünüldüğünde böyle bir bedenle karşılaşmak pek mümkün değildir. Böyle bir
toplumda da doğal olarak ideal beden ölçüsü oluşturulur ve onu tutturmak için çeşitli
müdahaleler yaptırılır.
Tüketim kültürünün beden üzerindeki etkisi kitle iletişim araçlarıyla, dergi, televizyon ve
reklamlarda gösterilen imajlarla ve tüketicilere gönderilen mesajlarla gerçekleştirilir (Çelik,
2018: s.136). Post modern dönemde medya ile yaygınlaşan imajlar insanların tüketme
merakını arttırmaktadır. Modern öncesi ve modern dönemde beden aslında yeniden üretimin
bir aracı olsa da post modern dönemle beraber bir tüketim nesnesine evirilmiştir (Ersöz,
2010: s.51). Bedenin kendisi çeşitli araç ve mekanizmalarla sömürülmektedir. Moda ve
güzellik dergilerinden beden ile ilgili olmayan ama bedeni ön plana çıkaran reklamlara kadar
bir tüketim metası halini alır. Beden yeniden kurgulanır olabilecek en ideale yaklaştırılmak
için burun, göğüs, yüz gibi çeşitli yerlere operasyonlar yapılması telkin edilir. Bedensel olarak
kusursuzluğa yaklaşmak telkin edilir (Özbolat, 2011: s.322). Bedenin değiştirilmesi ve
bedene müdahalelerle beraber kozmetik ürün kullanımı artmıştır. Amaç, kullanılan ürünler ve
yöntemlerle “güzel” görüntü elde etmektir. Bireyler bu işlemlere para, zaman ve çabalarını
harcayarak güzel görünmeyi, güzelleşmeyi veya toplumun kabul ettiği ideal güzeli kazanmak
istemektedirler (Featherstone, 2010: s.194).
Beden, bireyler açısından temel ihtiyaçlarını giderebilme aracı, arzularının şekillendiği bir
kaynak olarak tanımlanabilirken modern dönemle beraber ekonomik bir varlık haline gelen
bireyin durmak bilmeyen tüketim pratiklerinin en temel bileşeni şeklinde
yorumlanabilmektedir. Beden ve tüketim konusu, insanlığın tüketim pratiklerinin gelişme kat
etmesiyle bir alan haline gelmiştir (Çelik, 2018: s.132). Tüketim toplumunda haz veren bir
değer olarak kodlanan beden, simgesel sermaye veya bir tür ekonomik yatarım unsuru hatta
toplumda sağlanan itibar aracı olarak kodlanır. Fiziksel görünümünün kişilere sağladığı
sermaye, ekonomik ve sosyal açıdan alım gücü o denli fazladır ki, üstün yetenek ve çabayla
elde edilen takdirden bile daha fazla olmuştur ( Köse, 2011: s.78). Beden, bireyin kendisini
idame etmesi, yaşantısını sürdürmesi ya da ifade etmesi için bir araçken, tüketim faaliyetine
odaklı, bu faaliyetin en fazla şekilde gerçekleşmesi için maddi manevi her açıdan sömürüye
açık bir meta halini almıştır.
4.SONUÇ
Beden konusu sanayileşmeye kadar irdelenmeyen bir konu iken günümüzde sosyolojide bir
alan haline gelmiş üzerine pek çok sosyal teorisyen fikir beyan etmiştir. Biyolojik anlamından
ziyade psikolojik ve kültürel olarak ele aldığım bu çalışmamda da beden tüketim eyleminin
bir aracı değil bir nesnesi konumundadır. Baudrillard (2016: s.163) Tüketilen şeyler arasında
diğer nesnelerle karşılaştırıldığında daha güzeli daha kıymetli, daha eşsiz, daha kıymetli ve
daha fazla yan anlamla yüklü olan şeyin beden olduğunu vurgulamıştır. Bu sebepledir ki,
tüketimin her anlamda gerçekleştirilebildiği alan beden olmuştur.
Tüketim toplumunda mülk konumundaki beden, özellikle kitle iletişim araçlarıyla, medya ile
sömürüye açık hale gelmiştir. Reklam, dergi, sosyal medya ve pek çok sosyal paylaşım
mecralarında tüketim pratiklerinin sürdürülmesi için görsel kültüre sunulmaktadır. Özellikle
günümüz toplumunda yani tüketim toplumunda bedene atfedilen güzellik/yakışıklılık idealleri
aslında tüketimi kendi içerisinde tekrar doğurmak ve bir döngü oluşturmak içindir denebilir.
Oluşturulan yeni beden algıları bireyi o bedene sahip olması için tetiklemektedir.
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Tıbbi müdahaleler, giyim ve gıda sektörü gibi pek çok alanda tüketim, beden üzerinden
odağını oluşturmaktadır. Tüketime açık olan her şey beden ile ilişkilendirilip belirli mesaj ve
imajlara kitlelere sunulmaktadır. Bunun yanı sıra ideal beden algısı oluşturulup bireyler
yönlendirilmektedir. Güzellik standartları bireylere medya aracılığı ile sunulup pekiştirilmekte
dolayısıyla doğal olan dışlanmakta ve belirlenen standart için beden bir bakıma tüketim için
feda edilmektedir. Sonuç itibari ile de beden tüketim toplumunun en vazgeçilmez metası
konumunu almaktadır.
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ÖZET
Yerkürenin çeşitli bölgeleri insanların çevre korumaya duyarlı olmayan faaliyetler
yürütmesinden kaynaklı olarak farklı çevresel sorunlarla yüz yüze kalmaktadır. Karşılaşılan
sorunların çözümlenmesi amacıyla farklı yöntem ve uygulamalar geliştirilse de henüz
problemlerin tam olarak çözümüne ilişkin çalışmalar tam anlamıyla yapılamamıştır.
Bahsedilen güncel çevre koruma yöntemlerine ihtiyaç duyan bölgelerden birisi de Karadeniz
Havzası’dır. Gerek içinde bulundurduğu enerjinin dağıtımını sağlayan boru hatları gerek sahip
olduğu deniz taşımacılığı yolları gerekse kapalı bir deniz olması sebebiyle kirliliğe daha açık
bir durumdadır. Bahsedilen sorunların kaynağı genel anlamda ulus ötesi bir nitelik taşısa da
ilk adımda yerel ya da bölgesel düzeyde uygulamaya yönelik çalışmalarla sorunların önüne
geçmenin ardından sürdürülebilir bir yapı tesis etmek için uluslararası işbirliğine dayalı
modellerin hayata geçirilmesi ile çok daha etkin ve verimli sonuçlar almanın mümkün
olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda her ne kadar bölgede Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı gibi organizasyonlar olmasına rağmen, yerel ve ulusal ölçekte; sosyal,
kültürel ve ekonomik işbirliğine dayalı kooperatif türü örgüt modellerinin çevre korumanın
uygulamasında stratejik bir misyonu icra edebileceği de düşünülmektedir. İşte bu çalışma,
Karadeniz Havzası’nda yer alan ülkeler bağlamında, çevrenin korunmasına yönelik stratejik
bir mekanizma olarak sosyal kooperatiflerin yükleneceği misyonu ele almaktadır. Çalışmanın,
bölgede yer alan ülkelerin gerek ulusal ve uluslararası çevre ve ekonomi politikalarına katkı
sağlaması gerekse kamu diplomasisine olumlu yararlar sağlayabilme kapasitesi açısından
önemli olacağı düşünülmektedir. Çevre korumada sosyal kooperatiflerin, ulusal ve
uluslararası düzeyde yükleneceği misyonu ortaya koymak bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Çalışma, Karadeniz’e kıyısı olan ve kirlenmesine dolaylı olarak etki eden
diğer ülkelerle ve önerilecek kooperatifçilik modeli ile sınırlandırılmıştır. Nitel araştırma
yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada, ağırlıklı olarak literatür taraması ile ulusal ve
uluslararası kuruluşların teknik rapor ve analizlerinden faydalanılmıştır. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde elde edilen bulguların analizi sonucunda yapılan önerilerle
çalışma sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre koruma, çevre sorunları, Karadeniz, kooperatif, sosyal
kooperatifler.
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THE SOCIAL COOPERATIVES AS A STRATEGIC TOOL FOR THE
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN BLACK SEA COUNTRIES
ABSTRACT
The various regions of the world face different environmental issues due to people's
insensitive activities about environmental protection. Although different methods and
implementations have been developed in order to solve the problems encountered, studies
regarding the exact solution of the problems have not been carried out completely. One of the
regions that needs the current environmental protection methods mentioned is the Black Sea
Basin. It is more open to pollution due to the pipelines that provide the distribution of the
energy and has the sea transportation routes and also the fact that it is a landlocked sea.
Although the source of the mentioned problems is transnational in general, in the first step, it
is thought that it will be possible to obtain more effective and productive results by
implementing internationally cooperative models in order to establish a sustainable structure
after preventing the problems with the implementations at local or regional level. In this
context, although there are organizations such as the Black Sea Economic Cooperation
Organization in the region, on a local and national scale; it is also considered that cooperative
type organizational models based on social, cultural and economic cooperation can achieve a
strategic mission in the implementation of the environmental protection. This study, in the
context of the countries in the Black Sea Basin, addresses the task of social cooperatives as a
strategic mechanism for the protection of the environment. It is thought that the study will be
significant in terms of the capacity of the countries in the region to contribute to national and
international environmental and economic policies as well as to provide positive benefits to
public diplomacy. The aim of this study is to propound the task of social cooperatives in
environmental protection at national and international level. The study is limited to other
countries that have a coast to the Black Sea and indirectly affect The Black Sea's pollution
and the proposed cooperative model. In the study, which was carried out by qualitative
research method, is mainly benefited from literature review and technical reports and analyses
of national and international organizations. The study was finalised with the recommendations
made as a result of the analysis of the findings obtained as a result of the evaluations made.
Keywords: Cooperative, environmental problems, environmental protection, social
cooperatives, The Black Sea.
1.GİRİŞ
Özellikle 1970’li yıllardan itibaren bölgesel ve hatta küresel ölçekte önemli bir hale gelmeye
başlayan çevresel problemler ülkelerin coğrafi yapısına, sosyo-ekonomik durumuna ve yaşam
koşullarına bağlı olarak her ülkeyi etkileyebilmektedir. Deprem, volkanik patlama ve yangın
gibi doğal kaynaklı çevresel problemlerin yanı sıra insanların doğaya karşı olan hakimiyet
arzusu ve birbirlerine üstünlük sağlama amaçları sebebiyle oluşan yapay kaynakları çevre
sorunları da bulunmaktadır (Gökdayı, 1997, s. 71; Bilir ve Hamdemir, 2011, s. 145). Çarpık
kentleşme, ormansızlaşma, çölleşme ve su kaynaklarının kirletilmesi gibi örneklerinin
sayılabileceği, yapay kaynaklı çevresel bozulmalar yerel boyuttan küresel boyuta kadar her
ölçekte etkisini hissettirebilmektedir (Güneş ve Coşkun, 2004, s. 13).
Gerek insan davranışları gerekse doğal sebeplerle, ölçeği değişmekle birlikte her bölge
kendine özgü çevre problemleriyle mücadele etmektedir. Kapalı bir deniz olması, enerji
dağıtımını sağlayan boru hatlarını içinde bulundurması ve deniz taşımacılığında önemli bir rol
oynaması nedeniyle Karadeniz Havzası bu bölgelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Hem
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deniz hem de kıyı bölgesinde oluşan çevresel sorunların kaynağı, denize kıyısı bulunan
ülkeler dışında uluslararası niteliklerde de görülebilmektedir (Ökmen, 2011, s. 170). Bu
durum Karadeniz özelinde bulunan çevre sorunlarının kapsamını ve önemini daha da
arttırmaktadır.
Karadeniz’deki biyoçeşitliliği, ekolojik sistemi, sudaki yaşamı bunların yanında turizm ve
balıkçılık gibi sektörleri de olumsuz etkileyen, karmaşık ve çok boyutlu çevresel problemlerle
mücadele edebilmek, havzanın yapısal özelliklerinin de etkisi ile oldukça güç bir hale
gelmiştir. Çevre sorunları salt ekolojik yapı üzerinde tahribat yapmamış, bunun yanında
havzadaki ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarında da sorunların yaşanmasına neden olmaya
başlamıştır. Bu süreçte, özellikle çevresel sorunların çözümüne yönelik olarak, ortak
mücadele şemsiyesi altında bir sinerji oluşturabilmek için, Bükreş Sözleşmesi ve Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB) gibi çalışmaların yapıldığı görülür (Güneş, 2001, s. 59, 61
ve 65). Ancak 2014-2016 yıllarını kapsayan “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme
Programı” dahilide hazırlanan Karadeniz Özet Raporu’na göre, yapılan çalışmalar etkin ve
verimli bir sonuç sağlamayarak yetersiz kalmıştır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017).
Yukarıda bahsedilen sorunların kaynağı ve çözümü genel olarak ulus ötesi bir nitelik taşısa da
öncelikle yerel ya da bölgesel düzeyde dayanışma ve işbirliğine dayalı bir mekanizma
oluşturulmasının, sadece çevre koruma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde değil aynı zamanda
sosyo-ekonomik ve hatta güvenlik gibi stratejik alanlarda da etkin bir rol oynayabileceği
düşünülmektedir. Bu bağlamda, ekolojik sistem ve etkileşim halinde olduğu diğer alt
sistemler beraber değerlendirildiğinde (Şekil 1), sosyal kooperatifçilik kavramının nosyonu
gereği, çevresel problemlerle mücadelede etkin stratejik bir mekanizma olarak

Ekonomik
Sistem

Kültürel
Sistem

Ekolojik
Sistem

Sosyal Sistem

kullanılabileceği düşünülmektedir.
Siyasal Sistem

Şekil1.Sistemler ve Sistemler Arası İlişki
Bu çalışma Karadeniz Havzası’nda yaşanan çevresel problemlerin etkilerinin sosyal
kooperatifçilik uygulamasıyla en aza indirgenebileceğini konu edinmektedir. Bölgedeki çevre
sorunlarının çözümlenmesi konusuna yeni bir bakış açısı kazandırması, kıyı ülkelerinin gerek
ulusal ve uluslararası çevre ve ekonomi politikalarına katkı sağlaması gerekse kamu
diplomasisine olumlu yararlar sağlayabilme kapasitesi açısından çalışmanın önemli olacağı
düşünülmektedir.
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Havzada yer alan ülkelerin, sosyal kooperatifçilik uygulamasını stratejik bir mekanizma
olarak kullanarak, çevre koruma alanında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yapacağı
muhtemel katkıyı analiz etmek, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Diğer yandan,
Karadeniz’e kıyısı olan ve kirlenmesine dolaylı olarak etki eden diğer ülkelerle ve önerilecek
kooperatifçilik türü ile sınırlandırılan çalışmada, sosyal kooperatifçilik, çevre koruma ve
çevresel sorunlar gibi temel kavramlar üzerinde durulmuş ve bu kavramların birbirleriyle olan
ilişkisi incelenmiştir.
Sosyal kooperatifçilik kavramı ve uygulamaları öncelikle İtalya üzerinden verilen örnekle
daha sonra Karadeniz Havzası özelinde bir öneri sunularak incelenmiştir. Kavramın, ulusal ve
uluslararası alandaki değerlendirmeler bağlamında çevre problemleri ve çevre koruma ile olan
ilişkisi analiz edilerek nasıl bir etki sağlayacağı Tablo 1’de yer verilen SWOT analizi tekniği
ile incelenmiştir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada literatür
taramasından, ulusal ve uluslararası ölçekli kurum ve kuruluşların yayınladıkları teknik rapor
ve analizlerden yararlanılmıştır. Çalışma, analiz sonrası elde edilen bulgulara yönelik yapılan
sentez ve değerlendirmeler neticesinde sunulan önerilerle sonlandırılmıştır.

S
W
O
T

SWOT ANALİZİ
İncelenen sistemin, unsurun veya bir durumun
GÜÇLÜ YÖNLER
güçlü yanları
İncelenen sistemin, unsurun veya bir durumun
ZAYIF YÖNLER
zayıf yanları
Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki koşullar
FIRSATLAR
(fırsatlar)
Dış çevreden gelen tehditler
TEHDİTLER
Tablo 1. SWOT Analizi Temel Unsurları Kaynak: (Kanlı, 2016, s. 7)

2.TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR
Çalışmanın anlaşılabilirliğini arttırmaya katkı sağlayacak temel kavramlar bu bölümde ele
alınmış ve literatür taramasına sonucunda elde edilen bilgilerle genel bir teorik çerçeve
çizilmiştir. Çevre ve çevre koruma kavramları ile kooperatif ve sosyal kooperatifçilik
kavramları ve bileşenleri açıklanarak, çevre koruma ve sosyal kooperatifler arasındaki ilişki
analojik bir yaklaşımla ele alınmış, bu bağlamda, geniş bir perspektiften sosyal kooperatifçilik
çalışmaları değerlendirilmiş ve çevre koruma ile arasındaki ilişki ele alınarak bölüm
sonlandırılmıştır.
2.1.Çevre ve Çevre Koruma
Çevre, içinde birden fazla unsur barındırması sebebiyle çeşitli tanımları olan bir kavramdır
(Güneş ve Coşkun, 2004, s. 4). Çevrenin Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılmış sekiz
farklı tanımı vardır. Bu tanımlardan toplum bilimi bağlamında yapılmış olanı ise “hayatın
gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü” şeklindedir
(sozluk.gov.tr/, 2020). Çevre, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda ise “canlıların yaşamları
boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik,
fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam” olarak tanımlanmıştır (mevzuat.gov.tr, 2020).
Bir başka tanım ise, Cambridge Sözlük tarafından yapılan, “insanların, hayvanların ve
bitkilerin içinde yaşadığı hava su ve toprak”dır (dictionary.cambridge.org/tr/, 2020). Dünya
Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanımı ise “insan dışındaki tüm fiziksel, kimyasal ve
biyolojik faktörler” şeklindedir (Prüss-Ustün, Wolf, Corvalán, Bos ve Neira, 2016, s. 3).
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Keleş (2013: s. 23) tarafından, biri dar diğeri geniş anlamda olmak üzere çevrenin iki farklı
tanımı yapılmıştır. Bunlardan ilki “canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortam”; ikincisi ise
“kişiyi etkileyen, maddi ve manevi olmayan gelişmesini, biçimlenmesini ve yaşamını
belirleyen, biyolojik iklimle ilgili ve toplumsal etkenlerin tümü” tanımıdır. Çevre kavramını,
Kanlı ve Kaplan (2019: s. 99) ise “canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, farklı
katmanları içerisinde barındıran ortam olarak” tanımlamışlardır. Bilir ve Hamdemir (2011:
s. 143) yaptıkları çalışmada çevreyi “insanların ve diğer tüm canlıların içinde yaşadığı,
birbirleriyle iletişim kurduğu, sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel ortam” olarak ele
almışlardır. Chauhan (2008: s. 1) ise çalışmasında, organizmanın etrafındaki canlı ve cansız
bütün unsurları, geniş kapsamlı bir kavram olması sebebiyle çevre tanımına dahil etmiştir.
Çevrenin çok boyutlu olması ve birçok unsuru bünyesinde barındırması göz önüne
alındığında, çevresel sorunların bu kadar çeşitli ve nicelik olarak fazla olmasını kaçınılmaz bir
hale getirmektedir. Güneş ve Coşkun (2004: s. 13), yaptıkları çalışmada bahsedilen unsurların
birbirleriyle ilişkilerinden doğan doğal bir dengenin varlığından bahsetmişlerdir.
Bu ilişkinin temelinde varlıklarını devam ettirme mücadelesi olması sebebiyle, doğal dengede
birtakım bozulmalar görülebilir. Bu bozulmalar, yerelden küresele kadar etkisini
hissettirebilen çevresel problemler olarak ortaya çıkmaktadır. Şekil 2’de de yer alan çölleşme,
iklim değişikliği, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, asit yağmurları, su, hava ve toprak
kirliliği, deniz ve okyanus kirliliği gibi yerel nitelikte de sayılabilecek küresel çevre sorunları,
sınır tanımadan çevrenin sürdürülebilirliğini ve insan sağlığını tehlikeye atmaktadır (T.C.
Dışişleri Bakanlığı, 2020).

Çölleşme

İklim Değişikliği

Ormansızlaşma

Biyolojik
Çeşitlilik Kaybı

Deniz ve
Okyanus
Kirliliği

Su, Hava ve
Toprak Kirliliği

Asit Yağmurları

Şekil 2. Küresel Nitelikteki Çevresel Sorunlara Örnekler Kaynak: (T.C. Dışişleri Bakanlığı,
2020) adresinden faydalanılarak hazırlanmıştır.
Küresel çevre problemleri her ne kadar sınır ötesi nitelik taşısa da başlangıç noktasına
bakıldığında yerel ya da bölgesel özellikler de taşıyabilmektedir. Örneğin Karadeniz’deki
kirliliğin sebebine, bu denize kıyısı olan altı ülke (Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna,
Romanya, Türkiye) dışında Avrupa kaynaklı etkenlerin de büyük pay sahibi olduğu
söylenebilir. Orta Avrupa’dan doğan Tuna nehri bölgedeki kirliliğin Karadeniz’e taşınmasını
sağlamakta ve Tuna Deltası’ndaki doğal hayatı tehdit etmektedir. Bu yüzden konu, bu şekilde
denize kıyısı bulunan bu altı ülkeyi aşmış, uluslararası bir soruna dönüşmüştür (Ökmen, 2011,
s. 170). Karadeniz havzasında sadece bu kapsamda değil, aynı zamanda bölgesel nitelikte
başka çevre problemleri de yer almaktadır. Karadeniz’in biyoçeşitliliği ve ekolojik sistemi
haricinde turizm ve balıkçılık gibi sektörler de olumsuz bir biçimde bu çevresel
problemlerden etkilenmektedir. Bahsedilen çevresel problemler kıyıdaş devletlerin yanında
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dolaylı da olsa bölge dışındaki diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyerek
onarımı güç bir duruma sokmaktadır.
Çevre korumaya ve var olan çevre problemleriyle mücadeleye yönelik, uluslararası ve
bölgesel ölçekte birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Karadeniz havzası özelinde yapılan
çalışmalara ise; Bükreş’te 21-22 Nisan 1992 tarihinde imzalanan “Karadeniz'in Kirlenmeye
Karşı Korunması Sözleşmesi” örnek olarak gösterilebilir (Güneş, 2001, s. 68). Rio Konferansı
olarak da bilinen, 1992 tarihli Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda,
Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin üst düzey devlet yöneticileri tarafından, Karadeniz Çevre
Koruma konusuna dikkat çekilmiş ve Rio'nun ardından Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)
bağlamında çeşitli projeler başlatılmıştır.
Nisan 1993’te altı kıyıdaş devletin çevre bakanlarınca müşterek bir politika bildirgesi (Odessa
Bildirgesi) imzalanmış ve 31 Ekim 1996 tarihinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu altı
ülkenin Çevre Bakanları tarafından Karadeniz’deki kirlilikle mücadele etme amacıyla ortak
bir protokol imzalanarak stratejik eylem planı hazırlanmış ve ortak hareket etme kararı
alınmıştır. Bu çalışmayla birlikte Karadeniz kıyısında yaşayan insanların, bölgesel anlamdaki
sorunlar hakkında farkındalığının arttırılması için 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü
etkinlikleri düzenlenmiştir (Alkan, Serdar ve Fidan, 2008, s. 7). Fakat Karadeniz’de çevresel
problemlerle mücadele etmek amacıyla yapılan çalışmalar gerek sorunların niteliği gerekse
bölgesel ve ulus ötesi boyutları sebebiyle yetersiz kalmıştır (Ökmen, 2011, s. 188).
2.2.Kooperatif ve Sosyal Kooperatifler
Temelini ortak hareket etme ve dayanışma duygusu oluşturan kooperatifçilik anlayışı, bireysel
ekonominin güçlendirilmesi amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelen
insanlardan ve küçük sermaye birikimlerinden teşekkül etmiş olsa da, kooperatifler, içinde
bulundukları toplumların gelişmesinde de önemli rol oynamaktadırlar. Hatta zaman içinde
ekonomik anlamda güçsüz olan kesimin dayanışma kuruluşu olmaktan, ticari ve ekonomik
anlamda hem kişiye hem de içinde bulunduğu topluma faydalı olan, girişim örneklerini
bünyesinde barındıran ulusal ölçekte stratejik bir araca dönüşmüşlerdir.
Günümüzde ortalama bir milyar insanın ortak gücü haline gelen fakat başlangıcı sadece 28
tekstil işçisinin bir araya gelmesine dayanan (Kanlı, 2016, s. 2) kooperatifçiliğin çeşitli
tanımları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan tanımlardan birincisi
“ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan
birlik” ikincisi ise “üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda
pazarlamak için kurdukları ortaklık” şeklindedir (sozluk.gov.tr/, 2020). Uluslararası
Kooperatif İttifakı, (İnternational Co-operative Alliance-ICA) tarafından yapılan tanım ise
“üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve isteklerini gerçekleştirmeleri
için sahip olunan, kontrol edilen ve yönetilen insan merkezli işletmeler”dir (ica.coop/, 2020).
Türkiye mevzuatında ise 1163 sayılı Kooperatifçilik Kanunu’nda “Tüzel kişiliği haiz olmak
üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait
ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle
sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve
değişir sermayeli ortaklıklar” olarak tanımlanmıştır (mevzuat.gov.tr, 2020). Müftüoğlu ve
Aydos (2001. s. 11) kooperatifçiliği daha çok ekonomik bağlamda ele alarak, benzer
ekonomik zorluklarla mücadele eden kişilerin ortak çabalarla maddi ve manevi ihtiyaçlarını
gidermek için, eşit hak ve yükümlülükler dahilinde bireysel sorumluluk temeline dayanarak,
ekonomik faaliyetlerden bazılarının devredilmesi üzerine kurulan ortaklık olarak
tanımlamışlardır. Verilen tanımlarda da görüldüğü gibi kooperatifçiliğin yardımlaşma,
dayanışma, kendi kendine yetebilme, sorumluluk üstlenme, demokrasi ve eşitlik gibi değerleri
bulunmaktadır. Bunun yanında üye ve yöneticileri de dürüstlük, açıklık, başkalarını
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önemseme ve sosyal sorumluluk gibi etik değerlere sahip olan kooperatifçiliğin (ica.coop/,
2020) Şekil 3’te yer verilen, ICA’nın 1995 yılında Manchester’da gerçekleştirdiği genel kurul
toplantısında belirlenen yedi temel ilkesi bulunmaktadır (Kanlı, 2016, s. 4)
Gönüllü ve Herkese Açık Üyelik
(Voluntary and Open Membership)
Üyeler Tarafından Gerçekleştirilen Demokratik Kontrol
(Democratic Member Control)
Üyelerin Ekonomik Katılımı
(Member Economic Participation)
Özerklik ve Bağımsızlık
(Autonomy and Independence)
Eğitim, Öğrenim ve Bilgilendirme
(Education, Training and Information)
Kooperatifler Arasında İşbirliği
(Co-operation among Co-operatives)
Topluma Karşı Sorumluluk
(Concern for Community)
Şekil 3. Kooperatifçiliğin Temel İlkeleri Kaynak: Kanlı (2016, s. 4)
Bir işletme modeli olarak görülen kooperatifçilik, faaliyet alanı oldukça geniş olması ve
birçok sektörle eklemlenebilmesi sebebiyle geniş kitleleri kapsayan bir yapıdadır. Ekonomik
değer ve istihdama katkısının yanında ticari hayat içinde önemli bir noktada yer almaktadır.
Bu bağlamda eğitimden sigortacılığa kadar geniş bir yelpazede yayılım gösteren
kooperatifçiliğin birçok türünden bahsedilebilir. Sağladıkları katma değer ile Türkiye de öne
çıkan kooperatifler; kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri, eczacı kooperatifleri,
sigorta kooperatifleri, kredi ve kefalet kooperatifleri, tüketim kooperatifleri, tarımsal faaliyet
gösteren kooperatifler, yapı kooperatifleri, yenilenebilir enerji kooperatifleri ve ulaştırma
kooperatifleri olarak sayılabilir (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017, s. 21).
Dünya ölçeğinde 156 ülkeyi içeren verilere göre yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak
kooperatiflerde istihdam edilen kişi sayısı en az 279,4 milyon, yüzde olarak
değerlendirildiğinde ise dünyada çalışmakta olan nüfusun %9,46’sına tekabül etmektedir
(International Organisation of Cooperatives in Industry and Services [CICOPA], 2017).
Dünya genelinde yıllık 2.98 Trilyon ABD dolar geliri olan kooperatifler istatistiki olarak
değerlendirildiğinde küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın %4,3’üne denk gelmektedir. Bunun
yanında Hollanda, Yeni Zelanda, Finlandiya ve Fransa’da kooperatifler ulusal gelirin en az
%10’unu karşılamaktadır (Global Census on Cooperatives [GCC], 2014).
Avrupa’da ise nüfusun %17’den fazlası kooperatif ortağı ve yaklaşık 4,7 milyon kooperatif
çalışanı bulunmaktadır. Fransa’da istihdamın %3,5’ini (yaklaşık 1 milyon kişi) kooperatif
işletmeleri sağlamaktadır. Sektörel bazda incelendiğinde İtalya’da kooperatifler tarımsal gıda
sektörünün %50’sini yönetirken, Almanya’da ise 16 milyondan fazla kooperatif bankalarının
ortağı bulunmaktadır (Cooperatives Europe [EUROPE COOP], 2016). Dünyadan ve
Avrupa’dan farklı veriler değerlendirildiğinde görülmektedir ki kooperatifler tarımdan
bankacılığa kadar çeşitli alanlarda etkin rol oynamaktadır.
Kooperatif tanımları incelendiğinde hepsinde, dayanışma, aidiyet ve birlikte hareket etme
vurgusu bulunmaktadır. Çevre hakkının da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1982 yılında
“Dayanışma Haklarına İlişkin Uluslararası Üçüncü Pakt Ön Tasarısı” ile dayanışma
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haklarına dahil edildiği ele alınırsa ikisi arasında büyük orada ilişkili olduğu söylenebilir.
Bunun yanında yukarıdaki veriler incelendiğinde de çevresel problemlerle mücadelede
kooperatifçiliğin, özellikle sosyal kooperatifçiliğin etkin rol oynayacağı öngörülebilir.
Esas olarak 1970’lerden itibaren çözümlenemeyen durumlara yanıt vermek, özellikle sosyal
hizmetler gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla dünya çapında yeni kooperatif türleri ortaya
çıkmıştır. Bazı ülkelerde bahsedilen yeni kooperatif türleri sosyal kooperatif (social
cooperative), sosyal dayanışma kooperatifi (social solidarity cooperative), sosyal girişim
kooperatifi (social initiative cooperative), dayanışma kooperatifi (solidarity cooperative) ve
ortak çıkar toplulukları (collective interest cooperative society) gibi farklı isimlerle kendi
yasal statüsünü elde etmiştir. Özel ya da kamu sektörünün tek başına çözüm üretmekte
yetersiz kaldığı veya çözüm üretemediği eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda faaliyet
gösteren sosyal kooperatifler (CICOPA, 2004) başarılı bir şekilde temsiliyetini sürdüren
sosyal girişim modellerinden biridir. Aşağıdan yukarıya (bottom-up) yönetim biçimini tercih
eden sosyal kooperatifler demokratik karar alma süreçleri sebebiyle hem refah sistemini
yeniden düzenleme gereksinimi duyan ülkeler hem de yapılandırılmış refah sistemine sahip
olan ülkeler için önemli bir alternatif modeldir (Borzaga, Bodini, Carini, Depedri, Galera and
Salvatori, 2013, s. 9). Sosyal kooperatifler elde edilen kârları; toplumun faydasına olacak
etkinlikler düzenlemek, yeni yatırımlar ve işler için değerlendirmek, ortaklara ve üyelere
inovatif hizmetler sunmak, kültürel ve sosyal çalışmalar düzenlemek gibi amaçlarla kullanır.
Özellikleri ise (sosyalkooperatiftreni.org/ aktaran Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı [TÜSEV],
2018, s. 8):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kâr amacı güdülmez, asıl hedef kamu yararıdır
Demokratik yönetim ve katılım
Sosyal hizmet sunumu ve dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik faaliyetler
Ekonomik, sosyal ve çevresel problemlere yenilikçi çözümler sunma
Gerçekleştirilen faaliyetlerde dezavantajlı kişi ve grupların istihdam edilmesi
Gönüllü ya da geçici üyelik gibi esnek katılım biçimleri
Ortaklığa ve üyeliğe kabul ya da ayrılmada basitleştirilmiş prosedür
Çok paydaşlı yönetim anlayışı
Üyelik ve yönetimde çalışanların çoğunlukta olması şeklinde sıralanabilir.

Demokratik karar alma yapısı, yukarıda verilen özellikler, elde edilen kârın kullanımı ve en
önemlisi tanımlarda da yer verilen ve kooperatifçiliğin temelini oluşturan dayanışma,
yardımlaşma gibi unsurlar göstermektedir ki sosyal kooperatifçilik çevrenin korunmasına
yönelik yapılacak olan çalışmalarda önemli bir model olarak rol oynayabileceği
düşünülmektedir.
3. ÇEVRE KORUMA VE SOSYAL KOOPERATİFLER BAĞLAMINDA İTALYA
ÖRNEĞİ
Sosyal kooperatifçilik modeli 1990’lı yıllardan itibaren farklı ülkelerde farklı yıllarda yasal
statüsünü kazanarak hemen hemen benzer alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. İtalya hem
yasal statüyü sağlayan ilk ülkelerden biri olması hem de bu konuda en çok ilerlemeyi
sağlayan ülkelerden biri olması sebebiyle önemli bir konumdadır. 1980’lerden itibaren
düzensiz gelişimini sürdüren ve 1991 yılında 381 numaralı yasa ile İtalya’da yasal statüsünü
elde eden sosyal kooperatiflerin (Thomas, 2004, s. 248) iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan
ilki sosyal hizmet, eğitim, çevre ve sağlık gibi alanları içeren A tipi, ikincisi ise dezavantajlı
gruplara iş gücü entegrasyonu sağlayan B tipidir (Borzaga, 2020 s. 23-24).
İtalya’nın 1991 tarihli yasasının ardından İspanya’da 1993 ile 2003 yılları arasında 12 özerk
bölgede sosyal girişim kooperatifleri adı altında yapılan yasal düzenlemelerle birlikte 1999’da
ulusal yasa yürürlüğe girmiştir. Portekiz ise sosyal dayanışma kooperatifleri adıyla yasal

www.istanbulkongresi.org

85

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

düzenlemeleri 1996 ve 1998 yıllarında getirmiştir, Fransa ortak çıkar toplulukları kooperatifi
kavramını kullanarak 2001 yılında bir düzenleme gerçekleştirmiştir. Son olarak Polonya’da
ise 2006 yılında sosyal kooperatifler başlığı altında yasal statüsünü kazanmıştır
(sosyalkooperatif.com/, 2020).
Sosyal kooperatiflerin kazandığı yasal statü İtalya’da modelin yaygınlaşmasının yanı sıra
hizmet kalitesinin artmasına ve başta yerel yönetimler olmak üzere çeşitli işbirliklerin
kurulmasına olanak sağlamıştır (Borzaga, 2020 s. 10-11). İlerde kurulması muhtemel olan
ortaklıklar sebebiyle sosyal kooperatiflerin hem kapsam hem de etkinlik bakımından önemli
gelişme yaşayacakları öngörülebilir. Zamanla küçük-orta ölçekli finansal işletmelere evrilen
sosyal kooperatifler bulundukları bölgelerde yerel kalkınmayı destekleyen önemli yapılar
haline gelmiştir. Italian National Institute of Statistics (Istat) tarafından 2011 yılında
yayımlanan verilere göre, 320.513 çalışanı ve 42.368 gönüllüsü bulunan 11.264 sosyal
kooperatif bulunmaktadır (Ianes, 2016, s. 16).
Sosyal kooperatifler çevresel konularda da etkin rol oynamaktadırlar. Örneğin İtalya’daki
Progetto Ambiente isimli sosyal kooperatif yıllarca çevre hijyeni konusunda uzmanlaşmış ve
faaliyetlerini kademeli olarak geliştirmiştir. Belediye Atıklarının Toplanması ve Taşınması
(Raccolta e trasporto rifiuti urbani), Kapı Kapı Geri Dönüşüm (Raccolta Differenziata Porta
A Porta), Atık Toplama Merkezlerinden Geri Dönüşüm Tesislerine Atık Transfer Hizmetleri
(Servizi Di Trasferimento Rifiuti Da Centri Di Raccolta Ad Impianti Di Recupero), Manuel ve
Mekanik Yol Süpürme Hizmetleri (Servizi Di Spazzamento Stradale Manuale E
Meccanizzato) ve Toplama Merkezlerinin Çalışması (Conduzione Dei Centri Di Raccolta)
gibi yapılar sunduğu hizmetlerle sosyal fayda, eko-sürdürülebilirlik ve teknoloji gibi alanların
birbiriyle harmanlanması ve geliştirilmesi konusunda etkin rol oynamaktadır
(progettoambientecoop.it/, 2020). Progetto Ambiente örneği göstermiştir ki çevre koruma
konusunda sosyal kooperatifçilik önemli bir araç olarak değerlendirilebilmektedir.
4. KARADENİZ HAVZASINDA SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK
1982 Anayasası’nın 171. maddesinde “Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak,
öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin
gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır” şeklinde, korunması ve geliştirilmesi ifade edilen
kooperatifçiliğe yönelik Türk yasal mevzuat örnekleri Şekil 4’te yer verildiği gibi çok
kapsamlı olmamakla beraber kooperatifçiliğe yönelik hükümler içermektedir.
1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu

956593 sayılı Türkiye
Kooperatifleri
Danışma Kurulu
Tüzüğü

Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi Madde
417

1581 sayılı Tarım
Kredi Kooperatifleri
ve Birlikleri Kanunu

4572 sayılı Tarım
Satış Kooperatif ve
Birlikleri Hakkında
Kanun

Şekil 4. Kooperatifçilik Yasal Mevzuat Örnekleri Kaynak: (mevzuat.gov.tr, 2020) adresinden
faydalanılarak oluşturulmuştur.

www.istanbulkongresi.org

86

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Türkiye’de nicelik olarak çoğunlukla konut yapı ve tarımsal kalkınma kooperatifleri
bulunmasına karşın zaman içinde ihtiyaçların çeşitlenmesine, ekonomik ve sosyal yapıdaki
gelişmelere paralel olarak kooperatif türü ve sayısında da artışlar yaşanmıştır. T.C. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılında yayımlanan Türkiye Kooperatifçilik Raporu
verilerine göre 35 farklı alanda çalışmalarını sürdüren 53.259 kooperatif ve bu kooperatiflerin
7.422.994 ortağı bulunmaktadır (Türkiye Kooperatifçilik Raporu, 2016, 12-14).
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve 2012-2016 yıllarını kapsayan
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planına göre, dünya ülkelerinin gerçekleştirdiği
kooperatifçilik uygulamaları ve Türkiye ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin beklenen
performansı yakalayamadığı görülmektedir. Bu bağlamda geride kalmasına neden olan
muhtemel sebepler aşağıda sıralanmıştır (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2012, s. 30-31):
•
•
•
•
•

Üst örgütlenmenin eksikliği sebebiyle kooperatiflere yönelik finansman eğitim,
denetim, teknik, danışmanlık ve yasal destek sunumu yetersizdir.
Türkiye’de kooperatiflerin, Milli Gelir, İstihdam, gibi ekonomik göstergeler içindeki
ve faaliyet gösterdikleri sektör içindeki payları gerektiği kadar bilinememektedir.
Türkiye’de kooperatifler sadece nicelik olarak gelişim gösterebilmiş fakat nitelik
olarak beklentileri karşılayamamıştır.
Toplumun kooperatiflere katılma oranı düşüktür.
Türkiye’de çoğunlukla konut yapımı ve tarımsal alanda yoğunlaşan kooperatifçilik
diğer ülkelerde görülen perakende, sigortacılık ve sağlık gibi sektörlerde yeterince
yer alamamıştır.

Türkiye’de eğitim, sağlık, çocuk bakım hizmetleri gibi sosyal kooperatif sayılabilecek çeşitli
kooperatif türlerinin kuruluşuna izin verilmesine rağmen sosyal kooperatif adı altında
kapsayıcı bir çalışma bulunmamaktadır (ticaret.gov.tr/, 2020). Ayrı bir tüzel kişilik olarak
kabul edilmemesine rağmen sosyal kooperatifçilik modeline uygun olarak çalışmalarını
devam ettiren çeşitli kooperatifler bulunmaktadır. Bu tür kuruluşlar sosyal kooperatifçiliğin
geliştirilmesi, toplum ve üst yöneticiler nezdinde farkındalık oluşturması, yaygınlaşması ve
tanınması açısından önemlidir (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020). Ticaret bakanlığı sosyal
kooperatif işleyişine uygun çalışmalar yürütmekte olan kuruluşlarla birlikte sosyal kooperatif
modeli konusunda bilincin artması ve yasal mevzuat çalışmalarına dayanak olması amacıyla
ortak faaliyetler yürütmektedir. 2018 yılında Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim,
Geliştirme ve Uygulama Projesi Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaya
başlanmıştır (koop.gtb.gov.tr/ aktaran TÜSEV, 2018, s. 7).
Yukarıdaki gibi gelişmeler paralelinde sosyal kooperatifçilik modeli ve çevre korumanın
entegrasyonu sağlanarak, başta Karadeniz Havzası olmak üzere farklı bölgelerde
uygulanabilecek çevre koruma kooperatifi kurulabilir. Antalya’da SS. Ulupınar Çevre
Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi adı altında kurulmuş bir çevre kooperatifi
olmasına rağmen gerek kapsamı gerek amaç ve hedefleri gerekse faaliyetleri açısından
farklılıklar taşıması sebebiyle Karadeniz özelinde yeni bir kooperatifin kurulması gerekli
görülmektedir.
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Harita 1. Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Kaynak: (mahfiegilmez.com/, 2020)
Karadeniz özelinde kurulacak olan kooperatifi önemli kılan unsurlardan en önemlisi
dayanışma temelli olmasıdır. Bunun asıl sebebi Harita 1’de yer verilen ve Karadeniz’e kıyısı
bulunan altı ülkenin (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna) çevre
koruma konusunda yapılacak olan çalışmaların ortak yürütülmesi gerekliliğiyle birlikte
etkinliğinin de yüksek olacağının beklentisidir.
Başka bir konu ise çevre koruma konusunda yapılacak olan çalışmaların kara kökenli, deniz
kökenli gibi ayrımlara tabi tutulmadan birbirini tamamlayıcı ve destekleyici bir yapıda
sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Kooperatifler aidiyet duygusu ve ortaya çıkan faydadan
ortak yararlanma gibi prensiplere sahip olması, kooperatife kurucu ya da üye olarak katılım
sağlayan altı ülkenin zamanla sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarına da olumlu katkılar
sağlayacağı öngörülebilir. Bu bağlamda önerinin temel amacı çevresel sorunlarla mücadele de
dayanışmayı merkeze alarak çevre korumayı en üst seviyeye taşımaktır. Bunu amaca yönelik
önerilen Çevre Koruma Kooperatifleri;
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Başta bölgesel daha sonra küresel bir aktör olarak çevre koruma politikalarını
kooperatif aracılığıyla sunacak, oluşturulacak olan ulusal ve uluslararası yasal
mevzuat sınırları dahilinde kıyı ülkelerinin siyasi, idari ve toplumsal yapılarıyla
bütünleşecek,
Öncelikle kıyı ülkelerin vatandaşları olmak üzere ve dolaylı olarak da olsa çevre
kirliliğinden etkilenen bütün canlılara uluslararası kalite standartlarını sağlayan
hizmet sunacak,
Çevresel sorunlarla mücadelede bütüncül, etkin ve sürdürülebilir plan oluşturacak,
Bölgesel ölçekte elde edilen karın eşit bölünmesini sağlayacak
Yerel ve uluslararası alanda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin oluşmasına katkı
sağlayacak,
Demokratik yönetim ve katılım ilkelerini uygulayacak,
Faaliyetlerinde dezavantajlı kişi ve gruplara istihdam olanağı sağlayacak,
Gönüllü ve esnek katılım biçimleriyle zorunluluğun getirdiği hantallaşmayı ortadan
kaldıracak,
Uygulanabilirliği açısından Karadeniz Havzası ile sınırlı kalmayıp dünya da ihtiyaç
duyulan herhangi bir bölgede o lokasyonun yerel özelliklerine göre dönüşümleri
yapılarak küresel bir fayda gerçekleşmesine olanak sağlayacak,
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•

Son olarak çevre koruma dışında eğitim, ekonomi ve istihdam gibi konularda da
etkinliğini göstererek uluslararası alanda çevresel ve toplumsal bir dönüşüm hareketi
başlatacaktır.

5. SWOT Analizi
Önerilen sistemin güçlü bir temele dayanması için yapılan çalışmada SWOT analizi
yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem, önerinin güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve
fırsatlarını sistematik bir şekilde işleyerek çalışmanın uygulanabilirliğinin arttırılması, yaygın
etkisinin çoğaltılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi temel amaçlara sahiptir.
Güçlü yönler
•
•
•
•
•

G1. Türkiye ve dünyada kooperatifçiliğin uzun bir geçmişe sahip olması.
G2. Ulusal ve uluslararası mevzuatta kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik
hükümlerin bulunması.
G3. Çeşitli sektörlerde kooperatifçilik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi.
G4. Asıl hedefin kamu yararı olması, kâr amacı güdülmemesi.
G5. Çok paydaşlı yönetim anlayışı.
Faaliyetlerin güvenilirliğini ve uygulama
hızını arttırır
Farklı alanlarla eklemlenerek etkinlik
G3
alanını arttırır
Toplumsal katılımın yüksek olması sağlar
G4
Sorunların çözümünde ve yönetimde farklı
G5
görüş ve grupların yer almasını sağlar
Tablo 2. Güçlü Yönler ve Sisteme Sağlayacağı Olumlu Katkılar

Zamanın Etkin
Kullanımını
Sağlayan ve
Çalışmanın
Bütünlüğünü
Koruyan Unsurlar

G1, G2

Zayıf Yönler
•
•
•
•

Z1. Kıyı ülkelerini siyasi çıkarlar sebebiyle bir araya getirilmesinin zorluğu.
Z2. İnsanların kooperatifçilik hakkındaki bilgi eksikliği.
Z3. İnsanların çevre konusunda duyarsızlaşması.
Z4. Türkiye’de sosyal kooperatifçilik adı altında yasal bir mevzuatın bulunmaması.
Ülkelere oluşacak olan ortak faydanın
siyasi çıkarlardan üstün olduğuna ikna
Z1
edilmesi.
İyileştirilerek
İnsanlara çevre koruma ve kooperatifçilik
Önerinin
konularında bilgilendirici seminer gibi
Güçlenmesini
Z2, Z3
programlar düzenlenmesi.
Sağlayacak
Unsurlar
Türkiye’de yasal mevzuatın oluşturulması
için üst yönetimlerle görüşmelerin
Z4
yapılması ve ikna edilmesi.
Tablo 3. Zayıf Yönler ve İyileştirilerek Önerinin Güçlenmesini Sağlayacak Unsurlar

Fırsatlar
•
•
•

F1. Dezavantajlı gruplara istihdam oluşturması.
F2. Kooperatifçilik ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlaması.
F3. Dünya da diğer bölgelerin örnek alacağı ve etkisinin daha geniş alana
yayılabileceği bir öneri olması.
Etkinliği ve
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faaliyetlerde istihdam edilen kişilerin
topluma geri kazandırılması
Kooperatifçilik ve çevre bilincinin
oluşturulmasıyla olumlu geri dönüşlerin
F2
artması sürdürülebilirliğin sağlanması
Oluşan faydanın sadece Karadeniz
F3
Havzası ile sınırlı kalmaması
Tablo 4. Fırsatlar, Etkinliği ve Faydanın Yayıldığı Alanı Arttırıcı Unsurlar

Faydanın
Yayıldığı Alanı
Arttırıcı Unsurlar

Tehditler
•
•
•

T1. Devlet ve toplum desteğinin kooperatiflere olan etkisinin azalması.
T2. Coğrafi alanla sınırlı bir öneri olması
T3. Ekonomik gerekliliklerin sağlanamaması.
İlginin canlı tutulabilmesi için eğitici ve
ilgi çekici faaliyetlerin planlanması
Farklı bölgelere uygulanabilmesi için
esnek kurallar belirleyerek gerekli
T2
dönüşümün sağlanması
Uygulama öncesinde mali hesaplamaların
eksiksiz yapılması ve gerekli desteğin en
T3
başta üye ülkelerden talep edilmesi
Tablo 5. Tehditler ve Alınabilecek Önlemler
T1

Alınabilecek
Önlemler

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çevresel sorunlar geçmişten günümüze kadar her dönemde ve birçok alanda etkisini
göstermiştir. Özellikle sanayi devrimiyle başlayan teknolojik dönüşüm, üretim ve tüketim
alışkanlıklarındaki değişim çevre tahribatını arttırmış ve yeni çevre koruma politikalarını gün
geçtikçe daha da gerekli kılmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için özel ve kamu sektörü tarafından
mikrodan makro ölçeğe kadar bir çok çalışma geliştirmiştir. Bununla birlikte her bölge
kendine has özellikleri sebebiyle farklı ancak birbirleriyle ilişkili çevresel problemlerle
mücadele etmektedir. Bu bölgelerden biri de kapalı bir deniz olması, enerji dağıtımını
gerçekleştiren boru hatlarını içinde bulundurması ve deniz taşımacılığında önemli rol
oynaması gibi özelliklerinin güçlüğünü yaşayan Karadeniz Havzası’dır. Çalışmanın önceki
bölümlerinde de belirtildiği gibi havzadaki çevre problemleriyle mücadele edebilmek için
çalışmalar gerçekleştirilmiş ancak sorunları ortadan kaldırma konusunda yeterli olmamıştır.
Bu araştırmada, bölgenin çevre koruma çalışmalarına destek olmak ve çevresel bozulmaların
önüne geçmek için Karadeniz Havzası’nda uygulanacak olan bir kooperatifçilik modeli
önerilmiştir. Dünya da örnekleri yer alan sosyal kooperatifçilik modelinin bir çeşidi olan
Çevre Koruma Kooperatifi ekonomik, toplumsal, siyasi ve özellikle çevre alanında önemli bir
rol üstlenecektir.
Kooperatifçilik ve çevre arasındaki yadsınamayacak olan temel benzerlik (her ikisinin de
dayanışma temelli olması) bu model önerisinin sağlayacağı faydanın boyutunu gözler önüne
sermektedir. Gerek ulusal gerek uluslararası alanda uygulanan sosyal kooperatifçilik
faaliyetleri, bulundukları toplumların gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. İstihdam
oluşturma, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteren sosyal
kooperatifler nicelik olarak az da olsa İtalya örneğindeki gibi çevre alanında da yer edinmeye
başlamıştır. İşte bu çabanın Türkiye’ye hatta Karadeniz Havzası’ndaki diğer ülkelere
yansıması olarak kabul edilebilecek olan Çevre Koruma Kooperatifi önerisi hem sosyal
kooperatifçilik hem de çevre alanında önemli bir adım olacaktır. Başta özellikle Türkiye’de
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yasal mevzuatın oluşturularak çalışmalara başlanması ve bu çerçevede devam ederek sonuca
ulaşılması hedeflenmektedir. Önerilen modelin SWOT analizi yöntemiyle değerlendirilmesi,
belirlenen güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları bölgesel hatta küresel bağlamda
değerlendirerek ve bunun sonucunda çevre hizmeti sunarak kültürel, ekonomik, sosyal ve
çevre konularında önemli faydalarla karşılaşılabilecektir.
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BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK YATILI BÖLGE OKULLARININ KURULUŞ
AMAÇLARI VE KURULMUŞ OLDUKLARI BÖLGE HALKI TARAFINDAN
ALGILANIŞI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR İNCELEME: HALKAPINAR ÖRNEĞİ
Betül ÇENTELİ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
ORCID: 0000-0001-6579-5906
ÖZET
Eğitim bir toplumsal yapı içerisinde geniş bir alanı kapsamakla birlikte toplumun gelişmişlik
düzeyini de etkileyen önemli bir kurumsal yapıdır. Bu nedenle de eğitim bir yandan anne ve
babanın görevi olarak kabul edilmekte diğer yandan günümüz şartlarında devlet kontrolüne
alınarak eğitim de birlik sağlama girişimleri içerisinde kurumsal olarak çeşitliliğinde de artış
gözlemlenmektedir. Günümüzde eğitim kurumlarının çeşitliliğindeki bu artışa karşın zorunlu
eğitim çağındaki nüfusun sayıca azlığı, dağınık yerleşim yerlerinin varlığı gibi birçok nedene
bağlı olarak “Taşımalı Eğitim” ve “Yatılı Eğitim” in işlevsel yapıda olduğu birçok yerleşim
yeri de bulunmaktadır. Bu yerleşim yerlerinden biri de Konya ilinin Halkapınar ilçesidir.
Halkapınar ilçesinin 2021 nüfus bilgilerine göre toplam nüfusu 3974 kişi olmakla beraber
Halkapınar ilçesine bağlı 17 mahalle de zorunlu eğitim çağında olan yalnızca 433 öğrenci
bulunmaktadır. Bu öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamak için ise 3 ilkokul, 2 İmam Hatip
Ortaokulu, 1 Yatılı Bölge Okulu ve 1 Çok Programlı Lise bulunmaktadır.
Konya ilinin Halkapınar ilçesinde yer alan 17 mahalle de Yatılı Bölge Okulları’nın bölge
halkı tarafından konumlandırılmış olduğu yeri irdelemek amacıyla araştırma yapılmıştır. Basit
tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenmiş olan örneklem grubunu 721 kadın 879 erkek ile
elektronik ortamda hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmada elde edilen
verilere göre bölge halkının Yatılı Bölge Okulu hakkındaki görüşlerinin daha önce Yatılı
Bölge Ortaokulu’n da kendilerinin ya da birinci derecede yakınlarının eğitim alıp almadığına
göre değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca Yatılı Bölge Okulları’nın toplumsal ve
kültürel değerler içerisinde yer alan doğru sözlü olma, büyüklere saygılı olma, küçüklerini
koruma, paylaşımcı olma, hem kendisinin haklarının hem de kendisi dışındaki canlıların
haklarını bilmenin yanı sıra bunların korunmasında aktif rol alma gibi birçok değerin
pekiştirilmesinde önemli bir konumda yer aldığını ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yatılı Bölge Okulu, Toplumsal Değer, Halkapınar

A SOCIOLOGICAL REVIEW OF THE ESTABLISHMENT GOALS OF BOARDING
DISTRICT SCHOOLS AS AN EDUCATIONAL INSTITUTION AND THE
PERCEPTION OF THEM BY THE PEOPLE OF THE REGION IN WHICH THEY
WERE ESTABLISHED: THE EXAMPLE OF HALKAPINAR
ABSTRACT
Education is an important institutional structure that covers a wide area within a social
structure, but also affects the level of development of society. For this reason, education is
considered as the duty of parents on the one hand, and on the other hand, education is taken
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under state control in today's conditions and an increase in institutional diversity is observed
in attempts to ensure unity. Today, despite this increase in the diversity of educational
institutions, the lack of compulsory education age of the population in numbers, scattered
settlements depending on many reasons such as the presence of “schooling” and “Boarding
training” there are many settlements in the functional structure. One of these settlements is
Halkapınar District of Konya province.
According to the 2021 population information of Halkapınar district, the total population is
3974 people, but there are only 433 students who are of compulsory education age in 17
districts of Halkapınar district. To meet the educational needs of these students, there are 3
primary schools, 2 Imam Hatip Secondary Schools, 1 boarding District School and 1 MultiPurpose High School.
17 districts in Halkapınar District of Konya province were also investigated in order to
examine the place where boarding District schools were located by the people of the region. A
questionnaire prepared electronically with 721 women and 879 men was applied to the sample
group determined by the simple random sample Method. According to the data obtained in
this study, it was found that the views of the people of the region about the boarding school
varied depending on whether they or their first degree relatives were educated at the boarding
school. Also within the social and cultural values of boarding schools to be truthful, to be
respectful to adults, protection of minors, being collaborative, both living outside their own
rights and their own rights to know, as well as taking an active role in their protection of
values that are situated at an important location such as in the reinforcement has revealed.
Keywords: Education, Boarding School, Social Value, Halkapinar
1. GİRİŞ
Çalışmanın konumlandırılmış olduğu noktayı Genel Sosyoloji ve Sosyoloji biliminin ana
teması olan “Toplumsal Tahayyül” oluşturmaktadır. Bu nedenle de konunun bütüncül bir
yaklaşım ile irdelenmesi söz konusu olmaktadır. Bilindiği üzere her ne kadar sosyoloji
biliminin merkezi noktasında toplum yer alıyor olsa da asıl mesele toplumsal ilişkilerin dün,
bugün ve yarın bağlamında geçirmiş olduğu değişimlerin çözümlenmesidir. Bu nedenle de
sosyoloji bir yandan pozitif bilimlerde olduğu gibi birikimli ilerlemekte diğer yandan da
zamandan zamana toplumdan topluma bir değişkenlik göstererek nevi şahsına münhasır bir
oluşum sergilemektedir.
Eğitim de eşitlik ilkesine göre devlet tarafından zorunlu eğitim on iki yıla çıkarılarak okul
bulunmayan yerleşim yerlerindeki zorunlu eğitim yaşındakilerin eğitime devam edebilmeleri
sağlanarak okul bulunan en yakın yerleşim yerlerinde eğitimlerine devam edebilmeleri için
“Taşımalı Eğitim” ve “Yatılı Eğitim” sistemi getirilmiştir. Taşımalı Eğitim Sistemi'nde çocuk
her akşam evine gelmekte iken Yatılı Eğitim Sistemi'nde ise bunu yapamamaktadır. Taşımalı
eğitim İlköğretimin ilk dört sınıfına devam eden öğrenciler için Yatılı Eğitim ise İlköğretim
beşinci sınıfla başlayan ve ondan sonraki eğitim süresince çeşitli formlarda süregelen bir
süreci ifade etmek için kullanılan kavramlardır. Bir eğitimin taşımalı mı yoksa yatılı mı
verileceğini etkileyen en önemli etkenlerden biri de okula devam edecek olan öğrencinin
devam etmekte olduğu sınıftır. Günümüzde “Yatılı Eğitim” İlköğretimin ikinci dört yıllık
kademesinin başlangıcı olan 5. Sınıf ile başlamaktadır.
Bu konu seçilirken Konya iline bağlı Halkapınar ilçesinin seçilme nedeni burada tarım ve
hayvancılığın yapılmasının bir sonucu olarak çocuğun üretici konumda yer alması durumudur.
Ayrıca Konya iline bağlı olan Halkapınar ilçesi konumlandırılmış olduğu nokta itibariyle
dağlık ve ulaşım imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu bir bölgedir. Buda bölgenin ekonomi
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alanında olduğu gibi eğitim alanında da ilerlemesinin önünde önemli bir set oluşturmaktadır.
Halkapınar’daki dağınık yerleşim yerleri ve zorunlu eğitim çağındaki nüfusun azlığı gündüzlü
eğitimin yanı sıra taşımalı ve yatılı eğitiminde işlevsel olmasını sağlamıştır.
2. YATILI EĞİTİM ve YATILI BÖLGE OKULLARI
Yatılı eğitim, gündüzlü ve taşımalı eğitiminde başlıca amacı olan “eğitimin her bir bireye
ulaştırılması amacı” ile kurulmuş olan eğitim kurumlarından olmasına karşılık gerek yerleşim
yerinde eğitim alacak olan nüfusun azlığı gerekse coğrafi nedenlerle gündüzlü ve taşımalı
eğitime elverişli olmayan yerleşim yerlerinde alternatif olarak oluşturulmuş olan eğitim
kurumlarıdır. Bu eğitim kurumlarını diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özellik
okulun çocuğun ‘eğitim’ ihtiyacını karşılamasının yanı sıra ‘barınma’ ihtiyacına da cevap
vermesidir. Yatılı eğitim kurumlarında çocukların gündüzlü ve taşımalı eğitime göre daha az
evlerine gitmeleri ve aile ortamından daha az bulunmaları ailenin çocuk üzerindeki görev ve
sorumluluklarını kısmi olarak yatılı eğitim kurumlarına aktarmalarına yol açmıştır.
Ülkemizde yatılı eğitim sisteminin tarihsel gelişimine baktığımızda ilk örneklerinin batılı
ülkelerde olduğu gibi dini eğitimin temeli sayılabilecek medreseler ile başlamış olduğunu
söylememiz mümkündür. Medreselerin kuruluşu Karahanlılar ile başlamış daha sonraları
Semerkant, Buhara, Taşkent, Balasagun, Yarkent, Kaşgar gibi önemli kentlere yayılım
göstermiştir (Akyüz 2008’den akt. Çetinkaya, 2013: 12). “Selçuklular da ise medreseler
Nizamiye Medreseleri adıyla ilk olarak (1065) Bağdat’ta eğitim ve öğretime açılmış ve kısa
zamanda buradan Basra, İsfahan Nişabur gibi önemli kentlere yayılarak genişlemiştir.
Nizamiye Medreselerinin en önemli özelliği yatılı, burslu ve parasız olmasıdır (Sakaoğlu,
1991: 16). Bu okullarda yoksul ve yetenekli öğrenciler topluma kazandırılmak amacıyla
okutulmuştur (Akyüz 2008’den akt. Çetinkaya, 2013: 12).
Günümüze kadar geçen süreç içerisinde yatılı eğitim, amaç ve yöntemlerinin yanı sıra
kurumsal yapısı, kapsadığı alan ve hitap ettiği nüfusun nitelikleri gibi birçok değişikliğe
uğramıştır. Öyle ki günümüzde verilmekte olan yatılı eğitim dini eğitim ile
sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yelpazede kendisini var ederken aynı zamanda Millî
Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yönetmeliklere çerçevesinde belirli standartlara sahip
bir bütünlük içerisinde resmî kurumlardan olan İlköğretim ve Ortaöğretim eğitimini içerisine
alan “Pansiyonlu Okullar” ve Yatılı Bölge Okulları”nın yanı sıra özel okullar statüsünde yer
almakta olan ücretli, burslu Kolejler ve kolej eğitimi vermesine karşılık tamamen burslu
öğrencilere eğitim vermekte olan “Darüşafaka” gibi resmi, özel ve sivil toplum örgütü
niteliği taşıyan kurumlar olarak da bir çeşitliliğe sahiptir.
Kırımoğlu, Çokluk ve Yıldırım’a (2010: 102) göre; “Yatılı ilköğretim bölge okulları genel
yapısı itibariyle öğrencilerin uzak yerleşim bölgelerinden gelerek eğitim öğretimlerini
tamamlamaya çalıştıkları okullardır”. Yördem’e (2009: 3) göre de; “Yatılı bölge okulları,
nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köylerin gruplaştırılarak ilköğretim bölge ve bunlara
bağlı pansiyonlu öğretim kurumlarının kurulamadığı bölgelerde eğitim ve öğretim
faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla varlık gösteren mecburi ilköğretim kurumlarından
biridir”.
Yatılı Bölge Okulları’nın tarihine baktığımızda Cumhuriyetin ilk yıllarında projeler önerilerek
hayata geçirilmek istendiğini ancak kuruluşu ile ilgili bazı kaynakların 1939 yılını işaret
ederken bazı kaynakların ise 1942 yılını işaret etmesi nedeniyle kesin bir tarih belirtmenin
mümkün olmamasına karşılık 4-14 Şubat 1953 tarihleri arasında gerçekleşen V. Milli Eğitim
Şûrası”n da “Çeşitli sebeplerle henüz ilkokul açılmamış, birbirine yakın küçük köylerin
bulunduğu yerlerde pansiyonlu ve yatılı ilkokullar, gündüzlü bölge okulları açılması, gezici
öğretmenlikler ihdası derpiş edilmiş ve okulun faaliyetini istihsal hayatının icaplarına
uydurmak üzere mevsiminde yayla, otlak ve bağlara taşınan köylerin okullarının da oralarda
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vazifelerine devam etmeleri dikkate alınmıştır.” cümlesi ile karşılaşılmış olması yatılı
okulların
bu
tarihten
önce
işlevsel
olduğunun
göstermektedir
(https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164807_5_sura.pdf).
15. şurada da “küçük yerleşim yerlerindeki öğrencilerin 8 yıllık zorunlu ilköğretimden
yararlanabilmeleri için taşımalı, YİBO ve pansiyonlu okul sistemlerinden yararlanılmalıdır”
kararı alınmıştır (MEB, 1996: 198).
Günümüzdeki YBO’lara benzer ilk okulun eğitime başlaması ise 1959 yılında gerçekleşmiştir.
Afganistan getirilen 9 erkek öğrenci Adana Ceyhan’ın Mustafabeyli kasabasındaki Bölge
Yatılı Erkek Okulu’na yerleştirilmiştir (Gülbeyaz 2006’danakt. Köroğlu, 2009: 33). 19631964 eğitim-öğretim yılından itibaren de kız öğrenciler alınmaya başlanmıştır. Sonraki
dönemde ise 1973 yılında 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 25. maddesi
çerçevesinde YİBO ve PİO’ların açılmasına devam edilmiştir (MEB, 2008’den akt. Yılmaz,
2012: 662).
1-5 Kasım 2010 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan 18. Şûra da da “Ortaöğretime erişimde
güçlük yaşayan çocukların erişimlerini kolaylaştırmak için mevcut pansiyonların kapasiteleri
artırılmalı, kapanma durumunda olan yatılı ilköğretim bölge okulların (YİBO) dan uygun
olanların ortaöğretim pansiyonlarına dönüşümü sağlanmalı ve kız çocuklarının erişiminin
sağlanması
için
gerekli
tedbirler
alınmalıdır”
kararı
alınmıştır
(
https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29170222_18_sura.pdf). Ancak bu karara
karşılık Grafik 1’de de görüldüğü üzere YBO’ların sayılarındaki düşüşe paralel olarak Grafik
2 de gösterildiği üzere öğrenci sayılarında da genle bir düşüş görülmektedir. Öğrenci
sayılarındaki düzenli düşüşe uymayan 2009-2010 ve 2013-2014 öğretim yıllarında ise
kapatılan okulların öğrencinin diğer okullara kaydırılmasının büyük etkisinin olduğunu
söylemek mümkündür.
Grafik 1: Türkiye’deki Yatılı Bölge Okulu Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
800
603

603

600

593

574

539

495

454

429

400

387

341

322

312

304

302

200
0

Okul Sayısı
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2017

2018-2019

2019-2020

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı 2006-2020 Resmi İstatistik Verileri’nden derlenmiştir.
(https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64).
Grafik 2: Yatılı Bölge Okulu Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
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Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı 2006-2020 Resmi İstatistik Verileri’nden derlenmiştir
(https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64).
Günümüzde Yatılı Bölge Okulları’nın da öğrenci kabulü ve işleyişi Millî Eğitim Bakanlığı
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre gerçekleşmektedir.
Günümüzde Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nın kuruluşunda ve sürekliliğinde en önemli
etkenlerden biri, okulsuz yerleşim bölgelerine eğitim hizmeti götürmek ve burada ilkokul
çağına gelmiş olan çocuklara eğitim-öğretim olanağını sağlamaktır. Bu sayede, maddi
yetersizlik ya da imkansızlıklar doğrultusunda okula gidemeyen çocukların eğitim ve öğretim
görmesini sağlayarak, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği ilkesini gerçekleştirmiş olmaktadır
(Yördem, 2009: 4).
Bir diğer önemli etken ise, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst
öğrenime hazırlamak, kendi haklarının bilincinde olma ve başkalarının haklarına saygı
gösterme, doğayla uyumlu yaşama, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran; iş birliği içinde çalışıp
hoşgörülü ve paylaşmayı bilen; dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek gibi
çok çeşitli işlevleri de bulunmaktadır. Yani Yatılı Bölge Okulları’nın amacı öğrencilere bilgi
stoku yapmanın ötesinde toplumla uyumlu kültürel bir bütünlük içerisinde var olan bireyler
yetiştirmektir.
Burada değinilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Oda günümüzde Yatılı Bölge
Okulları’na yalnızca yatılı kalan öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumu olmaktan çıkmış,
merkezi yerleştirme ile gündüzlü öğrencilere de kapılarını açmış olmanın yanı sıra boş
kontenjan olması şartı ile gündüzlü öğrencilerden yatılı öğrenci kaydı da yapılabilmesidir.
Diğer bir deyişle Yatılı Bölge Okulları’na öğrenci kayıtları; gündüzlü, yatılı ve burslu, yatılı
ve ücretli olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir.
Yatılı Bölge Okulları’nda “burslu yatılı” olarak kalmakta olan öğrencilerin her türlü
ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmanın yanı sıra öğrencilere çok cüzi bir miktar da olsa
cep harçlığı verilmektedir. Öğrenciler yatılı kaldıkları süre içerisinde her türlü ihtiyaçlarını
okulları tarafından sağlanıyor olması ailelerin çocuğun eğitimindeki otorite figürü
olmalarından kaynaklı görev ve sorumluluklarının bir kısmını yatılı okulda görevli olan başta
öğretmenleri, müdürleri gibi idari personelin yanı sıra aşçı, bekçi gibi yardımcı personele
devretmelerine yol açmaktadır. Örneğin, bu okullarda çocuklar hasta olduklarında ailelerinden
önce öğretmenleri hastalıklarını fark ederek müdahale için gerekli adımları atmakla yükümlü
olurlar. Çocukların YBO’larda yataklarını düzenli tutma, kıyafetlerini katlama, zamanında
uyanma ve derse hazırlık yapma, konuşurken söz isteme, büyüklerine saygılı olma,
yardımsever ve dürüst olma gibi hayatlarını idame ettirmiş oldukları toplumsal yapı da var
olan norm ve değerlerle şekillenmiş davranış kalıplarını pekiştirirler.
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Yatılı Bölge Okulları’nın kuruluşunda ve günümüze kadar gelen süreç içerisinde sayılarının
azalmış olmasına karşılık hâlâ işlevsel bir konumda yer almasının birbiriyle ilişkili coğrafi,
ekonomik, siyasî, sosyokültürel ve ailesel sebepler olmak üzere başlıca beş önemli sebebi
bulunmakla beraber bu sebepler içerinde en etkili ve aşılmasının en zor olduğu sebep coğrafi
sebeplerdir.
Grafik 3: Yatılı Bölge Okulları’nın Bölgelere Göre Dağılımı
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Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Okullar ve Diğer
(https://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/index.php).

Kurumlar’dan

Derlenmiştir

Ülkemiz 36- 42 Kuzey Paralelleri ile 26-45 Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.
Gerçek alanı 814.578 km iken engebeli ve dağlık alanların fazla olması nedeniyle iz düşüm
alanı 779.452 km’dir. Ülkemizi engebeli ve dağlık olmasının yol açtığı birçok olumsuz
sonucunun bulunduğu bilinen bir gerçekliktir. Bu olumsuz sonuçlardan bir tanesi de nüfusun
azlığı nedeniyle okul bulunmayan yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul bulunan yerleşim
yerlerine taşınması ile ilgili ilgili sorunlardır. Ülkemizde dağlık alanların fazla olması ve kış
şartlarının ulaşım sorunlarını olumsuz etkilemesi Yatılı Okulları’nın günümüzde sayılarının
azalmasına karşılık hâlâ işlevsel konumda yer almasındaki coğrafi etkenlerden başlıcalarıdır.
İkinci önemli sebep ekonomik sebeplerdir. Öyle ki bazı yerleşim yerlerinin coğrafi özellikleri
ulaşımı kısıtlamasının yanı sıra taşımalı eğitime harcanan ücretin yatılı eğitime harcanan
ücretten daha fazla olmasına da yol açmaktadır. Bu ve buna benzer durumlarda taşımalı
eğitim yerine yatılı eğitim kurumlarına öğrenciler yönlendirilebilmektedirler.
Üçüncü önemli sebep siyasî sebeplerdir. Daha önceki sayfalarda değinmiş olduğum gibi
devlet yani siyasî otorite hem ülke içinde kalkınmasının hem de kendisi dışındaki ülkelerle
rekabetini sağlamak için eğitimi ekonomik bir araç olarak kullanmaktadır. Bunu yaparken de
her ne kadar mümkün olmasa da temelde bütün yurttaşlarına eşit imkânları sunma eğiliminde
görünür. Zorunlu eğitim süresince çocukların ücretsiz kitap dağıtımı bu eşitlik söyleminin bir
sonucu olarak karşımıza çıkar.
Dördüncü önemli sebep ise sosyokültürel sebeplerdir. Sosyokültürel yapı içerisinde özellikle
kız çocuklarındaki okullaşma oranlarında gözlemlenen düşüklüğün ana sebeplerinden biri
toplumsal yapı içerisinde kız çocuklarının “okula gitmesine” dair olumlu verilerin
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bulunmamasının uzak yerleşim yerlerinde konumlandırılmış olan okullarla daha da sıkıntılı
bir hâl alması ile ilişkilidir.
Beşinci önemli sebep ise ailesel sebeplerdir. Aile içerisinde yaşanılan toplumunun etkisi ile
gözlenebilen sebeplerin olabileceği gibi ailenin çocuklarını okula gönderme konusunda maddi
sıkıntılar yaşaması nedeniyle erkek çocukların erken yaşta hayata atılma gerekliliği, kız
çocuklarının erken yaşta evlendirilmeleri ya da ebeveynlerin çocukları üzerinde olumsuz rol
model olmalarından kaynaklanan çocukların suça bulaştırılması sıralanabilir.
3. HALKAPINAR’IN GENEL ÖZELLİKLERİ
3.1. Halkapınar Tarihi
Halkapınar, Ön Hititler tarafından M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında merkezi İvriz olarak
kurulmuştur. Daha sonraları Tuvana Kırallığı, Asurlular, Romalılar, Bizans, Abbasîlere de ev
sahipliği yapmıştır. 1077 yılında Selçuklulara 1276 yılında Karamanoğulları’na ve 1468
yılında
da
Osmanlı’ya
bağlanmıştır
(https://www.konyakultur.gov.tr/index.php?route=modules/towns&town_id=28).
Kurtuluş savaşından sonra Halkapınar; Konya İli, Ereğli İlçesine bağlı bir Nahiye olarak,
1954 yılında kurulan belediye teşkilatı ile de bir Kasaba olarak örgütlenmiştir. İlçenin Zanapa
olan eski ismi 1962 yılında değiştirilerek bugünkü Halkapınar adını almıştır
(https://www.konyakultur.gov.tr/index.php?route=modules/towns&town_id=28).
Halkapınar, 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçe, 31.03.2014 tarihinde 6360 sayılı
Kanunla Büyükşehir Belediyesine bağlanmış ve 15 adet köy yerleşim yeri mahalleye
dönüştürülmüştür
(https://www.konyakultur.gov.tr/index.php?route=modules/towns&town_id=28). Günümüzde
Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı 17 mahalleli bir ilçedir.
3.2. Halkapınar’ın Coğrafi Özellikleri
Halkapınar, Konya’nın en doğusunda yer alan ilçesi olmakla beraber Konya iline olan
uzaklığı ortalama 168 km’dir. Gerçek alanı 605 km2 İzdüşüm alanı ise 468,40 km2’dir.
Yüzölçümü ile Türkiye’nin 513. Konya’nın ise 23. Büyük ilçesi konumundadır. “İlçenin,
kuzeyinde Ereğli, güneyinde Mersin ili, batısında Ayrancı ile yine Ereğli İlçesi ve doğusunda
Niğde ili Ulukışla ilçesi bulunmaktadır” (Halkapınar İlçe Raporu 2019 :4). İlçe genelinde
toplam 17 mahalle bulunmaktadır. Mahallerin Halkapınar’ın merkez konumunda yer alan
Bahçelievler Mahallesi’ne olan uzaklıkları Grafik 4’te verilmiştir.
Grafik 4: Halkapınar İlçe Merkezinin Mahallere Olan Uzaklık Dağılımı (km)
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Kaynak: Google Maps Verilerinden Derlenmiştir.
Grafik 4’e göre; İlçe merkezine en uzak konumda yer almakta olan mahalle 36 km ile
Delimahmutlu Mahallesi en yakın konumda yer alan mahalle ise 650 m ile İvriz Mahallesidir.
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İlçede ulaşım oldukça kısıtlı olarak gerçekleşmekle birlikte tek ulaşım kara yolu ile
sağlanmaktadır. Kara yolu ile sağlanan ulaşım ise mahalleler arası virajlı ve dar olan yollar
nedeniyle tehlikeler arz etmektedir. Ayrıca Halkapınar ilçesine en yakın olan Ereğli ilçesine
ulaşımı saat başı kalkan toplu taşıma ile gerçekleştirilirken İvriz, Yassıkaya ve Nernek
mahalleleri ile Halkapınar ilçe merkezinin ulaşımında toplu ulaşım vasıtalarına ihtiyaç vardır
(Halkapınar İlçe Raporu, 2019: 21).
3.3. Halkapınar’ın Demografik Özellikleri
İlçenin son 10 yıl içerisindeki nüfus değişimi Grafik 5’te gösterilmiştir. TUİK’ten elde edilen
bu bilgilere göre son on yıl içerisindeki en yüksek nüfus 4930 kişi ile 2012 yılına en düşük
nüfus ise 3974 kişi ile 2020 yılına aittir. 2020 yılına ait toplam nüfusun yaş dağılım tablosu
ise Grafik 6’da verilmiştir.
Grafik 5: İlçe Toplam Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı
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Kaynak: (https://www.nufusu.com/ilce/halkapinar_konya-nufusu)

Grafik 6: 2020 Toplam Nüfusun Yaş Dağılımı
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Kaynak:
TÜİK,
2020’den
https://www.endeksa.com/tr/analiz/konya/halkapinar/demografi

akt.

2020 yılı verilerine göre Halkapınar’da 65 yaş ve üstü nüfus, toplam nüfusun %19,20’sini
oluştururken, 50-54 yaş arasındaki nüfus %8,48’ini, 15-19 yaş arasındaki nüfus ise %8,03 ünü
oluşturmaktadır. İlçede genç nüfusun düşük olmasının en önemli nedeni istihdam imkânın
kısıtlı olmasıdır.
Grafik 7: Toplam Nüfusun Mahallere Göre Dağılımı
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Kaynak: https://www.nufusune.com/halkapinar-ilce-nufusu-konya
Grafik 7’de belirtildiği üzere, toplam nüfusun %29,74’ü Bahçelievler Mahallesinde ikamet
etmekteyken, %8,43’ü de Seydifakılı Mahallesinde ve %6,90’nı da Delimahmutlu
Mahallesinde ikamet etmektedir.
3.4. Halkapınar’ın Ekonomik Özellikleri
İlçenin en büyük ekonomik gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. “Halkapınar ilçesinde, 2018
yılında, tarım alanlarının 32.423 dekarlık alanını tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı
oluşturmaktadır. Ardından 12.554 dekarlık nadas alanı gelmektedir. Üçüncü büyük tarım
alanını ise 8.561 dekarlık alanla meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı oluşturmaktadır”
(Halkapınar İlçe Raporu, 2019: 13). Üretilen başlıca meyveler; üzüm, beyaz ve kırmızı kiraz,
beyaz şeftali gelmektedir.
İlçe tarıma elverişli havzada yer almış olmasına ve organik meyve yetiştiriciliği konusunda
uygun imkanların bulunmasına karşılık gerek ilçede tarım ve hayvancılığın düzenli
yapılmaması gerekse Kiraz, vişne, ceviz, elma, üzüm gibi meyvelerin il merkezine uzaklık ve
ulaşım imkanlarındaki elverişsizlik nedeniyle pazarlanmasında sorunlar yaşanması
ekonominin inişli çıkışlı olmasına yol açmaktadır.
Halkapınar ilçesi gerek tarihi kalıntılar gerekse doğal güzellikler bakımından oldukça zengin
bir bölgedir. İlçede bulunan, Kızlar Oğlanlar Kaya Anıtı ve Manastırı, İvriz Kaya Kabartması,
Kayasaray Kalesi ve Mağarası, Anaru Antik Kenti, İvriz Kalesi, İvriz Barajı, Tont Kalesi
bölgenin turizm açısından önemli yerleşim yerleridir. Turizm imkanlarının oldukça fazla
olmasına karşılık bölgenin tanımının yeterli düzeyde olmaması, konaklama imkanlarındaki
yetersizlikler ve asfaltlı yolların azlığının getirmiş olduğu ulaşım engelleri bölgenin turizm
temelli ekonomisinin gelişiminin yeterli düzeye çıkartılamamasının önündeki önemli engeller
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca İlçede her yıl üzüm şenlikleri yapılmaktadır.
3.5. Halkapınar’ın Eğitim İmkanları
Grafik 8: Mahalle ve Eğitim Düzeylerine Göre Öğrenci Dağılımı
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Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Okullar ve Diğer
(https://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/index.php).

Kurumlar’dan

Derlenmiştir

Halkapınar ilçesine bağlı 17 mahalle de zorunlu eğitim çağında olan toplam 433 öğrenci
bulunmaktadır. Bu öğrencilerden Bahçelievler Mahallesi’nde Atatürk İlkokulu’na devam eden
114, Halkapınar Yatılı Bölge Okulu’na devam eden 83 ve Arif Arık Çok Programlı Anadolu
Lisesi’ne devam eden 88 öğrenci bulunmaktadır. Bu okullardan Halkapınar Yatılı Bölge
Okulu uzak mahallelerden öğrencilere yatılı imkânı sunarken, yakın mahallelerden gelen
öğrencilere de gündüzlü ve taşımalı eğitim imkânı sunmaktadır. Çakılar Mahallesi’nde
Çakılar İlkokulu’na devam eden 35 ve Çakıllar Aydos İmam Hatip Ortaokulu’na devam eden
54 öğrenci bulunmakla birlikte Lise eğitimi çağındaki nüfus için eğitim taşımalı olarak
gerçekleştirilmektedir. Büyükdoğan Mahallesi’nde ise Şehit Ali Daniyar İmam Hatip
Ortaokulu’na devam eden 46 öğrenci bulunmakla birlikte mahallenin ilkokul ve lise eğitim
çağında olan nüfusun eğitim ihtiyacı taşımalı eğitim ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca
Ereğli ilçesine yakınlık öğrencilerin bir kısmının Ereğli de eğitim almaları da söz konusudur.
Halkapınar ilçesinin her mahallesinde okul bulunmamasının en büyük nedeni okul çağındaki
nüfus sayısının oldukça az olmasıdır. Bunun bir sonucu olarak Halkapınar da gündüzlü
eğitimin yanı sıra taşımalı eğitim ve yatılı eğitimde oldukça önemli bir konumda yer alır.
3.6. Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu
Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu ilk olarak 1909 yılında
köy evinin öğrencilerin
eğitiminde kullanılması ile gündüzlü ilkokul olarak eğitime başlamıştır.1941 yılında Arif Arık
ve çevre köylerin yardımı ile iki katlı okul binası inşa edilerek çevre köylerin okula
ulaşımında aracı olmuştur. 1968’de Ortaokul eğitimine başlamış 1984 yılında da devlet
tarafından yapılan yeni binanın tamamlanması ile “İlköğretim” olarak eğitime devam etmiştir.
Ayrıca Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından 1996 yılında 144 öğrenci
kapasiteli pansiyon, 18 derslik, 1 çok amaçlı salon inşa edilmiştir. 2012-2013 Öğretim yılında
zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılmasıyla birlikte Yatılı Bölge Ortaokulu adını almış ve 20142015 eğitim yılıyla birlikte yatılı eğitimin yanı sıra gündüzlü eğitim için öğrenci kabulüne
başlamıştır.
Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu 2008 yılına kadar ilkokul öğrencilerini de yatılı eğitimden
yararlandırmakta iken 2008 yılından itibaren yalnızca ortaöğretim öğrencilerini kabul etmiştir.
Ayrıca 2012 yılından sonra göçün etkisiyle ilçe nüfusundaki hızlı düşüşe paralel olarak Yatılı
Bölge
Ortaokulu
öğrenci
sayılarında
gerileme
olmuştur
((http://halkapinarybo.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/42/32/748240/icerikler/tarihcemiz_1228
57.html?CHK=7d4cda67c24e7f46b6e127432eb4406e).
5. ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ
Bu çalışmanın öncelikli amacı ülkemizde eğitimde eşitlik ilkesine paralel olarak okullaşma
oranının artışı ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmaların günümüzde bir hayli
artmış olmasına karşılık hala istenilen düzeye ulaşılamamış olmasının nedenine sosyoloji
biliminin de ana merkezinde yer alan “toplumsal tahayyül” bakış açısı ile bakabilme imkânı
sunabilmektir. Ancak bilindiği üzere yaşamış olduğumuz toplumsal yapı her ne kadar bir
bütünlük içerisinde bir sürekliliğe sahip olsa da kendi içerisinde birçok alt yapılardan
meydana gelmektedir. Bu alt yapıların çeşitliliğini etkileyen birçok etken bulunmakla beraber
bu çeşitlilik eğitimin veriliş biçimini de etkilemiş olduğu bir gerçekliğe tekabül etmektedir.
Günümüzde toplumsal çeşitliliğe ve bu çeşitliliğin sonuçlarından biri olarak karşımıza
çıkmakta olan eğitimde çeşitliliği aynı anda inceleme imkânı hem bilgi ve tecrübe hem de
zaman açısından bakıldığında yapılabilirliğinin imkân dahilinde olmayışı göz önüne alınmış
olduğundan eğitim kurumları hakkında ayrıntılı bir değerlendirilme yapma yerine eğitim
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kurumunun bir alt dalı olarak nitelendirilmekte olan Yatılı Okullar üzerinde bir değerlendirme
yapılarak eğitime toplumsal tahayyül bakış açısı ile bakabilme çabası içerisinde yeni bir kapı
aralamaya yönlendirmiştir. Bu amaçla bağlantılı olarak çalışmanın bir diğer amacını da Yatılı
Eğitimin tarihsel değişim ve dönüşümünü gözler önüne serebilmenin yanı sıra bu değişim ve
dönüşümü etkileyen doneleri keşfetme oluşturmaktadır.
Bu araştırmada betimleyici araştırma yönteminin anket tekniğinin kullanılmıştır. Elektronik
ortamda hazırlanmış olan anket formu, ankete gönüllü olarak katılan 1.600 kişi tarafından
doldurulmuştur. Daha sonra anket sorularında yer alan açık uçlu sorular kapalı hale getirilerek
SPSS programı üzerinden elde edilen verilerin çözümlenmesi gerçekleştirilmiştir.
5. BULGULAR
Araştırma verilerini oluşturma da cinsiyet değişkenine göre katılımcı dengesi sağlama çabası
içerisinde olunmuş olsa da anket formunun yüz yüze uygulanamaması nedeniyle çalışmaya
katılan katılımcılar arasında kadın erkek eşitliğini sağlamak mümkün olmamıştır.Tablo 1’e
göre; ankete katılan katılımcıların % 54.9’unu Erkek katılımcılar oluştururken %45.1’ini ise
Kadın katılımcılar oluşturmaktadır. Kadın katılımcıların sayısı erkek katılımcıların sayısından
yaklaşık %8,7 daha az olduğu söylenebilir.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kadın

721

45,1

45,1

45,1

Erkek

879

54,9

54,9

100,0

Total
1600
100,0
Tablo 1: Katılımcı Cinsiyet Dağılım Tablosu

100,0

Tablo 2’de görüleceği üzere; anket formu yalnızca Yatılı Bölge Okulu’n da eğitim almış
kişilere uygulanmamıştır. Konya ilinin Halkapınar ilçesinde ikamet etmiş yada ikamet
etmekte olan bireylerden ankete katılan 1600 kişiden %68’i (1088) bir tanıdığının YBO’da
okuduğunu %32’si (512) ise YBO’da bir tanıdığının okumadığını dile getirmiştir. Ayrıca
Tablo 3’te de Yatılı Bölge Okulu’n da eğitim alan kişiler ile ankete katılım sağlayan
katılımcıların yakınlık dereceleri ölçülme çabası içerisinde olunmuştur. Ankete katılan ve
YBO’da bir tanıdığının eğitim aldığını dile getiren katılımcıların %54’ü (588 kişi) bu
kişilerin Birinci Derece yakınları olduklarını dile getirirken, %18,8’i Kendisi olduğunu ve
%17,3’ü (188 kişi) de arkadaşı olduğunu ifade etmiştir.

Valid

Frequency

Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Evet

1088

68,0

68,0

68,0

Hayır

512

32,0

32,0

100,0

Total 1600
100,0
100,0
Tablo 2: Katılımcıların Yatılı Bölge Ortaokulun da Tanıdıklarının Olup Olmadığını
Gösterir Tablo
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kendisi
Birinci Derece Yakını

202
588

12,8
36,8

18,8
54,0

18,8
72,8

Arkadaş

188

11,8

17,3

90,1
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İkinci derece yakını

106

6,6

9,7

99,8

İkinci derece yakını
(Teyze,Hala,Amca,
2
,1
,2
100,0
Dayı) gibi
Total
1088
68,0
100,0
Missing System
512
32,0
Total
1600
100,0
Tablo 3: Katılımcıların Yatılı Okuyan Kişiye Yakınlığını Gösterir Tablo
Tablo 4’te anket çalışmamıza katılan katılımcılarımızın yatılı okulda kalma durumları ile
Yatılı Bölge Okulu’nun anımsattığı kavram arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmıştır. Yatılı
Bölge Okullarında kalmış olan tanıdıkları olduğunu ifade edenlerin en fazla ifade ettiği
kavram 331 kişi ile Görev ve Sorumluluktur. Yatılı Bölge Okulları’nda herhangi bir
tanıdığının olmadığını ifade eden katılımcılar ise 148 kişi ile Disiplin olduğunu dile getiriştir.
Tanıdığı olduğunu ifade edenler ile tanıdığı olmadığını ifade edenler arasındaki farklı
kavramların merkezi konumda yer almasının ana belirleyicisinin Yatılı Okul ile sağlanan
birebir ilişkinin boyutu ile ilgili olduğunu söylemek mümkündür.
Yatılı
Bölge
Okulu’nda
siz Total
okudunuz mu ya da okuyan bir
tanıdığınız var mı?
Evet
Hayır
82
271
Dostluk/ Kardeşlik 189
1
2
3
Huzur
Eğlence

20

48
Sosyalleşme
“Yatılı Okul” size
51
Rahatlık/Konfor
aşağıdaki
kavramlardan
37
Güvenilirlik
hangisini
/ Disiplin
313
hangilerini
ve
çağrıştırmaktadır? Görev
331
sorumluluk
Eğitime
ulaşılabilirlik

77

7

27

19

67

19

70

13

50

148

461

132

463

38

115

Aile Özlemi

20
52
72
1087
512
1599
Total
Tablo 4: Yatılı Okul Kavramının Çağrıştırdığı X YBO da Okuyan Tanıdık
Tablo 5’e göre Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Bir Çocuğun Yatılı Okulda
Kalmasını Gerektirecek ön koşul ile Yatılı Okuldan Bir Tanıdığının Eğitim alıp almadığı
arasındaki ilişki gösterilmiştir. Bir Yatılı Okulda Kalanda Tanığı Olduğu ifade eden
katılımcılar 412 kişi ile en fazla Okulun/ Öğretmenin Olmaması olduğunu ifade ederken
Yatılı Okulda Bir Tanıdığı Olmadığını belirten katılımcılar ise 221 kişi ile Çocukların
Yeterince Büyümesi olduğunu ifade etmişlerdir.
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Yatılı Bölge Okulu’n da siz Total
okudunuz mu ya da okuyan
bir tanıdığınız var mı?
Evet

Hayır

Yeterince Büyümesi

375

221

596

Okulun/
olmaması

412

174

586

41

92

18

36

58

290

öğretmenin

Bir
çocuğun
Yatılı
51
okumasını gerektirecek Maddi Yetersizlik
ön koşul sizce nedir?
Anne- baba ayrı olması 18
Okula
olması

ulaşımın

zor

232

Total
1088
512
Tablo 5: YBO da Okumanın Ön Koşulu X YBO da Okuyan Tanıdık

1600

Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Yatılı Bölge Okulunda Bir Tanıdıklarının Olup
Olmamasına Göre Yatılı Bölge Okullarının Eşitliği Sağlayıp Sağlamadığına dair düşünceleri
arasındaki ilişki Tablo 6’da gösterilmiştir. Hem tanıdığı olduğunu (950 kişi) hem de tanıdığı
olmadığını ifade eden katılımcılar (414 kişi) Katılıyorum olarak görüşlerini ifade etmişlerdir.
Yatılı Bölge Okulu’n da siz Total
okudunuz mu ya da okuyan
bir tanıdığınız var mı?

Katılmıyorum
Eğitimde
sağlanması
gereklidir

eşitliğin Kararsızım
için
Katılıyorum

Evet

Hayır

4

5

9

6

2

8

950

414

1364

91

219

512

1600

Kesinlikle katılıyorum 128
Total

1088

Tablo 6: Eğitimde eşitliğin sağlanması için gereklidir X YBO da Okuyan Tanıdık
Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Yatılı Bölge Okullarında Tanıdıklarının Olup
Olmaması Durumu ile Yatılı Bölge Okullarının Eğitimde Başarıyı Artırması hakkındaki
düşünceleri arasındaki ilişki Tablo 7’de gösterilmiştir. Tablo 7’ye göre hem tanıdığı olanların
(991 kişi) hem de tanıdığı olmadığını dile getirenlerin (468 kişi) ile Katılıyorum olarak
düşüncelerini ifade ettiklerini söylememiz mümkündür.
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Yatılı Bölge Okulu’nda siz Total
okudunuz mu ya da okuyan
bir tanıdığınız var mı?
Evet
Hayır
Kesinlikle
5
0
Katılmıyorum
36
6
Eğitimde başarının Katılmıyorum
artmasını sağlar
Kararsızım
22
33
Katılıyorum
991
468
Kesinlikle katılıyorum 34
5
Total
1088
512
Tablo 7: Eğitim de Başarının Artmasını Sağlar X YBO da Tanıdık

5
42
55
1459
39
1600

Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Yatılı Bölge Okullarında Tanıdıklarının Olup
Olmaması Durumu ile Yatılı Bölge Okullarında okuyan öğrencilerin Büyüklerine Saygılı
Olmayı Öğrendikleri hakkındaki düşünceleri arasındaki ilişki Tablo8’de gösterilmiştir. Tablo
8’e baktığımızda hem tanıdığı olanların (601 kişi) hem de tanıdığı olmadığını dile getirenlerin
(317 kişi) ile Katılıyorum olarak düşüncelerini ifade ettiklerini söylememiz mümkündür.
Yatılı Bölge Okulu’nda siz Total
okudunuz mu ya da okuyan bir
tanıdığınız var mı?
Evet
Hayır
Kesinlikle
Katılmıyorum
Çocuklar büyüklerine Katılmıyorum
saygılı olmayı öğrenirler
Katılıyorum

10

51

61

1
601

98
317

99
918

46
512

522
1600

Kesinlikle katılıyorum 476
Total
1088
Tablo 8: Büyüklere Saygı X YBO da Tanıdık

Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Yatılı Bölge Okullarında Tanıdıklarının Olup
Olmaması Durumu ile Yatılı Bölge Okullarının Toplumsallaşmayı Sağladığı hakkındaki
düşünceleri arasındaki ilişki ise Tablo 9’da gösterilmiştir. Tabloya baktığımızda hem tanıdığı
olanların (934 kişi) hem de tanıdığı olmadığını dile getirenlerin (259 kişi) ile Katılıyorum
olarak düşüncelerini ifade ettiklerini söylememiz mümkündür. Ayrıca Yatılı Bölge Okulu’nda
Tanıdığı Olmadığını ifade eden katılımcıların 211 kişi ile ifade ettikleri ikinci en yüksek
düşüncelerinin Katılmıyorum olması vurgulanması gereken önemli bir ayrıntıdır.
Yatılı Bölge Okulu’nda siz Total
okudunuz mu ya da okuyan bir
tanıdığınız var mı?

Toplumsallaşmayı
sağlar

Katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum

Total
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Evet
95
934

Hayır
211
259

306
1193

59
1088

42
512

101
1600

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Tablo 9: Toplumsallaşmayı sağlar X YBO da Tanıdık
Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Yatılı Bölge Okullarında Tanıdıklarının Olup
Olmaması Durumu ile Yatılı Bölge Okullarının Değer Paylaşımını Sağladığı hakkındaki
düşünceleri arasındaki ilişki Tablo 10’da gösterilmiştir. Tabloya baktığımızda hem tanıdığı
olanların (980 kişi) hem de tanıdığı olmadığını dile getirenlerin (273 kişi) ile Katılıyorum
olarak düşüncelerini ifade ettiklerini söylememiz mümkündür.
Yatılı Bölge Okulu’n da siz Total
okudunuz mu ya da okuyan
bir tanıdığınız var mı?

Değer Paylaşımını sağlar

Evet

Hayır

Katılmıyorum

4

7

11

Katılıyorum

980

273

1253

Kesinlikle
katılıyorum

104

232

336

Total
1088
512
1600
Tablo 10: Değer Paylaşımı X YBO da Tanıdık
Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Yatılı Bölge Okullarında Tanıdıklarının Olup
Olmaması Durumu ile Yatılı Bölge Okullarının Toplumsal Düzeni sağlamada etkilidir.
Düşüncesi hakkındaki düşünceleri arasındaki ilişki Tablo 11’de gösterilmiştir. Tabloya
baktığımızda tanıdığı olduğunu ifade edenlerin en fazla 588 kişi ile Kesinlikle Katılıyorum
olarak düşüncelerini belirtirken tanıdığı olmadığını ifade edenlerin ise en fazla 411 kişi ile
Katılıyorum olarak düşüncelerini ifade ettiğini söylememiz mümkündür.
Yatılı Bölge Okulu’n da siz Total
okudunuz mu ya da okuyan
bir tanıdığınız var mı?
Evet

Hayır

Katılmıyorum

4

1

5

Kararsızım

2

7

9

Toplumsal
Düzeni
Katılıyorum
sağlamada etkilidir

494

411

905

Kesinlikle
katılıyorum

588

93

681

1088

512

1600

Total

Tablo 11: Toplumsal Düzeni sağlamada etkilidir X YBO da Tanıdık
Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Yatılı Bölge Okullarında Tanıdıklarının Olup
Olmaması Durumu ile Yatılı Bölge Okullarında okuyan öğrencilerin Kendi Dışındakilerin
Haklarını Savunmayı Öğrendikleri hakkındaki düşünceleri arasındaki ilişki Tablo 12’de
çözümlenmeye çalışılmıştır. Tablo 12’ye göre hem tanıdığı olanların (822 kişi) hem de
tanıdığı olmadığını dile getirenlerin (474 kişi) ile Katılıyorum olarak düşüncelerini ifade
ettiklerini söylememiz mümkündür.
Yatılı Bölge Okulu’n da siz Total
okudunuz mu ya da okuyan
bir tanıdığınız var mı?
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Evet
4
6
822

Hayır
1
15
474

Katılmıyorum
5
Kendileri
Dışındaki
21
Bireylerin
Haklarını Kararsızım
1296
Öğrenmelerine
Katkı Katılıyorum
Kesinlikle
Sağlar
256
22
278
katılıyorum
Total
1088
512
1600
Tablo 12: Kendi Dışındakilerin Haklarını Savunma X YBO’da Tanıdık Olma
Anket çalışmamıza katılan katılımcıların Yatılı Bölge Okullarında Tanıdıklarının Olup
Olmaması Durumu ile Yatılı Bölge Okullarında Paylaşımcı Olmayı Öğrendikleri hakkındaki
düşünceleri arasındaki ilişki de Tablo 13’te gösterilmiştir. Tablo 13’ te de görüleceği üzere,
hem tanıdığı olanların (952 kişi) hem de tanıdığı olmadığını dile getirenlerin (232 kişi) ile
Katılıyorum olarak düşüncelerini ifade ettiklerini söylememiz mümkündür.
Yatılı Bölge Okulu’n da siz Total
okudunuz mu ya da okuyan bir
tanıdığınız var mı?
Evet
Hayır
2
2
4
Katılmıyorum
6
11
17
Paylaşımcı Olmayı Kararsızım
Öğrenirler
952
232
1184
Katılıyorum
267
395
Kesinlikle katılıyorum 128
1088
512
1600
Total
Tablo 13: Paylaşımcı Olma X YBO da Tanıdık
6. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Türkiye genelinde toplam 302 Yatılı Bölge Ortaokulu bulunmakla birlikte Konya İline Bağlı
Halkapınar İlçesi’ne bağlı ise 1996 yılında yatılı eğitim vermeye başlayan ve hala eğitim
vermeye devam eden Halkapınar Yatılı Bölge Okulu bulunmaktadır. Halkapınar ilçesinde
genç nüfusun az ve dağınık yerleşimi nedeniyle taşımalı ve yatılı eğitim işlevsel bir konumda
yer almaktır. Ayrıca Halkapınar İlçesi’nde Halkapınar YBO birlikte ilçede toplam 3 ilkokul, 3
Ortaokul ve 1 de lise bulunmakla birlikte bu okullarda devam eden toplam öğrenci sayısı da
433 tür.
Bu araştırmadan çıkarılması gereken en önemli sonuçlardan bir tanesi Yatılı Bölge
Ortaokulları’nın kurulmuş oldukları bölge ve kapılarını açmış olduğu bölge halkından
bağımsız olarak irdelenmesinin mümkün olmadığıdır. Diğer bir deyişle her ne kadar Yatılı
Bölge Ortaokulları belirli yönetmelikler çerçevesinde ortak bir dayanakları bulunsa da bu
yönetmeliklerin uygulanması bakımından aralarındaki farklılıkları göz ardı etmek mümkün
değildir. Çünkü Yatılı Bölge Ortaokulları bir nevi toplumsal yapı içerisinde işlevsel olarak var
olan donelerin sirkülasyonunu sağlayan ana mekanizmalardan biridir. Bu nedenle de kendi
biricikliği içerisinde değerlendirmeleri daha doğru verilerin elde edilmesinde yardımcı
olmuştur.
Konya İlinin Halkapınar İlçesi’nde yaşayan 18 yaş ve üzeri yaş grubuna sahip 1600 kişi ile
yapılan görüşmelerde “Yatılı Okul” ilgili düşüncelerin ana belirleyicisinin Halkapınar
İlçesi’nde yaşamış olan halkın yatılı Okul ile kurmuş olduğu ilişkinin boyutuna göre
değişkenlik göstermesinin yanı sıra bu ilişkinin yaş ve cinsiyete göre de çeşitlilik gösterdiğini
söylememiz mümkündür. Ayrıca Halkapınar’daki nüfusun yaş dağılımı incelendiğinde yaşlı
nüfusun genç ve orta yaş nüfusa oranına göre oldukça yüksek olmasının ve eğitim
kurumlarındaki azlığın ana sebeplerinden biri göçtür. İlçedeki göçün tetikleyici ana
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etmenlerinin başında ise halkın ekonomik anlamda yeterli kazanç elde edememesi ile de
ilişkili olan ilçedeki gelişmişlik düzeyindeki düşüklüktür.
Halkapınar ilçesinde yaşamış olan 1600 kişi ile yapılan anket çalışmasında, halkın Yatılı
Bölge Okulu’nun yalnızca eğitimde eşitlik ilkesi, ders başarısını arttırdığını değil aynı
zamanda hem kişinin kendi gelişimine, çevresindeki diğer insanların hakları ve çevre bilincini
de olumlu etkileyerek toplumsal değerlerin paylaşımı, toplumsal düzenin sağlanmasında da
işlevsel olduğunu ifade etmişlerdir.
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ABSTRACT
This work was carried out to investigate the protective, preventive and ameliorative effects of
the ethanolic extract of Phoenix dactylifera against paracetamol-induced hepatotoxicity. A
total of 30 male albino rats were used for this study and 2 g/kg body weight of paracetamol
and 400 mg/kg body weight of ethanolic extract of Phoenix dactylifera were administered
orally for the study. They were distributed into 5 groups, each group containing 6 rats having
group A as normal control, group B (paracetamol control), group C (preventive), group D,
(ameliorative) and group E (protective). Group A was fed with rat mash and water alone;
Group B was administered with paracetamol for 14 days; group C was pretreated with the
extract for 7 days before the administration of paracetamol (PCM) for 7 days; group D was
administered paracetamol for 7 days, then the extract for 7 days; while group E was
administered paracetamol and the extract simultaneously for 7days.The study revealed that
the extracts of date palms contained active chemical compounds such as flavonoids, sterols,
carotenoids, phenolics and anthocyanins. The levels of antioxidant enzymes activity such as
Catalase, Superoxide Dismutase, and Peroxidase were found to be reduced while the
malondialdehyde level was significantly increased in the group treated with paracetamol.
However, the activity of antioxidants enzymes in the liver was raised in the groups treated
with the extract. This study revealed that, the ethanolic extract of Phoenix dactylifera
possesses a better ameliorative effect on paracetamol-induced hepatotoxicity in albino rats.
Keywords: Paracetamol; Phytochemical analysis; proximate analysis; Phoenix dactilyfera;
antioxidant level.
INTRODUCTION
Phoenix dactylifera, also known as date palm is a monocotyledon plant within the palm tree
family and they can be found mostly in the North Africa and Middle East region (Baliga et
al., 2011). They are among a few plants that could survive the harsh arid environment and
thus is highly regarded for the nutritional value that the palm tree fruit provides.
Experimentally, it has been shown that, depending on the type of extract used, date fruit and
pit extracts significantly increase or decrease gastrointestinal transit in mice. (Al-Qarawi et
al., 2003). Moreover, the aqueous and ethanolic extracts were effective in ameliorating the
severity of gastric ulceration in rats (Al-Qarawi et al., 2005). Researchers also, found that the
consumption of dates might be of benefit in control of glycaemia and lipid metabolism in
diabetic patients (Miller et al., 2003). Recent studies have indicated that the ethanolic extracts
of dates have potent antioxidant and anti-mutagenic activity (Bilgari et al., 2008). Because of
its high nutritional value, great yields and its long life, the date palm has been mentioned as
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the “tree of life” (Augstburger et al., 2002). Date pulps hold easily digestible sugars (70%),
mostly glucose, sucrose and fructose; dietary fibers and enclose less proteins and fats (Al
Farsi and Lee, 2008). They also enclose vitamins like riboflavin, biotin, thiamine, ascorbic
and folic acid that are essential for the body. The pulps of the fruit are rich in calcium, iron,
copper, cobalt, magnesium, fluorine, manganese, phosphorus, potassium, copper, sodium,
boron, sulfur, zinc and selenium (Al Farsi et al., 2008). The fleshy tissues of dates contain
0.2-0.5% oil, while the seed contains 7.7-9.7% oil (Shahib et al., 2003). The antioxidant
activity is attributed to the wide range of phenolic compound in dates including sterols,
phenolics, carotenoids, procyanidins, anthocyanins, flavonoids and also to the presence of
vitamin C (Allaith et al., 2007). These phytochemicals also add to the nutritional and
organoleptic properties of the fruits. (Abdelhak et al., 2005). Muslims believe that ‘‘He who
eats seven dates every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats
them’’ (Miller et al., 2003). As stated by (Baliga et al., 2011), date palm serves as a good
food source as they are rich in carbohydrates. Aside from a common food source, date palm
fruits have been used traditionally to treat various types of ailments such as liver disease and
it has been regarded that consumption of the fruit is good for health (Mansouri et al., 2005).
Liver diseases have become one of the major causes of morbidity and mortality all over the
world. From among, drug induced liver injury (DILI) is one of the most common causative
factor that possess a major clinical and regulatory challenge (Russmann et al., 2009). The
manifestations of drug-induced hepatotoxicity such as paracetamol are highly variable,
ranging from asymptomatic elevation of liver enzymes to fulminant hepatic failure.
Paracetamol also known as acetaminophen is a widely used analgesic and antipyretic drug
that is sold over the counter but causes severe hepatotoxicity and nephrotoxicity if taken in
overdose. (Vermeulen et al., 1992). PCM is activated and converted by cytochrome P450
enzymes to toxic metabolite NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinoneimine) that causes oxidative
stress and glutathione (GSH) depletion (Vermeulen et al.,1992) and (Cohen and Khairallah,
1992). In spite of tremendous advances in modern medicine, there are hardly any reliable
drugs that protect the liver from damage and help in the regeneration of hepatic cell, therefore
the need to investigate this extract. Hence, this study investigated the preventive, protective
and ameliorative effect of the ethanolic extract of date palm against oxidative stress from
paracetamol-induced liver damage.
2.0 MATERIALS AND METHODS
Paracetamol was obtained from AB Pharmacy store Benin City.
Date palm (P. dactylifera) was obtained from Nigerian Institute for Oil Palm Research, Benin
City. They were further verified in the Department of Botany of University of Benin. The
fruits were sundried to a constant weight, the seeds were removed and the fruits were ground
to fine powder. Fifty grams of the pulverized fruit were then placed in 1 L of distilled water
for 72 h with constant stir to avoid fermentation. A 15 g solution of the extract was prepared
and stored in a refrigerator. This solution was used as a stock crude extract. Proximate
analysis was then carried out on the pulverised sample to determine the moisture content, total
ash, total lipid, crude fibre and crude protein. The extract was tested for the presence of
bioactive compounds such as carbohydrates, phenol, tannins, flavonoid, saponins, glycosides,
steroid, terpenoids and alkaloids using standard methods described by (Sofowora et al.,2000).
2.1 Experimental Animal and Design
A total of 30 male albino rats were used for this study. They were obtained from the anatomy
department of University of Benin, Benin City. The rats were grouped with 6 rats per group
and placed in five metallic cages and given unlimited access to food and water to acclimatize
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for 2 weeks. The grouped rats were named as: - Group A (normal control), Group B
(paracetamol control), Group C (preventive), Group D (ameliorative), Group E (protective).
Rats in group B, C, D and E were induced orally with paracetamol (2 g/kg body weight) for
7days.
The plant extract served as the stock crude drug. It was administered orally by means of a
gavage at a dose of 400 mg per kg body weight for rats in group B, C, D and E. Group C rats
were administered the extracts for 7days prior to induction with paracetemol this served as the
preventive group, rats in group D were given the extract at 400mg per kg body weight after
being induced with paracetamol for 7days and rats in group E were administered the extract
alongside with paracetamol
2.2 Animal Sacrifice
At the end of 14days of treatment, the rats were anesthetized with chloroform in a chamber.
The animals were dissected and the liver was put in labelled containers and transferred into
ice-cold, and then stored in a refrigerator in preparation for assay.
About 1g of liver harvested from experimental animal after 7 days of administration was
homogenized in 10ml of normal saline solution and the homogenate was centrifuges at 20000
revolution per minute for 15 minutes. The supernatant was collected and used for the
antioxidant analysis.
2.3 QUALITATIVE PHYTOCHEMICAL SCREENING
The extract was tested for the presence of bioactive compounds by using standard methods as
described by Sofowara et al., 1993, Trease and Evans, 1989 and Harborne et al., 1993.
2.3.1 TEST FOR CARBOHYDRATE
Benedict’s test
Crude extract when mixed with 2ml of Benedict’s reagent and boiled, a reddish brown
precipitate formed which indicated the presence of the carbohydrates.
2.3.2 Molisch’s test
Crude extract was mixed with 2ml of Molisch’s reagent and the mixture was shaken properly.
After that, 2ml of concentrated H2SO4 was poured carefully along the side of the test tube.
Appearance of a violet ring at the interphase indicated the presence of carbohydrate.
2.3.4 TEST FOR PHENOLS AND TANNINS
Crude extract was mixed with 2 ml of 2% solution of FeCl3. A blue-green or black coloration
indicated the presence of phenols and tannins.
2.3.5 TEST FOR FLAVONOIDS
Alkaline reagent test
Crude extract was mixed with 2ml of 2% solution of NaOH. An intense yellow colour was
formed which turned colourless on addition of few drops of diluted acid which indicated the
presence of flavonoids.
2.3.6 TEST FOR SAPONINS
Crude extract was mixed with 5ml of distilled water in a test tube and it was shaken
vigorously. The formation of stable foam was taken as an indication for the presence of
saponins.
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2.3.7 TEST FOR GLYCOSIDES
Liebermann’s test
Crude extract was mixed with 2ml of chloroform and 2ml of acetic acid. The mixture was
cooled in ice. Carefully concentrated H2SO4 was added. A colour change from violet to blue
to green indicated the presence of steroidal nucleus, i.e., glycone portion of glycoside.
2.3.8 TEST FOR STEROIDS
Crude extract was mixed with 2ml of chloroform and concentrated H2SO4 was added
sidewise. A red colour produced in the lower chloroform layer indicated the presence of
steroids. Another test was performed by mixing crude extract with 2ml of chloroform. Then
2ml of each of concentrated H2SO4 and acetic acid were poured into the mixture. The
development of a greenish colouration indicated the presence of steroids.
2.3.9 TEST FOR TERPENOIDS
Crude extract was dissolved in 2ml of chloroform and evaporated to dryness. To this, 2ml of
concentrated H2SO4 was added and heated for about 2 minutes. A grayish colour indicated the
presence of terpenoids.
TEST FOR ALKALOIDS
Dragendorff test
1ml of the filtrate was treated with few drops of dragendorff reagent. Orange brown
precipitate indicates the presence of alkaloid.
Antioxidant Assay
2.4.1. Estimation of Malondialdehyde level (MDA)
This is based on the method of Guttridge and Wilkings (1982), a modification of the
procedure used by Hunter et al. (1963). The principle that underlies this assay is that MDA a
product of lipid peroxidation, when heated with thiobabituric acid (TBA), in the presence of
an acid, forms a pink or reddish complex that is measured spectrophotometrically at 535nm.
Heat for 15mins in boiling water bath (1000C). After cooling, centrifuge to remove flocculent
precipitate at 1000g for 10mins. Absorbance of the supernatant is read at 535nm against the
blank.
2.4.2 Assay for Catalase Activity
Catalase is present in nearly all animal cells, plant and bacteria, and acts to prevent
accumulation of noxious H2O2 which is converted to O2 and water
i.e. H2O2

2H2O + O2

catalase which are less widely distributed catalyzes the above reaction.
2.4.3 Superoxide Dismutase (SOD) Activity
This was determined according to the method of Misra and Fridovich, 1989.
It made use of the principle in which adrenaline auto-oxidizes rapidly in aqueous solution to
adrenochrome, whose concentration can be determined at 420nm using a spectrophotometer.
The auto-oxidation of adrenaline depends on presence of superoxide anions.
The enzyme SOD inhibits the auto-oxidation of adrenaline by catalysing the breakdown of
superoxide anions. The degree of inhibition is thus a reflection of the activity of the SOD, and
it’s determined at one unit of the enzyme activity.
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2.4.4 Estimation of Glutathione Peroxidase
Glutathione peroxidases are oxidoreductases that effectively reduces hydrogen peroxide (
H202) and lipid peroxides to water and lipid alcohols, respectively, and in turn oxidizes
glutathione to glutathione disulfide. The Chance and Maehly method utilizes pyrogallol as
shown below.
H202 + Pyrogallol → 2H20 + Purpurogallin (donor) (oxidized donor)
The formation of purpurogallin is measured spectrophotometrically by measuring its
absorbance at 430nm.
Assay Protocol
0.4ml of the sample homogenate was added into clean test tubes. This was followed by the
addition of 5ml phosphate buffer and then 5ml of 1% hydrogen peroxide which was
subsequently followed by 3ml of distilled water. Finally, the addition of 5ml of freshly
prepared 20Mm pyrogallol and the absorbance was taken at 430nm.
3.0

RESULTS AND DISCUSSION

3.1

Phytochemical Analysis of the ethanolic extract of Phoenix dactylifera.

Phytochemical analysis revealed the presence of tannins, saponins, flavonoids, terpenoids,
glycosides, phenol and the absence of alkaloids as shown in Table 1 below. (Sani et al.,
2017). Reducing sugars, cardiac glycoside and carbohydrate were also found present.
Phenolics account for most of the antioxidant properties, exhibiting a broad range of
biological effects which include direct effect of phenolic as free radical quenchers, thereby
preventing nucleic acids, proteins and lipid oxidative damage.
Table 1.
Phytochemical Analysis of Ethanolic extract of Phoenix dactylifera.
S/N

Phytochemical

Tests performed

Ethanolic
extract
Phoenix dactyferia

1.

Carbohydrate

Molisch test

+

2.

Alkaloids

Dragendorff test

-

3

Saponins

Foam Test

+

4.

Reducing sugars

Benedict test

++

5.

Flavonoids

Aluminum
method

6.

Tannins

Lead acetate test

+

7.

Cardiac glycoside

Ring test

+

8.

Steroids

Ring test

+

9.

Protein

Ninhydrin

-
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3.2. Proximate analysis of the ethanolic extract of Phoenix dactylifera.
Proximate analysis of the ethanolic extract of date palm revealed the presence of crude
protein, ash, moisture, crude fibre, lipid and non-protein energy, as shown in Table 2 below.
They were therefore rich in certain nutrients and provided a good source for rapid energy.
This correlates with a similar work carried out by (Mohammad et al., 2010), who reported
that the extract of date palm is rich in the above named constituents.
Table 2.
Proximate analysis of P. dactylifera.
Crude protein Ash

Moisture
content

Crude fiber

Lipid

N.P.E

14.43%

15.00%

3.00%

10.00%

52.07%

5.50%

3.3. The Effect of Phoenix dactylifera on Total Liver Protein and MDA Concentration in
Paracetamol-Induced hepatotoxicity in experimental rats.
There was a significant decrease in the liver total protein concentration in the paracetamol
control group as shown in Table 3. Pretreatment with the ethanolic extract of Phoenix
dactylifera in group C rat shows a potent increase in the protein concentration as well as the
protective group E and ameliorative group D which had the highest value for protein
concentration. This correlates with a similar work carried out by (Emmanuel and John, 2016).
There is increase in malondialdehyde level as seen in the paracetamol control group in Table
3. This increase suggests enhanced lipid peroxidation leading to failure of antioxidant defense
mechanism to prevent formation of excessive free radicals (Godoi et al., 2013). However,
administration of the ethanolic extract of Phoenix dactylifera significantly reduces (p
< 0.05) the malondialdehyde level in the preventive, protective and ameliorative group as
compared to the paracetamol control group. This suggests that Phoenix dactylifera may not
only have a protective effect against oxidative damage but may also prevent and ameliorate
oxidative stress. This might be due to the presence of the polyphenolic compounds such as
flavonoids, anthocyanins and phenolic acids present in the date palm as shown in Table 3.
This is in consonance with the findings of Emmanuel and John, (2016) who reported that the
effect of date palm in preventing the progress of liver damage from paracetamol toxicity is as
a result of the presence of flavonoids and other phytochemicals.
Table 3.
Effect of the ethanolic extract of Phoenix dactyliferaon total protein and MDA
concentration in paracetamol–induced hepatotoxicity in experimental rats.
Groups

Total protein level (mg/dL)

MDA
LEVEL
protein)

Group A

35.553 ± 2.706a

2.150 ± 0.4763a

Group B

10.923 ± 0.643b

6.663 ± 1.768b

Group C

32.590 ± 3.167a

2.010 ± 0.01000a
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Group D

36.552 ± 2.801a

2.200 ± 0.06000a

Group E

34.507 ± 3.803a

2.360 ± 0.08000a

The values are expressed as Mean ± S.E.M. Different superscript shows significant
difference between each group compared with normal and paracetamol control.
3.4: The Effect of the ethanolic extract of Phoenix dactylifera on SOD, catalase and
Glutathione Peroxidase activity in paracetamol-induced hepatotoxicity in experimental
rats.
Administration of acetaminophen caused a significant reduction of the superoxide dismutase
level in the paracetamol control (group B) as compared to the Normal Control (Table 4).
However, there is a significant increase in the SOD activities of the ameliorative group.
Whereas, administration of Phoenix dactylifera extract in the preventive and protective group
C and E respectively do not show much increase compared to the normal control. This result
correlates with the findings of Saafi et al. ( 2010) who reported that the administration of the
extract of date palm helped in the amelioration of SOD activity in dimethoate-induced
hepatotoxicity in rats.
Catalase converts harmful hydrogen peroxide into water and oxygen and protects the tissues
from highly reactive hydroxyl radicals. However, the paracetamol induced group shown in
Table 4 shows a decrease in catalase activity which may be as a result of a number of
deleterious effects in the liver due to the assimilation of superoxide radical and hydrogen
peroxide (Zhang et al., 2012). Administration of the ethanolic extract of Phoenix dactylifera
show a little positive effect in the catalase activity in both group C and E and increases
significantly (p < 0.05) catalase activity in group D. This suggests the presence of
antioxidant properties in date palm (Saafi et al., 2010; Allaith et al., 2007).
Glutathione peroxidase removes free radical species such as hydrogen peroxide, superoxide
radicals and maintain membrane protein thiols. Administration of the ethanolic extract of
Phoenix dactylifera shows increase in glutathione peroxidase activity in group C, E and
significant increase in group D compared to the paracetamol control group as shown in Table
4. Thus, The ameliorative group was found to have the highest value for Glutathione
Peroxidase activity (Saafi et al., 2010).
Table 4.
Effect of the ethanolic extract of Phoenix dactylifera on SOD, catalase and Glutathione
Peroxidase activity levels (unit/mg protein) in paracetamol-induced hepatotoxicity in
experimental rats.
Group

SOD activity

Catalase activity

Peroxidase activity

Group A

0.2250 ± 0.01500a

328.65 ± 14.250a

1793.0 ± 95.89b

Group B

0.005733±0.008413b

172.70 ± 56.300a

490.05 ± 24.349a

Group C

0.09533 ±0.001202b

435.20 ± 70.300a

614.76 ± 63.952a

Group D

0.1300 ± 0.02887a

1587.0 ± 355.75b

2414.4 ± 185.28b

Group E

0.08867 ± 0.01122b

355.75 ± 154.25a

694.49 ± 58.504a
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The values are expressed as Mean ± S. E. M. different superscript shows significant
difference between each group compared with normal and paracetamol control.
CONCLUSION
In conclusion, This study has shown that date Palm (P. dactylifera) has a curative effects by
hindering stress caused by the oxidative action from paracetamol hepatotoxicity. However,
this study revealed that the ethanolic extract of Phoenix dactylifera has a better ameliorative
effect than protective or preventive and thus can be used in improving liver damage from the
use of paracetamol.
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ABSTRACT
It has been reported that pullulanase (EC 3.2.1.41) is an important debranching enzyme which
facilitates a complete and efficient conversion of the branched polysaccharides into small
fermentable sugars during saccharification process of starch, pullulan and other
oligosaccharides by hydrolyzing their α-1,6 glucosidic bonds. Pullulanase has recently been
utilized for glucose production. There are five types of pullulanase that have been studied so
far, each with its own set of applications. Pullulanase type I specifically, hydrolyse the α-(1,6)
glucosidic bonds in branched polysaccharides and pullulan, while pullulanase type II or
amylopullulanases are able to hydrolyze either α-(1,6) or α-(1,4) linkages resulting in
maltotriose. However, they are both unable to degrade cyclodextrin. Pullulanase type III is
able to attack both α-(1,6) and α-(1,4) linkages, it is the only pullulanase that can do so,
producing a panose, maltotriose and glucose mixture. There are only a few reports on other
pullulanase and their applications.
Pullulanase has a significant benefit over glucoamylase during starch saccharification because
it reduces glucoamylase consumption and improves glucose yield by up to 98 percent.
Pullulanase is used in a variety of industries, including starch saccharification (since the
1960s), the manufacture of high-glucose, high-maltose, and high-amylose syrups, all of which
have a high consumer demand. For the removal of starches under alkaline conditions, certain
alkaline pullulanases have been used as important additives in dishwashing and laundry
detergents. Low-calorie beer manufacture also uses some applications of pullulanase. Clearly,
pullulanase has the potential to revolutionize the existing starch processing strategy, and as a
result, there is a high demand for this enzyme all over the world, with an increasing presence
in the industries that use it.
Keywords: Pullulanase, starch, pullulan, saccharification, glucose.

ABSTRAKT
Pullulanazanın (EC 3.2.1.41) α-1,6- qlükozid bağlarını hidroliz edərək nişasta, pullulan və
digər oliqosaxaridlərin saxarlaşdırma prosesi zamanı budaqlı polisaxaridlərin kiçik
fermentasiya olunan şəkərlərə tam və səmərəli çevrilməsini asanlaşdıran vacib bir azaldıcı
fermentdir. Pullulanazadan son dövrlərdə qlükoza istehsalı üçün istifadə edilmişdir. İndiyə
qədər öyrənilən beş növ pullulanaza vardır, hər biri öz tətbiq sahələrinə malikdir. Pullulanaza
tip I xüsusi olaraq, budaqlanmış polisaxaridlər və pullulan tərkibindəki α-(1,6) qlükozid
əlaqələrini hidroliz edir, pullulanaza tip II və ya amilopullulanazalar isə maltotriozda
meydana gələn α- (1,6) və ya α- (1,4) əlaqələrini hidroliz edə bilir. Bununla birlikdə, ikisi də
siklodekstrini parçalaya bilmir. Pullulanaz tip III həm α- (1,6), həm də α- (1,4) əlaqələrə
hücum edə bilir, panoza, maltotrioza və qlükoza qarışığı istehsal edən yeganə pullulanazadır.
Digər pullulanaza və tətbiqləri barədə çox az saylı hesabatlar mövcuddur.
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Pullulanazanın nişasta saxarlaşması zamanı qlükoamilazaya nisbətən əhəmiyyətli bir faydası
var, çünki qlükoamilaza istehlakını azaldır və qlükoza məhsuldarlığını 98 %-ə qədər artırır.
Pullulanaza nişasta saxarlaşması (1960-cı illərdən bəri), yüksək qlükoza, yüksək maltoza və
yüksək amiloza siroplarının istehsalı da daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə istifadə olunur.
Nişastaların qələvi şəraitdə çıxarılması üçün, müəyyən qələvi pullulanazalar qabyuyan və
çamaşır yuyucularında vacib qatqı maddələri kimi istifadə edilmişdir. Aşağı kalorili pivə
istehsalında da bəzi pullanaza təbiqləri mövcuddur. Aydındır ki, pullulanazın mövcud nişasta
işləmə strategiyasında inqilab etmək potensialı var və nəticədə, bu fermentə sənayelərdə artan
bir iştirakı ilə bütün dünyada yüksək bir tələb var.
Açar sözlər: Pullulanaza, nişasta, pullulan, saxarlaşma, qlükoza.
INTRODUCTION
Pullulanase (EC 3.2.1.41) is one of the direct debranching enzymes, present in plants and
bacteria which can directly hydrolyse α-1,6-glucosidic bonds of unmodified substrate such as
oligosaccharides, pullulan and polysaccharides. Pullulanase, also known as α-dextrin 6glucanohydrolase, pullulan 6-glucanohydrolase, limit dextrinase and amylopectin 6glucanohydrolase is an extracellular carbohydrase. It was first discovered in 1961 by Bender
and Wallenfels in the mesophilic bacteria Klebsiella pneumoniae (formerly known as
Aerobactor aerogenes or Klebsiella aerogenes) which had a very low activity, therefore was
not useful for biotechnological applications. Nowadays, pullulanase can be obtained from
several microorganisms. Some of the most investigated include Bacillus cereus FDTA-13
[29], Bacillus acidopullulyticus, Klebsiella planticola [33], Bacillus deramificans,
thermophilic Bacillus. AN-7 [1], and Geobacillus stearothermophilus [30]. The unique
activity of microbial pullulanase on α-1,6-glucosidic bonds in pullulan, a linear α-glucan
comprised primarily of maltotriosyl units joined by α-1,6-glucosidic bonds, has piqued
curiosity.
Table 1: Different pullulanase reaction characteristics
Pullulanase type Amylopullulanase Neopullulanase Isopullulanase
I
3.2.1.41
3.2.1.135
3.2.1.57
( EC 3.2.1.41)

Pullulanase
type III
3.2.1.—

Catalyzes
Catalyzes
Catalyzes
Catalyzes
Catalyzes
hydrolysis of α- hydrolysis of α- hydrolysis of α- hydrolysis of α- hydrolysis of
(1,6)
(1,4) or α-(1,6)
(1,4)
(1,4)
α-(1,4) and α(1,6)
Subsrates
are Subsrates
are Subsrates
pullulan,
oligo- pullulan, starch
pullulan
and
polysaccharides
Results
maltotriose

in Results
in Results
maltoriose or a panose
maltose,
maltotriose and glucose
mixture
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pullulan

are Subsrates are
pullulan,
starch, amylose, amylopectin

in Results
Isopanose

in Results
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torioes,
maltose
[7]

[3,11]

[31]

[22]

[12]

There are five primary pullulanase groups which are formed by comparing their reaction
characteristics such as substrate specificities and their end results after the reaction is
completed. Pullulanase type I which are capable of hydrolyzing the α-(1,6) glucosidic bonds
in polysaccharides, pullulan and have been documented the most. Amylopullulanases, also
known as pullulanase type II can hydrolyze either α-(1,6) or α-(1,4) glucosidic bonds. Type II
pullulanases are commonly used in starch processing industry. Both type I and type II
pullulanases cannot degrade cyclodextrins [4, 10, 8]. Neopullulanase are able to hydrolyze α(1,4) linkages in pullulan and give panose as an end product. Isopullalanases produse panose
as isopanose by catalyzing the hydrolysis of pullulan’s α-(1,4) bonds. Neo- and
isopullulanases are both very active and are also capable of degrading cyclodextrins [16].
Pullulanase type III are able to attack both α-(1,4) and α-(1,6) glucosidic bonds in pullulan,
amylopectin, starch, and amylose. This type is also very active at 100 °C and end product of
pullulanase type III are glucose, maltose, panose and maltotious mixture [12].
Pullulanase enzyme has many sources, one of them being hyperthermophilic archea was
discovered in the last decade to produce pullulanases at very high temperatures [12]. Bacillus
stearothermophilus [31], Bacteroides thetaiotaomicron 95-1 [18], and Bacillus polymyxa
CECT155 [23] are only a few of the microbes that have been shown to produce
neopullulanases.
PROPERTIES OF PULLULANASE
Pullulanase activity is evaluated by incubating enzyme digests (1.0 mL) containing pullulan
(5.0 mg) and acetate buffer (pH 5.0 final concentration 100 mL) at 37°C. The nelson
modification of Somagyls copper reduction process or DNS (dinitrosalicylic acid) methods
are used to determine the reducing sugars released. Under these conditions, one micromole of
reducing sugar is liberated each minute by calibrated glucose one unit pullulanase [26].
Temperature is one of the most critical factors that affects both development and extracellular
enzyme secretion. We know that every 10 °C increase in temperature boosts enzyme activity
by 2 to 3 times. The enzyme's maximum activity is seen between 55°C and 100°C. Most
thermophilic bacteria are most active between 55°C and 80 °C, while other hyperthermophilic
bacteria are most active between 80°C and 115 °C [20]. The optimum temperature for the
purified pullulanase is 100°C, and above this temperature, pullulanase activity rapidly
declines [4]. To be able to use any pullulanase for biotechnological applications, it must be
active at high temperatures, to stop any contaminations with other microorganisms.
Pullulanase is an extracellular enzyme therefore, pH has a significant effect on the enzyme
production and activity. There had been many reports showing that pullulanase enzyme’s
maximum and optimum activity is around 5.5-6.5 pH, although Bacillus cerus FDTA13
produced pullulanase preserved 70% of its activity at pH 7.5 [4]. Pullulanase is active and
stable over a wide pH range of 2 to 10. However, the Pullulanase enzyme activity is highest in
the pH range of 5.5 to 6.5, according to Bacillus cerus H1.5. Pullulanase action is
considerably diminished above pH 7 [20]. Pullulanase enzyme activity is primarily influenced
by metal ions, with microorganisms displaying the maximum activity in the presence of Ca2+.
At 0.2 mM concentrations, Ni2+, Co2+, Mg2+, Cu2+, and Zn2+ strongly inhibit pullulanase
activity. However, Ca2+ is a powerful stimulator, increasing the activity of the pullulanase
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enzyme by 179%. Cu2+ is a potent inhibitor of Pullulanase enzyme activity [20]. When the
concentration of substrate is raised, the activity increases, and when Pullulan is present, the
activity is confirmed to be 100 percent. Pullulanase from isolate ven 5 was incubated with
starch, amylopectin,pullulan, glycogen, amylase, dextrin, or a mixture of oligosaccharides 0.5
percent wt/vol. each in 20mM sodium phosphate buffer pH 6.0 at 85°C for different times and
found that pullulan had the highest relative activity (100%) and a mixture of oligosaccharides
had the lowest relative activity [19].
IMPORTANCE IN STARCH SACCHARIFICATION
Because of its complex structure, depolymerization of starch into oligosaccharides and
smaller sugars requires a combination of enzymes (endoamylases and exoamylases), as well
as transformation of starch by transferring oligoglucosidic linkages and residues by creating
new bonds (debranching enzymes and glycosyltransferases) [9, 13]. Amylases are a group of
enzymes that are often utilized to break down starch [22, 32]. Endoamylases (α-amylase),
exoamylases (glucoamylases), debranching enzymes (pullulanases, isoamylases) and
transferases (amylomaltase) are the four different types of starch-converting enzymes. The
bulk of industrially important starches comprise around 80 percent amylopectin, which
comprises 4 percent to 5 percent glucosidic linkages [5]. During the starch conversion
process, starch is gelatinized and solubilized at high temperatures, and the long-chain
molecules are broken down into smaller units (maltodextrins), which can be branch or linear
in shape. When starch is hydrolyzed by α-amylases, the endoacting enzyme is able to escape
the branch points, but it is unable to hydrolyze the α-1,6 glucosidic linkage in general. As a
result, only a portion of the amylopectin component gets degraded [5, 6] results in the
formation of α-limit dextrins which cannot be further degraded by α-amylases. Similiar
situation happens with β-amylases where β-limit dextrinases are formed. However,
glucoamylase removes glucose units from the nonreducing chain ends and depolymerises
amylopectin in general.
Glucoamylases can only slowly hydrolyse α-1,6 glucosidic bonds and stop at a branched point
[5]. Maltose and isomaltose are formed from dextrose molecules by the catalyzation from
glucoamylases, which is a reverse reaction and this can only be avoided by adding pullulanase
during the saccharification process. This method uses less glucoamylase and produces fewer
branched oligosaccharides toward the conclusion of the saccharification, which is when
isomaltose production becomes substantial [21]. Maltose yield could be enhanced by 20 to
25% by combining pullulanase and α-amylase in the starch saccharification process [24]. If a
combination of a debranching enzyme and glucoamylase is used, saccharification can be
carried out at higher substrate concentrations (30 to 40%) than in the conventional procedure
(25 to 30%) [21]. The reaction time might be shortened without the concerns of
overconversion if regular glucoamylase dosage was combined with a debranching enzyme
[5].
APPLICATIONS IN VARIOUS INDUSTRIES
Since the 1960s, practically all starch-to-glucose conversion operations have shifted to
enzymatic hydrolysis rather than the old acid approach [14]. Pullulanase's major application is
starch saccharification, and its most important industrial application is the generation of highglucose (30% to 50% glucose; 30% to 40% maltose) or high-maltose (30% to 50% maltose;
6% to 10% glucose) syrups [22]. Pullulanase is usually utilized in conjunction with
glucoamylase or α-amylase in the saccharification process [21]. Pullulanase is also utilized to
make high-amylose starches, which are in high demand on the market. High-amylose starches
are of particular interest because they can be converted into "resistant starch," which has
nutritional advantages [2]. Unlike regular starch, resistant starch is fermented in the large
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intestine by gut bacteria, producing short-chain fatty acids like butyrates, which are good for
colon health. High-amylose starches are also employed in adhesives and corrugated board and
paper manufacturing [28]. For the elimination of starches under alkaline circumstances,
certain alkaline pullulanases have been employed as effective additions in dishwashing and
laundry detergents [25]. The reaction of CGTase with gelatinized starches and maltodextrin
syrups in the presence of cyclodextrins (CDs) complexing agents has also been utilized to
improve the yield of cyclodextrins [16]. CDs have a wide range of applications as emulsifiers,
antioxidants, and stabilizing agents in foods, medicines, polymers, and agricultural products.
Baking industry uses starch and starch-modifying enzymes the most in its procedures of
creating and conserving their products. However, staling effect which causes an increase in
crumb firmness, a loss of crust crispness, a drop in crumb moisture content, and a loss in
bread flavor, all of which lead to quality degradation is a big issue in the baking bussiness.
Although chemical treatments can be used to solve this problem, enzymatic treatment is
preferred by today's consumers. It has been reported that pullulanase plays a crucial role in the
enzymatic anti-staling treatment [27].
CONCLUSIONS
Pullulanase enzyme is one the most popular α-amylase enzymes used in many modern
industries for its specific activity on α-1,6 bonds in polymers. It is especially useful for the
starch processing and starch saccharifition industry for producing glucose, sucrose, maltose,
maltotiouse and etc. Pullulanase reduces the waste of polysaccharides by creating fermentable
sugars from non-fermentable ones. There is strong market demand for this enzyme all around
the world. The activity and thermal, pH stability of pullulanase could be improved by
molecular biology methods such as cloning, subcloning, tranformation and expression in
different expression systems, and there’s a great potential for its usage in multiple various
industries.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze the distinction between direct and indirect
communication cultures which can be observed at a cultural level. Generally speaking,
Western cultures tend to be direct communication cultures, while Asian cultures tend to be
indirect communication cultures. For direct communication cultures, the main purpose is to
present the message with clarity and honesty, while for indirect communication cultures, the
purpose is to preserve harmony in the respective relationship, for example to communicate so
as not to offend someone by having to refuse an offer. For direct communication cultures,
words are the essential part, while for indirect communication cultures, non-verbal language
is the main aspect. For direct communication cultures, confrontation is an aspect they are
comfortable with, while indirect communication cultures are trying to avoid confrontation.
Regarding the methods used, the paper will look at the issue from a cultural, as well as
sociolinguistic point of view. The paper will analyse the distinction by using examples from
previous research articles, regarding Western and Asian cultures communication styles, from
various social circumstances. The examples will be analysed from the point of view of
cultural differences, as well as from the point of view of pragmatic theories. The discipline of
pragmatics includes aspects of sociolinguistics, together with culture and psychology
elements. From the point of view of an interdisciplinary approach, a larger and more detailed
perspective on the issue can be gained. By looking at the speech acts, the cultural frame of
mind and psychology becomes visible.
Keywords: Western cultures, Asian cultures, pragmatics, speech acts, psychology.
Objectives
Judging by the fact that in today’s world, under the influence of globalization, we often come
into contact in various context, personal or professional, with persons from other cultures, we
need to focus on intercultural communication. According to Chen and Starosta (1998:28),
“Intercultural communication refers to the communication between people from two different
cultures.” While intercultural communication is an example of how cultural features can
affect communication, it is also an example of how to obtain commonly shared meanings:
“Intercultural communication is a symbolic, interpretive, transactional, contextual process, in
which people from different cultures create shared meanings” (Lustig and Koester 2007:46).
In order to achieve intercultural competence skills, we need to firstly understand the
specificities of different cultures’ communication.
The objectives of this paper include the analysis of direct and indirect communication that are
generally specific to Western and to Asian cultures, respectively, from the point of view of the
discipline of sociolinguistics.
According to the sociolinguistics perspective, “language is a social fact that exists in society”
(Jati 2013: 10). Society and language thus form a relationship, according to Wardhaugh
(2006: 13), and, as a result, sociolinguistics “focuses on how social structure influences the
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language which is used by the speakers and how the varieties of language and patterns of use
related with social attributes.” (Jati 2013: 11) As an example, direct communication cultures
(or low context communication cultures) focus on communicating the exact, direct message,
in an explicit way. They believe that honesty it what matters most when delivering the
message. On the other hand, indirect communication cultures (or high context communication
cultures) rely on internalized rules regarding conveying information. The message is thus
delivered in an indirect manner, relying on internalized rules as to how communication
occurs, rules which are not known by those not belonging to the respective culture and to
those not informed about it. Indirect communication cultures also rely on non-verbal
language, and on implicit communication, such as relying on the other participants’ in the
communication knowledge of use of silence and hesitation, as well as understanding of the
communication situation.
Edward Hall, in 1976, has made the distinction between high-context and low-context
communication (Hall 1989). He has also noticed that the two types of cultures have a different
thinking style: high-context communication style have a holistic thinking style, while lowcontext communication cultures have an analytical thinking style. According to Liu (2016),
the “stylistic differences” between these two types of communication “can be attributed to the
different language structures and compositional styles in different cultures, as many studies
supporting the Sapir-Whorf hypothesis have shown.” However, Liu (2016) also advises us to
think about the negative effects of the same “stylistic differences”, as they “can become […] a
major source of misunderstanding, distrust, and conflict in intercultural communication.” As a
result, awareness of these differences is recommended. The awareness can be created by
becoming informed about the two types of communication cultures, as well as by studying
them from cultural, pragmatic, and psychological points of view.
The link between language and context of using language is highlighted by Holmes (2001: 1).
“Based on her theory, by studying sociolinguistics people can see that basically language
cannot be separated from social interaction.” (Jati 2013: 11) Regarding the particular features
of social interaction, for direct communication cultures, we notice that the participants in the
communication process are having a relationship based on equality, while for indirect context
cultures, the relationship is based on hierarchy. Rules govern direct communication cultures,
while relationships are the focus of indirect communication cultures. Indirect communication
cultures focus on protecting the face of the interlocutor and on maintaining harmony in
relationships, more than on delivering the message. What is more, direct communication
cultures are linked to individualistic cultures, while indirect communication cultures are
linked to collectivistic cultures. Individualistic cultures focus on the individuals’ achieving
their full potential, while collectivistic cultures focus on the good of the whole group. Indirect
communication cultures rely on a shared cultural background. Thus, “When people discuss
intercultural communication, they cannot separate it with the discussion of culture and
multicultural society.” (Jati 2013: 12) As a result of the difference between direct and indirect
communication cultures, according to a sociolinguistics approach, “people with a different
cultural background seen to have a predominant manner, fashion, or style in which they use
their language.” (Jati 2013: 14)
The paper will present, comparatively, examples of certain cultures, such as Japanese, an
indirect communication culture, and American, a direct communication culture, to exemplify
the insights gained. It will also mention some differences at the level of two Asian cultures,
which are classified as indirect communication cultures: Korean and Chinese, based on the
article published by Chen and Weng (2021).
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Methods
The indirect and direct communication cultures will be analysed by using an interdisciplinary
approach, made up of notions from the field of linguistics, especially pragmatics, and cultural
understanding of those using these types of communication. This is, after all, what
sociolinguistics means, namely, analyzing the use of language taking into account the cultural
and contextual specificities of those using the language in a certain way.
Cultural differences will be analysed, mostly, from the perspective of Hofstede’s theory of
cultural dimensions. The cultural dimensions he discusses are: individualism/ collectivism,
high vs low power distance, strong vs weak uncertainty avoidance, masculinity vs femininity,
long vs short term orientation, and indulgence vs restraint.
Hofstede (2011: 8) defines the six cultural dimensions as follows:
1. Power Distance, related to the different solutions to the basic problem of human
inequality;
2. Uncertainty Avoidance, related to the level of stress in a society in the face of an
unknown future;
3. Individualism versus Collectivism, related to the integration of individuals into
primary groups;
4. Masculinity versus Femininity, related to the division of emotional roles between
women and men;
5. Long Term versus Short Term Orientation, related to the choice of focus for
people’s efforts: the future or the present and past.
6. Indulgence versus Restraint, related to the gratification versus control of basic
human desires related to enjoying life.
Pragmatics will add to the understanding from the point of view of the context when someone
speaks and when someone listens. The focus is on the speaker’s intended meaning based on
clues such as the context of communication, as well as based on non-verbal communication.
This paper will look at communication in the two types of cultures based on the theory of
speech acts. According to Cheng (2011: 148), “speech acts have been examined as ‘linguistic
carriers of politeness’ (Meier 1996: 345), and politeness is considered to be inherent in some
speech acts.” The purpose of speech acts is “the creation and maintenace of solidarity (i.e.
greetings, compliments, apologies)”. There are also speech acts that “involve face-threatening
acts (i.e.complaints, favor-asking, suggestions)” (Gass and Neu 2009). Part of the context of
communication are the rules created by a certain culture.
Psychology completes the perspective of analysis by adding to the understanding of nonverbal communication. The language of gestures can be analysed from a psychological
perspective, such as certain gestures which imply that the speaker could be lying (e.g. not
looking the interlocutor in the eye). However, psychological knowledge of certain gestures
should be completed by cultural particularities. For instance, in Western cultures people look
their interlocutor in the eye, and this is both a sign of respect and honesty. In Asian cultures,
on the contrary, looking the speaker in the eye is a sign of disrespect.

www.istanbulkongresi.org

130

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Results
The paper will take into account cultural specificities in communication, distinguishing,
generally speaking, Western culture from Eastern culture. It will offer examples of cultures
that have direct and indirect, respectively, communication styles.
The illustration below (adapted from Hake 2009) shows how values can impact the cultures,
and, by extension, their communication styles. It also shows the way in which certain
countries are placed on the direct vs indirect communication scale:

Fig.1. Low context vs high context scale
According to Hofstede, culture can be defined as follows: “Culture is the collective
programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people
from others” (Hofstede 2011: 3). Different ways of thinking are, first of all, what affect the
two types of communication.
Thus, Japanese culture is considered high context culture, and its indirect communication
means non-confrontational communication. Judging by its cultural particularities (according
to Hofstede-Insights.com), meaning that Japanese culture is collectivistic (valuing the good of
the group over the good of the individual, and having a degree of interdependence among
individuals), high power distance (meaning that in their society, the individuals are not equal,
implying that their society is based on hierarchies), masculine (meaning that it is driven by
achievement, competition and success), high uncertainty avoidance (meaning that it avoids
uncertain situations when dealing with the future), long term orientation (meaning that it
values is traditions), and shows restraint (the society controls its desires and impulses), the
communication style will reflect these values.
Regarding Japanese culture, when Westerners suggest something and the Japanese disagree,
they may say “I will think about it.” This way, Japanese people show respect and try not to
hurt the others’ feelings. We can notice the reliance on non-verbal communication. Thus, if a
Japanese says “I’m all right”, but his/her facial expression is sad, the others will notice that
he/she is actually not all right and needs some help. For the Japanese culture, we also notice
that they are saying yes when meaning no, but relying on non-verbal language, and silence,
hesitations, in order to convey what they mean (face-saving acts). The Japanese will cover
their mouths or laugh when they are embarrassed. They will smile to maintain self-control.
Japanese people also tend to laugh awkwardly when confronted with an uncomfortable
situation or when nervous. It is considered polite to say, “I’m sorry,” “excuse me” or
“Sumimasen” frequently. The Japanese are non-confrontational and will rarely directly
decline requests. Instead, they will reply, “It is inconvenient,” or “It is under consideration.”

www.istanbulkongresi.org

131

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

They do not criticize, insult, put people on the spot or do anything that might cause
embarrassment and thus loss of face.
Harmony in relationships, that is, focus on group, and indirectness, are features specific to
Asian cultures, and, as an extention, to indirect communication culture. Moreover, from the
point of view of honor vs shame worldview, most of the times, the Japanese do not express
their own ideas, as they fear making mistakes in public. There is the expression of “reading
the air” (kuuki o yomu), describing situational awareness. This situational awareness is
specific to those having deep knowledge regarding a certain culture, namely, Japanese culture.
Communication in Japanese culture can be analyzed, from a Western perspective, as a very
intense case of politeness theory in pragmatics. Face-saving strategies are constantly present.
From the point of view of politeness and indirectness, politeness always implies indirectness
(Brown and Levinson, 1987). Politeness strategies imply factors such as the relative power of
the hearer over the speaker, the social distance between the speaker and the hearer, and the
ranking of the imposition in doing the face-threatening act (Brown and Levinson, 1987: 1516). What is more, face is defined as an individual’s self-esteem. Negative face is 'the desire
to be unimpeded in one's actions' and positive face is 'the desire (in some respects) to be
approved of' (Brown and Levinson, 1987: 13). The fact that the Japanese are so polite has to
do with Japan being a high power distance culture, based on hierarchies. It is natural that
politeness is present as a form of respect for those higher in the hierarchy. It is also a
collectivist culture, meaning a culture based on harmony in the group, harmony which is
preserved by face-saving acts.
When analyzing Western and Asian cultures by comparison, we could refer to American vs
Japanese culture and their different communication styles. FoxHug.com lists the following
table, shown in figure no. 2 below:
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Figure 2. Differences in American and Japanese Communication Styles
Thus, by consulting this table, we can see that, while American culture favour direct criticism,
Japanese culture will avoid to criticize someone directly. With respect to eye contact,
American culture favours it, while the Japanese culture is made uncomfortable by it. As for
facial expressions, the Japanese will show a subtle smile, which they consider polite, during
business meetings and negociations, which for Americans may seem unfriendly. With respect
to figures, the Japanese will mention them vaguely, while the Americans prefer to know them
exactly and to mention them directly. Silence is an important part of communication for
Japanese culture, while for the Americans too much silence is uncomfortable. These
differences can be generally seen for Western and Asian cultures, and this is just an example
regarding how these cultures can have a different mindset.
Regarding American and Japanese differences in communication styles, Huruse (1978)
reveals differences in communication with respect to the language of television commercials.
Among these differences are the following: “there will be ·higher ratio of commercials using
the character of a straight presenter (direct) as opposed to the character of an entertainer
(indirect.) in the United States than in Japan”, “there will be a higher ratio of commercials
which present product information explicitly (direct) as opposed to implying product
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information through verbal or nonverbal means (indirect) in the United States than in Japan”,
“there will be a greater proportion of verbal (direct) to nonverbal (indirect) presentation in the
United States than in Japan, “the time span between initial visual display of the product and
the verbal announcement of the product will be shorter (more direct) in the United States than
in Japan”, “there will be a higher ratio of cqmmercials using a serious (direct) rather than a
humorous (indirect) tone of voice in the United States than in Japan”, and “there will be fewer
commercials that are accompanied by music (more direct) in the United States than in Japan”
(Huruse 1978: 2-3).
Yang (2016) draws attention to the ways in which communication styles specific to cultures
can also influence the choice of the students’ communication media for communicating with
their professors, in China and the United States. One of the results confirmed the high power
distance dimension, in the form that “some students avoid face-to-face communication with
their professors because students have the tendency to be afraid of their professor of their
authority and power.” (Yang 2016: 45). What is more, online personal communication means
are preferred by the Chinese students: “Compared with the U.S. participants, the Chinese
participants tend to use more personal communication styles such as texting, face-to-face, and
cell phone apps. It might be due to the individualism vs. collectivism. In China, the idea of
privacy is not as strong as in the United States.” (Yang 2016: 44).
In some cases, there are differences between cultures within the same cultural communication
type. For instance, Korean and Chinese are both indirect communication cultures, yet they
exhibit differences, according to first and second order indirectness (Chen and Wang 2021).
These researchers “examine the indirectness of Korean and Chinese evaluations, namely, the
‘thorny’ behavior of expressing one's opinions, attitudes and feelings (Thompson and
Hunston, 2000)” (Cheng and Wang 2021: 315). According to these researchers, “These crosscultural differences are explicable only by taking into consideration both the visible role
relationships in the immediate contexts and the invisible interpersonal interests defined in
each culture.” What is more, “different East Asian language communities have different ways
of managing their relational webs, which causes variation in their practice of indirectness.”
(Chen and Wang 2021: 325).
Other cases show exceptions contrary to the general expectation about the classification of a
culture regarding communication style. For example, Egyptian culture is placed in the indirect
communication culture, yet according to a research paper, it contains less indirect ways of
refusal than American culture. The research by Nelson et al (2002: 39) looks at “the
similarities and differences between Egyptian Arabic and US English communication style by
focusing on the speech act of making refusals. […] Results suggest that both groups use
similar strategies with similar frequency in making refusals. They differ, however, in the
frequency of indirect strategies with Egyptian males using less indirection than Americans.”
Indian culture is an example of both direct and indirect communication culture (Manallack
2018). In some situations, such as when meeting someone, Indians can ask direct questions,
such as “How much do you earn”. In other situations, they are indirect, for example they may
say “We will try to meet your deadline”, which means that they cannot deliver the project by
then. This combination of communication styles is due to the changes that are going on in
their culture.
All the above examples show how language use is shaped by the culture speakers belong to.
These differences have been underlined from the point of view of linguistics, in particular by
pragmatics, and cultural background.
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Conclusions
Direct and indirect communication cultures can be analysed as examples of cultural influence,
as well as sociolinguistics and pragmatics. Each domain completes the other’s explanations.
Understanding the way different cultures communicate can help us adapt to the interlocutor’s
style for efficient collaboration. This awareness of differences can also help learners of a
foreign language become aware of the correct use of politeness formulas and ways of talking
to someone else. While they may use the politeness they know from their own language, their
intentions can be misread, if the interlocutor does not know about these cultural differences in
communication either.
Since we live in a world where multiculturalism is an important value, we need to be aware of
the cultural differences in communication in order to collaborate successfully with other
cultures. Cultural awareness is a significant aspect of our everyday lives. We live in a culture
of communication, and we also live in a multicultural world. We are expected, in order to
achieve success in school, university and at our job, to have abilities of communicating and
collaborating in a multicultural environment. We can encounter occasions for team work at
any time. In order to be able to function in a different cultural setting, we need to have
cultural empathy and develop skills to adapt to new rules and new frames of mind. The
present paper has sought to raise awareness of the ways in which cultures and their specific
traits influence the way communication goes on. This paper has also sought to draw attention
to the general two categories of communication, divided according to Western and Asian
cultures. In this way, we shall achieve orientation as to different ways of communication
belonging to different cultures. The paper has also presented examples of countries belonging
to these two general categories in order to show why their communication style is shaped in
this particular way. By looking at reasons why certain cultures communicate in a certain way,
we begin to better understand their frame of mind, which is reflected in practices in all areas
of their life, not just in communication.
In spite of living in a globalized world, cultures retain their particular features, as we have
seen, reflected in their communication style. On the one hand, cultures have a common,
universal component, which could be exemplified by common values, such as distinguishing
right from wrong, honest from dishonest, while on the other hand, they have specific ways of
communicating in various situations. In the case of very different cultures, such as direct vs
indirect communication cultures, knowledge of psychology regarding understanding the
speaker’s non-verbal communication are not enough. Every culture functions according to
specific rules and values, which are incorporated in communication, and which are not
universal.
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ABSTRACT
Recently, the archeologist findings and historical records helped to discover main traits of Oc
Eo culture, and how the culture was emerged and developed. This findings would make clear
the distribution, characteristics of Oc Eo artifacts, and discovery the life of Oc Eo inhabitants
via Oc Eo culture artifacts at that time. This paper, furthermore, would try to touch upon these
issues by combining different documents to reappear the overview picture of Oc Eo culture in
Southern Vietnam.
Key words: Oc Eo Culture, Residents, Artifacts, Vietnam
1. AN OVERVIEW OF OC EO CULTURE
1.1. The concept of Oc Eo culture
It is said that Oc Eo culture refers the culture that was formed and developed in nowadays
Southern Vietnam during the first to the sixth century period. The culture is named after a
disinterment in Oc Eo (An Giang province) by Malleret (1944), and Oc Eo has become the
popular name of the culture where it is found (Khoo, 2003). Archaeologists say that there is a
relationship between the Oc Eo culture with ancient ones in Indochina, including Sa Huynh,
Dong Son, Vietnam and India, China and the Mediterranean.
Many scholars believe that Oc Eo had been one of important transit ports of the East – West
maritime route, in which goods would be transported from the West to South China.
According to Kenneth (2003), this is possible that the communities in the Delta had traded
with tradesmen for a long time before their settlement and urban formation. Consequently,
people from those communities had developed the idea of profits and the effects of trade that
played as a base for the strong trade development in the Oc Eo time.
Apart from trade, the features of Oc Eo culture also are presented via the pile dwelling
architecture of stone and brick, a special types of ceramic graves, and others objects, such as
pottery, gold jewelry, tin, gems, religious statues, etc. Through archaeologist findings and
historical records, the major traits of Oc Eo culture are somewhat revealed.
1.2. The distribution range of Oc Eo sites
So far, there have been 50 archaeological sites excavated in various areas in the Mekong
Delta such as An Giang, Kien Giang, Can Tho, Dong Thap, Long An, Tay Ninh, Tien Giang,
Vinh Long, Tra Vinh, Dong Nai, Ho Chi Minh city, which divided in three main geographical
zones. The excavations have yielded concentration of relics of particular importance and
interest (Khoo, 2003).
1.3. Type of sites
1.3.1. Sites of residential areas
Playing as a central role of the West – East trade route, many large urban centers were formed
and developed in Oc Eo time, such as Ba The Mount (An Giang), Nen Chua, Canh Den (Kien
Giang), Mound Hang (Long An), Mound Thanh (Dong Nai), Mound Thap Muoi (Dong
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Thap). The residential layers contain many wooden piles, wooden floors, wooden domestic
items pottery, animal remains encompassing rice grains and jewelry of plentiful kinds (Khoo,
2003).
The excavations present that the residential areas of ancient inhabitants are likely settled
nearly the waterways. The places are commonly located on the high mound, where houses
were built on stilt and at the foot of the mound (Khoo, 2003). Thus, it cannot be denied that
the style of dwelling houses found from excavations matches that of Funan people described
by Chinese envoys Kang Tai and Zhu Ying: settlements ringed by wooden palisades, palaces,
houses rose on stilts.
1.3.2. Sites of religious architecture
Abundant religious architecture remains have been recorded at the Mekong Delta, for
example, Oc Eo (1944, An Giang), Nen Chua (1982, Kien Giang), Mound Cay Trom (1944,
1983, An Giang), Linh Mieu Ba (1984, Dong Thap), Luu Cu (1986, 1987, Tra Vinh), Mound
Roc Chanh (1986, Long An), Mound Sao (1987, Long An), Cay Gao (1987, Dong Nai),
Mound Xoai (1987, Long An), Mound Don (1987, 1988, Long An), Mound Nam Tuoc (1987,
Long An), Mound Tram Chim (1987, Long An), Mound Buong (1990, Dong Nai), Linh Son
Nam (1993, 1998, An Giang), Mound Ong Tung (1995, Dong Nai).
Two remarkable sites of large urban settlements are Oc Eo and Nen Chua. Firstly, Oc Eo,
whose cultural layers are dated from 170 CE to 430 CE, located about 15 km inland from the
Gulf of Thailand and 30 km from the Bassac arm of the Mekong. Inside the town, there are
remains of two temples in stone and brick for “impressively large structures” (Higham, 2002).
Another significant religious architecture is Nen Chua that located closer to the sea to the
South. Among many mounds in this area, the remains of a big temple with a Linga and gold
ornaments were excavated. The rectangular structure in stone and brick 25.6 x 16.3 m in
extend, had 16 lines of stone foundation. The scale of it raised the issue of the popularity of
the religion, in the community, of the labor force, of economic and political structure and
social aspects in the time of Oc Eo (Khoo, 2003).
1.3.3. Sites of burial grounds
It can be seen commonly that the discovery of burial at Nen Chua (1982, Kien Giang) is a
significant contribution to the archaeology in Mekong Delta. It proves an important aspect of
Oc Eo society, such as the traditions, customs and beliefs that reflect the spiritual life of the
residents of the delta. The following lists include Da Noi Grave (1985, An Giang), Ke Mot
Graves (1990, Kien Giang), Mound Thap Graves (1984, 1993, Dong Thap), Mound Thanh
Graves (1998, 1999, Tien Giang).
Generally, Oc Eo burials could be illustrated in some similar features. For example, the length
of tombs from 1.2 m to 3.5 m, the central part involves a square platform, each layer embraces
4 bricks, forming a chimney filled with white sand in the bottom, and the upper part being
filled with sticky grey sand or clay. Hence, they make the tomb pit a solid square block
(Khoo, 2003).
2. OC EO ARTIFACTS
2.1. The concept of artifacts
Many efforts have been made to suggest the definition of artifact. Literally, the term “artifact”
is mostly used to refer “an object that has been intentionally made or produced for a certain
purpose”. The word “artifact” is often used in a more restricted sense to refer to simple, handmade objects which represent a particular culture (Hilpinen, 2011).
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According to Webster's Third New International Dictionary, “an artifact” is a usual simple
object one a tool or an ornament, which presents human workmanship and modification as
distinguished from a natural object. The Oxford English Dictionary defines an artifact or
“artifact” as “anything made by human art and workmanship; an artificial product”.
It is commonly agreed that there are various concepts for artifact, however, the definitions of
Archaeological Dictionary is more convincing than other ones.
An artifact or artefact (from Latin phrase ‘arte factum’, ars: skill, facere: to make) is
"something made or given shape by man, such as a tool or a work of art, an object of
archaeological interest". In archaeology, an artifact is an object recovered by some
archaeological endeavor, which may have a cultural interest, for instance, stone tools,
pottery vessels, metal objects, and items of personal adornment such as buttons, jewelry and
clothing.
Remarkable artifacts from the archaeological record are stratigraphic features, which are
objects of archaeological interest made by other organisms, such as seeds or animal bone.
Other example involves natural objects, which have been moved but not changed by humans
(called manuports), namely seashells moved inland or rounded pebbles placed away from the
water action that would have fashioned them. Applying the mentioned concept of artifact, the
essay would present the Oc Eo artifacts’ features, which can reflect Oc Eo people and society.
2.2. General information of Oc Eo artifacts
The evidence of Oc Eo’s importance as a commercial center is patent with excavated artifacts.
In fact, plentiful archaeological objects exhumed in Oc Eo sites prove that Oc Eo was the
place, in which goods from the Mediterranean, India, China and others places in Southeast
Asia were exchanged.
First of all, some artifacts produced in India such as intaglios, jewels, tin amulets with
symbols of Vishnu and Sihva, gold rings and merchant seals which were inscribed in letters
(early Indian scripts), Buddha images in Amaravati styles (Coedes 1968, Malleret, 1962,
Khoo, 2003).
Secondly, the objects from China comprise a bronze mirror dated from the later Han dynasty
(from the first to the third centuries) and some Buddhist statues from the Wei time (386 – 534
AD) (Higham, 2002). In addition, the proportion of objects of Chinese provenance is less, at
Oc Eo, than those of Mediterranean origin.
Thirdly, the imports from the Mediterranean are divided into 2 main types, namely Roman
materials and gold beads. In terms of Roman materials (from the second to the fourth
centuries), they are emphasized by glassware fragments, gold coins minted in the reign of
Marcus Aurelius (161 – 180 AD), gold medal of Antoninus Pius (152 AD). In addition, the
gold beads include various types with the form of a twelve sided Solid, which identified as the
power of certain numbers (Khoo, 2003).
Finally, many artifacts are unearthed in Oc Eo sites which came from other parts of Southeast
Asia. For instance, gold objects from Oc Eo involved pieces of gold leaf, some with traced,
engraved and stamped designs and D-shaped earrings that are also found in the Philippines
and Indonesia. Therefore, archaeologists believed that gold materials used in Oc Eo were
imported from Southeast Asia, like the Philippines, Indonesia and Malaysia (Khoo, 2003).
2.3. The classification of Oc Eo artifacts
Through excavations, archaeologists have collected thousands of artifacts. It is said that Oc
Eo artifacts are so diverse, however, the sculptures, ornaments and potteries were found in the
large number, and they can reflect about the Oc Eo people. Therefore, they would be
specifically examined.
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2.3.1. Religious sculptures
According to archaeologists, religious sculptures can be divided into 3 main categories such
as Buddhist sculptures, Hindu Gods sculptures and the sculptures of sacred objects. It is
interesting to see that a large number of these sculptures were found in the Mekong Delta
from the first to the tenth centuries. They could perhaps be considered as Funan styles with
plentiful forms. Scientists believe that the 6th – 10th centuries’ statues belong to the ‘preAngkok art’, which involve the styles of Phnom Da, Sambor Prei Kuk, Prei Kmeng,
Kompong Preah, Prasat Andet and Kulen, and the ‘Angkok art’ called for the late 9th – 13th
centuries, such as the styles of Preah, Pnom Bakheng, Kok Ke, Pre Rup, Banteay Srei,
Baphuon, Angkok Wat and Bayon (Khoo, 2003).
a. Buddhist sculptures
The Buddhist statues include wooden statues at An Giang, stone statues at Oc Eo and bronze
statues in many other sites. The earliest are the wooden Buddha statues of different sizes, with
the height from around 30 cm to 3 m, at An Giang, Mound Thap, Kien Giang. Archaeologists
believe that they are carbon dated to about 200-300 CE. Most Buddha statues were carved in
artist style of ‘Amaravati’, with the standing Buddha statue, slender body on the lotus throne,
long ears, serious face, and the bodies are wore by monk’s robes.
Other Buddhist statues were mainly found later in Angkor Borei, being made of bronze and
stone, which are discovered in many places in the Mekong Delta. These statues could have
some ‘Dvaravati’ influence, with the Buddha statue in sitting or standing posture.
It is widely accepted that the discovery of the Buddha statues, which were carved with various
postures and styles, shows the cognitive ability and skills of the artisans in the carving statues,
about the cross-cultural, religious, and the position of Buddhism to residents in the Oc Eo
culture time.
b. The sculptures of Hindu Gods
It seems more likely that the stone and bronze Hindu Gods sculptures were discovered in
almost provinces in the Mekong Delta. For instance, the God Vishnu statues at Oc Eo, Ba The
Mount, Mound Xoai, Sap Mound, Da Noi (Kien Giang), Chau Doc, Tra Vinh, My Tho, Tay
Ninh, Dong Nai; statues of God Brahma in Ba The Mount, Thap Vinh Hung; Sihva statues at
Sam Mount, Can Tho; Ganesa statues at Truong son A, Mound Thanh, Mound Tram Quy, and
other Hindu Gods sculptures. Some wooden God Vishnu statues were excavated at Mound
Sao, Mound Bay Liep (Long An), Bien Hoa (Dong Nai), etc.
God Brahma sculptures
Brahma is the creator of the universe and of all beings, as depicted in the Hindu cosmology.
In the Hindu pantheon, Brahma is commonly represented as having four heads, four arms, and
red skin. Unlike all the other Hindu Gods, Brahma carries no weapon in his hands. He holds a
water-pot, a spoon, a book of prayers or the Vedas, a rosary and sometimes a lotus.
In term of the God Brahma statues, they are dated to approximately the sixth century for stone
God Brahma statues (Mound Xoai), and from the seventh to the tenth centuries for bronze
Brahma statues (Thap Vinh Hung). The stone God Brahma statues are worn with the
cylindrical hat, having four heads of the four directions, sad face, big eyes, straight nose, thick
lips, long ears, while the bronze God Brahma statues are wore round pyramid hat and small
eyes.
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God Vishnu sculptures
Vishnu represents the aspect of the Supreme Reality that preserves and sustains the universe.
Although there are variations in images and pictures of God Vishnu, He is generally
symbolized by a human body with four arms, carrying a conch, a mace, and discus. He wears
a crown, two earrings, a garland of flowers, and a gem around the neck. He has a blue body,
wears yellow clothes and stand on a thousand-headed snake (Naga).
Basing on the art style, archaeologists divided the God Vishnu statues into four groups. The
first group of God Vishnu statues was found in Mound Sao, Mound Bay Liep, Sap Mount.
These statues were carved with the head wearing cylindrical hat, long face, four arms, arched
eyebrows, straight nose, thick lips, slightly pointed chin, long ears. Analyzing the
characteristics of the eyes, nose, mouth and body other traits of the statues presents that they
are close to Mediterranean residents or northern India, dated from the 5th to 6th centuries.
The second statues group was discovered at Mound Thap. These statues are dated to
approximately the seventh century, which are carved in specification similarly with the first
group. The statues of the third group were sculptured in quite big size, with four arms, long
face, slanted eyebrows, straight nose, thick lips, curly hair into buds, slightly pointed chin,
round chin, long ears. These statues were exhumed in Binh Hoa (Dong Nai), dated around the
seventh century. The final group has the early date from the 7th to 8th centuries, which
disinterred in Mound Thanh, Mound Tram Quy. It is said that these statues are localized,
which their appearances are carved quite similarly with the local people.
God Sihva sculptures
Shiva is the destroyer of the world, following God Brahma and God Vishnu. God Shiva is
responsible for changing both in the form of death and destruction and in the positive sense of
destroying the ego, the false identification with the form. He has many forms, which are
visible in his Panchavaktra form with 5 heads and 3 eyes.
God Shiva sculptures were found in Oc Eo (5th – 6th centuries), Mound Don (7th – 8th centurie)
and Mound Thap (9th – 10th centuries). These sculptures share some similar traits such as long
face, three eyes, round chin, big long ears, slanted eyebrows, straight nose, thick lips, and
round chin.
The sculptures of other Hindu Gods
Ganesa statues: Ganesa with an elephant head is widely revered as the remover of obstacles
and more generally as the Lord of beginnings and the Lord of obstacles, patron of arts and
sciences, and the deva of intellect and wisdom. The Ganesa statues were found in Truong Son
A, Mound Thanh (dated from about 5th – 6th centuries), Vam Co (7th century), and Mound
Tram Quy (9th century).
Dvarapala statues: Dvarapala is a guardian often portrayed as warrior or fearsome asura
giant, usually armed with a weapon; the most common is gadha mace. The statue of dvarapala
is a widespread architectural element throughout the Hindu and Buddhist cultures.
Archaeologists exhumed one Dvarapala statue in Mound Don with its dating around the 9th –
10th centuries.
Yaksa statues: Yaksha is the name of a broad class of nature-spirits, usually benevolent, who
are caretakers of the natural treasures hidden in the earth and tree roots. There is one Yaksha
statue, which was discovered in Sap Mount.
Besides, archaeologists also found some other statues of Uma – Mahisvara, Surya, male and
female Gods, etc.
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c. The sculptures of sacred objects
Linga or Lingam is a very complex symbol of Hinduism. It is associated with Shiva, one of
the three main gods of the Hindus. The scriptures say that a Linga represents energy and
strength. In almost all the temples of Shiva, Shiva is shown in the form of a Linga. Yoni is a
Sanskrit word for the vagina, which is counterpart of Linga.
The Linga, Yoni, Linga-Yoni statues and altar platforms are the unique collection of artifacts,
more commonly founding in the Oc Eo ruins of the Mekong Delta. So far, a number of these
statues have been about 60 pieces, which are quite in small size, made into materials such as
marble, sandstone, ceramic and glass stones.
Apart from the altar platforms, which were carved with the Linga and Yoni, there are many
intact statues and broken- statues were found in archaeological sites in the Mekong Delta, for
instance, Luu Cu, Mound Bar, Oc Eo - The Third, Tam Au pagoda, etc. Most of altars are
made of sandstone with similar structure.
2.3.2. Ornaments
According to Malleret (1995), “The time of Oc Eo could be considered as the golden time of
jewelry”, which can be implied as the style of Oc Eo phase fourteen to twenty centuries ago.
From the excavations at Oc Eo relics, there are more than one thousand objects including
golden jewelry, engraved jewelry, silver, beads, tin, gems (quartz, chalcedony, silicate of all
types, ruby, sapphire, diamond and so on), which are made into bodily adornment of rings,
earrings, bracelets, necklaces, etc. (Khoo, 2003).
Golden artifacts
Malleret’s inventory of gold objects are found at Oc Eo lists about 1312 pieces, which are
divided into two main categories: Golden jewelries and golden leaves.
The golden jewelries consist of rings, earrings, bracelets, necklaces, pendants, etc. Most of
them were processed in a very sophisticated, meticulous and reached the high technique,
which were excavated in various places scattered in the Mekong Delta, such as Nen Chua, Da
Noi, Mound Thap, Mound Xoai, Ke Mot, and Oc Eo.
In terms of the golden leaves, the most outstanding characteristics of golden artifacts are the
subjects for decorative motifs, namely 300 small repoussé golden leaves, which were traced,
engraved, stamped or embossed into various shapes. The subject was so plentiful such as
people, animals, plants, objects, geometrical designs and ancient handwriting.
It is interesting to see that the fish and tortoise are two kinds of animals appearing on the
golden leaves which are the symbol of the animal world in the Delta and a disguise of Vishnu
also: God Vishnu – Kurma and God Vishnu – Matsya. The sophistication of these golden
leaves could express the talent of ancient goldsmiths.
Other ornaments
In Oc Eo culture, the bead is one kind of artifacts which was found many in the residential
relics and rarely in the burial areas. These beads include many shapes, sizes, colors and
various materials. Most of them are made of precious stones, colored stones, glass and
earthenware. The shapes of beads are so plentiful such as hexagon, tubular, diamond, cylinder
and coat-button shapes.
Gemstones are collected in Oc Eo, Nen Chua, Mound Tower. These stones are usually small
with many different colors such as transparent colors, light purple, purple, dark purple, blue,
red, orange, and so forth. Among these gems, there are many pieces which are processed in
the shapes of rectangle, square-shaped, circle, oval, hexagon, elliptical to attach on the surface
of rings.
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Besides, archaeologists also discovered plenty of common metal, stone, glass jewelries,
which are made into products such as necklaces, bracelets, rings, amulet, earrings, medals,
rattles, and so on.
2.3.3. Potteries
a. Types of potteries
Potteries present in most of the archaeological relics are one kind of artifacts which express
the most clearly the indigenous tradition. A large quantity of potteries and shreds were found
over the past two decades at Oc Eo, Nen Chua and neighboring provinces of the Mekong
Delta. The ceramic artifacts were classified into four main types, such as constructive and
architecture materials, manufacture tools, household items and pottery for worship. It is
believed that there are many different kinds of ceramics, which could serve daily life of
people. This shows handicraft development, craftsmen’s creativity with high technical
qualifications.
Constructive and architectural materials
Bricks are the building material, which were decorated by reliefs with images of lions, cobras,
a horned animal and the other animals. Both bricks and reliefs were made of terracotta, and
they are mostly artifacts in the ruins of the temples architecture in the Oc Eo culture.
Manufacture tools
The pottery used for manufacture purposes such as plaster’s hawk, net sinkers, crucibles,
spindle whorls, ceramic bells, stamps, pestles. They are excavated at Oc Eo, Mound Thanh,
Canh Den, Mound Thap, Nen Chua and other Delta sites. The most popular type of
production tools is plaster’s hawk. This is a tool to process the small potteries such as pots,
vases, spouted jars, which were made of fine clay. Nowadays, these instruments are still used
in the production of jars in Tan Van (Bien Hoa, Dong Nai) and many other places.
Household items
The household items consist of a wide range of tools, for instance, earthenware stoves (Cà
Ràng), spouted jars, candlesticks, pot lips, vases, pots, bowls, cups, etc. These items indicate
the material life as well as the creation of Oc Eo inhabitants to adapt to the natural
environment.
Pottery for worship
Kendy is a mean of jars, which have spherical shape, bulge in the middle, and shrink in the
neck and bottom. The size of the jar is quite large with many decorative motifs. They were
commonly found in the ruins of temples, most of them were broken tap. These artifacts used
in religious ceremonies of Hinduism, the taps are similar the shape of Lingas – representing.
b. Material of potteries
It is said that except a large number of coarse pottery used for constructing, heating, cooking
and food containing, the sense of art is embodied by the fine pottery.
Fine potteries
The potteries were made of refine clay and sometimes mixed with fine sand, which normally
were wheel-thrown and have been fire at a high temperature. The color of the fire bodies
wares were change from grey to red and white tones. The fine-bodied wares, which were
excavated at many Oc Eo cultural sites, involving vases, stem-cups, pot lips, candlesticks,
spouted jars, and ware fragments.
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The fragments of fine-bodied wares show that a various decorative designs appear to have
been used on the better quality vessels. It can be seen from the picture “sherd with moulded
decoration of musicians”. This sherd has traits of two musicians and ancient form of musical
instrument, namely a harp. The sculptures are so lively with the carving to girl’s curly and
long hair. Archaeologists believe that besides the function of it, the spout vase could be an
artwork of craftsmen in the Oc Eo cultural time.
Coarse potteries
These wares were made with clay from local sources and mixed with various tempers such as
sand and plant remains (rice husks). Most of them were wheel-thrown and have been fire at a
high temperature. Many coarse wares were found in the Mekong Delta, for example, basins,
jars of various sizes, lids, bottles, sherds of cooking appliances, and other vessels.
It is interesting to see that fragments can be discovered quite easily in the soil and especially
on the surface of dug canal and river banks. They were found with a large quantity of vessel
kinds, consisting of both fine and coarse wares. “There are three types of decorative designs
which were probably incised with a comb-like tool. The designs include a combed band of
inter-locking semi-circles, a band of finer angular waves, and a band of parallel lines”
(Khoo, 2003).
2.3.4. Other artifacts
a. Reliefs and seals
Reliefs
Reliefs collected in the Oc Eo, Nui Sap relics. At Nui Sap, the upper of reliefs are circular,
rectangular cross-section. On one side of relief is embossed with the men and women
embracing, and both have round face, broken eyes, big nose and wide mouth. Particularly, the
women have big round chests like dancers in the carving art in India.
Other reliefs are on the tiled-valances, about 21 specimens in Oc Eo (An Giang). All the tiledvalances are made of fine clay, baked at high temperatures. On the reliefs are decorated as
solar towers, wheel tower, the Buddha sitting in meditation, and so on.
Seals
It is said that the seal is kind of unique and artifacts in Oc Eo culture, which were found in the
ruins like Oc Eo, Nen Chua, Canh Den. Despite the small numbers, this is the typical item
with many subjects, which are vividly carved, reflecting the social picture in the Oc Eo time
such as the position, role of the users. Most seals are made of metals and gemstones. The
common feature is that the stamped seals in the concave shape, carving the images of human,
animal, ships, ancient writings and other objects.
The seals are quite diverse and plentiful, which can be divided into 6 categories based on their
shapes, for example, conical shape of the fireman, pith helmet, the shape of Linga platform,
ring shape, rectangle shape, and so on. Interestingly, the theme of human, animal has reached
the level of sophistication; the pictures are quite small, but with complete layout and like real.
b. Currency (coins)
The currency is one of the rare artifact types, accounting for relatively small numbers of Oc
Eo cultural relics, but they have great research value. Along with seals, the presence of money
is associated with one civilized society, the high development level of market economy. There
are about 12 pieces of coins, which have been discovered in the ruins like Nen Chua, Da Noi,
Ke Mot, Mound Hang. Many Roman coins were found in these sites, which show the
international position of Oc Eo at that time.
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These coins were made of bronze, lead-tin or lead-iron, and so on, which were the commonly
materials in Oc Eo culture. On the one or two sides of the coins are well casted with images of
people, animal, and many other subjects.
c. Stone materials
In term of stone materials, it is widely believed that they are most often used for labor daily
production, especially for craftsmen such as greater, grinder, millstone, plasterer’s hawk, and
so on. They were found in Oc Eo, Nen Chua, Mound Thap, Thanh Trung, Mound Thanh, Da
Noi, Nhon Thanh, and Long Phung.
d. Wooden materials
Wooden artifacts are found pretty much in residential, architectural and burial relics. Apart
from the Buddhist statues, they also consist of wooden candlesticks, pillars of the ‘house on
stilt’, wooden floor, wooden bars with processed traces, wood used for shipbuilding,
firewood, and so forth. Generally, the wooden artifact is one of the common artifacts in the
ruins of Oc Eo culture. Wooden Buddha statues were discovered in the Mound Thap, Mound
Xoai, Thanh Nhon, Vinh Hung. The other remains were discoverd in Da Noi, Do Khi, Mound
Sau Huan, Thanh Trung, etc.
e. Plant remains
Scientists found many plant remains in most of residential and burial relics of Oc Eo culture,
for instance, burnt-rice grains, rice in clay (Oc Eo, 1979), some rice husks and many rice
grains in bricks, traces of the roof was covered with coconut-water leaves (Mound Thap,
1984, 1993).
Besides, the archaeologists have found traces of many petals, leaves, which are relatively
intact in the clay layer of Nen Chua. Most of relics help people found the traces of charcoal,
bricks and rice husks.
f. Animal remains
Many animal remains have been recorded in the Oc Eo cultural layer of residential and burial
relics. Scientists have collected dozens of animal bone specimens, including scallops, oysters,
pigs, cattle, tortoises, fishes and so on. Most of the bones are the waste of kitchen, others can
be used for worship rituals.
3. THE LIFE OF LOCAL RESIDENTS IS REFLECTED VIA OC EO ARTIFACTS
Although there has strong evidence for large residential areas in Oc Eo time, not much has
been known about the people and the society at that time. Concerning with excavations,
archaeologists found some of the ancient skulls in Canh Den (Kien Giang), presented that the
average man (1.62 meter tall) and woman (1.6 meter tall) were of the Austronesian race and
had similar characteristics with upland people. In addition, many of customs point to the
thoroughgoing ‘Indianization’ that the Delta Khmer had undergone. Nonetheless, others relate
to Southeast Asian indigenous tradition, namely houses on piles, animal fights, long boat,
interment burial, and relative freedom of sexes (Coe, 2003).
Findings at Oc Eo site show that the main occupations of Oc Eo residents were pottery,
metallurgy, metal and glass casting, construction, statues carving, especially silver and gold
jewelry making (Khoo, 2003). Many artifacts were excavated in Oc Eo, consisting of glass
and bivalve moulds for casting tin ornaments, bronze awls and hammers, small gold plaques,
so it is said that the area was an industrial center. According to Coe (2003), there were Indian
traders in Oc Eo and other Delta places, who were both Brahmin priests and Buddhist monks.
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These merchants brought many Indian coins, such as silver coins carved with conch and
trident – symbol of the god Vishnu.
In addition, archaeologists also found in Nen Chua (Kien Giang) the collections of pottery,
jewelry, amulets, seals, coins, architectural works, which presents economic development
with various careers, such as artists, potters, brick makers, stone carvers, sculptures, glass
makers, goldsmiths, etc. Findings at other sites lead to the same inference, namely Canh Den,
Mound Thap, Binh Ta. It is said that industrial handicraft developed only when agricultural
production reached the surplus level that could support persons who did not directly produced
food. The surplus in agricultural goods and diversity of handicraft industry quickened the
development of trade, local and inter-regional (Khoo, 2003).
According to Higham (2001), trade contacts would have accelerated social stratification,
especially the emergence of social elites, people could organize commercial transactions. In
addition, Kenneth (1985) believes that “Exotic goods and additional income from trade
enhanced an elite’s capacity to implement their gift-giving ritual sovereignty”. It can be seen
that the social hierarchy in Oc Eo areas lies in the excavation of different religious and burial
sites. Higham (2001) points out that most monumental public building present the centralized
government and state society. For instance, archaeologists discovered may religious sites in
Nen Chua, Ke Mot, Da Noi, Mound Cay Thom, Mound Thap, Mound Xoai, Mound Nam
Tuoc, Mound Ong Tung, etc. Moreover, scientists also mention that the class structure in the
Oc Eo time includes the ruling class, monks, laymen, craftsmen and slaves.
Concerning about the environment, the outstanding traits which showed the effort to adapt to
and control the nature of Oc Eo people. Firstly, the effort is presented in pile-dwelling. For
example, the pile dwelling was the traditional way of Indonesian people in the monsoon area
of Asia, while Oc Eo inhabitants lived in the high or low land to adapt to flood season.
Secondly, the effort to control environment was found in the mounds of some hectares, which
were used as foundations for temples and graves. For instance, on a heaped mound at Nen
Chua, the remains of a huge temple, with 25.6 meters long, 16.3 meters wide, 16 lines of
stone foundation. It has been widely acknowledged that the people lived in houses on stilts,
whereas the Gods settled in a large temple on the mound. The temple was used to worship the
Hindu Gods, such as God Vishnu statues, stone Linga statues (symbol of God Shiva), granite
Yoni. It can be seen that the temples are concrete example of the religious architecture in the
Oc Eo civilization. The scale of the temple shows the popularity of the region in the
community, of the labor force. It also was employed for the religious construction, economic
and political structure and social aspects in the Oc Eo period (Khoo, 2003).
Notably, the concept of life after death can be found clearly from the graves, such as Oc Eo,
Da Noi, Nen Chua, Ke Mot, Canh Den, Mound Thap, etc. For Oc Eo community, the
dwelling area for the dead was more important, permanent and stable than for the living. For
example, Nen Chua grave, which was built on a heaped mound of more 2000 square meters
and was composed of clay, bricks, sand and stone. It was constructed with a complicated
manner: some flat layers, some slanting into each other, and so on. Especially, in the center of
the grave, a brick or wooden column of square cross-section was built; the inside was filled
with white sand and the surrounding area was supported by lot of stone or broken bricks, etc.
Therefore, the concept of the life after death was forever, which was considered from the
strength of the grave, like house and the community of the dead (Khoo, 2003).
In term of writing language of Oc Eo residents, there are approximately 36 small engraved
metal ornaments, which were discovered at Oc Eo, dated from the first to the fifth centuries.
These ornaments were inscribed in letters known as ‘brahmi’ (early Indian Script). For
instance, many golden leaves were found at Oc Eo and surrounding areas, which were
engraved with some Sanskrit words. Some small tin seals, maybe used for merchandise were
inscribed with Sanskrit words, such as ‘opramadam’, ‘dhanapati’, etc.
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Other evidences were excavated in many places, including Mound Thap, Da Noi, Vo Canh, in
which various stones were engraved with Sanskrit words. Especially, the writing contents on
the steles present religious concept, for example: “After saving the world sinking in the ocean
of three creating conditions (sexual desire, physical desire, invisibility) and attaining the
Nirvara, the highest land invisible, incomparable…that Venerated Teacher whose
achievement aimed at creating happiness for all beings, now grants the happiness for others”
(Khoo, 2003: 81). Besides, at Da Noi, some Devanagari words were carved in golden leaves
that related to Hindu and Buddhist concept, such as, paduma (lotus), Saka (Heaven God),
hansa (phoenix), Ksatriya (King), etc. It can be seen that the writing language of Oc Eo
residents was strongly influenced by India. According to archaeologists, Sanskrit possibly as
the original language to write about Hinduism and Buddhism in India, then was adopted by
court, monks and elite of the Oc Eo society.
Interestingly, from the excavation of Oc Eo culture, there are major kinds of artifacts, which
describe the delicate artwork in the Oc Eo time, including religious sculptures, ornaments and
potteries:
Regarding the religious sculptures, a large number of Hindu and Buddhist sculptures were
discovered in the Delta, involving bronze sculptures at Oc Eo, wooden Buddhist sculptures at
An Giang, and stone sculptures in other areas. In general, with the diversity of discoveredstatues, it can be seen that the religious life of Oc Eo inhabitants was so developed. Hinduism
was imported from India and rapidly occupied an important position, particularly the Shiva,
Vishnu was worshiped in many places. Along with Hinduism, Buddhism also played a
significant role in the life of Oc Eo residents. Especially, the statues in the Oc Eo period have
naturalistic and gentle facial features, which reflects the sensitivity of Funan craftsmen
towards religion, culture and art. These statues can be found in some temples and also
appeared in normal houses, with the small beauty statues and others in humorous shapes. It is
so interesting to note that although Oc Eo people were influenced by external religions from
India, China, almost religious statues are localized, for example the Gods were not only
threatening but so friendly, smiling like ordinary people.
As for the ornaments, it is said that the images, which were carved on the golden leaves, are
related to Hinduism religion such as Vishnu, Shiva images, Ganesa, Naga, conch, trident,
lotus flowers, etc. This shows that Hinduism was imported from India and rapidly accounted
for an important position in the life of Oc Eo people. Moreover, through the carvings of God
Vishnu and Sihva on the same golden leaf, it shows that Hari-Hara belief was popular in the
Mekong Delta during the Oc Eo time. Harihara is the name of a combined deity form of both
Vishnu (Hari) and Shiva (Hara) from the Hindu tradition, it as a form of the Supreme God.
In brief, the appearance of various ornaments indicates that the Oc Eo economy was so
developed because their life was guaranteed, people can focus on creating things for beauty.
In addition, the jewelry also presented the social hierarchy in the period. While the golden
jewelry, gems, beads were produced for the rich, ordinary people often used common metal,
stone, glass jewelry. In addition, from the large quantity and diversity of Oc Eo ornaments, it
shows the great demand for beauty of the ancient people in the Delta as well as the abundant
thoughts, concepts and ideology of the craftsmen about human beings and Gods. Especially,
the subjects were engraved, embossed on the golden leaves, mostly related to Hinduism, so it
has confirmed the role of this religion in the life of Oc Eo inhabitants.
Turning to the potteries, it is said that potteries were found in most of the archaeological
relics, which probably present the most clearly of the indigenous tradition. For example, the
earthenware stoves (Cà Ràng) appeared in the residential and burial ruins from prehistoric in
the lower of Vam Co River, Dong Nai, which has become typical artifacts of the Oc Eo
culture. “Cà Ràng” is one kind of terracotta stoves with the advantage of being simple, easy to
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use and transport, especially when people move on the boats. The ceramic stoves are very
familiar items and so necessary for people, who live in coastal areas, rivers, on the floor or on
boats. Currently, ceramic stoves still are popular in many parts of Southeast Asia, so when the
life on boats still exist, even the appearance of terracotta stoves.
Hence, with these ceramic tools (“Ca Rang”, spouted jars, pot lips, candlesticks, etc), the Oc
Eo residents had adapted to the terrain of crisscrossed rivers and "flood season" every year in
Southern Vietnam. Moreover, the pottery might reflect the spiritual life through artifacts
which used in religious ceremonies (like Kendy jar). It can be seen that the indigenous
element from prehistoric have combined with the Indian culture, which made the typical
feature of the residents in the Oc Eo period. Notably, most of potteries were decorated with
geometrical patterns, which present the potteries’ ability to combine geometrical traits, and
the art of geometrical ornament is always classified as abstract art. Thus, the abundant potteris
and their patterns indicate the demand for comforts and aestheticism in the Oc Eo time.
To sum up, pottery is the main character of the common people in the Oc Eo cultural period,
which reflects the entire life of the residents at that time. In fact, the Oc Eo potteries pose the
life of people living on the river, adaptation to the environment such as earthenware stoves,
pot lips, candlestick, and so on. Moreover, the Oc Eo pottery also presents the spiritual life
through artifacts used in religious ceremonies. Through ceramics, we can see that indigenous
cultural elements from prehistoric were combined with Indian culture which is a particular
trait of residents Oc Eo culture.
From the residential, religious architecture, burial grounds sites as well as typical artifacts in
the Mekong Delta show the prosperity of Oc Eo residents with the remarkable development of
religion and belief (Hinduism and Buddhism).
4. CONCLUSIONS
According to Khoo (2003), after almost a century of research, the culture of ancient Southern
Vietnam has been still mysterious. The ancient civilization in mainland Southeast Asia has
still challenged the archaeologists and scholars, who are interested in decoding its mystery.
However, through the evidences found, the public can understand a certain part of the life of
the inhabitants in the Oc Eo time. It may be true to say that Oc Eo culture was formed and
developed in the Mekong Delta from the first to the sixth centuries. The features of Oc Eo
culture are surely presented via the careers, religions, beliefs, writing language, artwork, etc
of the residents, which proves the height of Oc Eo civilization. It seems that the most
important reason for the prosperity of Oc Eo is due to its location on the maritime trade routes
between a Malay Peninsula and India and crossing the Mekong River with China.
Archaeological discoveries in the Southern Vietnam with thousands of Oc Eo cultural relics
are of various forms and rich materials. From the ruins of residence, architecture, burial and
religious relics, such as religious statues, furniture and production tools, it is said that the Oc
Eo inhabitants had well-developed material and spiritual life, especially the maritime trade
were so prosperous. It is also presents both indigenous element and the elements of the Indian
civilization, Persians, Romans, Chinese. This has proven indigenous origin of Oc Eo culture is
the valuable resources for learning, researching on the various aspects of Oc Eo culture.
Nowadays, the Oc Eo artifacts are paid much attention in the preservation and promotion of
the Oc Eo cultural values to clarify the history of the South of Vietnam, which expresses the
gratitude for today's generation to the ancestors. Apart from local authorities’ properly
exploiting, managing and protecting of relics, the propaganda should be strengthened in order
to mobilize the whole society to participate in preserving and developing the value of Oc Eo
culture in the future.
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ABSTRACT
The study investigated the prevalence of sexting behaviour among undergraduates in
Southwestern Nigeria and examined the influence of students’ sex/gender on sexting
behaviour. Sexting, which is a morality issue may have negative effects on students
psychologically, academically and socially. To this effect, this study was with a view to
providing information on prevalence of sexting behaviour and gender/sex difference in the
prevalence of sexting behaviour among undergraduates in Southwestern Nigeria. The sample
comprised 1,536 undergraduates which were selected using multi-stage sampling procedure.
An adapted research instrument namely; Gender and Sexting Behaviour (GSB) was used to
collect data from the students. Data collected were analysed using descriptive and inferential
statistics. The findings showed that 55.9% of sampled students demonstrated low level of
sexting, while 32.7% and 11.5% demonstrated moderate and high level of sexting
respectively. It also highlighted gender/sex difference, such that 114 of the 746 male
respondents (15.3%) appeared to demonstrate high level of sexting, while 58 of the 756
female respondents (7.7%) demonstrated high level of sexting. The study concluded that there
was a significant influence of gender/sex on the prevalence of sexting among the
undergraduates (t= -2.253, p < 0.05). The findings of this study could be used to inform and
shape prevention and intervention efforts among the undergraduates. Being aware of the risks
and consequences associated with sexting; school counsellors, health educators, policy
makers, school administrators, parents, and persons who work directly with students, such as
administrators and lecturers would be at the forefront of promoting a life void of sexting, and
thus contribute to a safer and healthier school community. Therefore, it is recommended that,
the school counsellors should teach the students assertiveness skill, and encourage them to
enhance their self-control and gender maturity in managing sexting behaviour among them.
Keywords: Sexting behaviour, Gender, Sex, Undergraduates.
INTRODUCTION
The utilization of online social networking tools like Facebook, yahoo messenger, WhatsApp,
twitter, snapchat, telegram and Instagram keeps rising drastically among youths and adults in
almost every society. This seem to have presented diverse opportunities for the exchange of
sexual information for either safe or unsafe manipulation (Asogwa & Ojih, 2013). This shows
that the availability of different social media and phones have really added to the state of
socialisation of undergraduate students. It could have also amounted to the proper and
improper use of the media and phonesamong the students. Also, with the popularity and
success of social networking sites, it could be noted that the exchange of online messages
seems to have been taken to private or social level successfully (Embi & Hassan, 2012). It is
therefore possible that the Bluetooth and in-built cameras embedded in most computer
systems, mobile phones and other digital devices is part of what makes easy and fast
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distribution of images inevitable. This could then be a gateway for undergraduate students to
involve in several online activities; both good and bad. Among these online activities, sexting
is one of the major activities that is worrisome and calls for urgent attention. Therefore, it is
very pertinent to carry out this study especially in this period that rape, unplanned pregnancy,
school drop-out, suicide and some anti-social activities seem to be everywhere in the world.
Sequel to this, there would be a way forward to reduce and manage the effects or the damage
this behaviour could have caused among undergraduate students, especially in Southwestern
Nigeria.
Sexting could be defined as the use of computer system, mobile phones, or other digital
devices to receive or send graphic, sexual messages and images through short message service
(SMS) and other social network to opposite or same sex (Nwabueze, Okoli, Onuigbo &
Chukwu, 2015). These images are exchanged between adults or young people through a
mobile phone, website or handy device with familiar or unfamiliar people. More so, sexting is
a short form of the words “sextexting”, which is a combination of the word: “sex” and
“texting”. Sexual messages and images could be sent from a boyfriend to a girlfriend and vice
versa. Once the sext is sent, it may be shared by one or both partners with people outside the
relationship.
There are variety of reasons undergraduates engage in sexting. cSexts may also be used to
retaliate or humiliate someone who has in one way or the other offends the perpetrator.
It is very expedient to think about the negative effects of sexting; but at the same time also
very important to note that sexting has some benefits. Sexting could be a motivation for
romance, pleasure, bonding and satisfaction in a relationship, friendship, courtship and even in
some marriages. It could also be an easy or effective means of communication between
partners that find it difficult to express their sexual desire face to face. In essence, this
behaviour could be seen as a modern way of sustaining relationships among some
undergraduates, but could still lead to various forms of anti-social interactions and sexual
behavioural problems at home, schools and the society at large. Nevertheless, the reason
behind sexting behaviour (whether it is done willingly; or with the consent of the two partners
or not) or the outcome of the act (whether positive or negative) could give a clue about the act
as the case may be. However, it is very paramount to be aware and conscious of the negative
effects among the undergraduates, so as to proffer strategies in managing this behaviour.
Meanwhile, in order to manage sexting behaviour, it is important to understand that there are
some factors that could be associated with this behaviour among the students and identify
them. In this study, sex difference was investigated to determine the extent to which it
correlates with sexting behaviour.
Gendered/sex differences in the sexting experience has been said to have reflected unequal
power dynamics. This implies that those in personal and individual relationships could be
shaped and reproduce wider society gendered power dynamics (Gill, 2012). Online spaces
continue to embody the “age-old double standard where sexually active boys are rated and
‘admired,’ while sexually active girls are shamed, denigrated and despised as ‘sluts’”
(Ringrose, Harvey, Gill, & Livingstone, 2013). As a social process, sexting is also concerned
with projecting a social identity, and is read by others, as an indicator of social popularity
(Bond 2011). However, relating sexting with popularity might be more complicated for girls
as they seem to face pressure to protect their reputation. Images of girls’ bodies may be used
to blame and shame girls within the social network with familiar sexual double standards, as
girls who send images are regarded as “skets” who lacked self-respect. At the same time, and
related to this, the process of sexting helps builds specific forms of masculinity and promote
particular types of masculine identities (Ringrose, Harvey, Gill, & Livingstone, 2013).

www.istanbulkongresi.org

151

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Sexting in some cases, seems to affect the females more than the males, due to the societal
role attached to each sex (gender). For instance, images, although shared in a relationship
(private), may be shared by their boyfriends with others, when the context changes. This
reveals the unequal power relationship between genders, where the boy tends to make the
private issue public without permission, redress or blame. Such sexting processes contributes
to young males’ perception that they have the power to acquire and distribute sexual images
of girls with impunity reinforcing messages; that men have control over women in sexual
relationships (Ringrose, Harvey, Gill, & Livingstone, 2013). The sexting process at times
might be used by the male undergraduates involved to signal to other male undergraduates
(and wider peer group), about their masculinity. This could be done through their levels of
power to acquire images; thus enabling them to have and exercise the power to make the
decisions of distributing the images without any sanction. Many young people involved in
sexting may even do it under pressure particularly girls, and that behaviours could be shaped
by gender dynamic as girls tend to feel pressured by boys to produce and send images. In
extreme cases, sexual images of girls could be used as a form of blackmail or revenge.
Statement of the Problem
Sexting is a behaviour that is a result of male and female trying to adopt masculine and
feminine characteristics, which are created by the cultural definitions of gender (Elizabeth,
Courtney, Natalie, Jeremy & Emily, 2014). Sexting, which is a morality issue may have
negative effects on students psychologically, academically and socially, especially the
victims. The consequences related to sexting images might affect both male and female
undergraduates. Pictures and messages that were considered private could be shared
especially with the people outside the relationship, without the consent of the victim. Once the
sext goes viral, it has negative effects on the victim’s self-image or mental health, such as
shame, low self-esteem, which can in turn affect the student’s academic performance and
consequently lead to school dropout. Sexting can also have severe implications on one’s
health, such as emotional problems like depression and suicide, if the sext message gets
forwarded to persons other than intended (Friedman, 2010). Also, students who are victims of
sexting may feel isolated, fearful, and discouraged about school, causing them to be absent
more often, withdraw from school activities, and in turn leads to students’ poor academic
performance.
In addition to the emotional damage that can come from having a sexual image of sexting with
one’s entire school or community, there is damage to one’s reputation. One may lose his or her
reputation and never regain it. Sexting can also be used to ruin relationship. Sext could be
shared by an ex-boyfriend or girlfriend after break-up, to ruin their former partner’s new
relationship. Sexy images and texts contained in sexted messages could be used to frustrate or
ruthlessly end relationships as well as contracted marriages. Sometimes the ex-boyfriend or
girlfriend might mass forward an explicit photo of his or her ex-partner either to entertain his
friends or to retaliate after a breakup; and this may consequently lead to the end of the expartner’s new relationship. Also, online masculinities can suggest notions of ‘traditional male
socialization’ that exaggerate conventional masculine ideals (Messerschmidt, 2012) while
devaluing feminized traits (e.g., empathy, emotional fragility). Not only social, but potentially
physical dangers are faced by girls as a result of sexting. There could be pressure on girls to
share sexualised images, while the reason for these images is to be forwarded or used in an
argument or against the girl. Sexting could also lead to emotional disturbance, school drop-out
and consequently affect the victim’s academics. Unfortunately, the end result of sexting in
some severe cases could lead to death (through suicide or other means), for instance, in 2008,
Jessica Logan committed suicide after her nude photo circulated throughout her Ohio town
(Englander & McCoy, 2015).
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The extent of the occurrence of this act among university undergraduates in Nigeria is yet to
be adequately ascertained, since most of the available studies are carried out in foreign
countries (countries outside Nigeria). Thus, there is the need to know the occurrence of this
behaviour among Nigerian students especially in universities in Southwestern Nigeria.
Regarding the gender differences in sexting, males and females that are familiar with sexting
tend to have different views about sexting; which prompts them to be more or less concerned
with the implications and consequences of sexting. More so, it has been argued that another
manifestation of gender and heterosexual power - perpetuating myths and stereotypes around
sexuality is sexting (Bond 2011). This could further suggest that sexting could go a long way
in damaging one’s body image and self-esteem especially among young females (Walker et al
2013; Lippman & Campbell, 2014). Therefore, it is very expedient to ascertain which of the
males or females engage more in sexting as well as the extent to which sex difference has
influence on their involvement. Though, sexting has its benefits, but the cost which is the
consequences attached to sexting cannot be overemphasized. Hence this study.
Purpose of the Study
The main purpose of this study was to find out the prevalence of sexting behaviour among
undergraduates and the influence of sex differences on its prevalence. The specific objectives
are to:
(a) investigate the prevalence of sexting behaviour among university undergraduates in
Southwestern Nigeria;
(b) identify the influence of sex difference on the students’ sexting behaviour
Research Question
The following question was answered in this study.
(i) What is the prevalence of sexting behaviour among university undergraduates in
Southwestern Nigeria?
Research Hypothesis
The following hypothesis was tested:
(i) There is no significant influence of sex difference on the students’ sexting behaviour
METHODOLOGY
The study adopted the survey research design. Based on the fact that all undergraduates
cannot be possibly reached, the study was conducted using samples from the population of
undergraduates in the selected universities; and the results obtained from this was used to
generalize for the entire population.
Population
The population for this study were undergraduate students of the public universities in
Southwestern Nigeria totalling 320,411 as at the commencement of the 2018/2019 Harmattan
semester (Researcher’s Compilation from National University Commission (NUC) website).
Southwestern Nigeria is one of the six geo-political zones in Nigeria. The zone is made up of
six states which are Ekiti, Lagos, Ogun, Ondo, Osun and Oyo States. Six federal universities,
eight state universities and 30 private universities were in the Southwestern Nigeria as at the
time this study was carried out. The undergraduate students from the federal and state
universities in the states constituted the population for the study.
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Table 1: Population of university undergraduate students in Southwestern States as at
2018/2019 session.
S/N

Name of School

Category

Total

1.

Obafemi Awolowo University, Ile-Ife

Federal

35,000

2

Osun State University

State

18,257

3

University of Ibadan

Federal

35, 000

4

Ladoke

State

25,000

Akintola

University

of

Technology
5

University of Lagos

Federal

44, 602

6

Lagos State University

State

35, 000

7

Federal

Federal

15,095

University

of

Agriculture,

Abeokuta
8

Tai Solarin University of Education

State

24,307

9.

Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye

State

20,550

10.

Federal University of Technology, Akure

Federal

13,000

11.

Adekunle Ajasin University, Akungba

State

20,000

12.

University of Science, Okiti pupa

State

800

13.

Federal University of Oye Ekiti

Federal

10,800

14.

Ekiti State University

State

23,000

TOTAL

320,411

Source: Researcher’s Compilation from National University Commission (NUC) website
Sample and Sampling Technique
The sample comprised 1,536 university undergraduates which were selected using multi-stage
sampling procedure. From the six states in Southwestern Nigeria, three states were selected
using stratified sampling technique based on states that have the same geographical and
cultural identities. Two public universities were purposively selected based on ownership
from each of the three states, totalling six universities in all. Two faculties were selected from
each university using simple random sampling technique. Furthermore, two departments were
selected from each of the faculties, using simple random sampling technique, giving a total of
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24 departments. Finally, 64 students from each of the departments and two counsellors from
each of the universities were selected using convenience sampling technique.
Research Instrument
An adapted research instrument namely; Gender and Sexting Behaviour (GSB) was used to
collect data from the students. Section A contained personal and demographic characteristics
of the students, including the sex (gender) of each student. Section B comprised 20 item
Likertscale adapted from the scales of the National Campaign to prevent teen and unplanned
pregnancy (2008) and Dir (2012). The item was adapted to measure the prevalence and types
of sexting behaviour among undergraduate students; while the items in the instrument were
structured along Never, Rarely, Occasionally, and Frequently.
Procedure for Data Collection
The procedure for data collection for the study started with a visit by the researcher to the
selected universities in Southwestern Nigeria to ascertain the faculties to collect data from;
and the process of data collection in each university. Before going, letter of introduction was
collected from the researcher’s Head of Department (H. O. D.) and given to the Dean and H.
O. D. in each selected Faculty and department, explaining the purpose of the research and
seeking permission to involve the undergraduate students in their faculties. After the Deans
and H. O. Ds. have given their consents, information was collected from the students in their
lecture rooms, where the major departmental core courses hold; and the researcher had to
obtain the permission of the course lecturers to allow their students to fill the questionnaire.
Data were collected by the researcher with the help of a trained research assistant. 1,536
copies of questionnaire were administered, while 1,502 copies of the questionnaire were
retrieved at the end of the data collection.
Techniques for Data Analysis
Data collected were analysed using descriptive and inferential statistics. The demographic
variables were analysed using descriptive statistics such as frequency and percentage; while
research question one was analysed using frequency counts, percentage and Relative
Significance Index (RSI). Also, the hypothesis one was tested using t-test.
Results
Research Question
Research Question One: What is the prevalence of sexting among university undergraduates
in Southwestern Nigeria.
To answer this question, items on sexting activities were scored according to the responses by
the participants. The scoring is as follows: “Never “, “Rarely”, “Occasionally” and
“Frequently” were scored “1”, “2”, “3”, and “4” respectively. In order to measure the
prevalence of sexting, the resulting scores were added up and subjected to descriptive
statistics through the use of frequency counts and percentages, after which Relative
Significance Index (RSI) was used to rank the responses. Furthermore, the results were
categorised into three (low, moderate and high) levels of prevalence of sexting. The results
were presented in Table 2 and 3
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Table 2: Frequency and Percentages of the participants’ responses on prevalence of
Sexting
S/
N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sexting Activities

Never

Rarely

Occasionally Frequently

RSI

Rank

Have you:
Engaged in sexting before?

1127(75%)

64(4.3%)

253(16.8%)

58(3.9%)

0.37

4th

99(6.6%)
126(8.4%)
259(17.2%)
87(5.8%)
155(10.3%)
256(17.0%)

21(1.4%)
25(1.7%)
137(9.1%)
46(3.1%)
42(2.8%)
79(5.3%)

0.29

9th

0.31
0.41
0.31
0.33

8th
1st
8th
7th

0.39

2nd

0.31

8th

0.29

9th

0.36

5th

0.41

1st

0.29

9th

0.29

9th

0.39

2nd

0.35
0.28

6th
10th

0.28

10th
9th
9th
3rd

posted a nude picture
posted sexy messages
received a sexy message
posted a nude picture
received a nude picture
received
a
semi-nude
picture
received sexually suggestive
pictures
received sexually suggestive
pictures

1351(89.9%) 31(2.1%)
1309(87.2%) 42(2.8%)
1049(68.8%) 57(3.8%)
1337(89.0%) 32(2.1%)
1273(84.8%) 32(2.1%)
1117(74.4%
50(3.3%)
)
1319(87.8%
41(2.7%)
)

100(6.7%)

1360(90.5%
)
Forwarded
sexually 1197(79.7%
suggestive message
)
received sexually suggestive 1085(72.2%
message
)
publicly posted sexually 1370(91.2%
provocative videos
)
intentionally
posted
1398(93.1%
someone else’ semi-nude
)
picture online
responded
to
sexually 1111(74.0%
suggestive message
)
responded
to
sexually 1214(80.8%
suggestive pictures
)
sent semi-nude pictures
1423(94.7%)
sent semi-nude pictures
1414(94.1%)
asked someone to send a 1333(88.7%)
personal sexy video
posted sexy pictures
1348(89.7%)

29(1.9%)

26(1.7%)

98(6.5%)

30(2.0%)

0.29
0.29

20. received semi-nude pictures 1078(71.8%)
from stranger?

58(3.9%)

248(16.5%)

118(7.9%)

0.38

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

80(5.3%)

42(2.8%)
33(2.2%)

50(3.3%)

166(11.1%)

89(5.9%)

43(2.9%)

184(12.3%)

190(12.6%)

23(1.5%)
19(1.3%)
49(3.3%)

80(5.3%)

29(1.9%)

63(4.2%)

22(1.5%)

204(13.6%)

138(9.2%)

39(206%)

173(11.5%)

19(1.3%)
12(0.8%)
30(2.0%)

49(3.3%)
57(3.8%)
116(7.7%)

76(5.1%)
11(0.7%)
19(1.3%)
23(1.5%)

Table 2 shows the frequency of occurrence of sexting by the undergraduates. The respondents
identified receiving a sexy message from someone via e-mail as the most experienced sexting
occurrence; as it ranked first among the sexting activities, followed by receiving sexually
suggestive message from a boy or girl they are interested in and receiving semi-nude pictures
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from stranger (which were ranked second and third respectively). It can be seen from the table
that sexting does exist, but it’s prevalence is low among the university undergraduates in
Southwestern Nigeria.
Table 3: Descriptive Statistics of respondents’ scores on sexting behaviour
Descriptive Statistics
Number of Respondents
Range
Mean Score
Standard Deviation
Minimum Score
Maximum Score

1502
80
26.75
8.87
20
80

General Prevalence of Sexting
Responses
Low
Moderate
High
Total

Frequency
839
491
172
1502

Percent
55.9
32.7
11.5
100

As shown in Table 2, the minimum and maximum scores of respondents on sexting behaviour
are 20 and 80 respectively. Also, to determine the prevalence of sexting among the
respondents, scores of respondents were categorized into three levels (low, moderate and
high) of sexting. To categorize the scores of the variables, the minimum and maximum score
on sexting were 20 and 80 with mean and standard deviation ( X = 26.75 & SD = 8.87).
Therefore, scores that were less than the mean score of 26.75 were considered as low level of
engagement in sexting behaviour, scores that ranged from mean score plus one standard
deviation above the mean score (27-36) demonstrated moderate level of sexting behaviour,
while those who obtained scores above 36 (37 – 100) implied high level of sexting
behaviour”. Thus, the categorized scores were subjected to descriptive statistics using
frequency counts and percentages, and the results were presented in Table 4.2. It was
observed from the table, that 839 (55.9%) of the 1502 respondents demonstrated low level of
sexting; 491 (32.7%) of 1502 demonstrated moderate level of sexting while 172 (11.5%) of
them demonstrated high level of sexting. From this result, it was found out that the level of
prevalence of sexting was low. This does not mean that the students did not engage in sexting,
but means that their level of engagement in sexting behaviour was low.
Hypothessi 1: There is no significant influence of gender difference on the students’
sexting behaviour
To test this hypothesis, the students’ sex was cross-tabulated with the students’ sexting
behaviour. The t-test statistic was also obtained as presented in Table 3.
Table 3: Influence of sex difference on students’ sexting behaviour
Level of Prevalence
Sex

low

male

376

female 463

moderate

t-test
high

Total

t

256

114(15.3%)

746

-2.253 1

235

58(7.7%)

756
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839

491

172(11.5%)

1502

Table 3 showed the frequencies and percentages of sex of the respondents and the sex
differences in the prevalence of sexting. The study showed that more female students
(50.3%) participated in the study than the male students (49.7%). From this, it showed that
114(15.3%) of the male participants demonstrated high level of sexting behaviour, while
58(7.6%) of the female participants demonstrated high level of sexting behaviour. Also, it can
be observed that a t-test indicated a significant gender difference between the males and
females, having significant influence on sexting behaviour of the University undergraduate
students, (n = 1502, t= -2.253, df = 1, p = .024). Since the p-value is less than .05 thresholds,
therefore, the stated null hypothesis was rejected. This result concludes that there is a
significant influence of sex difference on sexting behaviour of the University undergraduates.
Discussion
According to the first finding of this study, the result indicated that the level of prevalence of
sexting among the undergraduates in southwestern Nigeria was very low. As this result may be in
contrary to the expectation of this study; the undergraduates might have underreported sexting
activity, despite the efforts made to ensure confidentiality. Many of them could have seen opening
up in a case like this, as giving way to intrusion into their privacy or taken it as embarrassment.
Some other reasons are perhaps due to a range of factors, such as social desirability bias, a
minority of individuals sending sexts to a broader range of people, individuals being less likely to
reciprocate received sexts, or the possibility that individuals are underreporting to boost their ego.
From this finding, it does not mean that sexting does not exist among the undergraduates, it
does exist, but at a low rate. This finding corroborates with the findings of Mara, Dora,
Roberto, Lina and Antonio (2016), Murray (2015) and Mitchell, Finkelhor, Jones and Wolak
(2012) who reported that small percentage of youth had sexted sexually explicit; and in
contrast of the findings of Drouin and Landgraff, (2012); Drouin, Vogel, surbey and Stills
(2013); Gordon-Messer, Bauermeiter and Grodzinski (2013) which showed a higher rate of
sexting among teens and young adults. Moreover, this finding also corroborates the findings
of Steele, Stone and Meyer (2016) which revealed that professional training at the specific
school site (rather than at the district level) could also be the reason for lower reports of
sexting. In as much as moderate and high level of sexting could be a risk factor for some
sexual risk behaviours, low level of sexting as found in this study could be a weak index of
the tendency to risky behaviours because it seems to be less related to those behaviours.
Therefore, the result of this study gave the notion that sexting, practiced at a low level, could
not be seen as alarming as risk factor, supporting Levine’s hypothesis (2013), but should be
quickly and easily attended to before it gets out of hands.
Moreover, this study also found out a significant influence of gender/sex difference on sexting
behaviour among the university undergraduates. This study corroborates with the study of
Walker, Sanci, Temple-Smith (2013) and Klettke, Mellor, Silva-Myles, Clancy & Sharma.
(2018), which found out a gender differences between girls’ and boys’ understanding of
sexting. It was found out that more of the male undergraduates demonstrated high level of
sexting behaviour than the female undergraduates. This study agrees with the study of Van
Ouytsel, Van Gool, Ponnet, Walrave (2014); Baumgartner, Sumter & Pete (2014) and West,
Lister, Hall (2014), who found boys being more likely to sext; but disagrees with the studies
of Ybarra, Mitchell, 2014 and Livingstone S, Görzi, 2014, who found out that more girls are
involved in sexting.
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The reason for the lesser number of female undergraduates engaging in sexting, could be the
probability of lack or low level of the female youths’ empowerment through self-expression.
It could be that gender inequities might have underpinned the gender double standard, that
permeates online sexual expression. It is likely that girls do not sext unless they are under
influence or too young or slutty to sext. Also, girls seem to sext only if they need to return or
reciprocate their boyfriends’ sext. It is likely that their boyfriends ask them to send them
something with the promise of reciprocating; sending same. The boyfriend might even send
something to the girlfriend first to try and get the girl to warm up and send him images. Some
of these female undergraduates who engaged in sext might have been pressured, coerced,
blackmailed, or threatened into sexting. They tend to view sexting as the destruction of their
sexual standing, reputation slandering or shame. On the other hand, what could possibly
contribute to the greater number of male sexters as found out in this study, could be that they
(males) see sexting as positive or means of improving their status, boosting their confidence
and even found it entertaining. It could also be that, they tend to endorse more hostile or
negative beliefs about ladies or women, thinking that men are sex-focused and women are sex
objects more than women.
Generally, it could be that, those undergraduates that involve in sexting do so, because what
they could only think about is their relationships. They may also think that not participating in
sexting would make them feel being left out, disengaged from their peers, or be vulnerable in
their relationship, thus creates the pressure to sext. To this effect, the school counsellors and
other stakeholders should ensure that there is constant talk and counselling about handling
intimate relationship and sex education in the schools. Also, teaching the students
assertiveness skill, and encouraging them to enhance their self-control and gender maturity in
managing sexting behaviour is of great importance and would go a long way in controlling
this behaviour.
Conclusion
The level of sexting behaviour among undergraduates was at a low rate, and this could depict
a minimum level of challenges faced by schools and educators. Though, there was a low
prevalent level of sexting among the students, sex difference was still found out to have
influence on the prevalence. For the sex difference, male students were found to demonstrate
higher level of sexting behaviour than the females. Being aware of the consequences and risks
associated with sexting; school counsellors, policy makers, health educators, parents and
persons who work directly with students, such as lecturers and administrators would be at the
forefront of promoting a life void of sexting, and thus contribute to a healthier and safer
school community.
Recommendations
The following recommendations are made based on the findings of this study:
1. School administrations must work collaboratively with school counsellors to create
comprehensive school policies and protocols for addressing incidences of sexting in
universities.
2. School counsellors should teach the students assertiveness skill, and encourage them
to enhance their self-control and gender maturity in managing sexting behaviour
among them.
3. School counsellors are expected to play a role in discipline or policy enforcement that
can enhance their effectiveness in supporting students’ ability to make positive
behaviour changes.
4. Counsellors can also help undergraduates to build positive self-esteem and a good
body image. If undergraduate feels positive about her body, she is less likely to seek
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approval from others. This seeking approval may be a root of some undergraduates’
sexting behaviour
5. Counsellors, school administrators and other stakeholders could also help in
addressing the issue of gender inequality and empowerment in higher institutions and
the world at large.
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ABSTRACT
In this article we aim to offer a perspective on the reception of the translations of Eminescu’s
poetry in the world. In the first part of the article we will focus strictly on the chronological
identification of the translations of Eminescu’s poetry, we will see which were the first
languages in which it was translated, in which period they appeared, where and if there is a
historical connection between the first languages in which it was translated Eminescu and the
Romanian socio-cultural context of the time. And, in the second part of the article we will
insist on the reception of the translations in Romance languages (Spanish, Italian, French,
Catalan) and Germanic (English and German), to which we will add the Galician and Latin
ones. The aim of our research is to see which was the period of glory of Eminescu’s
translations in the languages of the world, if in time the first volumes were republished and if
today, Eminescu’s poetry is an objective for translators. For the Romance and Germanic
languages we will also compile a geographical classification to see in which countries the
reception of translations predominates. An important issue is also the origin of the translator,
which we will insist on in our research.
Keywords: Eminescu, poetry, reception, translations, world
Introduction
Mihai Eminescu is an important personality of Romanian literature; he was translated into
almost 80 languages from 250 countries according to Dumitru Copilu-Copilin’s research.
Eminescu’s poetry aroused the interest of foreigners from the first publications, which is why
in the last years of his life, began to appear his translations in cultural centers, located in
different geographical areas: Berlin, St. Petersburg, Budapest, Paris and Bucharest. The
reception was a positive one, Eminescu was considered since then a great literary personality,
which rises to the level of Romantic and German writers. (Copilu-Copilin 2014, 21)
First translations
The first translation of Eminescu’s poems was made in German, it appeared in Berlin in 1878
and was made by Carmen Sylva, who years later became Queen Elizabeth of Romania, and
the selected text was Melancholy. The second German translation belongs to Marie Charlotte
von Bardeleben, under the pseudonym Mite Kremnitz (George Allan). Carmen Sylva and
Mite Kremnitz will continue to translate poems into German in the coming years, which they
will publish in the literary magazines of the time. (Copilu-Copilin 2014, 21)
It is assumed that the first translator of Eminescu’s poetry into German was Eminescu
himself. Several translations of his own poems have been identified in the manuscripts, but
there is the possibility that the poems were translated by Carmen Sylva and were corrected by
Eminescu. (Vatamaniuc 1993, 106)
The first Romance language in which some Eminescu poems were translated was Italian
(1881), their author was Marco Antonio Canini, and three years later the first translations into
French appeared in Paris. In 1904 the first Spanish translations appeared in Madrid (CopiluCopilin 2014, 44) and four decades later in Portuguese (1943). (Copilu-Copilin 2014, 47)
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In order to have an overview of the first translations of Eminescu’s poetry in the languages of
the world, we aim to present their appearance chronologically1: German (1878), Italian
(1881), French, Hungarian, Russian (1884), Bulgarian (1892), Spanish (1904), Esperanto
(1908), Swedish (1920), Yiddish, Japanese (1922), Latin (1925), Czech, Polish (1927),
Albanian, Slovak (1929), Hebrew, English (1930), Estonian (1933) ), Danish, Serbian (1937),
Aromanian (1940), Croatian, Greek (1942), Portuguese, Turkish (1943), Georgian (1951),
Chinese (1955), Slovenian (1956), Latvian (1959), Indonesian Bahasa, Mongolian (1960),
Arabic, Finnish (1962), Korean, Dutch (1964), Macedonian (1965), Azerbaijani (1967),
Bengali, Flemish (1969), Tatar (1972), Armenian (1974), Rhaeto-Romanic (1975), Lithuanian
(1978), Guajarati, Hindi, Sanskrit (1979), Catalan (1980), Urdu (1981), Gagauz (1985),
Belarusian (1986), Cambodian, Norwegian, Thai (1989), Persian (1991), Bosnian,
Vietnamese (1992), Ukrainian (1993), Romani (1997), Malayalam, Montenegrin, Oriental,
Punjabi, Tamil (2000), Galician (2002), Aragonese (2009), Basque (2010), Limburgish (2011)
and Sicilian (2013).
Analyzing the classification, we can observe that the first translations were made in German,
Italian, French, Hungarian and Russian. Their appearance in these languages is not
occasional, German, French and Italian were a linguistic bridge through which Romanian
erudits and great personalities of the time had access to cultural development necessary to
raise Romanian culture to European standards of the time. That is why they studied at the
great academic and cultural centers of Berlin, Vienna, Rome, Florence and Paris. Through the
prism of these languages, the erudits managed to know, to better understand the needs of the
Romanian language to synchronize with the European literature and culture of the time.
From a historical point of view, we are talking about the immediate period of the formation of
the new Romanian state, the union of Romanian Principalities into a unitary state, having as
form of government the monarchy and a sovereign of German origin, King Carol I. In
addition, the new Romanian state was under The Austro-Hungarian Empire, whose official
languages were German and Hungarian. Relations with Russia at that time were somewhat
strained, due to Russia’s desire to attract the Romanian Principalities under its sphere of
influence. Eminescu himself talks about the tension of the relationship between Russians and
Romanians: “Russia is not content to have taken a large and beautiful part of the hearth of
Moldavia, it is not satisfied to have stepped over the natural border of the Romanian land, but
it wants to take the souls that are on this earth and to burn a part from the Romanian people.”
(Eminescu 1978)
Another important aspect is that the first translation into English was made in 1930, as proof
that English until then was not a language of culture for the Romanian people and was not yet
considered an international language, a privilege that will acquire it from second half of the
twentieth century.
We can see how the interest in translating Eminescu’s verses into different languages of the
world gradually increased: the first translation dates from 1878 and the most recent, 145 years
later, in 2013.
Volumes translated into Romance languages
French
Eminescu’s poetry was translated early into French, the first translation dating back to the late
nineteenth century. Three years after the publication of the first translation (1884), the first
volume of translated poetry appeared (1897).

1

In creating the chronological table we will take into account the information presented by Dumitru CopiluCopilin in Eminescu în circuit universal. Traducerea și ecoul operei în 77 de limbi din peste 250 de tări.
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Throughout the twentieth century and the beginning of the twenty-first century, thirty
translators, Romanian and foreign, turned to the translation of Eminescu’s verses in French
for more than a century. The French translations are the most numerous, fifty-four, of which
thirty-three are editions and twenty-one revisions/editions revised and added. The abundance
of translations is due to the fact that French was considered the “language of culture” in the
nineteenth and twentieth century in Romania and due to the close political and cultural
relations between the two countries.
Regarding the place of publication of the volumes, forty-four editions were published in
Romania and thirteen abroad. Of the forty-four published in our country, over half (twentyfive) were published in Bucharest, eight in Pitești, six in Iași, two in Buzău and one each in
Cluj, Timișoara, Arad, Botoșani and Râmnicu-Sărat. The editions published abroad are
distributed as follows: twelve in Europe, of which eight in France (five in Paris and one each
in Avignon, Aix-en-Provence, Condé-sur-l’Escaut), two in Belgium (Brussels and Louvain),
one in Switzerland (Vevey), one in Spain (Madrid) and one in North America, in Canada
(Montreal).
The first volume of translations into French outside Romania was early, in 1934, in Paris, and
the last in 2004, in Montreal. And, in Romania, the first French version of Eminescu’s poems
was published in 1897, in Bucharest, and the last - in 2018.
Eminescu’s translators into French are: Mărgărita Miller-Verghy (1897, 1938), Alexandru Gr.
Şuţu/Al. G. Soutzo (1911), Pierre Nicolesco (1931), L. Barral (1934), Paul Lahovari (1942,
1943), S. Pavès (1945), Hubert Juin (1958, 1960), Louis Combi (1959), Michel Steriade
(1966, 1989), Veturia Drăgănescu-Vericeanu (1974), Georges Barthoil (1976), Georges
Barthoil and Ilinca Barthouil-Ionesco (1979), Jean-Louis Courriol (1987, 2000, 2002, 2003,
2004, 2005, 2012, 2016 ), Paul Miclău (1989, 1999, 2004, 2012), Valeriu Rusu (1990),
Elisabeta Isanos (1993, 1994), Annie Bentoiu (1994), Emanoil Marcu (1994, 1997, 2016),
Paula Romanescu (1996), Michel Wattremez (1997), Dan Solomon (1998), Maria Vodă
Căpuşan and Ariadna Combes (1999), Annie Bentoiu (2000), Theodor Cazaban (2000),
Nicolae Iorga and Septime Gorceix (2000), Miron Kiropol (2001), Constantin Frosin (2001),
Ionela Manolesco (2004), Paula Romanescu (2005), Nikolas Blithikiotis (2008), Ecaterina
Chifu (2013, 2017), Ligia Holuță and Luminița Penișoara (2013), Liliana Cora Foșalău
(2018).
Spanish
Romanian, Spaniards, Chileans and Cubans were interested with translating Eminescu’s
poetry into Spanish.
Eminescu’s translators into Spanish are: Maria Gabriela Corcuera (1945), Rafael Alberti and
María Teresa León (1958, 1973, 2020), Omar Lara (1980, 1992, 1995), Valeriu Georgiadi
(1989, 1999), Alberto Acosta-Pérez (1991), José Manuel Lucía Megías and Dana Mihaela
Giurcă (2004), Mario Castro Navarrete (2016), Cătălina Iliescu Gheorghiu (2016), Dorel
Fînaru and Enrique Nogueras (2019).
We have ten variants of Eminescu’s poetry translated in Spanish over seventy years and four
re-editions, totaling fourteen editions. Six editions have appeared in Romania (four in
Bucharest and two in Iași), four in Spain (two in Madrid, one in Barcelona and one digital),
one in Argentina (Buenos Aires), two in Chile (Concepción) and one in Cuba (Havana).
Therefore, half of the editions were published abroad, in Europe (Spain) and in Latin America
(Argentina, Chile, Cuba). A curiosity is the fact that most of Eminescu’s translators in
Spanish are Spanish (five) and Latin American (three), only four are Romanian, of which two
are professors and translators established for decades in Spain (Cătălina Iliescu Gheorghiu,
Diana Mihaela Giucă).
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Italian
Twelve translators, nine natives and three Romanians, were in charge of translating
Eminescu’s lyrics into Italian. As in the case of Spanish, it was the natives who showed a
greater interest in translating Eminescu’s verses into Italian and making Eminescu known in
their country.
Eminescu’s translators into Italian are: Ramiro Ortiz (1927, 1939, 1950, 1954, 2019),
Umberto Cianciòlo (1941), Mario Ruffini (1964), Mariana Câmpean (1982, 1989), Marin
Mincu and Sacuro Albisani (1989), Rosa del Conte (1989), Geo Vasile (1989, 1996, 2000,
2003, 2008, 2016), Elio M. Satti (1990), Sauro Albisani (2000), Geo Vasile and Fulvio del
Fabbro (2008).
Perpessicius considers that Cianciòlo “is the only one entitled to give us, in the same
optimum, conditions of elaboration, Eminescu’s integral lyric in Italian”. (Perpessicius 1983,
539) Unlike Ramiro Ortiz’s translations, Cianciòlo’s version is richer and more refined
stylistically. (Boureanu, Pârvulescu 1977, 22)
We have eleven variants of Eminescu’s poetry translated over ninety years and nine reeditions, a total of twenty editions. Nine editions appeared in Romania (six in Bucharest, two
in Iași and one in Constanța), eleven in Italy (three in Florence, two each in Modena and
Rome and one each in Bologna, Lucca, Milan and Turin) and one in Spain (Madrid). We
notice that over half of the editions have been published in Italy.
An important detail is the fact that the first translation into Italian, belonging to Ramiro Ortiz
was republished for the first time in Romania almost ninety years after its first appearance.
Portuguese
Eminescu’s translators into Portuguese are: Victor Buescu (1950), Luciano Maia (1994),
Victor Buescu, Carlos Queiroz, Luciano Maia (2000), Victor Buescu, Carlos Queiroz (2000),
Doina Zugrăvescu (2005), Luciano Maia (2006).
We have five versions of Eminescu’s lyrics translated into Portuguese over seventy years and
a re-edition, totaling six editions, of which three editions appeared in Romania (two in
Bucharest and one in Iași), two in Portugal (one in Castelo Branco and one in Lisbon) and one
in Brazil (published by a publishing house based in two cities, Fortaleza and São Paulo). We
notice that over half of the editions have been published in Portuguese-speaking territories.
The Portuguese translations were handled by two natives, Carlos Queiroz and Luciano Maia,
and two Romanians Victor Buescu and Doina Zugrăvescu.
Galician and catalan
For the Galician language we identified a single volume, of small extent, signed by Inma
Pérez Rocha, at the beginning of the 2000s. The volume is of small extent and appeared in
Madrid. Unfortunately, it was not reissued either in Spain or in Romania, so it remains
unknown to the public. As for the Catalan translations, no volume has been published.

Latin
We identified three translations of Eminescu’s poetry in Latin made by: Traian Lăzărescu, N.
Sulică, V. Sulică (1974), Traian Lăzărescu (1980), Traian Diaconescu (2005). The volumes
appeared in: Bucharest and Iași.
Volumes translated into German languages
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German
Eminescu’s translators into German are: Edgar von Herz (1893), V. Tecontia (1903)
Maximillian W. Schroff (1913, 1923), N. N. Botez (1931), Victor Orendi-Hommenau (1932),
Konrad Richter (1937, 1943, 2000, 2018), Olivian Sorocean (1940), Zoltán Franyó (1943,
1952), Laurent Tomaiagă (1943), Alfred Margul-Sperber (1957), Oscar Walter Cisek (1957),
Roland Erb (1982), Ernst-Jürgen Dreyer (1999), Carmen Sylva, Mite Kremnitz (2000), Gavril
Matei-Albastru (2007), Christian Wilhelm Schenk (2017), Ludwig Vinzenz Fischer (2018).
To these volumes are added thirteen for which we have not identified the translator and seven
more volumes with translations belonging to several translators.
Perpessicius thinks that Zoltán Franyó is “one of Eminescu’s most assiduous and penetrating
interpreters”, because he maintained both the metrics and the nuances of the poem.
(Perpessicius 1983, 544)
We have forty-one volumes of Eminescu’s poetry translated into German, of which twelve are
reprints, and, for fourteen editions, we have not been able to identify the translator’s name,
most often it is editions consisting of the texts of several translators. Most of the volumes
(twenty-seven) were published in Romania, eleven in Germany, and one in Austria, Spain and
Ukraine. Approximately forty translators of Romanian, German, Hungarian or German origin
from Romania dealt with their versions in Goethe’s language. Due to the historical and
multicultural context of Romania at that time, we consider that would be interesting to make a
classification of translators, depending on their origin. We managed to identify, for a large
part of them, the origin, but we are left with a few for which we have an uncertain origin,
meaning we are not sure if they were Germans or Germans from Romania.







Romanians: Gavril Matei Albastru, Lotte Berg, N. N. Botez, Olivian Sorocean, V.
Tecontia and Laurent Tomaiagă.
Germans: Ernst-Jürgen Dreyer, Dieter Fuhrmann, Mite Kremnitz (George Allan),
Simone Reicherts Schenk and Carmen Sylva.
Germans from Romania: Wolf von Aichelburg, Werner Bossert, Franz Johannes
Bulhardt, Ludwig Vinzenz Fischer, Edgar von Herz, Alfred Kittner, Ewald Ruprecht
Korn, Alfred Margul-Sperber, Victor Orendi-Hommenau, Hortense Mateescu, Gerty
Rath, Christian Wilhem Schenk. Konrad Richter, Georg Scherg and Immanuel
Weissglas.
Hungarian: Zoltán Franyó.
uncertain origin: Alexander Benedict, Helene Benedict, Martin Brand, Walter
Fabius, Albert Flachs, Hedy Medrea, M.J. Rosenkranz, Dieter Roth, Hermann Roth,
Maximilian W. Schroff and Fritz Sohr.

English
Eminescu’s translators into English are: Dimitrie Cuclin (1937, 1938), Carmen Moldovan (?),
Sylvia Estelle Pankhurst and I. Olimpiu Ștefanovici-Swensk (1930, 1939, 1970), Petre Grimm
(1938), Leon Levițchi and Andrei Bantaș (1978, 1999, 2000), Corneliu M. Popescu (1978,
1989, 1999), Roy MacGragor-Hastie (1980), Brenda Walker and Horia Florian Popescu
(1989, 1997), W.D. Snodgrass (1990), Kurt W. Treptow (1992), Adrian George Sahlean
(1993, 2000, 2006, 2020), Dan Solomon (1998), Dan Grigorescu and Emil Moangă (2000),
Andrei Bantaş and Mariana Neţ (2000), Josef Johann Soltesz (2004).
In total, we have thirty editions translated into English, of which eleven are reprints. In
Romania, twenty-one volumes have been published, two thirds of the total editions translated
into English, in England four volumes, and in the United States six. These versions were
handled by twenty-one translators, of which sixteen were of Romanians, and the others were
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British (Roy MacGregor-Hastie, Sylvia Estelle Pankhurst), Americans (AK Brackob, WD
Snodgrass, Kurt W. Treptow) and Australians (Brenda Walker).
We can see that during the twentieth century there was a tendency to republish volumes of
translations of Eminescu’s poems into English, which disappeared since the 2000s. It should
be noted that Eminescu is still of interest to abroad, as evidenced by the appearance of the
edition of AK Brackob in 2019 and that of Adrian George Sahlean in 2020.
Conclusions
We notice with sadness that interest in re-editing translations has declined. We have many
editions, including the first attempts that have not been republished for decades. There are
translations that are not only an object for measuring the impact of versions in Romance and
Germanic languages, but also editions of immeasurable cultural value, which are certainly the
subject of a thorough research in the field of receiving and translating Eminescu’s poems in
these languages. Many writers and translators were passionate about Eminescu’s lyricism and
tried to translate it into Romance and German languages.
The fact that most of the volumes were translated by Romanians and published in Romania
shows us that Eminescu’s impact, beyond the borders of our country, is limited. If he had
written in another language (English, German, French, Italian or Spanish), he would certainly
have been more readable and given the importance he deserves, that of a European poet,
universal and became, without a doubt, one of the most important poets of the 19th century.
Those who really contributed to the dissemination of Eminescu’s poetry abroad are foreign
translators, who had contact with the Romanian language and culture at different moments of
their career, who discovered Eminescu, saw in him the sparkle of a genius and tried to he
transposes his lyrics into their mother tongue, publishing the volumes in their country, so that,
in this way, his compatriots can discover Eminescu’s lyricism.
In conclusion, we can even talk about an actuality of Eminescu, having as proof the
preoccupations of the people of culture to make the echoes of Eminescu’s poetry resound in a
varied palette of languages. However we look at things, Eminescu remains a landmark for the
Romanian language, literature and culture. Time only emphasizes its value and gives it a
special status in the pages of our literature.
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ABSTRACT
Many artificial languages, i.e. languages such as Esperanto which have been deliberately
created, have words for the four seasons, but these words have been constructed in various
ways. This paper is a survey of such words, focussing on artificial auxiliary languages, which
were designed as a way for people speaking different languages to communicate with each
other. Of special interest are these terms in a priori artificial languages, which are attempts to
create a languages without taking any (or many) items from natural languages. This group of
(generally quite unsuccessful) languages includes aUI, Ro, Sona, and Suma, and many of
them follow a principle that words with related meanings are similar in sound. The result is
vocabularies which are generally quite different from those of natural languages. For example
in Ro, the words for ‘spring’, ‘summer’, ‘autumn’, and ‘winter’ are tamab, tamac, tamad, and
tamaf respectively. In marked contrast to them are the names of seasons in a posteriori
languages, which have been based on one or more natural languages, e.g. the Eurolengo
words frutemp, sumer, fal, and winter, at least some of which can be understood by someone
speaking one or more major Western European languages. In such cases an interesting
question will be which natural language words were chosen as the basis for the terms in
artificial languages? Mixed artificial languages, that is, languages with a large number of both
a priori and a posteriori components, will also be discussed. Looking at this small group of
words might give a glimpse of the nature of the vocabulary of many artificial languages.
Keywords: artificial languages, constructed languages, calendar
1. INTRODUCTION
Over the last few centuries, more than 1,000 artificial languages (henceforth ALs) have been
created to facilitate communnication amoong people speaking different languages; the best
known such language is Esperanto, which is an a posteriori AL, i.e. one which uses material
from one or more natural languages. Another type of AL is the a priori languages, which do
not use natural languages as sources. There is not a strict dichotomy between these two types;
some a priori ALs have taken a relatively small number of items from natural languages and
thus are slightly a posteriori. The third major type of AL is the mixed ALs, which occupy a
middle ground between the a priori and the a posteriori ones, having a substantial amount of
both a priori and a posteriori items.
In this paper I will look at words for the seasons in ALs, with a focus on the a priori ones.
Some ALs, including Lingualumina and Oz (two a priori ALs), do not seem to have been
provided with words for seasons, to my knowledge. In many cases this is because the designer
of the language never completely developed his language, so that it did not have many words
(at least in publicly available materials).
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2. A PRIORI LANGUAGES
We will start by looking at a priori ALs. In Table 1 are words for the seasons in several of
these languages. (In Babm letters stand for syllables, not phonemes; Nau etymologies are
from <https://naolang.github.io/#/dict>).
Table 1. Seasons in Some A Priori Languages
Babm
Kah
Kotava

Nao

Ro (1921) (1913
Ro has same
words, but
capitalized)
Sona
Sotos Ochando’s
Lengua
Universal
Suma

Ygyde

spring
dcon
chuta (from ta
‘time’?)
blinasbalugal
(from ugal
‘time’?); also
imwugal
‘printemps,
floraison, saison
des fleurs’ (from
imwé ‘fleurir,
faire des fleurs’?)
soiniedinai (from
soinie ‘part of
year’, di ‘begin’,
and nai ‘warm,
hot’)
tamab

summer
docg
shanta (from
isham ‘heat’?)
idulugal (from
idul ‘chaleur’?)

autumn
dicn
bonta (from bon
‘fall’?)
muvugal (from
muva ‘rain’?)

winter
dcik
venta (from
ven ‘cold’?)
fentugal
(from fent
‘cold’?)

soinienai

soiniedinau
(from nau ‘cold’)

soinienau

tamac

tamad

tamaf

kiuri
sodibe (cf. sibe
‘two’

kauri
sodibi (cf. sibi
‘three’

niuri
sodibo (cf. sibo
‘four’

finyuri
sodiba (cf.
siba ‘one’

bolo dako
(from bolo
‘flower’, dako
‘time’)
edo

belo dako
(from belo
‘fruit’)

mugo dako
(from mugo
‘leaf’)

seto dako
(from seto
‘snow’)

ezy

heci

hefe

A priori ALs are all the same in that they are attempts to build a language (mostly) from
scratch, including or in particular its lexicon. However, the actual methods for creating
vocabulary differ. In some a priori ALs, e.g. Ro and Babm, there is an elaborate system in
which words with related meanings are similar in form. In Ro words relating to time begin
with t, and those naming a period of time begin with ta, e.g. tad ‘hour’, taf ‘day’, Tafab
‘Sunday’, tal ‘month’, Talab ‘January’. A season is a period of time, and so the word for
‘season’ also has the initial sequence ta; it is tam. The words for particular seasons are built
on this; just as the words for what some people regard as the first day of the week and the first
month of the year end in the sequence ab, so does the word for ‘spring’, tamab, which some
people see as the first season of the year. Following this, the second season ends with ac:
tamac (cf. Tafac ‘Monday’, Talac ‘February’).
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Babm’s vocabulary system is less regular, at least with respect to words for seasons, as they
do not make up a sequence of minimally differing words. However, they do all begin with d
and contain c, but the latter is not always in the same place in the word. Words involving
“Time and Calendar” (Okamoto 1962:55) contain d and c or another d, e.g. dach ‘a season’,
dceq ‘night’, ddid ‘eternity’.
Some other a priori ALs, Kah, Kotava, and Suma, have a different system: the words for
seasons (and many other words) are, or appear to be, compounds containing a morpheme
meaning ‘time’, preceded by a morpheme which describes the season being named. For
example, the Kah and Kotava words for ‘winter’ seem to break down into ‘cold time’, while
the Suma word breaks down into ‘snow time’. We will see that this happens in at least one
language which is not of the a priori type.
The Nao words for ‘summer’ and ‘winter’ have an interesting feature: they differ in their final
vowel, and it is by means of this variation that opposites are formed in Nao.
There is a page in the Nao website entitled “Building
(<https://naolang.github.io/#/textbook/opposite>), which begins as follows:

the

opposite”

“One of the most powerful features of Nao is forming the opposite meanings. To
change the meaning to the opposite, alternate i / u . [...] Note that to construct a word
with the opposite meaning, the vowel that is altered must be the last vowel in the
elementary word.”
One of the examples which is given is nai ‘warm, hot’, nau ‘cold’, and the words for
‘summer’ and ‘winter’ contain these words (as do the words for ‘spring’ and ‘autumn’), so
one could argue that the this method of forming opposites does not apply to the words for
‘summer’ and ‘winter’, but rather to the words for ‘warm, hot’ and ‘cold’, which are then
incorporated into the names of the seasons. Aside from this curious feature, words for seasons
in Nao are formed in a way similar to that of Kah, Kotava, and Suma, although the meaning
of one of their components is different, soinie ‘part of year’ rather than ‘time’. Soinie in turn
consists of soi ‘part (of)’ and nie ‘year’.
3. MIXED LANGUAGES
The best known and most successful mixed AL is Volapük, and some other mixed languages
are revised versions of it or based on it. In Table 2 are words for seasons in Volapük and some
of these languages.
Table 2. Seasons in Volapük and Languages Derived from It
Volapük

Balta
Dilpok
Veltparl

spring
flolatim (from
flol ‘flower’ and
tim ‘time’)
balsod (from ba
‘one’)
vern
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autumn
flukatim ‘from
fluk ‘fruit’)

winter
nifatim (from nif
‘snow’)

gorn

bolsod (from bo
‘four’)
firn
him
(from
Polish)
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Volapük follows the same pattern as the a priori languages Kah, Kotava, and Suma. Balta’s
words for seasons include a number, with e.g. with word for ‘spring’ containing the word for
‘one’.
4. A POSTERIORI LANGUAGES
Finally, we examine words for seasons in some a posteriori languages, shown in Table 3.

American
Ardano
Arlipo
Ayola
Esperanto
Eurolengo
Idiom Neutral
Ido
Interlingua
(IALA)
Lingua Franca
Nova
Lingwa de
Planeta
Mondlango
Neo
Novbasa
Reform-Neutral
Olingo
Pandunia

Romanova
UNI
Uropi
Voldu

Table 3. Seasons in Some A Posteriori Languages
spring
summer
autumn
Primaverdo
Estio
ůtomno
bihar (from
niwa (from
carif (from
Kurdish)
Cogui)
Arabic)
printempo
somro
otono
printempo
somero
awtumno
printempo
somero
aŭtuno
frutemp
sumer
fal
florotemp
termotemp
fruktotemp
printempo
somero
autuno
ver, primavera
estate
autumno

winter
Invierno
txauntxes (from
Apache)
vintro
vintro
vintro
winter
frigotemp
vintro
hiberno

primavera

estate

autono

inverno

vesna

saif

oton

hima

printempo
primaver, lenso

somero
zom

awtuno
erso

florotémpor
printempo
fulmosim (from
ful ‘flower’ and
mosim ‘season’)
primavera
VAR
verna
primero

termotémpor
somero
garmomosim
(from garmi
‘warm’)
estivo
ETE
soma
verano

fructotémpor
atuno
padomosim
(from padu ‘to
fall’?)
otonio
AKI
otèm
otón

wintro
yem
zima
frigotémpor
brumo
lengomosim
(from lengi
‘cold’)
inverno
ZIM
vima
wintro

On the one hand there is some uniformity here: Esperanto has used major European languages
as sources for these words, as have most of the other languages here (some of which, e.g. Ido,
are revised versions of Esperanto or are based on it). On the other hand, Ardano and Pandunia
stand out, as they take their words from languages of different families spoken in different
parts of the world (as they do in general). This is, or may be, in reaction to the perceived
Eurocentricity of the major a posteriori ALs. However, these two languages differ from each
other, as Pandunia’s words for seasons are compounds, while most of those of Ardano appear
not to be.
One may notice the lack of consistency in capitalization of American. O’Connor (1917), my
source for American, states (p. 8), “The rule for the use of capital letters are the same as in
English, except that the English word, I, is not in American”. However, at least in current-day
English, one does not capitalize words for seasons.
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5. CONCLUSION
The ways of forming words for seasons differ considerably in ALs. Some such words are
taken from natural languages, as one would expect in a posteriori languages, but there are
some differences in which languages they are borrowed from; the older languages of this type,
and some newer ones, appear to take them from a small set of European languages, but
Ardano takes its words for seasons from diverse languages. Words for seasons in a priori ALs
also differ in how they are formed: some are part of an elaborate system in which words with
similar meanings are similar in form, while others are compounds consisting of a morpheme
meaning ‘time’ or ‘part of year’ and one or more other morphemes.
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ROLE OF TEACHERS ON THEIR STUDENTS’ ONLINE LEARNING PROCESS
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ABSTRACT
Recent changes require the development of teaching through technology, where the teacher
should offer positive impact. The study aims the perception of the learning environment
during the education process, evaluation of the students and teachers’ challenges in creating
an effective environment of learning during online process, in order to improve the academic
accomplishment of the students.
A quantitative method was used in the study, completing online questionnaires by 120
students of elementary and middle and high schools of Durres, Albania. For more detailed
information we realized a focus group with 20 of these schools’ teachers.
The study concluded that learning environment is important for students’ performance and
directly affects teaching process. Creating a more effective environment for student learning
faced some difficulties from the lack of class environment for online teaching process, lack of
necessary infrastructure and technological equipment for teachers and students, lack of
training for teachers so they can improve their performance and providing a learning
environment during the conditions of online teaching.
We notice a positive trend in teachers to improve their learning environment, as it helps the
students to feel safe and motivated. In order to improve teaching process, it is important for
the teachers to be trained in creating an effective learning environment under the online
education process. It is needed a new teaching approach in distance as a necessity to improve
the learning in students; all this to achieve a contemporary teaching process.
Key words: learning environment, online learning, teaching
INTRODUCTION
The use of technology during the learning process has become e necessity for the teachers
during this development era of technology of information and communication. This
development is directly related to the teachers’ update of the knowledge and new skills in the
area of education. Technology has the power and potential to transform the professional
environment of teaching and to raise the quality level of the education process. This is
achieved through the development of the digital competency as a necessary value on the
professional formation of the teacher and the better use of the potential and technologic
priorities in function of teaching.
The impact of informatic technology and communication more than ever is including many
social aspects. In this implementation education holds its place, as education is the basis of the
human development. The lack of interactive and innovative teaching makes the information
and communication technology to be used as a reformer, fulfilling the global requests on
teaching where student is on the focus of attention.
Learning environment is an important aspect of education process and learning. It is decisive
in determining students’ learning. The learning environment promotes students, adds to the
participation during the learning process and affects the behavior. Learning includes skills,
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modification and processing of the knowledge, skills, expressions, dexterity, values and
certain behaviors. Learning environment refers to components and activities within the scope
of learning. Creation and implementation of a learning environment means careful planning
from the teachers.
We hope that the results from this study will serve to teachers and school directors in order to
reflect on the importance that the teachers’ role has on the learning process, the efficiency of
technology use and the factors that affect the education process of learning. This study will
serve developers of education politics in order to improve working strategies, will serve future
researchers to identify the priority areas and challenges so that they would investigate more
detailed research in this area.
LITERATURE REVIEW
The challenge of the contemporary pedagogy is putting the student in the center of the
learning process. Ebanks resulted that organization and implementation of the learning hour
with the student in the center creates a climate and high interaction of the students during the
learning process (Ebanks, 2010). Haertel, et al (1981) resulted that students’ perceptions on
the class environment are considered as an important factor in some aspects such as students’
achievements, motivation and satisfaction. The teachers provide a well-managed
environment, safe and appropriate, in order to be favorable in learning and encourages respect
for all. Macaulay(1990) and Walker et al (1995) revealed that a well-structures class may
increase the academic achievement of the students and the results of their behavior. The use
of information and communication technology in all areas of life has become a crucial
necessity in all the developed world. In his study, Di Nichola emphasizes how this technology
is changing the way individuals socialize, study, work and spend their free time (Di Nicola.
M. D, 2004). Information technology has transformed the way of teaching and learning thus
this transformation of the process is affecting the results of the students (Fouts, 2000).
According to Frid (2001) do not know the equipment and do not have time or resources to
overall and continuous training. Similar results concluded Norton and Wimburg, who stated
that teachers do not have the proper preparation to use the computer technology (Norton &
Wimburg, 2002).
Many studies such as Gulek & Demirtas, 2005; Spires, Lee, Turner, & Johnson,
2008; Edwards, 2007 also concluded that the use of whatever technology with the students
promotes a way their concentration and engagement. Students who use the technology spend
more time involved in collaborative work, participate in more instructions based on projects,
produce longer reports of higher quality, improve the sills of analyzing and research and
spend more time in doing digital assignments. Also, some studies reveal that the use of
technology at the beginning of the class sessions helped the students to stay focused on class
tasks (Spires et al., 2008). Challenges for teachers and developers of future technology are the
discoveries of ways to ensure that this new method of learning is decisive, personal,
collaborative, long term; said differently student-centered learning (Naismith, Lonsdale,
Vavoula & Sharples, 2004, pg. 36). The learning process puts in the focus the students and
teachers are just facilitators (Shaw, 2009).
In order to respond to the changes and time challenges for a modern teaching process is
necessary to develop the IT standards for teachers. These standards aim to define the
concepts, knowledge and skills of the teachers to implement and integrate the technology
during the learning process (MES/EDI, Tirana 2016, pg. 88). MES and EDI, in “Professional
Standards of general and professional formation of the teacher in elementary, high and
university education”, September 2016, emphasize the development of the new education
reality in the function of the today society. These functions change daily as a result of the
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global changes in the economy and technology, aiming to list the Albanian education along to
the other European education systems. The role of the teacher already aims to change from
the knowledge transmitter to the builder of knowledge, trainer, and creator of the learning
situations similar to the real situations.
However, the use of IT requires teachers and students to be able to use the new technologies
in collecting, managing, selecting and evaluating of information on problem solving and
implementation of the new practical ideas (UNESCO, November 15–16, 2010, St. Petersburg,
Russian Federation).
Development of thinking in high levels is an intellectual process for each individual, when the
power of need, expectations or the level of reward affects the feelings thus motivating the
students for success (Karaj & Rapti & Tamo, 2005). Creating a thinking class preliminarily
requires the development of proper learning environment (Temple & Crawford & Saul &
Marhews & Makinster, 2005). When we discuss effective teaching or learning efficiency, we
refer to learning objectives and teachers’ strategies to fulfill the standards of achievement and
progress of students and their learning process (Doherty & Hilberg, 2008). Students should
not only learn facts, but they also should be skilled to understand and explain what they are
learning (CDE, 2006). The book of Schunk “Learning theories”, studies the relation of the
teacher with the curriculum and the texts in relation to the students according to the various
theoretical approaches. The tradition historically put the teacher in the center of the learning
process. The conditioning behavior theories fetish the central role of the teachers. According
to behaviorists teachers should determine precisely what they want to teach their students and
then to organize the classroom hour dividing it into small steps (Schunk, 2008).
The study of Demis Kunje, Elizabeth Selemani-Meke and Keiichi Ogawan from Kobe
University, Japan, reveals that there is a close relation between curriculum, teaching and
learning. There are approaches that are oriented exactly on the treatment of this relation
(Kunje, Meke - Selemani & Ogawa, 2009).
Teachers that are headed from the cognitive principles pay attention to the meaningful
learning through information process (Schunk, 2008). Teachers who base their work on the
constructivist principles aim to equip their students with the investigative learning
competencies. Unlike Sternberg who focused on the learning results, Wagner & Kegan aim
their attention to the learning instruction.
The student is involved more actively in a positive and friendly environment, where idea,
results or the product of his task is not disfigured and prejudiced. The student likes to take on
responsibilities during the process of problem solving and learning tasks (Hannafin, Land &
Oliver, 1999). This environment that promotes and enables aware learning is considered as an
effective learning environment (OECD, 2009).
The proper environment relates to the school functioning and the classroom as an
organization. According to this concept, the school is considered more as a learning institution
than an education institution (Fullan, 2003). Demis Kunje, Elizabeth Selemani-Meke and
Keiichi Ogawa in their study conclude that along the demographic features the characteristics
of the students, the classroom and the school also affect the students’ achievements in
learning. Students’ success is related to the model of the training teacher for learning and
interactive activities to investigate and find authentic answers or to attempt to develop
projects (Kunje, Meke - Selemani & Ogawa, 2009). Active participation of the student in the
planification of learning or organization of various activities during the learning session
makes the hour more interesting for the student, facilitates knowledge building and pushes
them to reflect on their needs (Rosen & et al, 2010). There are differences that appear in
relation to the level of socialization of the learning process (Martin & Marsh, 2005), the

www.istanbulkongresi.org

176

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

degree of teachers’ recognition of the students’ style of learning and the way how students
adapt the knowledge with these styles (Amagish, 1971). Chan Hok On proves in his study that
training of teachers is successful in implementation of the independent investigative tasks if
the teacher himself trusts and is sure about the task implementation result during the learning
process (Chan, 2010).
THE GOAL AND THE STUDY METHOD
The goals of this study are to evaluate the role of the teacher in developing a proper learning
environment for the students; the role that the technology plays on the teaching and learning
process under the online teaching conditions; to review the challenges that the education
system faced during online education process, in order to use it more effectively during this
difficult situation; to discover the impact that environmental factors play on teaching and
learning process; to find the right mechanisms to improve the comprising factors of the
learning environment and to find the teachers’ perceptions in this aspect.
The objectives aim to discover the role of the teacher during the learning process, to
investigate the impact of technology on the teaching and learning process based on national
and international studies.
“The purpose of methodology is to help us understand in general not the products of scientific
research, but the process itself” (Cohen, Manion & Morrison, 2000: 45). To fulfill the purpose
of this study we used the quantitative and qualitative approaches to collect and analyze the
data. The population of the study included teachers and pupils of elementary education in the
city of Durres. The sample of the study included 120 pupils of fourth and fifth grades who
completed an online questionnaire and 20 teachers who were part of a focus group. The pupils
and students were part of two elementary and secondary schools in the city of Durres, “Neim
Babameto” and “Shaqe Mazreku”. Participants were more females than males. In “Neim
Babameto” school 55% of the participants were females and 45% males, while in “Shaqe
Mazreku” school 70% of the participants were females and 30% were males. The questions of
the questionnaire were closed and organized with the Likert scale, while the questions of the
focus group were open ended, the teachers were interviewed online and they freely expressed
their thoughts. The online meeting was recorded and later we analyzed the answers of the
participants.
ANALYSES
“It is important to choose the right strategy to analyze the data, as this will allow you to
properly handle the evidence and to reach exact analytical results. With data analyzes the
collected data is interpreted in an easy way. Each questionnaire and the survey data are
transcribed fast after the process. Transcription of the questionnaire will be done through
analyses of each question.” (Yin, 1994).
Being that the education experience of the teachers affects the way they organize the class
hour, the efficiency of the technology use and creation of a favorable atmosphere for students’
learning, the teachers were asked about the teaching experience they had. The teachers of
“N.Babameto” school, 25% had taught for 1-5 years, 38% had taught for 6-10 years, 25% had
taught for 11-20 years while 12% had taught for over 20 years. In “Sh.Mazreku“ school 17%
of the teachers had taught for 1-5 years, 33% had taught for 6-10 years, 17% had taught for
11-20 years while 33% had taught for over 20 years. As we notice from the answers, there is a
considerable number of participants that have a good teaching experience in education. This
long experience helps teachers in their work with students to create an appropriate learning
environment to involve them in the learning process. They had difficulties in the use of
technology, as in this area did not get the proper training and qualification. The results
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showed that all teachers stated the importance that the role of the teachers has in creating an
effective environment during the teaching process. This role becomes even more important
under the online teaching conditions where teachers face difficult situations that require their
attention and engagement. Learning environment had a great impact on the pupils’
performance and directly affected the teaching progress. The teacher engaged very seriously
to make the learning hour more attractive and effective for pupils. Teachers used various
games through the use of technology, the proper methods for different subjects, active
participation of the students during online sessions.
All 20 teachers of the focus group stated that the learning environment affected learning as it
raised the pupils’ performance and promoted the motivation to learn.
Organization of the learning environment raises the pupils’ performance as they are
stimulated to work more and to have high results. Moreover, teachers have positive tendencies
to improve and enrich the learning environment. When asked if they considered the learning
environment important, they answered yes, as this improved their job, pupils felt better,
enabled the realization of the subject objectives and students had the right competencies.
Learning environment enables the pupils to feel safer, it supports the physical, emotional,
social and cognitive development. This study aims to evaluate if the learning environment
affects the teaching and learning process. In order to verify this, we had some questions.
Does the teacher play an important role in the provision of the learning environment?
When we asked the pupils if their teachers created an effective learning environment during
online teaching, none of the pupils of “N. Babameto” school stated to be very unsatisfied, 8%
were unsatisfied, 10% were neutral, 30% were satisfied and 52% were very satisfied during
the online hour. Among the pupils of” Sh. Mazreku” school none of them stated to be very
unsatisfied, 4.3% were unsatisfied, 8.6% were neutral, 37.1% stated to be satisfied and 50%
of them were very satisfied during online hour.
THE TEACHER'S ROLE IN THE PROVISION OF THE
LEARNING ENVIRONMENT
60%

52,0% 50,0%

50%
37,1%
30,0%

40%
30%
20%
8,0%

10%
0% 0%

4,3%

10,0% 8,6%

0%
Very Unsatisfied

Unsatisfied

Neutral

Neim Babameto

Satisfied

Very Satisfied

Shaqe Mazreku

Does the learning environment have an effect on the pupils’ performance and motivation?
About this question, 4% of the students of “N. Babameto” school stated that they were very
unsatisfied, 6% were unsatisfied, 10% were neutral, 30% satisfied and 50% were very
satisfied during the online hour.” On the other hand, 4.3% of the pupils of “Sh. Mazreku”
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school stated that they were very unsatisfied, 5.7% were unsatisfied, 7.1% were neutral,
25.7% were satisfied and 57.2% stated to be very satisfied during the online hour.
The role of the teacher in students' motivation
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

57,2%
50,0%
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4,0%
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Very Satisfied

Shaqe Mazreku

Does the use of technology have an effect in improving the learning environment?
About this question, 8% of the students of “N. Babameto” school stated that they were very
unsatisfied, 10% were unsatisfied, 12% were neutral, 30% satisfied and 40% were very
satisfied during the online hour. On the other hand, 2.9% of the pupils of “Sh. Mazreku”
school stated that they were very unsatisfied, 4.3% were unsatisfied, 7.1% were neutral, 40%
were satisfied and 45.7% stated to be very satisfied during the online hour.
The role of technology in the improvement of the learning process
Very Unsatisfied

Unsatisfied

Neutral

Satisfied

Very Satisfied

50,0%

45,7%
40,0%

40,0%

40,0%
30,0%

30,0%
20,0%
10,0%
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RESULTS
The fundamental function of each classroom is the realization of the lessons. Under the online
teaching process the lack of class environment brough its difficulties. The students faced this
situation and the teachers tried to overcome the difficulties with their job. Learning is process
when the content of curriculum needs to be realized, and the student is in the center of the
process. The students should benefit skills and beliefs that will help them face future
challenges. The results of the study reveal that pupils in general are very satisfied during the
online learning sessions, but a part of them had difficulty in understanding the lessons, and the
reason was the lack of classroom environment. The students also had difficulties using the
internet.
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About the question on the impact the lack of classroom environment had on their stimulation
and motivation, around 90% of the pupils in both schools felt the lack of school environment
and class communication. They stated that when they were physically in the classroom, they
felt more motivated and understood better the lessons, as there they collaborated and
interacted with each other and the teachers. Pupils of both schools stated that the use of
technology facilitated their understanding and motivated them for a more effective learning as
they understood the new information better, understood the graphic presentation of various
materials, videos of social environment where they lived, and all of these made the hour more
attractive.
The challenges were that the pupils did not possess the proper technology equipment for
online learning. Also, the lack of the necessary infrastructure for pupils and teachers, the lack
of internet and electricity in some cases made that a considerable number of students in both
schools not to be included in the learning process.
When we asked the teachers if they participated in training related to the provision of learning
environment during online process, they stated that the trainings were scarce. Teachers
emphasized that if there were any trainings for them, they would prefer practical trainings to
theoretical ones as the latest are easily found on the internet, while the main focus is on the
real practical activities that would help them in their job.
Teaching process with technology equipment requires another approach that relates to
learning through digital platforms, advice or trainings on implementation and use of platform
from teachers and students. Trainings of the teachers are very important on the use of learning
digital platforms and seminar organizations, conferences or various meetings that aim to
integrate IT in classrooms or the models of teaching offered from schools with modern
approaches in teaching. The change that technology brings in teaching and learning requires
organization of the teachers in knowing the pedagogic needs; without these needs teaching
though technology and digital platforms cannot be in the required levels and standards.
When the teachers were asked about the areas that could be intervened, they emphasized that
the situation would improve if the interventions were focused in finding proper materials for
online teaching, in order to make sure that all the students participate in the process; the
effective work of the teachers for organizing an effective learning environment, the use of
efficient methods and technology; supporting the teachers with training in the area of
technology use; practical skills to better use the technology in teaching and learning.
Teachers provided a well-managed environment organized in such a way that each student
could express their free thoughts and beliefs, enabling respect for everybody and the right way
to achieve planned objectives. Thus, the pupils could get more information from their
teachers, clearly, easier and better efficiency, making sure that they got a higher performance.
The goal and main task of pedagogic dimensions is to enable various online activities which
will contribute in achievements and higher results of students. Some of the most pedagogic
dimensions in the teachers attention in the classroom of the 21st century are: the classroom is
an organized learning environment; individualized closure to the student development; use of
methods and techniques that enable learning; use of various materials that facilitate learning;
planning of teaching work to increase the teachers’ performance; involvement and
collaboration with the family and community for a better support while working with
students; strengthening the digital competency of the teacher etc.
Regarding the advantages and challenges of using information and communication
technology in the learning process, it was noted that its use had many advantages. Through
the use of technology in teaching, the way of approach of learning and teaching is advanced.
The quality of learning and teaching is increased significantly; the costs required for learning
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and teaching are reduced; learning and teaching become very economical; through satellite
links students can follow and master courses, seminars and content from various forms of
learning and teaching; the computer network enables students from different areas to learn
and solve certain learning problems together; enables students’ progress according to the
individual possibilities.
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The teacher plays an important role in the learning process of the students. With a pedagogic
finesse he facilitates the learning of the students creating a very efficient environment. The
study concluded that the learning environment has a great impact on students’ performance
and affects directly the teaching process.
The focus of a teacher’s work is concentrated on the use of latest scientific information.
Technology has an extraordinary potential to support the teaching and learning process.
Teachers use the technology as important means which increases the learning efficiency, as it
affects students’ concentration, their involvement in the learning process, motivates and
facilitates the process of information understanding. The use of technology in teaching
enables the use of new forms of teaching and new learning environment. Teachers use
presentations in real time which makes the information attractive for students. Even the
students who cannot participate online, are able to work with the material even later when
they can. Learning environment created from the teacher keeps the attention of all the students
in the class, increases their concentration and makes it possible to save the learning materials
in various forms and methods.
Teachers should be trained for organizing learning environment, as they lack information on
organization. The information that teachers get during their education years are about the
importance that student-centered teaching has, and the effectivity of technology use. But
when teachers face reality in schools, they see many things are different and face more
difficulties. With experience, teachers become more mature and aware for their job,
increasing the trust on their work years, and increasing their knowledge through trainings and
qualifications they get.
Creating a more effective environment for student learning has encountered some difficulties.
Organization of online teaching created difficulties as the classroom environment was
missing. There was a lack of necessary infrastructure, technology equipment for students and
teachers making it hard for both sides to teach and learn. The teachers stated the fact that there
was a lack of trainings which are so crucial in providing a learning environment for students
especially during online process. There is a positive tendency in teachers to improve the
learning environment as they themselves understand that his environment helps the students
to feel safe and motivated to go further into the way of knowledge.
There is more work needed in improving the technologic infrastructure and skills needed for
teachers to integrate the technology in the teaching and learning process. The curriculum
should reflect clearly the approach of investigation not only in programs and textbooks, but
also in the methodology, technology and teachers’ activities. Experts of education should
develop training modules for the use of technology adapted to the needs, conditions and
features of the teacher, curriculum and creation of the learning environment, which under the
online teaching process are new challenges for schools and teachers.
The lesson hour needs to be structured and integrated. The researchers of learning approach
have various techniques to use, as this approach itself is new in the Albanian school practice.
There are more studies needed to be done in the area of technology impact on the learning
process. The lack of an effective learning environment will bring low student performance.
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Teachers also need to be trained in relation to the learning environment as their knowledge is
not sufficient. The teachers should organize more online activities with the student in the
center, in order to enhance the students’ motivation. A new teaching approach about online
teaching needs to be realized, as a necessity to increase the learning effectivity in students, in
order to enable the realization of contemporary teaching.
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ABSTRACT
The study examined the relationship between principals’ disaster management methods and
secondary education effectiveness in North Central Nigeria. A descriptive survey research
design was adopted for the study. The population adopted for the study comprised of the
principals, teachers and the executives of the Parents-Teachers Association to totaled 25000
respondents. Sample of 3600 respondent were selected using Stratified Random Sampling
Technique. Three research questions and two hypotheses were generated to guide the study. A
self designed research instrument tagged Principals Disaster Management Method for
Secondary Education Effectiveness Questionnaire (PDMMSEEQ) was used to collect relevant
data from the respondents. The instrument was validated by the experts in management
science, Educational Management and Research Measurement and Evaluation. Reliability
method which yielded an index of .78 which showed that the instrument was reliable for use.
The data collected were analysed using descriptive statistics of mean score and standard
deviation to answer all the research questions at the benchmark of +_ 2.50 decision making
while the hypotheses were tested using Pearson Product Moment Correlation Statistics at 0.05
Significance level. However, the result showed that aggregate mean score of 2.98 agreed that
the principals of public secondary schools adopt effective disaster management methods to
combat the social and natural disasters in their schools. The efforts therefore aid secondary
education effectiveness like safety students academic performance teachers’ effectiveness and
discipline and community service in the sampled schools. The result, also indicated that high
significant relationship existed between the principal disaster management method and
secondary school effectiveness in North Central Nigeria. It was therefore concluded that the
principals adopted disaster management methods like delegation of authority community
school relationship students involvement in the security of the school and principal direct
labour intervention. It was recommended that the principals should source for the cooperation
of the staff teachers and the community members in the supervision, voluntary labour
donation of the disaster management equipment that will aid secondary education
effectiveness especially in the North Central Nigeria.
Keywords: Disaster management methods, effectiveness, North central Nigeria, Principals
and Secondary Education.
Introduction
Nigeria had been experiencing high rate of disaster risk in the recent times. The risk of the
disaster are categorized with social hazard or natural disaster. The social disaster being
experienced are kidnapping, killings, abductions, several harassment, raping epidemic arm
robbery, pandemic while the hazard are disease risk exposed to through the environment such
environmental hazard disaster are fire outbreak, erosion forces , flooding accidents, building
collapse, excessive rainfall, climate change typehoom, excessive wind. It should be noted that
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these disaster constitute threat to the peace and environment climate of the society including
the schools. Balogun (2011)
According to Lassa (2015), Disaster can be define as a natural and sudden events which
destroy the environment, residential abode, organization and make a life threatening situation
and unbearable to the citizens. The author identified the available natural disaster to include
building collapse, flood, typhoom, bomb explosion, wind falls, accidents, protest, social and
domestic violence, menace of hoodlums, kidnapping, pervert, hunger, abduction. All which
constitute threat to life and properties of the citizens. The educational institutions are not
exempted . (Samuel, 2019).
Ogundele (2020) identified the type of disaster that are common in Nigerian educational
institutions as falls, building collapse, bush burning, snake bites, kidnapping flooding
erosional forces, drowning, climates change, armed robbery, force disaster, bandits, accidents
students arrest and epitasis of disease all which constitute problems to the community of
educational institutions in Nigeria especially in North Central Nigeria. Dakur (2012)
In the recent tine the menace of the natural disaster in the school system had led to the
truncated school calendars, choosing of schools, deployment of school aged children to the
internally displaced camps, postponement of national examinations, public harassment of
students and staff by the hoodlums it therefore become the issue of the concern for the
researchers. The issue therefore become the basis for the researcher to find out the principals
disaster management methods for the school effectiveness of secondary education in North
Central Nigeria.
Statement of the Problem
Since education is an instrument for national socio-economic transformation and sustainable
national development. However, the school had been greatly affected by the menace of the
disaster which also affects the smooth continuity of the Nigerian educational system. The
disaster situation however called for adequate disaster management method to be employed
by the secondary school principals. The effectiveness of the principals disaster management
methods will aid peaceful coexistence and enhance secondary school effectiveness in the
teachers job performance, students academic performance, community services, international
efficiency and effective record keeping at the secondary educational level in the north central
Nigeria.
Aim and Objectives of the Study
The study aimed at examining the relationship between principals disaster management
methods and secondary education effectiveness in North Central Nigeria. Specifically, the
objectives of the study are to:
1. Find out the available methods used by the principals for combating the menace of
disaster in secondary school in North Central Nigeria.
2. Investigate the effectiveness of the principals disaster management methods for
enhancing school effectiveness in North Central Nigeria
3. Examine the problems militating the effectiveness of the principals disaster
management methods in secondary school.
4. To find out the causes of disaster in secondary schools in North central Nigeria.
Research Question
The following research question were raised to guide the study.
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1. What are the available types of disaster that mitigate the secondary school
effectiveness in North Central Nigeria.
2. What are the causes of the disasters that put the secondary schools to the risk of in
effectiveness.
3. What are the disaster management methods adopted by the principals for achieving
school effectiveness in North Central Nigeria.
Hypothesis
The following hypothesis were formulated to guide the study.
1. There is no significance relationship between principals disaster management methods
and secondary school effectiveness in North Central Nigeria.
2. There is no significance relationship between the menace of disaster and secondary
school effectiveness in North Central Nigeria.
Methodology
The study adopted a descriptive survey research design of a correlation type. The population
of respondents was 2500 correspondents was 25000 comprising the principals teachers, and
Parent Teachers Association (PTA) out which sample of 3600 respondents were selected
using stratified random sampling techniques four research questions and two hypothesis were
generated to guide the study. A self designed instrument tagged principals. Disaster
Management Method for Secondary Education Effectiveness Questionnaire (PDMMSEED)
was used to collect relevant data from the respondent. The instrument was validated by
experts in management science, Educational Managements and Research test Measurements
Sciences, Educational Managements and research test measurements and evaluation cronbach
Alpa reliability method was used to test reliability of the instrument which yielded reliability
index of .78 which shows that the instrument was reliable for use. All the research questions
raised were answered using descriptive statistics of mean score and standard deviation. The
hypotheses were tested using Pearson product correlation statistics at 0.05 significance level.
Find below the result.
Results
RQ1: what are the types of disaster mitigating against secondary school management
effectiveness in North Central Nigeria?
Table 1: Types of disaster mitigating the school effectiveness in North Central Nigeria
S/No

Statement

1.

Series

of

x
environmental

degradation

Sd

Decision

are 2.78

11.44

Agreed

experienced in the school.
2.

There are problem of fire outbreak in the school

2.77

18.78

Agreed

3.

There are series of bandits attack in the school

2.68

14.22

Agreed

4.

The building collapse are very common in the 2.72

11.72

Agreed

school
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5.

The students are regularly kidnapped in the schools

3.33

16.32

Agreed

6.

There are series of attacks done son both the 2.77

12.46

Agreed

teachers and the students by the gunmen
7.

The roots of the school building off by wind

3.66

11.42

Agreed

8.

The schools recorded series of students unrest

2.44

12.12

Agreed

9.

There are different accidents on the road to the 2.77

14.11

Agreed

15.79

Agreed

school
10.

Trauma is examination malpractice is experienced

3.71

Aggregate mean score = 2.96

Table 1 shows that types of the disaster in the secondary education in the north central Nigeria
are environmental degradation like floods, erosion, gender violence, sexual harassment,
prostitution, accident examination malpractice, kidnapping, bandit strikes, building collapse,
attack to the staff and students and students unrest. The types of the disaster constitute threat
to the life and properties in the secondary schools. The result is therefore supported by Favata
(2020), Abiola (2020) and Adebayo (2004). The authors were of the opinion that the society
in full of disaster that no nation is regarded as disaster free nation at the global level. It is
therefore important to note that both social national disaster are inevitable.
RQ2: what are the causes of the disaster menace in secondary schools in North central
Nigeria?
Table 2: Causes of disaster menace in the secondary school in North Central Nigeria.
S/No

Statement

x

Sd

Decision

11.

The school environment is porous for the intruders

2.66

12.52

Agreed

12.

Inadequate supervisory techniques in the school

3.62

16.68

Agreed

13.

Unconditional administrative procedures in the 2.87

12.01

Agreed

11.12

Agreed

11.86

Agreed

school
14.

Inadequate security personals in the secondary 3.22
schools

15.

Poor

interpersonal
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community and the school
16.

Inadequate planting of cover plants in the school 3.11

18.36

Agreed

12.72

Agreed

11.76

Agreed

6.37

Agreed

11.24

Agreed

averment
17.

Unconditional learning environment in the school 2.48
system

18.

Poor socio-economic background of the parents

2.57

19.

Inadequate technological know how for combating 3.72
climate change

20.

Low technological director to safe guard the school 2.86
environment
Aggregate mean score = 2.96

3.06

Agreed

Table 2 also answered the question on the causes of the disaster menace on the secondary
school in North central Nigeria. The respondents agreed that the porosity of the school
environment to the intruders, poor supervisory techniques by the school managements
uncoordinated administrative procedures in the schools, inadequate security personals, poor
interpersonal relationship, low security consciousness, inadequate cover plants which leads to
erosion forces in the schools, poor socio-economic background, poor technological know
how, personal helps and poor technological directives. The results was therefore neglected by
regurical (2010)which stated that their major causes of disaster destruction is parental
carelessness and lack of the parental careless and lack of the security consciousness in the
environment.
RQ3: What are the disaster management methods adopted by the principals for achieving
school effectiveness in North Central Nigeria?
Table 3: Disaster management methods adopted by the principal for archiving school
effectiveness in North Central Nigeria
S/No

Statement

x

Sd

Decision

21.

Employment of security personnel for the school

3.66

13.41

Agreed

22.

Regular

community-school 2.86

14.77

Agreed

Installation of safety precaution technology in the 2.72

18.66

Agreed

safety

precautions

relation meetings
23.
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school
24.

Initiating traditional security approach for the 3.17

19.46

Agreed

11.83

Agreed

safety of the school environment
25.

Regular planting of cover plants to combat the 2.67
influence of climate change in the school
Cumulative Mean = 3.02

Agreed

Table3 shows that the disaster management methods adopted by the principal for achievement
of school effectiveness is most effective in North Central Nigeria. The methods such as
employment of security personals, regular meeting of community elders with school
management, installation of the precautionary safety technology, the use of the traditional
approach planting of cover grasses and trees, and self defense techniques approach
The methods used by the principles are effective methods of combarting disasters in the
school system. The Result is in line with Ogundele and Ogundele (2021) which called for the
effective management of the safe school initiatives towards achieving sustainable
development.
Hypothesis testing
H01: There is no significant relationship between the manance of disasters and school
effectiveness of secondary education North Central Nigeria.
Table 4: Menace of disasters and school effectiveness of secondary education in North
Central Nigeria.
Variables
Menace
disaster

No
of 2500

School
2500
effectiveness

X

Sd

3.86

12.72

5.88

Df

Calculated Critical
r-value
r-value

Decision

2499

.62

H01
Rejected

.166

16.33

Table 4 shows that the calculated r-value of .06 is greater than the critical r.-value of .166 at
the degree of freedom of 2499 and tested at 0.05 significance level. Hence the null hypothesis
which stated that there is no significant relationship between the menace of disaster and
school effectiveness in secondary schools in North central Nigeria is rejected. It indicates that
the menace of disasters of different types are greatly affecting the school effectiveness in the
school system. The result was however supported by the study of Adedigba (2006) which
noted that the menace of disaster in secondary school have significant effects on the school
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effectiveness. The result also negate the technical report of Yusuf (2020) which stated that the
positive intervention of the social and natural disaster will reduce the strength on the school
effectiveness in North Central Nigeria.
H02: There is no significant relationship between principals disaster management methods
and school effectiveness of secondary education in North Central Nigeria.
Table 5: principles disaster management methods and school effectiveness of secondary
education in North central Nigeria.
Variables

No

X

Sd

Principles
Disaster
management

200

2.16

4.87

School
2500
effectiveness

5.88

Df

Calculated Critical
r-value
r-value

Decision

2499

.66

H02
Rejected

.196

16.33

Table 5 shows that calculated r-value of .066 is greater than the critical r-value of .196 at the
degree of freedom of 2599 and tested at 0.05 significance level. Hence the null hypothesis
which stated that that there is no significant relationship between principals disaster
management methods and school effectiveness is however rejected. It means high positive
relationship existed between the principals disaster management methods and school
effectiveness. The result shows that there is effectiveness in the disaster management methods
adopted which encourage high student enrolment, teachers’ commitment, record keeping and
community service of the schools. The result is therefore in line with the study of Ortom
(2021) which mentioned that everyone should be disaster consciousness all the time and
should be self equipped for self defence disaster management method against any form of
social and natural disaster. The secondary school principals emulate the ideas in the secondary
school level.
Conclusion
Based on the data collected from the respondents and the findings of the study revealed that
there are menace of disasters in the schools, the disasters are effectively managed by the
principals and the principals disaster management methods therefore encouraged school
effectiveness of secondary education in North Central Nigeria.
Recommendations
Based on the findings of the study the conclusion made, the following recommendation were
made.
There is the need to identify the available types of the disaster in the secounding schools and
find the appropriate solutions towards enhancing school effectiveness in the schools.
The principals should take preventing corrective measure towards managing the manance of
the disasters. The effective management will encourage school effectiveness in the North
Central Nigeria.
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The principals should always adopt the best practices according to the situation in the schools.
Also, the principals need to take the issue of disaster management with all seriousness and
always be vigilant in the society.
Training and retraining of the teachers and students on the issue of computer technology, the
effort will aid effectiveness of the principals in their society.
The principals need to adopt self defence mechanism in conbarting the risk of disasters in
Nigerian educational sector.
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ABSTRACT
Hyper individualism is an act to live a life highly individual way without regarding others.
Cultures and values are different in every landmass and it is comprehensible during the trip in
Africa or Asia that how they live life through their core values, perhaps to live jointly (joint
family) for the need of each other. It is also understanding about different underlying values
through a long residence in those continents. Then we can differ between traditional culture,
which is mostly togetherness, respect, honour, giving time for others, desired happiness for
the wellbeing of the community, or the family pleasure. On the other side, hyper culture, a
form of highly individualism, a privatized life, which is a part of modernization to keep
individuals alone from others. It has been said that privacy protection is important in a
cosmopolitan structured society, therefore individualism is necessary. But the truth is
different. Hyper-individualism hurts others and making people lonely from others. The
objective of the paper is to know the differences of cultures such as individualism vs
collectivist culture and their narratives. The outcome is to gain a clear understanding of the
weakness of hyper-acculturation. Documentary analysis through a qualitative approach is the
methodology of the paper. The question is, is there any possibility to create a cultural
crossbedding in Europe and North America where collectivism and individualism go
together?
Keywords: Supermodernism, Collectivism, and Individualism, Culturation, Society, Hyperindividualism and the West, Prosperous Community, Hyper-selectivity vs. Hypo-selectivity,
Nationalism
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Introduction: 1According to Surgeon General, Dr. Vivek H. Murthy loneliness is a bigger
epidemic than the current COVID-19 and its quarantine. Half of the Americans are feeling
that they are somehow alone according to Dr. Murphy. 2Since the 1980's the percentage of
loneliness in the United States has been increased double. 3An estimated 43 million adults of
the United States are suffering from loneliness at the age of 45. It is now a two-way of streets
that they are unmarried due to unaffordability and they are less committed to the society for a
common betterment or social good. Loneliness has given them individuality, freedom, and
privacy but in one stage of life when they become aged felt alone from everyone due to the
long absence of togetherness. In a modern society separation of prosperity is a unique mark,
that makes its characteristics. It is a shape of self glamour or making a celebrity that has its
self-identity. The identity does not say the origin but his/her informality. The 21st century is
different than three decades ago when Americans have a minimum of three to four close
friends, while at present it is rare to find a single close friend. 4The average household is
getting smaller and older. A quarter of Americans are living alone, and this tendency has
grown up since the great recession. 5Social organizations of America today are gradual
including a moral of meaningful individuality, which has been accepted by modern American
livelihoods. The message of individualism has been created and has been identified as U.S.
social fabric. 6Society has been transformed from an agrarian feature to a new industrial
phenomenon. Therefore, the shift has been also transformed from a family to an individual
entity as the basic unit of society. 7The political ideology of liberal individualism and moral
communitarianism has expressed its motion towards the liberty and freedom of humans. In
this scenario, human has entered a new era of hyper-individualism and fundamental
multiplicity. 8The current era is an era of raising a voice of own identity, have various choices,
liberated desireless etc. It is therefore freedom of choice and the choice to live a life with a
beloved one or lonely. The acculturation of liberty has come at the cost of our culture and
economic order. Community, faith, and family have lost their charms and suffered since the
1960s and 1970s. The term 9"you do you" is an appropriate alternative for those who have
lack of community network or togetherness. The era of individuality has suitably expressed
by the scholar Yuval Levin in his book 10The Fractured Republic where he said that 11"We
have set loose a scourge of loneliness and isolation that we are still afraid to acknowledge as
the distinct social dysfunction of our age of individualism." 12The liberal individualism has
given human rights that stands them above the society and the institutions that make human
meaningful but on the other way human have been detached from the society and institutions.
13
Modern Conservatism refers to them as half-hearted individualists and opposes reformism.
14
On the other side, an egalitarian philosophy (a democrat idea) has been spoken by populists'
members of the United States and a reclusive patriotism has been raised in the heart of
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Washington DC. The political chaos is another characteristic of the States for the raise of
hyper-individualism. The loneliness is due to unmarried and their less communication with
communities, less involvement with peers and not any friendship. However, it has various
controversy through the various survey. The exact information is not clear through any
surveys in the past and at present. But it is an assurance that Americans are lonely in the
context of social phenomenon. 15The narrative of loneliness inconsistency has arisen during
the era of hyper-connection. Estimated more than a quarter of Americans live alone. Fewer
Americans are married. Their involvement in social or any collective activities, taking
children as a married couple has been decreased, reaction and dilemma of communal
activities have been increased. Participation in volunteer works, involvement with religious
activities have decreased. 16The scenarios of individualism and collectivism have been shaped
by the narrative of loneliness. 17The United States of America believes in individualism and
their culture approves it. 18Therefore, a country like the U.S.A. with its individualistic culture,
promotion of self-qualities and self-sufficiency are vulnerable than the less hyperindividualistic countries that exist in a collectivistic culture. The thinking of self-gain has
reduced the human's social mind. Therefore, a recommendation has been given by various
sociologists and other scholars. They have expressed to think and build a collectivist existence
in the society in a true manner. They expressed 19social in all policies.
Literature Review: 20Hypermodernity or super modernity is a word that refers to reeling
changes in modern scientific society. Hyper society is a result of the transformation of time
and space in a post-modern society. It is a numerically connected society that is able for
multiple communication with various narratives. Significances and enthusiasm can be
explored by reproducing substances from totally different ages and procedures. In hyper
culture, everything can be used to make something. The age of super modernity can be seen in
the United States and few other western countries like Australia. 21The culture is a remix of
YouTube, the musician girl talk, and the recommodification of history by hipster culture. 22In
the era of hyper culture, history is in the cultural domain, culture can be processed, wound
down and then rehash. It is a spirit of a liquescent system of substances and significances
where everything merges. Therefore arts, culture, religion, business, commerce, science,
technology are up for being merged and reproduced. A culture of hybridization where nothing
is damaged but reproduces. The age of technology provides high-speed internet where crime
can occur easily. A human can be lonely easily due to the transformation of society as single
or individual than a collective image. It is a culture where everything can be violated such as
traffic law violation for self-betterment and gaining. It is a culture where Darwin's ideology of
survival of the fittest can be worked. In this context who is the strongest in the most valuable
in society. 23Globalization is not limited to economic reforms; it influences the areas of human
activities. Globalized values, ideas, lifestyles, and many things have a cultural measurement.
Cultural globalization has been done by migration, exchange of customs, values and rituals,
tourism and through communication such as media revolution. The world is now one and
unique due to cultural globalization. The traditional definition of the nation-state has been
changed due to globalization and its social, political, and cultural spaces. Globalization
15
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entitles a transformation or reformation in the world through which a significant change
comes in the name of hyper-acceleration. Therefore, globalization has a significant role in a
reformation of a super modern era. 24Cultural globalization raises anxieties about cultural
security, its Darwinism, domination, and fundamental incredulity. Without a merger between
society and culture based on a total nobility, a militant or aggressive power can be rise
permanently for domination which is not even imaginable. The importance of the discussion
is significant for the current global scenario. The roots of the hyper culture of the U.S. have
been spread globally. Hollywood is universal. Crimes in the United States, Sex in the city is a
popular T.V. drama or documentary which is available globally through media's contribution.
It has an impact in countries where less hyper-acceleration exists, such as in Asia, Central and
Eastern Europe and Africa. Therefore, discussion of the topic is essential for the re-evaluation
of hyper culture. The outcome of the paper has recommended few solutions to make a society
where both hyper culture and collectivism can be seen on a need basis. In this context, this
paper has discussed people interaction, community exploration such as the Utah community,
Salt Lake City community in the United States. Political power, enthusiasm has been
discussed in the context of people's creativity, instead of the government. Various terms such
as nationalism, provincialism, traditional conservatism, dynamic etc. have been discussed for
a reconciliation of a society where collectivism can exist. Therefore, a two ways system has
been explored as the outcome of the discussion of the paper which is individualism and
collectivism.
Objectives of the Paper: To highlight the impact of super modernity in the United States and
hyper cultural countries through the discussion of various narratives, such as consumerism,
dynamism, provincialism, nationalism, entrepreneurship, individualism, freedom, liberty,
traffic law, advertisement, retirement plan, public transportation, banking system, cultural
globalism, and immigrant community. To find out the disadvantages and advantages of hyperindividualism and its impact on humans and society. To find out the contribution of
globalization for the building of hyper culture. Finally, to find out a solution through a twoway system where individualism and collectivism can be existing together.
Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate
sources of data include academic articles, websites etc. The methodology to write the paper
has been taken by the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics,
focuses on exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words
(documentary analysis through qualitative approach). The paper has discussed systematically
various characterizes of hyper acculturation and recommendation for the solution of issues.
Result and Discussion: Hyper culture is a culture. Generally, culture has connectivity with
humans, activity, and various figurative arrangements which helps to understand the meaning
of its activities in society and civilization. 25Culture includes art and crafts and currently, it
has various scientific approaches by connecting with science and technology and the age of
consumerism. Culture is also concerned or connected with various narratives of groups such
as norms, dress code, language, values, rituals, law, religion etc. through which a group or
section of the society can be understood. Developed countries growing rapidly through the
advancement of technological exploration, such as the age of the internet, e-commerce, online
media. 26Therefore, developed country like Japan is now covered by a hyper culture through
the rapid development of the internet. Internet in Japan is a new cultural benchmark and
defines hyper culture. The present form of hyper culture is connectivity by network among
24
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various localities, various group of people. The current community can easily change their
identity by the new structural environment (electronic age) without obeying its traditional
values and beliefs. They are free and independent narratives of society. Structural changes of
the society through its digital frame bring hyper attitude, livelihood within communities and
societies, that finally makes the culture hyper. It is a more complicated acculturation of the
society where various norms and values, boundaries and nearness, closeness and softness
have been lost due to a dependency on technology such as the internet. 27Traditionalism over
science, technology, and politics can be reduced to soundbites and entrepreneurial(industrial).
28
The entrepreneurial society will introduce new narratives among people as their features
such as fast-paced scenario, boring, impatient, distrusted, unfocused, troublesome,
individualist over traditionalism, ethics, trust, believes, moral, empathy and entity. Those
narratives will truly be set up as new ethics of the society that will bring hyper culture into the
friendly and globally concerned lifestyle for new nurture. 29It is a culture based on
supermodernism, that transforms from its old structure to the new one for change, and
freedom. 30Hyper culture is a result of the reformation of time and space in post-modern
communities. It is an outcome of livelihood which is a natural expression of people(hype)
who are residing in a digitally transformed age and thus they are rapidly communicating with
everyone anytime, anywhere. Elements of excitement and value in this internet age can be
created by reproducing objects from totally different ages and forms. 31The meaning of
objects and subjects will be completely different such as anyone can shape a satellite, then
empty it and then add a coffee cup handle, and finally explore it as a new product of 3D
printed objects. The new entrepreneurial product will be an example of hyper acculturation,
and it will be then on-demand feasting. 32The Greek word ‘huper is beyond, the term hyper
comes from 'huper’, which is beyond everything. The term from its beginning has an image of
arrogance through its realization about top over everyone. 33The meaning of individualism is
also a form of hyper. It is a characteristic of hyper culture. Individualism is the self-reliance
and independent nature of humanity. Individualism and collectivism have their views of
perspective. In the United States of America, the positive meaning of individualism is
everywhere. Freedom, freedom, independence, and self are terms which is especially
important in North America, especially in the United States and in Canada. 34The term hyperindividualism is the extreme motion of a human being as his/her self-esteem for selfdevelopment, which is individualism. This is a concept that is very new as another
characteristic of consumer culture or entrepreneurial culture. It has a short definition in
Wikipedia. 35Hyper individualism is an indication of the highly individual way through which
people act in daily life. Human acts without respecting and caring society, it seems like none
of their business for others. The meaning of collectivism has no value to them. In American
culture especially in the United States hyper-individualism in the name of self-esteem, self27
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reliance has been dominated and accepted well. As a result, hyper-individualism in hyper
culture is a considerable bond of the current social context. Therefore, it has a concerning
image. The terms or characteristics of collectivism or a normal culture such as common good,
social capitalism, workfare, a common myth for all or universality helps for fostering a
common good, which is an example of human development for all. A common goal for all is a
benefit for most inhabitants. But individual development, self-innovation encourages to
expand terms like 36“me, ours and mine.” 37The concept of hyper-individualism implies when
a person struggles for his/her betterment, advancement through a global career, high
education, civic involvement etc. then it can be referred to as the practice of healthy
individualism. Therefore, 38determination of self-development continuously is an example of
hyper-individualism. Cheating in an academic institution such as in college for course
advantages over other students is an example of hyper-individualistic. Cheating is an unfair
practice in normal culture and unfair for other students who do not cheat but it is rational
according to hyper individual society. 39Advertisements on media (Facebook, Linked In,
Twitter, Instagram, any newspaper) are examples of hyper-individualistic. Advertisements are
those products for the betterment of livelihood which are promotional images in a consumer
culture. It makes an individual handsome or beautiful, attractive, sexiest. 40Advertisement is
not an unethical practice but when people use it in the wrong way for the advantages such as
promoting advertisement for propaganda, then it is a misleading image or turns into fake
activities. 41Violation of traffic law purposefully such as driving in a red-light signal on the
road is an example of hyper-individualism. In general, there is no immediate negative impact
for the violation of traffic law but often does have consequences in the long run such as
obstructive the movement of other drivers on the road and placing walkers at risk. Traffic
laws have been made for the control of the transportation on the road to reduce incidents and
accidents, which is 42commonweal but its violation under a power of hyper-individualism
(egoism, uniqueness, individuality) is exhibiting the anxiety for the common good (good for
all) which brace up the law and order. 43 The system of American taxation is evidence of
hyper-individualistic. People of America tend to restore property and wealth individually as
much as possible, while in other countries wealth is for inspiration, support and sustainability
and redistributive, that can help people of the society. The concept of collectivism vs.
individualism arises here. Individualism is a narrative of the hyper culture, while collectivism
is for global development for common good, through which everyone can be benefited and
promoted for livelihood. 44Long-lasting underfunding public transportation since the 2nd world
war is a characteristic of hyper acculturation or socialization. Unfortunately, public
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transportation in North America is poor because of underfunding situation. It is costly,
overtime to common people who really cannot afford cars or cannot dependently and
reasonably travel. Transportation in India, China, Japan and Europe is for the common people
through their strong public transportation structure. This is therefore for a common good and
reduces poverty, builds an ecological environment, and takes steps for the happiness of the
citizens. 45The advertisement or vision of higher education in colleges and universities has
been focused on individual gain and for a high salaried job instead of focusing on good
governance of citizenship or wellbeing of the common good as a citizen of the country. The
self-gain or self-promotional approach is a clear example of hyper-individualism. The dollar
($) sign is a sign of financial betterment for the family. It is principally a wealth of families,
not for the betterment of the common good or social good. 46The term success in the U.S.
culture counts as financial gain, how much wealth a person has. Therefore, finances based on
individual characteristics are a component of hyper culture. Hyper individualism is an
ideology that solves individual problems instead of its structural, systems or any process
reformation for the social good of society. In the United States, every individual is alert about
the health care system, because of their expenses rather than government-sponsored.
Therefore, they learn to know about deduction, areas of health which is not covered by
insurance etc. In a less hyper-individualistic society cost gets low down, therefore citizens do
not think several things than their U.S. peer communities. 47The retirement program in the
United States is the saddest process based on individual retirement programs. Limitation of a
pension plan, less interest on bank savings turns dollars less accountable, resulting in
Americans saving enough for a comfortable retirement. Other advanced countries such as
countries from the Scandinavian region focused on a retirement plan for their citizens through
a common good or a social good retirement program, while it has been an individual
retirement program in the United States instead of a collective retirement program which is
beneficial for all. 48Violence is one of the annoying narratives of U.S. culture makes it
dangerous through violent images, speech etc. The medium of social media in this context
contributes a new feature of violence in the name of cyberbullying. In less hyperindividualistic countries citizens show their thinking and behaviour with the connection of a
collective culture and philosophies in mind and thus to build a structure and law to reducing
violence. This is how a solution to the law-and-order problems occurs. 49Hyper culture is also
a culture of hyper-sexualization through which girls can be mentioned as sexual objects. It is a
sexuality that has been inflicted through media, marketing and as a product base. Consumer
sexualization is a process for encouragement in the early period for acting in adult sexual
ways. Such as 8 years old girl has posed for sex or sexy poses through her dressing up. Hyper
sexualization is a feature of pop culture for entertainment. It has been spread using the
internet, cell phones, messenger, and other adult communication links. 50Today’s immigrants
in the United States have more diverse characteristics through their education, economy, and
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various cultural backgrounds. 51Immigrants from India, China, Cuba, Armenia in American
society are hyper-selected based on their graduation from colleges, political and economic
status, legal status, and their migration flow from their original destination into American
society. On the other side Mexicans because of their disadvantages have been categorized as
hypo selected. Their disadvantages in many ways such as receiving a proper job, health care
facilities and other facilities for livelihood, lack of education, illegal status etc. were always a
prime focus through which immigrants of the Mexican society in the United States were
placed at the centre of research for their integration. Newcomers in the United States have
made an ethnic-racial environment rather than black and white communities of America. 52
The socio-economic status of Indians, Chinese, Koreans, Mexicans, Armenians etc. has made
them and their U.S.-born children more hyper-selective and favourable starting point in their
mission and vision. Their position has been developed than the second generation and third
generation of blacks and white Americans. Therefore, hyper culture also reflected over
immigrant communities based on their socio-economic, educational, legal status in the United
States and thus classified. Hyper acceleration of diverse communities builds America
prosperous through their education, socio-economic contribution. Silicon Valley is an
example of hyper acculturation where Indian Americans build their software technology hub
for the betterment of the U.S. community(Silicon Valley Community).
Conclusion: The question is, is there any possibility to create a cultural crossbedding in
Europe and North America where collectivism and individualism go together? 53Traditional
Conservatism counters transversely a relaxing social stability. It instructs humans as social
animals who are reasonably oriented and interacted with the community. The image of this
liberty and freedom stabilizes humans towards supporting qualities through the belongingness
that is common in society. The common things like tradition, customs and organizations are
narratives of a complete society where the identification of individuality and collectivism can
be merged for a common cause. Tradition, customs, organizations tie humans with faith,
family, and community in such a way through which they can feel a meaningful life and
purpose of their freedom. In this context of values, humans build social networks, wealth, and
organizations for the promotion of a prosperous marketplace that works for all and social
modification. 54Restoration of communitarian conservatism is a way that can redesign by
admitting the limits of rules. There are no bills in the U.S. Congress or anywhere in the world
that can satisfy the human heart for a communion. Government cannot attach a community,
neither America's diversity can be the source of the solution of the current century. 55The
solution can be brought by the people of America and from every part of the world. People
can bring political power into communities. This is how empowered people can work
together. Ideas can be exported from the towns and cities of the United States, rather than
from the capital Washington DC. 56Salt Lake City, Utah are the communities of 21st century
America where hyper-local, hyper-global are reproducing micro-multinationals that reveal
51
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sole charms of the place from which they come from. This how traditionality and modernity
merged for a common good. Provincialism is at home with flexibility and patriotism is more
of an area scheme. Those communities are an example of innovative dynamism. Therefore
prosperity, richness explores by an innovative community while poverty comes from a broken
relationship. There are five ways to move forward from America's hyper-partisan culture, they
are, praying to god to work as an agent of peace for the world that needs love from the Lord.
Love the neighbourhood, listen to them who do not look like Americans. Taking interest in
global issues such as understanding about the Syrian crisis, natural disaster in Haiti, terrorism
in the Middle East countries. Taking a social media break by deleting electronic media for a
keeping distance from the argument, because love is the alternative for the solution of human
crisis in every era. Talk with someone who is not agreeable. Making America great again can
be fulfilled when people will believe that they have the full right that what do they want to
say. These are ways for stabilization of society where both collectivism and individualism go
together, and people choose which one they deserve for livelihood.
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ABSRTACT
This research investigates the evaluation of the effectiveness of guidance and counselling
service in selected secondary schools in Akoko South West Local Government, Ondo State.
Chapter one takes a look at the evaluation of guidance and counselling services, background
of the study, purpose of the study, Research Hypothesis, significance of the study,
delimitation of the study and definition of terms. Chapter two is the review of related
literature. It discuss the pioneering approach to modern guidance and counselling, an
approach to guidance in School, theoretical and empirical background, role of guidance
counselors, guidance and counselling services. It further discusses principals of guidance and
counselling and views of scholars on guidance and counselling services. Chapter three is the
research Methodology. It examines the research procedure used in the study. It further
examines the data analysis, scoring of the instruments and the validity and ratability of the
research work. Chapter four is the results and discussions. It examines the presentation of data
used in the study. All the five hypothesis were tabled and tested one by one. Chapter five is
summary, conclusion and recommendation the various hypothesis are analyzed and finding
stated. It gives recommendation and the limitation of the study. It also gives suggestion for
further studies.
Keyword: Guidance, Counseling, Divorce, Evaluation, Curriculum, Maladaptive Behavior,
Thuggery, Robbery, Cultism.
INTRODUCTINON
There is no evident that everyone in our society had not been touched in one way or the other
by the extend and the effectiveness of guidance and counselling services in general.
Guidance and Counselling services is very vital because it cuts across institutions, the
military, Marriage life, belief and value system, banking system, the hospital – where we have
clinical psychologist, the psychiatry to mention but a few.
This study will investigate the influence of the evaluation of the effectiveness of guidance and
counselling services in selected secondary in Akoko South West Local Government, Ondo
State. The research is going to examine how efficient and effective the introduction of
guidance and counselling services. Also, the research is point to examine how far the students
have been able to adjust from their maladaptive behaviors, indiscipline, and anti – social
behaviors to a more refined and accepted way of life.
The research also want to examine and investigate whether there are enough and qualified
professional to perform on this field. To arrest all the aforementioned undesirable points,
these is need to carry out research on the evaluation of the effectiveness of guidance and
counselling services in our secondary schools.
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According to Aderigbigbe (2018), The guidance counselors should make sure that productive
activities engages the mind of students at all time by organizing counselling classes, career
talk, seminars, workshop etc. the government should make sure that there are enough facilities
to meet up with the demand of guidance and counselling services in our secondary schools.
Also, the government should employ enough and qualified professionals to practice in our
secondary schools.
Olafioye (2020) opined that Guidance and counselling is an umbrella term that cover several
services that facilitates the resolution of educational, Vocational, Personal and socio
psychological problem. These include counselling, information, planning, placement and
follow – up, appraisal, Orientation and referral services.
Olajubutu (2018) stated that the origin of modern guidance and counselling started in America
in the 20th Century. Spirited men and women tried to solve some problems by organizing
guidance services. These were prominent in cities where industries were fast developing like
Boston, New York, Chicago and Detroit.
According to Olowolabi (2019), the origin of modern guidance and counselling in Nigeria is
dated back to 1959 when a group of Catholic Sisters to address the final year girls in
December. The religious Sisters assisted by Oruwariye were aware of the need for proper
guidance and counselling in job selection and placement for their school certificate levels.
The effort of the Catholic Sister led to the formation of Nigeria careers council in 1967. later,
the counselling Association of Nigeria (CAN) was launched on 11th December 1976. Ojewola
(2020).
Oladele (1987) fundamentals of Guidance and Counseling also Olorunfemi (2010) Guidance
and Counseling on strategies for handling adolescent and youth problems. Also the work of
Bakare (1977) on student problem inventory Omoegun (2003) Curbing examination
malpractices through counselling. An official journal of the counselling Association of
Nigeria (CASSON) VOL 19 NO 2 August 2003.
Also worthy of note is the work of Ogunmakin and Adeyoju (2004). A handbook on
Introduction to Guidance and Counselling for the undergraduate students at the Adekunle
Ajasin University, Akungba Akoko, Ondo State.
Guidance and Counselling services are purposely introduced to schools so as to relieve most
of the problems facing adolescents and how to guide them for their future ambitions. The
evaluation of the status of any services within a given institution depends on how these
services are carried out by people in the institution and how far the services had been effective
or otherwise.
Guidance and Counseling services had been introduced as the best alternative to help all and
sundry alleviate their problems. The adolescents in the secondary schools have problems
which they will as a matter of fact have to solve to warrant peace of mind and happiness.
Many people do not have the confidence or they are incapable to handle these problems
themselves. Many students who failed the promotion or West African School Certificate
Examination (WAEC) had committed suicide times without numbers. Their lives might have
been saved if they have been exposed to guidance and counseling services.
Guidance and Counselling services is therefore of great benefits to the students. The fact
remains that most of these students are unaware of the benefit and usefulness of guidance and
counselling services. The few enlightened ones do not make perfect use of the services. Out of
sheer ignorance some people believe that guidance and counselling services is meant only for
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the dull and maladjusted student whereas guidance and counseling service are very vital in
the school system.
Guidance and Counselling service curb the indiscipline which is very rampant in the school
system e.g lying, stealing, truancy, raping, thuggery, robbery, cultism, school drop – outs and
bad peer pressure to mention but a few.
A lot of students who exhibit maladaptive behaviors due to ignorance can be helped by the
counsellor whom they can open up to through counselling.
Guidance and counselling also foster better relationship between the school and the
community. This is to say that good and better relationship will be maintained between the
parents the students and the school authority. It is the duty of the guidance counselor to assist
the principal of the school to maintain cordial relationship between the school and the home.
Through guidance and counselling services, the students will be able to choose the right
subject combination in the school. It will also help them to choose the right career because the
students will have the opportunity to get in touch with the guidance counsellor who is an
expert in the field. It is worthy of note that, it is not only the cognitive aspect of the students
that the educational system should take care of because there are some students in the school
who have emotional problem and it is the through, guidance and counselling service that the
effective needs of the students will be taken care of.
Guidance and Counselling service also take care of drop out rate in schools. The issue of drop
out in schools arises when students who are expected to study for example ant, science in
which they have little or no ability thereby result in high drop out rate while the reverse could
have been the case if they had been properly guided.
Guidance and Counselling services is of great value in the reduction of juvenile delinquency
to enable the children cope effectively in the school and outside the school so as not to bread
delinquents. One still need to discuss some issues beside all the points being discussed in
which guidance and counselling services are of immense advantage to this present world, this
is due to the fact that Nigeria Education system had been under great pressure to a change.
The reason might be classified as educational, economical, technological and ideological
change.
The irrelevance of the curriculum of our educational system to our needs and aspiration after
independence in 1960 has made it necessary for government, this has brought about the 6-3-34 system of education in 2006 which is currently operation.
That is, Nine years consist of both six year in primary school and three years in junior
secondary school, three years of senior secondary and four years of university or tertiary
education.
This socio – personal aspects of the students need to be analyzed in which guidance and
counselling services are of paramount importance. There are many parents with their children
at home. Many parents especially in the urban cities are only interested in making money to
the total neglect of their social responsibility to their children.
The incidence of divorce or broken homes among married couples is on the increase. The
situation is further compounded by the fact that Nigeria is today being faced by other problem
such as lack of anything guiding values, lack of patriotism, acrimonious inter-personal
conflicts, brazen armed robbery and corruption, little or no value for human life, drug
trafficking, colossal inefficiency and indiscipline. All these make children now to look
forward to the school to provide the much needed love, care and guidance. Moreover, the
stability and influence of the home, the church and the mosque also are weakening more and
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more and their responsibilities particularly in the social and emotional realms have been
entrusted to the school.
The counselors through guidance and counselling services are therefore in the position to
understand the pressure and needs of today’s youth.
May I conclude by saying that the 6-3-3-4 system of education which have being in place for
over fifteen years guidance and counselling which is now 9-3-4 system of education. No
wonder, the Federal Government through the Ministry of Education made the provision which
stimulate that there must be at least two resident counselors in every secondary school of
which various guidance and counselling service have been provided and are still been
provided.
This it means that the students, the teachers, the school the parents and the community at large
have been benefiting in one way or the other directly or indirectly.
Whether guidance and counseling programme is effective or not, it is a matter of evaluation
research and this is exactly why it becomes so necessary for an evaluative research and this is
exactly why it becomes so necessary for an evaluation of the effectiveness of guidance and
counselling service in our secondary school.
Hypothesis
1.

There will be no significant difference on the career choice of students who are
exposed to guidance and counselling services and those who are not.

2.

There will be no significant difference in the intellectual development of students
who are exposed to guidance and counselling services and those who are not.

3.

There will be no significant difference in the emotional development of students
who are exposed to guidance and counselling services and those who are not.

4.

There will be no significant difference in the socio – personal and moral
development of students who are exposed to guidance and counselling services
and those who are not.

5.

There will be no significant difference in the phobia experience of students who
are exposed to guidance and counselling service and those who are not.

METHOLOGY
Research Instrumentation
The research used for this study is questionnaire.
The number of questionnaire given out for student were 250. the total number collected back
were 200, some missing while some were not properly completed.
Therefore 200 questionnaires was divided into two section. The first section ‘A’ consists of
personal data. It focused on the sex, age, school, class and religion. Section ‘B’ comprises of
twenty items that measured the various area of individual life under these five sub – headings.
1.

The intellectual development

2.

The career choice

3.

The emotional development

4.

The socio personal/ moral development

5.

The level of phobia experiences
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The study items were splitted under the above heading to measures and evaluate the status of
guidance and counselling in secondary schools
Validity of the Instrument
In order to get the face – content validity of the instrument, the supervisor in charge edited the
questions. He made the necessary corrections and strongly ensured that the face – content
validity was achieved.
Reliability of the Instrument
A test re-test reliability co-efficient of 75 was obtained showing that the questionnaire was a
consistent and dependent one.
Data Analysis
The statistical analysis employed in this study was t-test to determine the degree of significant
of our findings. A level of significant 0.05 formed the basis for the testing of the five stated
hypothesis.
RESULT AND DISCUSSIONS
Result
The finding of the study with particular reference to the hypothesis formulated will be
discussed in this chapter. The five hypothesis formulated in the first chapter of this study are
going to be tested one by one and the results are explained with reference to the table
TABLE 1
DIFFERENCE BETWEEN THE CAREER CHOICES OF STUDENTS WHO ARE
EXPOSED TO GUIDANCE AND COUNSELLING SERVICES AND THOSE WHO ARE
NOT
N

Schools with guidance and 120
counselling services
Schools without guidance and
80
counselling services

X

SD

13.1

4.5

8.4

2.06

t-

t-

observed

critical

1.645

8.84

df

198

Hypothesis One
In hypothesis one, it was hypothesized there would be no significant difference between the
career choice of students who are exposed to guidance and counselling services and those
who are not. In testing this hypothesis, those students that are exposed to guidance and
counselling services had a mean score of 13.1 with a standard deviation of 4.5 while the
students without guidance and counselling services had a mean score of 8.4 with a standard
deviation of 2.06 the computed t- value was 1.645 while the t- critical was 8.84 which was
significant at 0.05 level meaning that there is significant difference in the career choice of the
student that are exposed to guidance and counselling services and these who are not. In order
words, the hypothesis is therefore rejected. HO rejected.
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TABLE 2
DIFFERENCE BETWEEN THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS
WHO ARE EXPOSED TO GUIDANCE AND COUNSELLING SERVICES AND THOSE
WHO ARE NOT
N

Schools with guidance and 120
counselling services
Schools without guidance and
80
counselling services

X

SD

23.7

3.6

21.81

4.0

t-

t-

observed

critical

1.645

3.641

df

198

Hypothesis Two
In verifying this hypothesis which states that there will no significant difference in the
intellectual development of students who are exposed to guidance and counselling services
and those who are not, the two groups and based on their scores were compared using t- test
statistics as 0.05 level of significance, students who are exposed to guidance and counselling
services had a mean score of 23.76 with standard deviation of 3.6 while students that were not
exposed to guidance and counselling services had a mean score of 21.81 with a standard
deviation of 4.0. the computed t- value was 1.645 while the t- critical is 3.641 which was at
0.04 t- observed <t- cal. There HO: rejected
This result suggest that there is significant difference in the intellectual development of
students who are exposed to guidance and counselling service and the selling services. The
hypothesis is therefore rejected. HO: rejected.
TABLE 3
DIFFERENCE BETWEEN THE EMOTHIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS WHO
ARE EXPOSED TO GUIDANCE AND COUNSELLING SERVICES AND THOSE WHO
ARE NOT
Schools with guidance and 120
counselling services
Schools without guidance and
80
counselling services

13.2

3.3

11.28

2.8

1.645

3.90

198

Hypothesis Three
The third hypothesis proposed that there will be no significant difference in the emotional
development of students who are exposed to guidance and counselling services and those who
are not. In testing the hypothesis the students had a mean score of 13.2 while students without
guidance and counselling service had a mean score 11.28 .
Students with guidance and counselling services has a standard deviation of 3.3 while
students without guidance and counselling services had standard deviation of 2.8. The
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computed t- value was 1.645 while the t- critical was 3.90 which was significant at 0.05 <tcal. Therefore HO: rejected.
The result of the analysis shows that there is significant difference in the emotional
development of students who are exposed to guidance and counselling services and those who
are not, the third hypothesis is therefore rejected.
TABLE 4
DIFFERENCE BETWEEN SOCIO PERSONAL/MORAL DEVELOPMENT OF
STUDENTS WHO ARE EXPOSED TO GUIDANCE AND COUNSELLING SERVICES
AND THOSE WHO ARE NOT.
N

Schools with guidance and 120
counselling services
Schools without guidance and
80
counselling services

X

SO

11.83

4.9

10.8

3.4

t-

t-

observed

critical

1.645

2.594

df

198

Hypothesis Four
In verify the hypothesis which state that there will be no significant difference in the socio
personal/moral development of students who are not. The students who are exposed to
guidance and counselling services and those who are not the student who are exposed to
guidance and counselling service had a mean score of 11.83 with a standard deviation of 4.9
while the students without guidance and counselling services had a mean score of 10.8 with a
standard deviation of 3.4 the computed t- value was 1.645 while the t- critical was 2.594
which was significant at 0.04 t- observed <t- cal. Therefore HO: rejected.
TABLE 5
DIFFERENCE BETWEEN THE PHOBIA EXPERIENCES OF STUDENTS WHO ARE
EXPOSED TO GUIDANCE AND COUNSELLING SERVICES AND THOSE WHO ARE
NOT.
N

Schools with guidance and 120
counselling services
Schools without guidance and
80
counselling services

X

SO

15.00

3.1

16.3

1.3

t-

t-

observed

critical

1.645

2.6

df

198

Hypothesis Five
In verifying hypothesis which state that there will be no significant difference in the phobia
experiences of students who are exposed to guidance and counselling services and those who
are not. The data collected for the study shows that the students who are exposed to had a man
score of 15.00 with a standard deviation of 3.1 while students without guidance and
counselling services had a mean score of 16.3 with a standard deviation of 1.3. the computed
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t- value was 1.645 while the t- critical was 2.6 which was significant at 0.05 level. Therefore
hypothesis five is rejected t- observed <t-cal. HO: rejected.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Conclusion
The objective of the study was to evaluate the status of guidance and counselling services in
selected secondary schools. Two hundred subjects were used in this study. The subject were
from Five different secondary schools from Akoko South West local government area.
The study has made it clear that most of the secondary schools in Akoko South West, Ondo
State have guidance and counselling do not perform their duty at the expected maximum level
due to lack of facilities and infra-structures.
One can easily conclude that the role being performed by guidance counselors is our
secondary schools cannot be over emphasized thus the need for it to be include in the schools
curriculum.
Recommendations
In this research work, it has been discovered that many schools are operating without
guidance and counselling service. Lack of this services has contributed in normal measure to
many problems that our students are facing in the schools today and it was the attempt to
finding solution to these problems that has led to this research work by the researcher.
However, the following recommendations could be of great value if they can be put into
practice by our educational planners.
(i).
That the government should appoint at least a resident counsellor to each of the
secondary schools with their terms of duty spelt out of avoid clash of interest between them,
the teachers and the principals
(ii).
That guidance counselors in our schools should be allowed to discharge their duties
rather than being used as class teachers as this goes a long way in affecting the effectiveness
of guidance counselors. This is so because after they might have exhaust themselves in the
classrooms will find it difficult to practice in the classrooms will find it difficult to practice
their profession which they are trained for.
(iii). That the government should make it a point of duty to educate the teachers, and the
principals on the importance of guidance and counselling services in our educational system
most especially the 6,3,3,4 system of education which is now 9,3,4.
(iv). That the government should employ trained counselors that are not found roaming
about the streets for lack of job rather than wasting their resource in organizing workshop of
teachers to serve as para counselors.
(v).
That the government should provide adequate fund and enough facilities for the
practice of guidance and counselling services in our secondary schools.
(vi). That the federal owned counselling unit Lagos should conduct a time to time
evaluation of the school guidance and counselling service. This evaluation will also help the
government to know how and when to assist the guidance and counselling unit of each state
whenever the need arises.
(vii). The guidance and counselling services that has been included in the school curriculum
should be monitored and implemented to the core.
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ÖZET
İçten yanmalı motorlarda sıvı yakıtın silindirlerde tam yanmamasından dolayı yakıtın bir
kısmı egzoz gazlarıyla birlikte dışarı atılmaktadır. Atmosfere atılan egzoz emisyon gazları
insan sağlığına ve çevreye oldukça zarar vermektedir. Bu istenilmeyen durumları
önleyebilmek için yanma verimi artırılmalı ve daha iyi bir yanma sağlanmalıdır. Yanma
verimini artırmak için yakıta manyetik alan uygulaması otomotiv alanında ilgi çeken bir
konudur. Yakıta manyetik alan uygulamak yakıtın yapısını etkileyerek yanma verimini
artırabilecektir. Özellikle yakıt hattından geçen sıvı yakıtın dağınık yapısının düzenli yapıya
sokularak motor silindirine ulaşmasını sağlamak yanma verimini artırabilecektir. Yakıta
manyetik alan uygulayarak yapılmak istenen şey, hidrojenin para ve orto olarak bilinen iki
farklı yapısından orto durumuna geçebilmesini sağlamaktır. Diğer bir deyişle manyetik alan
uygulamanın yakıt molekülleri üzerindeki etkisi, tam yanma için gerekli olan hidrojenin orto
durumuna geçişini sağlamaktır. Hidrojenin orto durumu, maksimum tam yanma için para
durumundan daha etkilidir. Yakıt hattına manyetik alan uygulamasında; yakıt, güçlü kalıcı
neodyum mıknatıslar tarafından oluşturulan bir manyetik alandan akarken, hidrojen para
durumundan orto durumuna geçer ve hidrokarbon molekülleri konfigürasyonları düzenlenmiş
olur. Bu çalışmada tek silindirli, hava soğutmalı, dört zamanlı, direkt enjeksiyonlu bir dizel
motorun yakıt hattında neodyum mıknatıslar yerleştirilerek yakıta manyetik alan
uygulanmıştır. Yakıta manyetik alan uygulaması sonucu egzoz emisyon gazlarındaki
değişimler incelenmiştir. Yapılan bu çalışma ile hidrokarbon (HC) ve karbon monoksit (CO)
gibi çevre ve insan sağlığına zararlı egzoz emisyon gazlarının azaltılması amaçlanmıştır.
Dizel motorun yakıt hattına motordan 25 cm uzaklığa yerleştirilen neodyum mıknatıslarla
1300 Gauss değerinde güçlü bir manyetik alan oluşturulmuştur. Ölçüsü Ø8x5 mm olan toplam
10 adet mıknatıs, 5 tanesi yan yana tek sıra halinde karşılıklı birbirlerini çekecek şekilde,
yakıt hattının motora girişine 25 cm mesafede yerleştirilmiştir. Dizel motor 1000 dev/dk,
2000 dev/dk ve 3000 dev/dk devirlerinde çalıştırılarak çıkan sonuçlar kıyaslanmıştır. Dizel
motor üzerinde yakıta manyetik alan uygulayarak ve manyetik alan uygulamadan deneyler
yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan deneylerde egzoz emisyon gaz miktarlarında
en düşük değerlere motor 3000 dev/dk’da çalışırken ulaşılmış olup pusluluk oranında %7.64
azalma, karbonmonoksit (CO) değerinde %2.34 azalma ve hidrokarbon (HC) değerinde
de %8.61 azalma tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere dizel motorda yakıta
neodyum mıknatıslarla uygulanan güçlü manyetik alan sayesinde yanma verimi artmış ve
motor performansı yükselmiştir. Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi
tarafından FYL-2020-2289 proje numarası kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dizel Motor, Manyetik Alan, Egzoz Emisyonu, Neoidyum Mıknatıs.
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THE EFFECT OF MAGNETIC FIELD APPLICATION ON EXHAUST EMISSION
IN DIESEL ENGINES
ABSTRACT
Due to the incomplete combustion of liquid fuel in the cylinders in internal combustion
engines, some of the fuel is thrown out together with the exhaust gases. Exhaust emission
gases thrown into the atmosphere are highly harmful to human health and the environment. In
order to prevent these undesirable situations, the combustion efficiency must be increased and
a better combustion must be provided. Magnetic field application to fuel to improve
efficiency of combustion is an issue of interest in the automotive field. Applying a magnetic
field to the fuel may boost the combustion efficiency by affecting the structure of the fuel.
Especially, ensuring that the dispersed structure of the liquid fuel passing through the fuel line
reaches the engine cylinder by putting it in a regular structure can increase the combustion
efficiency. What is intended to be done by applying a magnetic field to the fuel is to enable
the hydrogen to put in to the ortho state from two different structures known as para and
ortho. In other words, the effect of magnetic field application on fuel molecules is to provide
the transition of hydrogen which is required for complete combustion to the ortho state. The
ortho state of hydrogen is more effective than the para state for maximum complete
combustion. In magnetic field implementation to the fuel line; As the fuel flows through a
magnetic field created by strong permanent neodymium magnets, the hydrogen changes from
the para state to the ortho state and the configurations of hydrocarbon molecules are arranged.
In this study, magnetic field was applied to the fuel by placing neodymium magnets in the
fuel line of a single cylinder, air-cooled, four-stroke, a diesel engine with direct injection.
Changes in exhaust emission gases as a result of magnetic field application to fuel were
investigated. With this study, it is aimed to reduce exhaust emission gases such as
hydrocarbon (HC) and carbon monoxide (CO) that are harmful to the environment and human
health. A strong magnetic field of 1300 Gauss was created with neodymium magnets placed
on the fuel line of the diesel engine at a distance of 25 cm from the engine. A total of 10
magnets, measuring Ø8x5 mm, were placed at a distance of 25 cm from the entrance of
engine of the fuel line, 5 of them in a single row side by side and mutually attracted each
other. The results were compared by operating the diesel engine at 1000 rpm, 2000 rpm and
3000 rpm. Experiments have been carried out on the diesel engine by applying a magnetic
field to the fuel and without applying a magnetic field and the results are compared. In the
experiments, the lowest values in exhaust emission gas amounts were reached when the
engine was running at 3000 rpm, and it was found that there was a 7.64% decrease in
haziness, 2.34% decrease in carbon monoxide (CO) and 8.61% decrease in hydrocarbon (HC)
value. As can be seen from these results, thanks to the strong magnetic field which is applied
to the fuel with neodymium magnets, the combustion efficiency has increased and the engine
performance has improved. This study was supported by İnönü University BAP Coordination
Unit under project number FYL-2020-2289.
Keywords: Diesel Engine, Magnetic Field, Exhaust Emission, Neodymium Magnet.
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1. GİRİŞ
Günümüzde dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bir bölümü petrol kökenli konvansiyonel
enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu petrolün dünya yüzeyinde farklı coğrafyalardaki
bulunabilirliği değişiklik göstermektedir. Sanayileşmedeki hızlı gelişme her ne kadar yaşam
standartlarını yükseltmiş görünse de hızla artan dünya nüfusuna bağlı olarak petrolün aşırı
derecede kullanımı hızla tükenmesine neden olmaktadır. Bu aşırı kullanma hem gelecekteki
üretim/tüketim dengesini tehlikeye düşürmekte hem de hava kirliliğinin artmasına dolayısıyla
çevresel sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Otomotiv sektöründe kullanılan içten
yanmalı motorlarda yakıt ekonomisinin ve hava kirliliğine neden olan egzoz emisyon
değerlerinin iyileştirilmesine yönelik dünyada farklı çalışmalar başlatılmış ve hala da devam
etmektedir. Bu çalışmalardan biriside yakıt hattına monte edilen mıknatıslarla manyetik alan
uygulamasıdır.
İçten yanmalı motorların yakıtı esas olarak hidrokarbonlardan oluşur. Yakıt molekülü,
çekirdek çevresinde yörüngede dönen çekirdek ve elektronlardan oluşan bir dizi atomdan
oluşur. Manyetik hareketler moleküllerinde mevcut olup pozitif ve negatif elektrik yüklerine
sahiptirler. Bununla birlikte, bu moleküller yeniden hizalanmamıştır. Yakıt molekülü veya
hidrokarbon zincirlerinin iyonize edilmesi ve yeniden hizalanması için yanma sırasında yakıt,
oksijen ile aktif olarak birbirine kilitlenmemektedir. Emisyon ölçümlerinde, yakılan her 1 kg
yakıt için yaklaşık 1,1 kg su buharı ve 3,2 kg karbondioksit oluşur. Hiçbir içten yanmalı
motorda % 100 yanma gerçekleşmez ve eksik yanma ürünü oluşur. Bunlar karbon monoksit
(CO) ve yanmamış hidrokarbonlar (HC) olarak adlandırılır. (Chaware ve ark., 2015).
Yakıttaki hidrojen parçacığı, Para ve Ortho olmak üzere iki farklı izomerik formda oluşur.
Farklı zıt çekirdek dönüşleri ile karakterizedir. Hidrojenin orto durumu, maksimum tam
yanma için para durumundan daha etkilidir. Orto durumu, yakıt hattı boyunca güçlü manyetik
alan eklenerek elde edilebilir (Ugare ve ark., 2013).
Bir diyamanyetik madde-yakıta manyetik alan uygulandığında, net etki; kuvvet, yakıt
molekülü grubunun kümelenmesine neden olan sıvı boyunca iletildiği için akı çizgilerinin
farklılaşmasına neden olur. Bu, bir manyetik alan uygulandığında akı çizgilerinin
yakınsamasına neden olan paramanyetik malzemenin tersidir. Kümelenme etkileri yakıtın
yanıcılığını arttırmada önemli olsa da, diğer etkiler de meydana gelir. Para-hidrojenin ortohidrojene dönüşümü, bir manyetik alanın uygulanmasıyla gerçekleşir. Standart sıcaklık ve
basınçta, hidrojen gazı para formunun yaklaşık %25'ini ve normal form olarak da bilinen orto
formunun %75'ini içerir. Dönme momentinin oryantasyonu, gaz molekülünün davranışı
üzerinde olduğu kadar fiziksel özellikler üzerinde de belirgin bir etkiye sahiptir. Paralel
dönme momentleri, orto-hidrojen molekülüne güçlü bir kararsızlık verir, bu nedenle oksijen
molekülüne belirgin bir reaktivite sağlar (Ciobanul ve ark., 2017).
İçten yanmalı bir motorda 4000 gauss ve 8000 gauss manyetik alan değerlerinde yaptıkları
deneylerde karşılaştırma yapmışlar ve 8000 gauss manyetik alanda yapılan deneyin 4000
gauss manyetik alan ile yapılan deneyden daha uygun emsiyon değerlerine ulaştıklarını ileri
sürmüşlerdir. Farklı hızlarda (2000 dev/dk, 2500 dev/dk ve 3000 dev/dk) yapılan deney
sonucunda, 8000 gauss manyetik alanda hızın artmasıyla birlikte egzoz bileşenleri olan
karbondioksitte (CO2) %30,57, hidrokarbonda (HC) %97 azalma ve karbon monoksitte (CO)
%30,57 artma olduğunu gözlemlemişlerdir (Pramodkumar G, ve ark., 2017).
İki zamanlı motorun yakıt hattına taktıkları sabit mıknatıslarla farklı Gauss (2000, 4000, 6000,
9000)değerlerinde yaptıkları deneylerde benzin tüketimi ve egzoz emisyonları değerlerini
analiz etmişlerdir. 6000 gaussluk manyetik alan değerinde benzin tüketim değeri %1
azalmıştır. 9000 gaussluk manyetik alanda ise egzoz emisyonlarından karbon monoksitte
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(CO) %30 azalma, hidrokarbonda (HC) %40 azalma ve karbondioksitte (CO2) ise yaklaşık
%10 artma olduğunu belirtmişlerdir (Ali S Farisa ve ark., 2012).
Enerji performansı ve kirletici egzoz emisyonlarını azaltmak için dizel jeneratörde yakıt
girişinde manyetik bir tüp kullanmışlardır. Yakıta uygulanan manyetik alan, hidrokarbonları
bir arada tutan kuvvetlerin özelliklerini değiştirmiştir. Dizel jeneratörü farklı yüklerde ve
1800 dev/dk sabit hızda çalıştırmışlardır. Egzoz emisyonlarında, partikül madde %21.9-33.3,
karbon monoksit %5.4-11.3, hidrokarbon %29.4-64.7 ve karbondioksit %2.68-4.18 aralığında
azaldığını gözlemlemişlerdir (Chia-Yang Chen ve ark., 2017).
Yakıta manyetik alan uygulandığında CO ve HC değerlerinin, manyetik alan uygulamadan
yapılan çalışmaya göre azaldığını savunmuşlardır. Eksik yanma ve ısı salınım oranının
artması nedeniyle yakıtın tüm rölanti devir aralığında konsantrasyonların azaldığını
gözlemlemişlerdir. Yakıta uygulanan manyetik alan yakıtın oksijenle aktif olarak birbirine
geçmesini sağlayarak yanma odasında daha eksiksiz bir yanma sağlama etkisine sahiptir.
Deneyde CO’in % 7 ve HC’nun ise %40 oranlarında azaldığını ortaya çıkarmışlardır (Patel ve
ark., 2014).
Manyetik alanın tek silindirli dört zamanlı buji ile ateşlemeli motorun performansı üzerindeki
etkisini araştırmışlardır. 5000 gauss gücünde güçlü kalıcı mıknatısların yardımıyla manyetik
alanı, karbüratörden hemen önce yakıt hattı boyunca uygulayıp HC’da yaklaşık % 27 ve CO
değerinde yaklaşık % 11 değerlerini bulmuşlardır (Ugare ve ark., 2013).
Yaptıkları çalışmada 1991 model Toyota marka Corolla XL model, karbüratörlü, 4 zamanlı, 4
silindirli, 1580 litre hacminde, 1010 kg ağırlığında ve 80 BG gücündeki aracı kullanarak
yakıta manyetik alan uygulaması yapmışlardır. Manyetik alan uygulamalı ve manyetik alan
uygulamasız motorun emisyon değerlerinin karşılaştırılmasında önemli bir fark
gözlenmemiştir. CO emisyonları rölantide mıknatısın takılı olduğu durumda %4,62 fazladır,
fakat devir arttıkça CO emisyonundaki düşüş de artmaktadır. Mıknatıssız durumda rölantiden
1500 devre kadar CO emisyonu artmakta, 1500 devirden sonra düşüş göstermektedir. CO
emisyonu minimum değerine manyetik alan uygulanmadan 3000-4000 devir aralığında
ulaşırken manyetik alanlı çalışmada devir arttıkça CO emisyonu düşmektedir (Mahmut
Ünaldı, 2006).
Bu çalışmada tek silindirli, hava soğutmalı, dört zamanlı, direkt enjeksiyonlu bir dizel
motorun yakıt hattına yerleştirilen neodyum mıknatıslarla manyetik alan oluşturulmuştur.
Neodyum mıknatısların, dizel motorun yakıt hattına belli bir mesafede yerleştirilip egzoz
emisyonuna etkisi gözlemlenmiştir. Alınan sonuçlara bakıldığında dizel motorda manyetik
alan uygulaması, egzoz emisyon gazlarında azalmaya sağlamış olduğu katkıdan dolayı, umut
vadetmektedir.
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2. MATERYAL VE METOD
Deney setinin şematik resmi Şekil 1’ de verilmiştir. Deney seti Antor marka 4 LD 640 model
tek silindir, hava soğutmalı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu dizel motorun yakıt hattına
neodyum mıknatıslar yerleştirilerek oluşturulmuştur. Egzoz gazı ölçümlerini egzoz emisyon
cihazı ile motor devrini takometre cihazı ile manyetik alanı gaussmetre ile ölçerek deneyler
analiz edilmiştir. Yapılan bu deneye ait şematik gösterim Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Deney Setinin Şematik Gösterimi
2.1. DİZEL MOTOR
Bu çalışmada kullanılan Antor marka 4 LD 640 model tek silindir, hava soğutmalı, 4 zamanlı,
direkt enjeksiyonlu dizel motora ait teknik bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Deneyde Kullanılan Dizel Motora Ait Teknik Özellikler (URL 1).
Özgül
Yakıt
Silindir
Devir
Yakıt Çalıştırma Ağırlık
Yakıt
Güç
Marka Model
Kapasitesi
Hacmi
Sayısı
Türü
Sistemi
Kg
Tüketimi
HP
L
cc
dev/dk
Gr/BG-h
4 LD
Antor
Dizel
Marşlı
98
7,2
200
638
13
3000
640
2.2. MIKNATISLAR
Günümüze kadar üretilmiş olan mıknatıslar içerisinde en yüksek enerjiye ve kalıcı
indüksiyona sahip olan mıknatıslar Neodyum (NdFeB) mıknatıslardır. Bu deneyde N35
tipinde Ø8x5 mm ölçülerinde neodyum mıknatıslar kullanılmıştır. Çizelge 2’de deneyde
kullanılan neodyum mıknatısa ait teknik özellikler gösterilmiştir.
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Derece

N35

Çizelge 2. Deneyde Kullanılan Mıknatısların Özellikleri (URL 2).
Maksimum
Ürettiği
Çalışma
Kalıcı indüksiyon
Giderici Kuvvet
Maksimum
Sıcaklığı
kGs
(Zorlayıcı Kuvvet)
Enerji
°C
BHmax
Minimum Nominal kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
263–
80
1,17
12,2
≥859 ≥10.8 ≥955 ≥12
33–36
287

2.3. EGZOZ EMİSYON CİHAZI
Deneyde kullanılan egzoz emisyon cihazı dizel ve benzinli motorlarda egzoz emisyonlarını
ölçmek için modüler yapıda bir test sistemidir. Taşıt veri tabanı, bütün egzoz gazlarıyla ilgili
değişkenler için uygun olan hedef ve gerçek değerlerin kıyaslanmasını mümkün kılar. Çizelge
3’te deneyde kullanılan egzoz emisyon cihazına ait veriler gösterilmiştir.
Çizelge 3. Deneyde Kullanılan Egzoz Emisyon Cihazına Ait Teknik Özellikler (URL 3).
Gösterge ve kontrol
Ölçüler
Ünitesi Ölçüleri
Ağırlık
Marka
Tip
(En x Yükseklik x
(En x Yükseklik x
Kg
Derinlik mm)
Derinlik mm)
BEA
Bosch
750 x 1370 x 700
470 x 260 x 480
67
350
2.4. TAKOMETRE CİHAZI
Deneyde kullanılan takometre cihazı motorun değişik devir hızlarını ölçmede kullanılmıştır.
Çizelge 4’te deneyde kullanılan takometre cihazının özellikleri gösterilmiştir.
Çizelge 4. Deneyde Kullanılan Takometreye Ait Teknik Özellikler (URL 4).
Marka

Model

Ayar 1
rpm

Ayar 2
rpm

YEW

3633

6-2000

1-20000

2.5. GAUSSMETRE CİHAZI
Deneyde kullanılan gaussmetre cihazı motorun yakıt hattına yerleştirilen manyetik alan
büyüklüğünü ölçmek için kullanılmıştır. Çizelge 5’te deneyde kullanılan gaussmetre cihazına
ait özellikler verilmiştir.
Çizelge 5. Deneyde Kullanılan Gaussmetreye Ait Teknik Özellikler (URL 5).
Cihaz
Aralıkla Doğrulu
Sıcaklık
Ağırlı
Mark Mode
Frekans
sıcaklık
Boyut
r
k
Aralığı
k
a
l
Tepkisi
katsayısı
mm
kG
okuma
ºC
kg
rdg / ºC
0-50
Lake
DC ve 20
193×99×43
410 0,1-20
±% 2
(çalışırken
% 0.05
0,45
Shore
Hz-10kHz
2
)
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3. DENEYLERİN YAPILIŞI VE BULGULAR
Deneyde tek silindirli, hava soğutmalı, dört zamanlı, direkt enjeksiyonlu bir dizel motorun
yakıt hattına yerleştirilen neodyum mıknatıslarla manyetik alan oluşturulmuştur. Dizel
motorun yakıt hattına motordan 25 cm uzaklığa yerleştirilen neodyum mıknatıslarla 1300
Gauss değerinde güçlü bir manyetik alan oluşturulmuştur. Ölçüsü Ø8x5 mm olan toplam 10
adet mıknatıs, 5 tanesi yan yana tek sıra halinde karşılıklı birbirlerini çekecek şekilde, yakıt
hattının motora girişine 25 cm mesafede yerleştirilmiştir. Dizel motor 1000 dev/dk, 2000
dev/dk ve 3000 dev/dk devirlerinde çalıştırılarak çıkan sonuçlar kıyaslanmıştır. Dizel motor
üzerinde yakıta manyetik alan uygulayarak ve manyetik alan uygulamadan deneyler yapılmış
ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Deneyde kullanılan motora ait yakıt hortumu kısa ve siyah renkte olduğu için içerisindeki
akışkan görünmemektedir. Bu nedenle yakıt hortumu uzun ve şeffaf dayanıklı kauçuk
malzemeden seçilmiş ve değiştirilmiştir. Egzoz emisyon testleri, mıknatıslı ve mıknatıs
olmadan 5 defa tekrar edilerek yapılmış ve ortalaması alınarak çizelgelerde verilmiştir.
Önce yakıt hattına manyetik alan uygulamadan egzoz emisyon değerleri ölçülmüş olup
Çizelge 6’da verilmiştir.
Çizelge 6. Manyetik Alan Uygulanmayan Deneyin Egzoz Emisyon Değerleri
Motor Devri
dev/dk

Pusluluk Derecesi
(Opasite) (Duman
Koyuluğu)
/m

CO
% vol

HC
ppm vol

3000

2,016

0,094

53,4

Daha sonra yakıt hattının motora girişine 25 cm mesafede ölçüsü Ø8x5 mm olan toplam 10
adet mıknatıs, 5 tanesi yan yana tek sıra halinde karşılıklı birbirlerini çekecek şekilde
yerleştirilerek 1300 G’luk manyetik alan elde edilmiştir. Motor devri 3000 dev/dk’ya
ayarlanarak egzoz emisyon değerleri ölçülmüştür. Bu değerlere ait veriler Çizelge 7’de
gösterilmiştir. Yapılan bu deneye ait diyagram Şekil 1’de verilmiştir.
Çizelge 7. Manyetik Alan Uygulanan Deneyin Egzoz Emisyon Değerleri
Motor Devri
dev/dk

Pusluluk Derecesi
(Opasite) (Duman
Koyuluğu)
/m

CO
% vol

HC
ppm vol

Mesafe
cm

3000

1,862

0,0918

48,8

25

Her iki durum için yapılan deneyden alınan sonuçların karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan
değerler Çizelge 8’de verilmiştir.
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Çizelge 8. Manyetik Alan Uygulamasının Manyetik Alansız Uygulamayla Karşılaştırılması
Motor Devri
dev/dk

Pusluluk Derecesi
(Opasite) (Duman
Koyuluğu)
/m

CO
% vol

HC
ppm vol

3000

7,64
azalma

2,34
azalma

8,61
azalma

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yapılan egzoz emisyonu testlerinde yakıt hattına; önce manyetik alan uygulanmadan daha
sonra da manyetik alan uygulanarak motorun egzoz emisyon değerleri, motor devrine bağlı
olarak egzoz emisyon cihazı ile ölçülmüştür. Motorun 3000 dev/dk ile döndüğü ve 1300
Gauss manyetik alanda elde edilen ilk durumdaki ve son durumdaki veriler karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda bu iki durum arasında bir fark olduğu görülmüştür. En fazla değişim
ise %8,61 azalma ile HC’de olmuştur. Bunu sırasıyla %7,64 azalma ile pusluluk oranı takip
ederken %2,34 azalma ile CO’da en az değişimin olduğu gözlemlenmiştir. Bu da yakıt hattına
manyetik alan uygulandığında motor silindirine alınan hava-yakıt oranının teorik orana daha
yakın olduğunu göstermektedir.
Mıknatısların elektronların konumunu kontrol eden ana kaynak olduğuna dikkat edilmelidir.
Yani yakıt hattına neodyum mıknatıslarla manyetik alan uygulamak yakıtta kimyasal
reaksiyonlara neden olacaktır. Manyetik alanın, silindirlere giden yakıtı etkilediğini ve zengin
hava-yakıt karışımını sağladığını böylece daha iyi bir yanmayı gerçekleştirdiğini söylemek
yerinde olacaktır. Bu sayede hem egzoz emisyon gazlarında azalma hem de motor
performansında artış olacaktır.
Yapılmış olan deneylerin sonuçlarına bakıldığında, dizel motorun yakıt hattına manyetik alan
uygulamasının egzoz emisyon değerlerinde azalma ve enerji tasarrufu açısından umut verici
bir teknoloji olduğu görülmektedir. Yakıta manyetik alan uygulamanın egzoz gazı
emisyonlarını azaltıcı potansiyele sahip olduğu görülmüş olup daha fazla çalışmanın
yapılması iyi sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Neodyum mıknatısların yakıt hattına yerleştirilmeleri dışında yakıtın daha fazla ve uzun süreli
manyetik alana maruz kalmalarını sağlamak, daha verimli bir uygulama olabilir. Yakıt
depolarının manyetik özellikli olmaları ile bu sağlanabilir.
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ABSTRACT
In this paper, we introduce a concept of 𝐹𝜎 -contraction mapping. Then, we obtain a best
proximity point result for such mappings. Hence, we extend and generalize some results
existing in the literature. Finally, we provide an example to demonstrate the effectiveness of
our result.
Keywords: Best proximity point, F-contraction, partial metric space.
1. INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
The Banach contraction principle is a very important theorem for fixed point theory since it is
accepted as the beginning of the theory in metric spaces [1]. Because of its applicability, this
conclusion has been generalized and improved by many authors [2],[3],[4],[5],[6],[7]. In this
sense, one of these generalizations has been by Wardowski [8]. He introduced a nice concept
of a new contraction known as 𝐹-contraction which combines many contraction mapping ,
including the Banach contraction, existing in the literature. Let ℱ be the family of the all
function 𝐹: (0, ∞) → ℝ satisfying the following properties
(𝐹1) 𝐹 is a strictly increasing.
(𝐹2) For each sequence {𝛿𝑛 } of positive real numbers lim𝑛→∞ 𝛿𝑛 = 0 iff lim𝑛→∞ 𝐹(𝛿𝑛 ) =
−∞,
(𝐹3) There exists 𝑘 ∈ (0, 1) satisfying lim𝛿→0+ 𝛿𝑘 𝐹(𝛿) = 0.
Then, he proved the following result which a proper generalization of mentioned principle.
Theorem 1. Let (𝑌, 𝑑) be a metric space, 𝜑: 𝑌 → 𝑌 be a mapping and 𝐹 ∈ ℱ. If there exists
𝜏 > 0 satisfying for all ἣ , ὓ ∈ 𝑌 with 𝑑(𝜑ἣ, 𝜑ὓ) > 0
𝜏 + 𝐹(𝑑(𝜑ἣ, 𝜑ὓ)) ≤ 𝐹(𝑑(ἣ, ὓ))
then 𝜑 has a unique fixed point in 𝑌.
Many fixed point and best proximity point results have been obtained by taking into account
the family ℱ [9],[10].
Recently, Basha and Veeramani [14] obtained a generalization of fixed point results by
introducing a nice concept of best proximity point. Let (𝑌, 𝑑) be a metric space, 𝜃 ≠ Ŕ, Ś ⊆
𝑌 and 𝜑: Ŕ → Ś be a mapping. If the intersection of Ŕ and Ś is empty, then the mapping 𝜑
cannot have a fixed point. Hence, it is sensible to search the existence of a point ἣ ∈ Ŕ such
that 𝑑(ἣ, 𝜑ἣ) = 𝑑(Ŕ, Ś) which is called a best proximity point of the mapping 𝜑. Ŕ best
proximity point of the mapping 𝜑 is an optimal solution for the minimization problem
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minἣ∈Ŕ 𝑑(ἣ, 𝜑ἣ) and a fixed point of it in case of Ŕ = Ś = 𝑌. Because of these facts, many
authors have been studied this topic [15],[16],[17]. Now, we recall some definitions related to
best proximity point theory.
Definition 2. [18] Let (𝑌, 𝑑) be a metric space, 𝜃 ≠ Ŕ, Ś ⊆ 𝑌. Then, the pair(Ŕ, Ś) is said to
have the weak 𝑃-Property if
𝑑(𝑢1 , 𝑣1 ) = 𝑑(Ŕ, Ś)
} ⇒ 𝑑(𝑢1 , 𝑢2 ) ≤ 𝑑(𝑣1 , 𝑣2 )
𝑑(𝑢2 , 𝑣2 ) = 𝑑(Ŕ, Ś)
for all 𝑢1 , 𝑢2 ∈ Ŕ and 𝑣1 , 𝑣2 ∈ Ś.
On the other hand, Matthews [11] introduced the concept of partial metric and proved a
version of Banach contraction in this concept as follows:
Definition 1. Let 𝑌 be a nonempty set and 𝜎: 𝑌 × 𝑌 → [0, ∞) be a function. If the following
conditions hold:
𝜎1) 𝜎 (ἣ, ἣ) = 𝜎 (ἣ, 𝑣) = 𝜎 (𝑢, 𝑣) if and only if ἣ = 𝑣
p2) 𝜎 (ἣ, ἣ) ≤ 𝜎 (ἣ, 𝑣)
𝜎3) 𝜎 (ἣ, 𝑣) = 𝜎 (𝑣, ἣ)
𝜎4) 𝜎 (ἣ, 𝑧) ≤ 𝜎 (ἣ, 𝑣) + 𝜎 (𝑣, 𝑧) − 𝜎(𝑢, 𝑣)
for all ἣ, 𝑣, 𝑧 ∈ 𝑌, then 𝜎 is said to be a partial metric. The pair (𝜑, 𝜎) is called partial metric
space.
Lemma 1. Let (𝜑, 𝜎) be a partial metric space.
(𝑖){ἣ𝑛 } is a Cauchy sequence in (𝑌, 𝜎) if and only if {ἣ𝑛 } is a Cauchy sequence in (𝑌, 𝑑𝜎 )
(𝑖𝑖)(𝑌, 𝜎)is a complete partial space if and only if (𝑌, 𝑑𝜎 ) is a complete metric space
(𝑖𝑖𝑖) Given a sequence {ἣ𝑛 } in 𝑌 and ἣ ∈ 𝑌. Then, we have
lim 𝑑𝜎 (ἣ𝑛 , ἣ) = 0 ⇔ 𝜎(ἣ, ἣ) = lim 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ) = lim 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑚 )

𝑛→∞

𝑛→∞

𝑛,𝑚→∞

where a function 𝑑𝜎 : 𝑌 × 𝑌 → ℝ defined by 𝑑𝜎 (ἣ, ὓ) = 2𝜎(ἣ, ὓ) − 𝜎(ἣ, ἣ) − 𝜎(ὓ, ὓ) is a
metric on 𝑌.
It is clear that every ordinary metric space is a partial metric space, but the converse may not
be true. We refer to [12],[13].
In this paper, we obtain a best proximity point result on partial metric space by introducing a
concept of 𝐹𝜎 -contraction mapping. Hence, we extend and generalize some results existing in
the literature. Finally, we provide an example to demonstrate the effectiveness of our result.
2. MAIN RESULTS
We begin to this section by introducing the definition of 𝐹𝜎 -contraction mapping.
Definition 3. Let (𝑌, 𝜎) be a partial metric space and Ŕ, Ś be nonempty subsets of 𝑌. Assume
that 𝜑: Ŕ → Ś is a mapping and 𝐹 ∈ ℱ. If there exists 𝜏 > 0 such that
𝜏 + 𝐹(𝜎(𝜑ἣ, 𝜑ὓ)) ≤ 𝐹(𝜎(ἣ, ὓ))

(2.1)

for all ἣ , ὓ ∈ Ŕ with 𝜎(𝜑ἣ, 𝜑ὓ) > 0. then 𝜑 said to be 𝐹𝜎 -contraction mapping.
Now, we present our first main result.
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Theorem 2. Let (𝑌, 𝑑) be a complete partial metric space, Ŕ, Ś be nonempty subsets of 𝑌
where Ŕ is closed, 𝐹 ∈ ℱ and Ŕ0 ≠ ∅. Assume that 𝜑: Ŕ → Ś is a 𝐹𝜎 -contraction mapping
satifying 𝜑(Ŕ0 ) ⊆ Ś0 and the pair (Ŕ, Ś) has the weak 𝑃-Property. If 𝜑 is a continuous
mapping with respect to 𝜏𝑑𝜎 , then 𝜑 has a best proximity point in Ŕ.
Proof. Let ἣ0 be an arbitrary point in Ŕ0 . Since 𝜑ἣ0 ∈ 𝜑(Ŕ0 ) ⊆ Ś0, there exists ἣ1 ∈ Ŕ0
such that
𝜎(ἣ1 , 𝜑ἣ0 ) = 𝜎(Ŕ, Ś).
Again, since 𝜑ἣ1 ∈ 𝜑(Ŕ0 ) ⊆ Ś0 , there exists ἣ2 ∈ Ŕ0 such that
𝜎(ἣ2 , 𝜑ἣ1 ) = 𝜎(Ŕ, Ś).
Repeating this process, we construct a sequence {ἣ𝑛 } in Ŕ such that 𝜎(ἣ𝑛+1 , 𝜑ἣ𝑛 ) = 𝜎(Ŕ, Ś)
for all 𝑛 ∈ 𝑁. If there exists 𝑛0 ∈ 𝑁 such that ἣ𝑛0 = ἣ𝑛0 +1 , then ἣ𝑛0 is a best proximity point
of 𝜑. Assume that ἣ𝑛 ≠ ἣ𝑛+1 for all 𝑛 ∈ 𝑁, that is, 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 ) > 0 for all 𝑛 ∈ 𝑁. Since the
pair (Ŕ, Ś) has the weak 𝑃-Property, we have
𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 ) ≤ 𝜎(𝜑ἣ𝑛−1 , 𝜑ἣ𝑛 )

(2.2)

for all 𝑛 ∈ 𝑁, and so we have 𝜎(𝜑ἣ𝑛−1 , 𝜑ἣ𝑛 ) > 0 for all 𝑛 ∈ 𝑁. From (2.1) there exists 𝜏 >
0 such that
𝜏 + 𝐹(𝜎(𝜑ἣ𝑛 , 𝜑ἣ𝑛+1 )) ≤ 𝐹(𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 ))
for all 𝑛 ∈ 𝑁. From (2.2) and the condition (𝐹1) we have
𝐹(𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )) ≤ 𝐹(𝜎(𝜑ἣ𝑛−1 , 𝜑ἣ𝑛 ))

(2.3)

≤ 𝐹(𝜎(ἣ𝑛−1 , ἣ𝑛 ) − 𝜏
= 𝐹(𝜎(𝜑ἣ𝑛−2 , 𝜑ἣ𝑛−1 )) − 𝜏
≤ 𝐹(𝜎(ἣ𝑛−2 ,ἣ𝑛−1 )) − 2𝜏
⋮
≤ 𝐹(𝜎(ἣ0, ἣ1)) − 𝑛𝜏
for all 𝑛 ∈ 𝑁. Taking limit 𝑛 → ∞ in the last inequality, we have
lim𝑛→∞ 𝐹(𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )) = −∞
and so from the condition (𝐹2) we get lim𝑛→∞ 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 ) = 0. From the condition (𝐹3)
there exists 𝛼 ∈ (0,1) satisfying
lim 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )𝛼 𝐹(𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )) = 0.

𝑛→∞

From (2.3) we have
𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )𝛼 𝐹(𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )) − 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )𝛼 𝐹(𝜎(ἣ0 , ἣ1 )) ≤ −𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )𝛼 𝑛𝜏 ≤ 0.
Since lim𝑛→∞ 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 ) = 0 and lim𝑛→∞ 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )𝛼 𝐹(𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )) = 0, using last
inequality we get
lim 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )𝛼 𝑛𝜏 = 0.

𝑛→∞

Hence, there exists 𝑛1 ≥ 0 satisfying 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 )𝛼 𝑛𝜏 ≤ 1 .for all 𝑛 ≥ 𝑛1 , and so we have
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𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 ) ≤

1
𝑛1/𝛼

for all 𝑛 ≥ 𝑛1 . Let 𝑚, 𝑛 ≥ 0 with 𝑚 ≥ 𝑛 ≥ 𝑛1. Then, we get
𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑚 ) ≤ 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑛+1 ) + 𝜎(ἣ𝑛+1 , ἣ𝑛+2 ) + ⋯ + 𝜎(ἣ𝑚−1 , ἣ𝑚 )
≤

1
𝑛1/𝛼
∞

≤∑

+

1
1
+ ⋯+
1/𝛼
(𝑛 + 1)
(𝑚 − 1)1/𝛼

1
1

𝔦=1 𝑖 𝛼

Since the series ∑∞
𝔦=1

1
1

𝑖𝛼

is convergent, we have lim𝑛→∞ 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑚 ) = 0, and so{ἣn} is a

Cauchy sequence in Ŕ. Since Ŕ is closed subset of 𝑌 and (𝑌, 𝑑) is a complete partial metric
space, there exists ἣ∗ in Ŕ satisfying
lim 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ𝑚 ) = lim 𝜎(ἣ𝑛 , ἣ∗ ) = 𝜎(ἣ∗ , ἣ∗ ).

𝑛.𝑚→∞

𝑛→∞

𝑑𝜎

Hence, we have ἣ𝑛 → ἣ∗ . Since 𝜑 is a continuous mapping with respect to 𝜏𝑑𝜎 , we have
lim 𝑑𝜎 (𝜑ἣ𝑛 , 𝜑ἣ∗ ) = 0,

𝑛→∞

and so we get
lim 𝜎 (𝜑ἣ𝑛 , 𝜑ἣ𝑚 ) = lim 𝜎(𝜑ἣ𝑛 , 𝜑ἣ∗ ) = 𝜎(𝜑ἣ∗ , 𝜑ἣ∗ ).

𝑛.𝑚→∞

𝑛→∞

From Lemma 1 (𝑖𝑖𝑖), letting limit 𝑛 → ∞ in (2.1) we have 𝜎(ἣ∗ , 𝜑ἣ∗ ) = 𝜎(Ŕ, Ś). Therefore,
𝜑 has a best proximity point in Ŕ.
Example 1. Let 𝑌 = [0, ∞) and 𝜎: 𝑌 × 𝑌 → ℝ be a function defined by
𝜎(ἣ, ὓ) = max{ἣ, ὓ}.
1

Then, (𝑌, 𝜎) is a complete partial metric space. Let Ŕ = [1, ∞) and Ś = [0, 2] be subsets of 𝑌.
Hence, Ŕ is closed. Also, we have Ŕ0 = {1}, Ś0 = Ś and 𝜎(Ŕ, Ś) = 1. Now, we want to show
that the pair is weak 𝑃-Property. Let 𝑢1 , 𝑢2 ∈ Ŕ and 𝑣1 , 𝑣2 ∈ Ś satisfying
𝑑(𝑢1 , 𝑣1 ) = 𝑑(Ŕ, Ś)
𝑑(𝑢2 , 𝑣2 ) = 𝑑(Ŕ, Ś).
This implies that 𝑢1 = 𝑢2 = 1. Hence, we have
𝑑(𝑢1 , 𝑢2 ) = 0 ≤ 𝑑(𝑣1 , 𝑣2 ).
1

Define a mapping 𝜑: Ŕ → Ś and a function 𝐹: (0, ∞) → ℝ as 𝜑ἣ = 2 for all ἣ ∈ Ŕ and
𝐹(𝑡) = 𝑙𝑛𝑡 for all 𝑡 ∈ (0, ∞). It can be seen that 𝜑 is a 𝐹𝜎 -contraction mapping satisfying
𝜑(Ŕ0 ) ⊆ Ś0 . Also, 𝜑 is a continuous mapping with respect to 𝜏𝑑𝜎 . Therefore, all hypothesis of
Theorem 2 are satisfied, and so 𝜑 has a best proximity point in Ŕ.
If we take a function 𝐹: (0, ∞) → ℝ defined by 𝐹(𝑡) = 𝑙𝑛𝑡 in Theorem 2, we present the
following best proximity point result.
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Corollary 1. Let (𝑌, 𝑑) be a complete partial metric space, Ŕ, Ś be nonempty subsets of 𝑌
where Ŕ is closed and 𝜑: Ŕ → Ś be a continuous mapping with respect to 𝜏𝑑𝜎 . Assume that
the mapping 𝜑 satisfies
𝜎(𝜑ἣ, 𝜑ὓ) ≤ 𝑒 −𝜏 𝜎(ἣ, ὓ)
for all ἣ, ὓ ∈ 𝑋 with ἣ ≠ ὓ where 𝜏 ∈ (0, ∞). Then, the mapping 𝜑 has a best proximity point
in Ŕ.
If we take Ŕ = Ś = 𝑌 in Theorem 2, we obtain the following fixed point result.
Corollary 1. Let (𝑌, 𝑑) be a complete partial metric space and 𝐹 ∈ ℱ. Assume that 𝜑: Ŕ → Ś
is a 𝐹𝜎 -contraction mapping. If 𝜑 is a continuous mapping with respect to 𝜏𝑑𝜎 , then 𝜑 has a
fixed point in 𝑌.
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ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelikte etik dersinin öğrenci hemşirelerin etik duyarlılık
düzeyine etkisinin karşılaştırılmasıdır.
Materyal Metot: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırma, Erzurum’da bir devlet
üniversitesinde etik dersi alan birinci sınıfta öğrenim gören 113 öğrenci ve Gaziantep’te bir
devlet üniversitesinde etik dersi almayan birinci sınıfta öğrenim gören 133 ile yürütüldü.
Araştırmanın verileri Ocak- Mart 2020 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın verileri online
olarak “Tanımlayıcı Özellikler Formu” ve “Öğrenci Hemşireler İçin Uyarlanmış Etik
Duyarlılık Ölçeği” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde hesapları,
ortalama ve standart sapma, t testi ve Anova testi kullanıldı.
Bulgular: Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği toplam puan
ortalamasının, I. Grupta 5.16±0.53, II. Grupta 4.99±0.65 olduğu ve aralarındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. (p<0.05) Ayrıca, “Kişiler Arası Oryantasyon”,
“Etik Anlam Oluşturma” ve “Uzman Bilgisine Başvurma” alt boyutları arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. (p<0.05)
Sonuç ve Öneriler: “Hemşirelikte Etik” dersinin hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık
düzeylerini olumlu yönde etkilediği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Etik duyarlılık, hemşirelikte etik öğretimi, öğrenci hemşireler

THE EFFECT OF ETHICS IN NURSING COURSE ON STUDENT NURSES'
ETHICAL SENSITIVITY LEVEL
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is to compare the effect of the course of ethics in
nursing on the level of ethical sensitivity of student nurses.
Material Method: This descriptive study was conducted with 113 freshman nursing students
taking ethics lessons at a state university in Erzurum and 133 freshmen who were not taking
ethics lessons at a state university in Gaziantep. The data of the research were collected
between January and March 2020. The data of the study were collected online using the
“Descriptive Characteristics Form” and “Ethical Sensitivity Scale Adapted for Student

www.istanbulkongresi.org

224

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Nurses”. Frequency and percentage calculations, mean and standard deviation, t test and
Anova test were used to evaluate the data.
Results: The mean score of the “Ethical Sensitivity Scale Adapted for Student Nurses” was
5.16 ± 0.53 in Group I. It was found to be 4.99 ± 0.65 in the group and the difference between
them was statistically significant. (p<0.05) In addition, the difference between the subdimensions of "Interpersonal Orientation", "Ethical Meaning Making" and "Consulting Expert
Information" was found to be statistically significant. (p<0.05)
Conclusion: It was determined that the “Ethics in Nursing” course positively affected the
nursing students' ethical sensitivity.
Keywords: Ethical sensitivity, teaching ethics in nursing, student nurses
1. GİRİŞ
Etik, kelime olarak, kişi ya da mesleğin davranışlarını düzenleyen ahlaki ilkeler grubu ya da
değerler topluluğu olarak tanımlanmaktadır (1,2). Diğer bir deyişle mesleki çalışmalarda
yapılması ya da yapılmaması gerekenler konusunda yol gösteren ve insan davranışlarını
yargılamaya olanak sağlayan normlar, idealler, ilkeler, standartlar ya da ahlaki gereklilikler
olarak ifade edilmektedir (2,3). Her meslekte olduğu gibi hemşirelikte de etik önemli bir yere
sahiptir. Hemşirelikte etik, geniş bir çerçeveden bakıldığında, hastanın haklarını korumak,
hastaya zarar vermeden yarar sağlamak, hasta için ve hasta ile birlikte iyi ve doğru karar
vermektir (4). Hemşirelik öğrencileri klinik uygulamalar sırasında; hastanın sağlık
profesyonelleri tarafından kötü muameleye tabi tutulması, hastaya verilen yanlış bilgiler,
sosyoekonomik durumları nedeniyle hastalara karşı ayrımcılık yapılması ve hasta
mahremiyetinin gözardı edilmesi gibi pek çok etik sorun ile karşı karşıya kalabilmektedir
(5,6). Geleceğin bakım hizmeti sunucuları olan hemşirelik öğrencilerinin, etik açıdan zorlu
hemşirelik uygulamaları ile karşılaştıklarında yüksek düzeyde etik duyarlılık göstermeleri ve
etik karar verme becerilerine dayalı bütüncül bir bakım sağlayabilmeleri gerekmektedir (7).
Etik duyarlılık, etik problemleri tespit edebilme yeteneğidir. Hemşirenin bakımını sağladıkları
bireyleri anlamak, verdikleri bakımın daha iyi olmasını sağlamak için kullandıkları yöntemler
ve kapasiteler etik duyarlılıkla doğrudan bağlantılıdır (8). Ayrıca hemşirelerin bakım
verdikleri hasta-sağlıklı bireyleri anlamaları, gereksinimlerini saptamaları, mevcut durumu
yorumlayabilmeleri, durumun farkında olmaları ve uygun cevabı verebilmeleri etik duyarlılık
düzeyiyle ilişkilidir (9).
Hemşirelik mesleğinde hemşirelerin karşılaştıkları etik sorunlar karşısında doğru karar
verebilmeleri beklenmektedir.Ancak hemşirelerin, etik problemleri tanıması ve çözümleme
aşamasında doğru kararları verebilmesi için, etik sorunu ayırt edebilme yeteneği olarak
tanımlanan etik duyarlılıklarının gelişmiş olması gerekmektedir (12-13). Hemşirelik
öğrencilerin yaşadıkları etik sorunlar ile baş edebilmeleri ve ileride gelişmiş ahlaki duyarlılığa
sahip birer hemşire olabilmeleri için etik eğitimin önemi büyüktür. Etik eğitim, etik sorunlarla
başa çıkma becerilerinin kazanılmasında, karar verme sürecinde aktif rol almada ve mesleki
kimliğin kazanılmasında önemli rol oynamaktadır (10). Etik duyarlılık eğitim ile
geliştirilebilmekte ve ayrıca, mesleki yeterliliği sürdürmekle ve mesleğin etik kodlarına uygun
davranışları sergilemekle etik duyarlılık devam ettirilebilmektedir. (11,14). Bu nedenle etik
duyarlılık hemşirelik öğrencileri için eğitimleri sırasında geliştirilmesi gereken önemli bir
konudur (6). Literatürde lisans eğitimi sırasında verilen hemşirelikte etik dersinin hemşirelik
öğrencilerinin etik duyarlılık düzeyine etkisini inceleyen yeterli sayıda araştırma
bulunmamaktadır. Bu araştırma, hemşirelikte etik dersi alan öğrenci hemşirelerin, etik dersi
almayanlara göre etik duyarlılıkları arasındaki farkı incelemek amacıyla gerçekleştirildi.
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2. MATERYAL METOT
2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde; Erzurum’da bir devlet
üniversitesinde etik dersi alan birinci sınıfta öğrenim gören 350 ve Gaziantep’te bir devlet
üniversitesinde etik dersi almayan birinci sınıfta öğrenim gören 200 öğrenci hemşire
oluşturdu. Araştırma kriterlerine uyan ve olasılıklı örneklem yönteminden basit tesadüfi
örnekleme yöntemi ile seçilen Gaziantep’ten 133 hemşire, Erzurum’dan 113 hemşire
araştırmanın örneklemini oluşturdu. Araştırmanın verileri toplamda 246 öğrenci hemşirenin
katılımıyla Ocak-Mart 2020 tarihinde toplandı.
2.2. Veri Toplama Araçları ve Özellikleri
Araştırmanın verileri “Tanımlayıcı Özellikler Formu” ve “Öğrenci Hemşireler İçin
Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği” kullanılarak online olarak toplandı.
2.2.1. Tanımlayıcı Özellikler Formu
Öğrenci hemşirelerin (okuduğu üniversite, yaş, cinsiyet, aile tipi, sosyoekonomik düzey) gibi
sorulardan oluşan bir formdur.
2.2.2. Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği
Rhonda W. Comrie tarafından 2012 yılında öğrenci hemşirelerinin etik duyarlılığını ölçmek
için Lutzen tarafından geliştirilmiş olan Ahlaki Duyarlılık Anketinden uyarlanmıştır (15).
Türkiye’de ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını 2015 yılında Yılmaz-Şahin ve
arkadaşları tarafından yapılmıştır (16). 30 ifadeden oluşan yedili likert tipte bir ölçektir ve
ölçekteki ifadeler, 1 puan (Hiç katılmıyorum) 7 puan (Tamamen katılıyorum) arasında
değerlendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek toplam puan 30-210 arasında değişmektedir.
Puanın yüksek olması etik açıdan yüksek duyarlılığı, puanın düşük olması ise etik açıdan
düşük duyarlılığı göstermektedir. Ölçek puan ortalaması, 7-5.9 çok önemli, 5.8-5 önemli, 4.93.1 nötr, 3.1’in altında ise önemsiz olarak değerlendirilmektedir. Ölçeğin kişilerarası
oryantasyon, modifiye özerklik, yardımseverlik, etik anlam oluşturma, etik ikilem
deneyimlemek ve uzman bilgisine başvurmak olmak üzere toplamda altı alt boyutu
bulunmaktadır (16). Orijinal ölçekte cronbach alfa değeri 0.64 olarak belirlenmiştir (15).
Yılmaz-Şahin ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan araştırmada cronbach alfa değeri 0.73
iken, (16) bu araştırmada 0.81 olarak bulundu.
2.3. Verilerin Toplanması
Veriler Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından toplandı. Veri toplama
formları Google Docs veri sistemine yüklendi. Etik kurul ve kurum izni alınan fakültenin bilgi
işlem birimiyle görüşülerek öğrencilere verinin linki kısa mesaj olarak ulaştırıldı. Verilerin
toplanma süresi yaklaşık 3-5 dakika sürdü. Tekrarlanan veri girişlerini engellemek için google
docs ayarlar kısmından sadece bir kez gönderme butonu tıklanarak tekrarlı girişlerin önüne
geçilerek veri güvenliğini sağlandı.
2.4. Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin analizi SPSS 22 paket programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı özelliklere ilişkin
verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde hesapları, hemşirelerin etik duyarlılık
düzeylerini belirlemek için de ortalama ve standart sapma değerleri kullanıldı. Öğrenci
hemşirelerin etik dersi alma durumları ile etik duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi için t testi ve Anova testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak
kabul edildi.
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2.5. Etik İlkeler
Araştırmaya başlamadan önce etik kurul onayı alındı. Araştırmanın uygulanması için
uygulama yapılacak kurumlardan resmi yazılı izin alındı. Ayrıca; ölçeğin kullanılabilirliği için
yazarlardan kullanım izni alındı. Araştırma kapsamına alınan öğrenci hemşirelere çalışmanın
amacı anlatılarak “Bilgilendirilmiş Onam” ilkesi, elde edilen bilgilerin gizli tutulacağı
belirtilerek “Gizlilik ve Gizliliğin Korunması” ilkesi, gönüllü olarak tüm hemşirelerin katılımı
ile de “Özerkliğe Saygı” ilkesi yerine getirildi.
2.6. Araştırmanın Güçlükleri ve Sınırlılıkları
Araştırmanın sonuçları, örneklem kapsamında bulunan öğrencilerin etik duyarlılık düzeyleri,
HÖUEDÖ’den elde edilen verilerle sınırlıdır. Araştırmanın yalnızca iki kurumda yapılmış
olması, Türkiye’nin farklı kurumlarında farklı eğitim programlarından karşılaştırma
yapılamamış olması ve belirli tarihte yapılması araştırmanın sınırlıklarını oluşturmaktadır.
Etik dersi öncesi öğrencilerin etik duyarlılıklarının ölçülmemesi de araştırmanın sınırlılıkları
arasında bulunmaktadır.
3. BULGULAR
Hemşirelikte Etik dersi alan (I. Grup) öğrencilerin %75,2’sinin kadın, %64,6’sının 18-19 yaş
aralığında, %76,1’inin çekirdek aile yapısında, %57,5’inin gelir gidere denk olduğu,
%65,5’inin hemşireliği isteyerek seçtiği, %85,8’inin hemşirelik bölümünde okumaktan
memnun olduğu belirlendi. Ayrıca öğrencilerin %91,2’sinın farklı kültürlerden arkadaşa sahip
olduğu, %67,3’ünün sosyal aktivitelere bazen katıldığı, %69,9’unun bilimsel aktivitelere
katılmadığı, %64,6’sının ÖHDER’e üye olmadığı, %78.8’inin herhangi bir sosyal kulübe üye
olmadığı, %45,1’inin günde 5 saat ve üzeri teknolojik alet kullandığı ve %59,3’ünün 1 ayda
hiç kitap okumadığı saptandı.
Hemşirelikte Etik dersi almayan (II. Grup) öğrencilerin %70,7’sinin kadın, %57.1’inin 18-19
yaş aralığında, %69.9’unun çekirdek aile yapısında, %67,7’sinin gelir gidere denk olduğu,
%69.2’sinin hemşireliği isteyerek seçtiği, %88,0’ının hemşirelik bölümünde okumaktan
memnun olduğu belirlendi. Ayrıca öğrencilerin %82.7’sinin farklı kültürlerden arkadaşa sahip
olduğu, %63.9’unun sosyal aktivitelere bazen katıldığı, %57,9’unun bilimsel aktivitelere
katılmadığı, %90.2’sinin ÖHDER’e üye olmadığı, %84.2’sinin herhangi bir sosyal kulübe üye
olmadığı, %54,1’inin günde 3-4 saat teknolojik alet kullandığı ve %47.4’ünün 1 ayda hiç
kitap okumadığı saptandı.
Tablo 1. Hemşirelikte Etik Dersini
Sosyodemografik Özellikleri (n=246)

Alma

Sosyodemografik Özellikler

Cinsiyet
Yaş
Aile Yapısı
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Kadın
Erkek
18-19
20-21
22 ve üstü
Çekirdek
Geniş
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Durumuna

Göre

Hemşirelikte
Etik
Dersi
Alan (I.grup)
(n=113)
S
%
85
75,2
28
24,8
73
64,6
35
31
5
4,4
86
76,1
26
23

Öğrencilerin

Hemşirelikte
Etik
Dersi
Almayan
(II.grup) (n=133)
S
%
94
70,7
39
29,3
76
57,1
41
30,8
16
12
93
69,9
34
25,6
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Gelir durumu

Hemşireliği
isteyerek seçme
durumu
Hemşirelik
bölümünde
olmaktan memnuniyet duyma
Farklı kültürden arkadaşa
sahip olma durumu
Sosyal aktivitelere katılma
Bilimsel aktivitelere katılma
Öğrenci Hemşireler Derneği’ne
(ÖHDER) üyelik durumu
Herhangi bir sosyal kulübe
üyelik
Günlük teknolojik alet kullanım
süresi
1 ayda okunan kitap sayısı

Parçalanmış
Gelir giderden az
Gelir gidere denk
Gelir
giderden
fazla
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Bazen
Hayır
Evet
Bazen
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
1-2 Saat
3-4 Saat
5 Saat ve Üzeri
0
1
2 ve üzeri

1
36
65
12

0,9
31,9
57,5
10,6

6
32
90
11

4,5
24,1
67,7
8,3

74
39
97
16
103
10
25
76
12
17
17
79
40
73
24
89
12
50
51
67
36
10

65,5
34,5
85,8
14,2
91,2
8,8
22,1
67,3
10,6
15
15
69,9
35,4
64,6
21,2
78,8
10,6
44,2
45,1
59,3
31,9
8.8

92
41
117
16
110
23
34
85
14
32
24
77
13
120
21
112
23
72
38
63
31
39

69,2
30,8
88.0
12.0
82,7
17,3
25,6
63,9
10,5
24,1
18
57,9
9,8
90,2
15,8
84,2
17,3
54,1
28,6
47,4
23,3
29,3

Tablo 2: Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği ve Alt Boyutları
Toplam Puan Ortalamaları
Hemşirelik
Öğrencileri
1.grup
2.grup
t ve p değerleri
İçin Uyarlanmış Etik
Duyarlılık Ölçeği
Kişiler Arası Oryantasyon
5.89±0.73
5.67±0.94
t: 4.51 p:0.044
Etik İkilem Deneyimleme
3.95±1.27
3.85±1.27
t: 0.00 p:0.556
Yardımseverlik
4.85±0.81
4.80±0.90
t: 0.327 p:0.644
Etik Anlam Oluşturma
5.33±0.68
5.01±0.72
t: 0.340 p:0.000
Modifiye Özerklik
5.00±0.85
4.99±0.84
t: 568 p:0.906
Uzman Bilgisine Başvurma
5.44±0.94
4.98±0.99
t: 0.255 p:0.000
Toplam Etik Duyarlılık
5.16±0.53
4.99±0.65
t: 2.283 p:0.030
Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği’nin “Kişiler Arası
Oryantasyon” alt boyutunun puan ortalamasının I. Grupta 5.89±0.73, II. Grupta 5.67±0.94
olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. (p<0.05) “Etik
İkilem Deneyimleme” alt boyutunun puan ortalamasının I. Grupta 3.95±1.27, II. Grupta
3.85±1.27 olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı.
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“Yardımseverlik” alt boyutunun puan ortalamasının I. Grupta 4.85±0.81, II. Grupta 4.80±0.90
olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu. “Etik Anlam
Oluşturma” alt boyutunun puan ortalamasının I. Grupta 5.33±0.68, II. Grupta 5.01±0.72
olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. (p<0.05)
“Modifiye Özerklik” alt boyutunun puan ortalamasının I. Grupta 5.00±0.85, II. Grupta
4.99±0.84 olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi.
“Uzman Bilgisine Başvurma” alt boyutunun puan ortalamasının I. Grupta 5.44±0.94, II.
Grupta 4.98±0.99 olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi.
(p<0.05)
Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği toplam puan ortalamasının ise,
I. Grupta 5.16±0.53, II. Grupta 4.99±0.65 olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu bulundu. (p<0.05)
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
“Hemşirelikte Etik” dersinin hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeylerini olumlu
yönde etkilediği belirlendi. Bu araştırmanın sonuçları göz önüne alındığında, hemşirelik etiği
eğitiminde yaşanmış bakım etiği öykülerinin paylaşımı, yansıtma, vaka analizi, münazara gibi
eğitim yöntemleri kullanılarak öğrencilerde etik duyarlılığın geliştirilebileceği
söylenebilmektedir. Hemşirelik etiği eğitiminde yaşanmış bakım etiği öykülerinin paylaşımı,
yansıtma, vaka analizi, münazara gibi eğitim yöntemlerinin daha fazla nitel ve nicel
araştırmalarla öğrencilerde etik duyarlılığın geliştirilmesine etkisinin incelenebileceği
önerilmektedir.
Ayrıca; etik duyarlılığı pozitif anlamda etkileyecek değerle ilgili eğitimlerin hemşirelikle ilgili
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Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ÖZET
Türkiye coğrafi konumundan dolayı dünyadaki en önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde
bulunmaktadır. Ülke nüfusunun büyük bir kısmı aktif deprem bölgesinde yaşamaktadır. Bu
nedenle, depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu büyük önem arz etmektedir. Yapı
mühendislerinin tasarım aşamasında yapı-deprem davranışını çok iyi irdeleyerek anlamaları
gerekmektedir.
Türkiye’de en çok betonarme yapı tercih edilmekte ve gün geçtikçe de betonarme yapı
kullanımı artmaktadır. Perde duvar taşıyıcı sistem elemanları muhtemel bir depremi yapının
hasar görmeden ya da düşük hasarlarla atlatmasını sağlar. Bu nedenle perde duvar kullanımı
ülkemizde bir zorunluluk olarak görülmektedir. Perdelerin eğilme rijitlikleri çok büyük
olduğu için yatay yüklerin büyük bir kısmını karşılar. Bu nedenle betonarme yapılarda,
deprem yükleri altında yatay yönde yapının daha rijit çalışması; katlar arasındaki göreli kat
ötelemelerini azaltmak amacıyla perde duvar kullanımı tercih edilmektedir. Perdelerin binanın
kat planındaki konumu, yüzdesi ve boyutları binanın deprem yükü altındaki davranışını
belirler. Türkiye’de yaşanan depremlerden sonra yapılan çalışmalarda perdeli olan yapıların
perdesiz yapılara göre daha iyi performans gösterdiği ve 5-6 katlı binalarda kat alanının
yaklaşık %1,0’i oranında perde kullanımının bina için yeterli olacağı sonucuna varılmıştır. Bu
nedenle perdelerin kullanımı ve konumunun belirlenmesi taşıyıcı sistem tasarımında en temel
aşamayı oluşturmaktadır.
Bu çalışmada; taşıyıcı sistemi simetrik olan betonarme bir konut-işyeri binasında, L Tipi
perdelerin kat planında köşelerde ve iç akslarda olması durumu incelenmiştir. Aynı zamanda
zemin kat yükseklikleri 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m ve 5 m olan toplamda 5 katlı (zemin kat + 4
normal kat), 8 farklı modelleme yapılmıştır. Modellemeler ve analiz sonuçları SAP2000
programı üzerinden yapılmıştır. Çalışmada incelenen bütün yapı tiplerine ait modellemelerin
yapısal analizleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç
kısmında her bir modelin; taban kesme kuvveti, periyot, tepe noktası maksimum yer
değiştirme ve yumuşak kat düzensizliği katsayıları karşılaştırmaları tablo şeklinde hazırlanıp
daha sonra grafiklere aktarılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: L Tipi Perde, Betonarme Yapı, Deprem, Eşdeğer Deprem Yükü
Yöntemi
.
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THE EFFECT OF THE LOCATION OF L-SECTION SHEAR WALLS AT CORNERS
AND INNER AXES IN RC STRUCTURES
ABSTRACT
Due to its geographical location, Turkey is located on one of the most important earthquake
zones in the world. A large part of the country's population lives in an active earthquake zone.
Therefore, the subject of earthquake resistant building design is of great importance.
Structural engineers need to understand the structure-earthquake behavior very well by
examining it during the design phase.
In Turkey, reinforced concrete structures are mostly preferred and the use of reinforced
concrete structures is increasing day by day. The shear wall elements of the structural system
allow the structure to survive a possible earthquake without damage or with low damage. For
this reason, the use of shear walls is seen as a necessity in our country. Since the shear walls
have very high bending stiffness, they meet most of the horizontal loads. For this reason, in
reinforced concrete structures, the structure works more rigidly in the horizontal direction
under earthquake loads; It is preferred to use shear walls in order to reduce the relative floor
displacements between floors. The location, percentage and dimensions of the shear walls in
the floor plan of the building determine the behavior of the building under earthquake load. In
the studies carried out after the earthquakes in Turkey, it was concluded that the structures
with shear walls perform better than the structures without shear walls and that the use of
shear walls at the rate of approximately 1.0% of the floor area in 5-6-story buildings will be
sufficient for the building. For this reason, determining the use and location of shear walls
constitutes the most fundamental step in structural system design.
In this study; In a reinforced concrete residential-workplace building with a symmetrical
structural system, the situation of L-type shear walls at the corners and inner axes of the floor
plan was investigated. At the same time, 8 different models were made with a total of 5 floors
(ground floor + 4 normal floors) with ground floor heights of 2.5 m, 3.0 m, 4.0 m and 5 m.
Modelling and analysis results were made on the SAP2000 program. The structural analysis
of the modelling of all types of buildings examined in the study were calculated using the
Equivalent Earthquake Load Method. In the conclusion part of each model; base shear force,
period, peak maximum displacement and soft storey irregularity comparisons were prepared
in the form of a table and then transferred to graphics and interpreted.
Keywords: L Type Shear Wall, RC Building, Earthquake, Equivalent Earthquake Load
Method
1. GİRİŞ
Türkiye, dünyadaki önemli bir deprem kuşağı olan Alp-Himalaya kuşağı üzerindedir ve M.Ö.
2000 yılından beri sürekli olarak büyük depremlere maruz kalmıştır. Türkiye’nin, karmaşık
jeolojik yapısı ve coğrafi konumundan dolayı, çok sayıda aktif fay bulunmaktadır. Bu nedenle
de Türkiye’de depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapı güvenliği kavramları çok büyük önem
arz etmektedir.
Yapıların güvenliğinin sağlanması için taşıyıcı sistem tasarımlarının, mühendis ve mimarlar
tarafından çok iyi bir şekilde irdelenip yapılması gerekmektedir. İstenilen davranış ve
performansın sağlanması için yapılara etkiyecek yükleri, taşıyıcı sistemlerin davranışlarını
tanımak, bunları güvenlik, ekonomik ve estetik faktörler çerçevesinde değerlendirerek

www.istanbulkongresi.org

232

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

optimum özelliklerde yapının tasarımının ve üretiminin sağlanması amaçlanır. Taşıyıcı
sistemin, önem sırasına göre depremde hasar görme nedenleri şu şekilde sıralanabilir:





Taşıyıcı sistem tasarımındaki hatalar,
Malzeme dayanımının yetersiz olması,
Konstrüktif detaylara önem verilmemesi,
Statik-betonarme hesaplardaki yetersizlikler.

Buradan da görüldüğü üzere taşıyıcı sistem tasarımının, yapının performansına etkisinin
büyük olduğu görülmektedir.
Taşıyıcı sistem tasarımının en önemli gayesi düşey ve deprem yüklerini en kısa zamanda
zemine iletmektir. Betonarme taşıyıcı sistemin düzenlenmesinde x ve y yönündeki yatay
(deprem) yükleri karşılaması için çerçeveli sistemlerin tercih edilmesi, yapıların yatay yönde
daha rijit çalışmasını sağlamak amacıyla da perde duvarlar kullanılması depreme dayanıklı
yapı tasarımı bakımından gereklidir. Taşıyıcı sistemin iki doğrultudaki eksenlerinin
kesişimlerinde kolonların bulunmasına ve kirişlerin kolonlarla dış merkezlik olmadan
birleştirilmesine dikkat edilmelidir. Bunun yanında deprem yüklerinin karşılanması için,
kolon ve perdelerin temel seviyesinden en üst kata kadar devam ettirilmesi kesinlikle tercih
edilmelidir. Taşıyıcı sistemin planda simetrik olarak düzenlenmesi, deprem etkisinin artmasını
ve burulmanın meydana gelmesini önler. Aynı zamanda planda, perdelerin yapının dış
kenarlarında veya dış kenarlarına yakın yerleştirilmesi, yapının burulma rijitliğini arttırır ve
kesit etkilerinin daha düşük kalmasını sağlar.
1.1 Çalışmanın Amacı
Yapılan araştırmalarda perdeli yapıların deprem performansının, çerçeveli (perdesiz) yapılara
göre daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Türkiye’nin aktif fay hatlarının üzerinde bulunması
ve nüfusun büyük bölümünün fay hatları üzerinde yaşamasından dolayı, taşıyıcı sistem
tasarımında betonarme perdelerin kullanılması oldukça büyük önem kazanmaktadır.
Betonarme yapıların tasarımında perde duvarların kullanılmasının amacı, deprem etkilerini
azaltmaktır.
Bu bakımdan, perde duvarların planda konumlandırılması, taşıyıcı sistem tasarımında büyük
önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kullanım amacı konut + işyeri olan betonarme
yapılarda L kesitli perdelerin iç ve dış akslarda olmasının, yapı performansına etkisini
araştırmaktır.
1.2 Çalışmanın Kapsamı
Bu çalışmada, taşıyıcı sistemi çerçeveli-perdeli olan 5 katlı bir konut + işyeri binasının L
kesitli perdelerinin iç ve dış akslarda olma durumları incelenmiştir. Çalışmada incelenen
yapıların; kolon, kiriş ve perde kesitleri TBDY (2018) sınır değerlerini sağlayacak şekilde
belirlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen yapılar kirişli döşeme sistemine sahiptir.
Döşeme kalınlığı da TS 500’e uygun olan minimum şartları sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Kesit boyutları 300 mm x 5400 mm olan dört adet L tipi perde, burulma etkisinin dâhil
edilmemesi için planda her iki eksende de simetrik olarak yerleştirilip, iç ve dış akslara
konularak ayrı ayrı iki farklı modeli SAP2000 programı üzerinden yapılmıştır. Aynı zamanda
her modelin zemin katının yüksekliği, kullanım durumlarına göre (garaj, işyeri, konut) 2,5 m,
3,0 m, 4,0 m ve 5,0 m olmak üzere toplamda sekiz farklı modelleme yapılıp ayrı ayrı dinamik
analizleri program üzerinden çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen bütün yapı
tiplerine ait modellerin yapısal analizleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak
yapılmıştır.
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2. SAYISAL ÇALIŞMA
2.1 Yöntem
Çalışma kapsamında incelenen yapıların döşeme kalınlığı TS 500’deki sınır şartlara göre
hesaplanmıştır. Bütün döşemelerin plandaki boyutları birbirine eşit ve iki doğrultuda çalışan
kirişli döşemedir. Aynı zamanda her döşeme iki doğrultuda da aynı kenar uzunluğa sahiptir
(m=1). En elverişsiz durumda olduğu için planda köşedeki döşemeye göre kalınlık hesabı
yapılmıştır. (1) eşitliği kullanılarak yapılmış olup olan hesapla döşeme kalınlığı ( hf ) 120 mm
olarak bulunmuştur.
ℎ𝑓 ≥

𝑙𝑘𝑛
15+

20
𝑚

× (1 − 𝑎𝑠 ⁄4)

(1)

Burada; lkn: döşemenin kısa doğrultudaki serbest açıklığı, m: döşemenin uzun kenarının kısa
kenarına oranı, as: sürekli kenar uzunluğunun döşeme çevresine oranıdır.
Bu yöntemde; örnek olarak X doğrultusunda binanın tümüne etkiyen toplam eşdeğer deprem
yükü (taban kesme kuvveti) VtE(X), azaltılmış tasarım spektral ivmesi ve yapının deprem
hesabına esas ağırlığının çarpılması ile belirlenmektedir (Denklem 2):
VtE(X) = mt SaR ( Tp(X) ) ≥ 0,04 mt I SDS g

(2)

Burada; mt deprem hesabına esas yapı ağırlığını, SDS tasarım spektral ivme katsayısını ve g
yer çekimi ivmesini göstermektedir. Diğer taraftan; göz önüne alınan (X) deprem
doğrultusunda binanın doğal titreşim periyodu Tp(X) kullanılarak hesaplanan SaR ( Tp(X) ),
Azaltılmış Tasarım Spektral İvmesi olup, Denklem 3’te verilmiştir:

SaR (T) =

Sae (T)
Ra (T)

(3)

Sae(T) ise Yatay Elastik Tasarım Spektral İvmesi (g) olup, (4) eşitliği ile hesaplanır (Şekil 1):
T

Sae(T)= (0,4 + 0,6 T ) SDS (0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐴 )

Sae(T)= 𝑆𝐷𝑆 (𝑇𝐴 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 )

A

Sae(T)=

SD1
T

(𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐿 )
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Şekil 1. Yatay Elastik Tasarım Spektrumu Eğrisi
Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Ra(T) ise (5) eşitliği ile şöyle hesaplanmaktadır:
R a (T) =

R

(𝑇 > 𝑇𝐵 )

I

R

T

I

TB

R a (T) = D + ( − D)

(𝑇 ≤ 𝑇𝐵 )

(5)

Buradaki T, göz önüne alınan deprem doğrultusunda (X) yapının doğal titreşim periyodunu
(𝑋)
ifade eden 𝑇𝑝 ’tir olup, (6) eşitliği ile elde edilir:
(𝑋)
𝑇𝑃

(𝑋)2

= 2𝜋 (

∑𝑁
𝑖=1 𝑚𝑖 𝑑𝑓𝑖

(𝑋) (𝑋)

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑓𝑖 𝑑𝑓𝑖

1/2

)

(6)

(𝑋)

(𝑋)

Eşitlikte; 𝐹𝑓𝑖 i’inci kata etki ettirilen fiktif yükü [kN], 𝑑𝑓𝑖 i’inci kata etki ettirilen fiktif
yükten oluşan yer değiştirmeyi [m], 𝑚𝑖 ise i’inci kat döşemesinin toplam kütlesini
göstermektedir.
Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir
i’nci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli
kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı Ƞ ki (Komşu
katlar arası rijitlik düzensizliği katsayısı) (7) eşitliğinde gösterilmiştir:
(𝑋)

(𝑋)

η𝑘𝑖 = (𝛥𝑖 /ℎ𝑖 )𝑜𝑟𝑡 /(𝛥𝑖+1 /ℎ𝑖+1 )𝑜𝑟𝑡
(7)

veya

(𝑋)

(𝑋)

η𝑘𝑖 = (𝛥𝑖 /ℎ𝑖 )𝑜𝑟𝑡 /(𝛥𝑖−1 /ℎ𝑖−1 )𝑜𝑟𝑡

2.2 Model Tipleri ve Çalışmanın Kısıtları
Hesaplarda, sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Beton ve donatı çeliği özellikleri
SAP2000 programında tanımlanmıştır. Kolon ve kirişler çubuk eleman olarak girilmiştir.
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Daha sonra döşemeler, üzerlerine gelen ölü ve hareketleri yükleri direkt olarak kirişlere
aktarması amacıyla membran olarak tanımlanmıştır. Perdeler ise shell-thin elemanlar
kullanılarak tanımlanmıştır. Yapıda kullanılacak malzeme türleri ve taşıyıcı sistem elemanları
girildikten sonra yapının üç boyutlu modeli oluşturulmuştur. Çözümün hassasiyeti
bakımından perde elemanları hem yatay hem düşey eksende ortalama 70 cm civarında sonlu
elemana bölünmüştür. Zemin kattaki kolon ve perde elemanlarının alt uçları ankastre
mesnetle tanımlanarak temel bağlantısı atanmıştır ve döşemeler rijit diyafram olarak
tanımlanmıştır. Döşeme ve kirişlere gerekli yüklemeler, TS498’deki yapı türüne göre (konut
+işyeri) uygun olarak atanmıştır. Yapı ağırlığının belirlenmesi için de; ölü, duvar, hareketli ve
kaplama yüklerinin kütle katılımları programa girilmiştir.
Çalışmadaki modellere ait veriler Tablo 1.’de verilmiştir.
Tablo 1. Veriler Tablosu
Beton Sınıfı
C25
Donatı Çeliği
B420C
Binanın Kullanım Amacı
Konut + İşyeri
Süneklik Düzeyi
Yüksek
Kolon Boyut ve Donatıları
500 mm x 500 mm, 10Ø18, Ø8/20/10
Kiriş Boyut ve Donatıları
300 mm x 500 mm, 4Ø12(altta)
2Ø12(üstte)
Perde Boyutları
300 mm x 5400 mm
Döşeme Kalınlığı
120 mm
Zemin Kat Yükseklikleri
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m / 5,0 m
Normal Kat Yüksekliği
3,0 m
Kat Adedi
5 (zemin kat + 4 normal kat)
X ve Y Yönündeki Aks Adedi
6/6
X ve Y Yönündeki Aks Açıklıkları
5,1 m / 5,1 m
Konum
Sakarya İli, Serdivan İlçe Belediye Binası
Ss (Kısa periyot harita spektral ivme
1,627
katsayısı)
S1 (1 s periyot için harita spektral ivme
0,446
katsayısı)
Yerel Zemin Sınıfı ZD ve SS =1.627 için FS
1,000
Yerel Zemin Sınıfı ZD ve S1 =0.446 için F1
1,854
Dayanım Fazlalığı Katsayısı (D)
2,5
Bina Önem Katsayısı (I)
1
Taşıyıcı sistem davranış katsayısı, R
6
Çalışma kapsamında oluşturulan iki tipteki modellerin, kat planları ve zemin kat yükseklikleri
3 metre olan 3 boyutlu görünümleri aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.
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Şekil 2. Tip 1 Yapı Modeli

Şekil 3. Tip 2 Yapı Modeli
3. SAYISAL SONUÇLAR
Sap2000 programı ile üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında modellenen iki farklı yapı
tipinde, yukarıda tanımlanan veriler kullanılmak suretiyle yapılan analizlerden elde edilen
sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir:

Parametr
e
hzemin (m)
V (kN)
(m)
H (m)
W (kN)
Ƞ ki
T (s)

2,5
12070,3
9
0,05008
1
14,5
35936.7
8
2,65439
2
0,34023
8
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Tablo 2. Analiz Sonuçları
Tipler
Tip 1
3,0
4,0
5,0
2,5
11825,0 11356,9 10913,3 12061,7
3
1
7
1
0,05460 0,06407 0,07451
1
3
5
0,04814
15
16
17
14,5
36477,1 36860,8 35936,7
36105.9
1
8
8
3,05213 3,34317 2,66365
2,77943
3
4
1
0,35818 0,39553 0,43472 0,34074
8
2
7
4
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Tip 2
3,0
4,0
11812,0 11335,0
3
5
0,05253 0,06175
1
3
15
16
36477,1
36105,9
1
2,78736 3,06004
2
5
0,35898 0,39699
2
5

5,0
10882,9
0,07194
1
17
36860,8
8
3,35112
5
0,43696
1
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Tabloda; hzemin, zemin kat yüksekliğini, V taban kesme kuvvetini, Δ yapının tepe noktası
maksimum yer değiştirmesini, H binanın toplam yüksekliğini, W binanın ağırlığını, ηki
maksimum yumuşak kat düzensizlik katsayısını ve son olarak da T binanın hâkim periyodunu
ifade etmektedir.
Tip 1 ve Tip 2 olarak adlandırılan modellerin zemin kat yüksekliğinin değişimi ile birlikte
yapısal davranışlarını daha ayrıntılı bir biçimde karşılaştırmak için; periyot değişimine ait
grafik Şekil 3’te, yumuşak kat düzensizliği katsayısının değişimine ait grafik Şekil 4’te ve son
olarak kesme kuvveti taşıma kapasitesi değişimine ait grafik Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği-Periyot Değişimi

Şekil 4. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği- ƞki Değişimi
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Şekil 5. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Kesme Kuvveti Taşıma Kapasitesi Değişimi
4. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER
Yapılan analizler neticesinde elde edilen veriler ve bu verilerin değişimleri incelenmek
suretiyle, çalışmada göz önüne alınmış olan model tiplerin yapısal davranışlarıyla ilgili olmak
üzere aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:





Tip 1 ve Tip 2 modellerinde L kesitli perde yeri değişiminin, yapıların hâkim
periyotlarını hemen hemen hiç değiştirmemiştir. Bununla birlikte; her iki tipte de
zemin kat yüksekliğinin artması durumunda, yapıların periyotları da artmıştır.
Yumuşak kat düzensizliğinin Tip 2 de az da olsa, Tip 1’e göre daha büyük olduğu
sonucuna varılmıştır ve zemin kat yüksekliğinin artması ile her iki tip modelde de
yumuşak kat düzensizliği katsayısı da artmıştır.
Perdelerin, yapıların dış akslarında olma durumunda (Tip 2) tepe noktası
maksimum yer değiştirmelerinin daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı
zamanda yapılara etkiyen taban kesme kuvvetleri de daha düşük çıkmıştır.
Kat kesme kuvveti taşıma kapasitesi bakımından sonuçlar irdelendiğinde ise;
zemin kat yüksekliği 2,5 metre olan modellerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi
değerinin Tip 2 modelinde daha yüksek olduğu, ancak diğer zemin kat
yükseklikleri durumunda Tip 1 modelinde kesme kuvveti taşıma kapasitesi
değerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ÖZET
Ülkemizin birçok bölgesi deprem riski altındadır. Diğer taraftan, daha önceki tarihlerde
meydana gelmiş olan büyük depremlerde büyük can ve mal kayıpları yaşandığı da bilinen bir
gerçektir. Bu nedenle, özellikle deprem güvenliği bakımından betonarme yapıların yeterli
dayanım ve sünekliğin yanında yeterli yatay ötelenme rijitliğine de sahip olması büyük bir
öneme sahiptir. Bu bakımdan; yapılara yeterli yatay rijitliği kazandırmak ve yapının düşey ve
yatay yükler altında daha az hasar görmesini sağlamak amacıyla perde duvar kullanımına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda; deprem yüklerinin etkisi altında, ihtiyaç duyulan toplam
perde kesit alanı kadar bu perdelerin kat planındaki konumu da oldukça önemlidir.
Bu çalışmanın amacı; yapının davranışını belirleyen en önemli parametrelerden biri olan
betonarme perdelerin planda bulunduğu konumun, yapının deprem davranışı üzerindeki
etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda, taşıyıcı sistemi ve geometrisi simetrik olan ve her iki
yönde ayrı ayrı dörder adet olmak üzere 30 cm x 540 cm boyutlarında toplam sekiz adet
perdeye sahip bir yapı ele alınmıştır. Yapının dış akslarında bulunan söz konusu bütün
perdeler, her iki yönde de toplamda yapı alanının yüzde biri oranında kesit alanına sahiptir.
Aynı yapıda, dış akslarda bulunan perdelerin sadece bir yönde iç aksta planlanması durumu
ele alınarak ikinci bir tip model üretilmiştir. Üretilen farklı tiplerin analizleri yapılarak, bu
değişikliğin yapının deprem davranışı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada;
model yapılar toplam beş katlı olup, zemin katın bodrum veya garaj, dükkan ya da konut
olarak kullanılabilmesi durumları göz önünde bulundurularak dört farklı zemin kat yüksekliği
(2,5 m – 3,0 m – 4,0 m ve 5,0 m) durumu ele alınmıştır. Bu şekilde toplam sekiz adet farklı
model oluşturulmuştur. Çalışmada göz önüne alınan modeller, SAP 2000 programında üç
boyutlu olarak modellenmiştir. Programda; döşemeler membran, perdeler ise Shell eleman
olarak tasarlanmıştır. Perde, kolon ve kirişler TBDY 2018’e göre minimum sınırları
sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır. Yapıların analizi, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın sonunda analizlerden elde edilen veriler kullanılarak; modellenen yapıların;
hâkim periyodu, yumuşak kat düzensizliği, “taban kesme kuvvetleri - tepe noktası yer
değiştirmesi” grafikleri çizilerek, model yapıların yapısal davranışları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Perdeli Yapı, Perde Yeri Değişimi, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi,
Yapısal Davranış
.
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THE EFFECT OF CHANGING THE AXES OF SHEAR WALLS IN ONE
DIRECTION ON THE STRUCTURAL BEHAVIOR
ABSTRACT
Many regions of our country are under earthquake risk. On the other hand, it is a known fact
that great loss of life and property was experienced in the big earthquakes that occurred in
previous dates. For this reason, it is of great importance that reinforced concrete structures
have sufficient strength and ductility as well as sufficient horizontal shifting rigidity,
especially in terms of earthquake safety. From this perspective; it is necessary to use shear
walls in order to provide sufficient horizontal rigidity to the structures and to ensure that the
structure is less damaged under vertical and horizontal loads. In this sense; under the effect of
earthquake loads, the location of these shear walls in the floor plan is also very important as
the total shear wall cross-sectional area needed.
The aim of this study is; one of the most important parameters determining the behavior of the
building is to investigate the effect of the location of the reinforced concrete shear walls on
the earthquake behavior of the building. In this context, a structure with symmetrical
structural system and geometry and having a total of eight shear walls with dimensions of 300
mm x 5400 mm, four on each side, is considered. All said shear walls on the outer axes of the
building have a cross-sectional area of one percent of the total building area in both
directions. In the same structure, a second type of model was produced by taking into account
the situation of planning the shear walls on the outer axles on the inner axis in only one
direction. By analyzing the different types produced, the effect of this change on the
earthquake behavior of the structure has been investigated. In addition, in this study; model
buildings are five-storey in total, and four different ground floor heights (2.5 m - 3.0 m - 4.0
m and 5.0 m) considering the ground floor can be used as basement or garage, shop or
residence. It is discussed. In this way, a total of eight different models were created. The
models considered in the study were modeled in three dimensions in the SAP 2000 program.
In the program; floors are designed as membranes and shear walls as shell elements. Shear
walls, columns and beams are dimensioned to ensure minimum limits according to Turkish
Earthquake Code-2018. The analysis of the structures was carried out using the Equivalent
Earthquake Load Method.
At the end of the study, using the data obtained from the analysis; modeled structures;
dominant period, soft storey irregularity, "base shear forces - peak displacement" graphs were
drawn and the structural behaviors of model structures were compared.
Keywords: Shear Wall, Shear Displacement, Equivalent Earthquake Load Method, Structural
Behavior
1. GİRİŞ
Türkiye yüzölçümünün ve aynı zamanda nüfus dağılımının büyük bir kısmı deprem kuşağında
yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan insanların çoğu deprem tehdidi ile karşı
karşıyadır. Son yüzyılda meydana gelen depremlere bakıldığında maddi ve manevi kayıpların
etkisi net bir şekilde görülmektedir. Bu yüzden olası bir deprem anında can ve mal
güvenliğinin sağlanabilmesi için, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkelerine olabildiğince
ehemmiyet verilmelidir.
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Yapıların güvenliğini sağlamak maksadıyla, yapıya gelecek yatay yüklere ve zemin
koşullarına uygun, doğru taşıyıcı sistem seçilmelidir. Deprem anında yapıya etkiyen yüklerin,
en kısa yoldan düzgünce temele aktarılabilmesi amaçlanır. Taşıyıcı sistem tasarımında
üzerinde durulması gereken önemli bir konu, düşey ve yatay taşıyıcı elemanların
sürekliliğidir. Aksi taktirde, özellikle kirişlerde ekstra moment ve kesme kuvveti oluşacağı
için bu tür çözümlemelerden kaçınılmalıdır. Güvenli bir taşıyıcı sistem tasarımında bir diğer
husus, sistemin olabildiğince basit ve simetrik olmasıdır. Bu şekilde taşıyıcı sistemin
hesabında yapılan kabullerden dolayı meydana gelebilecek hataların büyümesi engellenmiş
olur. Ayrıca bu sayede, yapının deprem anındaki davranışı, daha doğru bir şekilde
öngörülebilir. Bunların haricinde, taşıyıcı sistem gerekli rijitliğe, dayanıma ve sünekliğe
sahipse, yapı güvenliği sağlanabilmiştir. Ancak, özellikle deprem bölgelerinde sadece
çerçeveli taşıyıcı sistem ile bu şartları sağlamak zor olabilir. Bunun için yapılarda perde
kullanımı oldukça iyi bir çözümdür.
Perdeler yapıya gerekli yatay ötelenme rijitliği ve dayanımın kazandırılmasında büyük fayda
sağlar. Perdeli - çerçeveli sistemler sayesinde hem göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmış olur
hem de yukarda bahsedilen taşıyıcı sistem kusurlarına karşı bir önlem alınmış olur. Perde
kullanımı sayesinde yapıya gelen yatay kuvvetler, büyük oranda perdeler tarafından taşınacağı
için, yapının deprem etkisinde ayakta kalma şansı büyük oranda artar.
Perdelerin, yeterli malzeme özelliklerine ve boyutlara sahip olmasının önemli olduğu gibi
plandaki konumu da, yapının deprem davranışı açısından önemli bir yere sahiptir. Perde
konumunun, taşıyıcı sistemin rijitlik dağılımına etkisi oldukça fazladır. Bu sebeple perdelerin
planda simetrik yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.
1.1 Çalışmanın Amacı
Aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde; betonarme yapılarda, artan bina
yüksekliği ve deprem tehlikesine karşı, taşıyıcı sistem tasarımında yatay ötelenme rijitliği ve
dayanım açısından bazı gerekli önlemler alınmalıdır. Bunu sağlamak amacıyla perdeli
çerçeveli sistemlerin kullanılması oldukça etkili bir yöntemdir.
Perdeler; uzun kenarları doğrultusunda yapıya etkiyen deprem yüklerine karşı yapının
rijitiğini arttırırlar. Deprem anında, yapıya gelen kuvvetlerin büyük bir kısmını karşılayarak,
kısmen veya tamamen göçmenin önlenmesinde büyük fayda sağlarlar. Ancak bu, perdelerin
planda doğru konumlandırılmasıyla mümkün olabilir. Perdeler her iki yönde de eksantriste
oluşturmayacak şekilde ve burulmaya karşı maksimum etki sağlayacak şekilde planda
yerleştirilmelidir. Bu çalışmanın amacı; dış akslarda bulunan perdelerin, bir yönde iç aksa
taşınmasının yapının deprem davranışına etkisini araştırmaktır.
1.2 Çalışmanın Kapsamı
Bu çalışmada yatay yer değiştirmeyi sınırlandırmak amacıyla 300 mm x 5400 mm
boyutlarında I tipi perdeler kullanılmıştır. Modellerin her biri toplam beş katlı olup, her iki
yönde de eşit sayıda ve uzunlukta açıklıklara sahiptir. Yapıların kullanım amacı, konut +
işyeri olarak düşünülmüş analizlerde buna göre yapılmıştır. Planda en dış akslarda bulunan
sekiz adet perdelerden, sadece y doğrultusundaki 4 adet perde, yapının simetrisini
bozmayacak şekilde iç akslara taşınmıştır. Ayrıca, yapıların farklı zemin kat yüksekliklerine
sahip olmasının etkisini incelemek amacıyla; her iki farklı kat planına sahip modeller, dört
farklı zemin kat yüksekliğine (2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 m) sahip olacak şekilde modellenmiştir.
Yapılara diğer düzensizlik etkilerinin dâhil olmaması için, olabildiğince basit, simetrik
modeller oluşturulmuş ve taşıyıcı elemanların kesitleri bina yüksekliği boyunca sabit
tutulmuştur. Yapı analizinde Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmıştır.
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Çalışma kapsamında, modellemeler ve yapılan analizler CSI-SAP2000 programı ile
oluşturulmuştur. Program yardımıyla elde edilen, yapılara ait; periyot, göreli kat ötelemeleri,
taban kesme kuvvetleri ve tepe noktası yer değiştirmeleri gibi veriler sonuç kısmında
karşılaştırılıp yorumlanmıştır.
2. SAYISAL ÇALIŞMA
2.1 Yöntem
Çalışmada, doğrusal bir analiz yöntemi olan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmıştır.
Düşey yükler; kirişlere etki eden duvar yükleri (6,474 kN/m), döşemelere etki eden yükler,
kaplama yükleri (1,46 kN/m2) ve yapının kullanım amacına uygun olarak TS 498’e göre
belirlenen hareketli yük (2,00 kN/m2) olacak şekilde belirlenmiştir. Çalışmada göz önüne
alınan model yapıların konumu, Serdivan Belediyesi Mevkii, tasarım deprem yer hareketi
düzeyi, DD-2 alınarak, ZD yerel zemin sınıfına göre gerekli ivme katsayıları, Türkiye Deprem
Tehlike Haritaları Web Uygulamasından elde edilmiştir. Bu ivme katsayıları (Ss, S1)
kullanılarak, SAP 2000 programına eşdeğer deprem yükü tanımlanmıştır. Deprem yükleri
hem X hem de Y doğrultusunda ±0,05 eksantrisite ile yapıya etki ettirilmiştir. Eşdeğer
Deprem Yükü Yöntemi ile yapılan analizlerde kullanılan veriler Tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 1. Hesaplarda Kullanılan Veriler
Deprem düzeyi sınıfı
DD-2
Konum
Enlem: 40,765091° ; Boylam: 30,361221°
Kullanım amacı
Konut + İşyeri
Yerel zemin sınıfı
ZD
Süneklilik düzeyi
Yüksek
Ss
1,627
S1
0,446
Fs
1
F1
1,854
SDS = Ss x Fs
1,627 x 1 = 1,627
SD1 = S1 x F1
0,446 x 1,854 = 0,827
Taşıyıcı sistem davranış katsayısı, R
6
Dayanım fazlalığı katsayısı, D
2,5
Bina önem katsayısı, ( I )
1
Bu yöntemde, göz önüne alınan (Örneğin: X) deprem doğrultusunda, binanın tümüne etkiyen
toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) VtE(X), azaltılmış tasarım spektral ivmesi
ve yapının deprem hesabına esas ağırlığının çarpılması ile belirlenmektedir (Eşitlik 1):
VtE(X) = mt SaR ( Tp(X) ) ≥ 0,04 mt I SDS g

(1)

Burada 𝑚𝑡 , denklem 4.19’daki binanın toplam kütlesine karşılık gelmektedir. 𝑆𝑎𝑅 (𝑇𝑝 ) ise
binanın hakim doğal titreşim periyodu 𝑇𝑝 ’ ye göre hesaplanmış, azaltılmış tasarım spektral
ivmesini göstermektedir.
𝑚 𝑡 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑚𝑖
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𝑆𝑎𝑒 (𝑇)
𝑅𝑎 (𝑇)

𝑆𝑎𝑅 (𝑇) =

(3)

Burada Sae (T) , DD-2 deprem yer hareketi için belirlenen yatay elastik tasarım spektral
ivmesini, Ra (T) ise Deprem Yükü Azaltma Katsayısını göstermektedir. 𝑆𝑎𝑅 (𝑇) ve 𝑅𝑎 (𝑇)
hesaplanışı aşağıdaki formüllerde gösterilmektedir.

𝑅𝑎 (𝑇) =

𝑅

𝑅

𝑇

𝑇

(T > TB); 𝑅𝑎 (𝑇) = 𝐷 + ( 𝐼 − 𝐷) 𝑇𝐵 (T ≤ TB); 𝑆𝑎𝑒 (𝑇) = [0.4 + 0.6 𝑇 ] 𝑆𝐷𝑆

𝐼

𝐴

(0≤T≤TA)
𝑆𝑎𝑒 (𝑇) = 𝑆𝐷𝑆 (TA≤T≤TB); 𝑆𝑎𝑒 (𝑇) =

𝑆𝐷1
𝑇

(TB≤T≤TL); 𝑆𝑎𝑒 (𝑇) =

𝑆𝐷1 𝑇𝐿
𝑇2

(TL≤T)

(4)

TA ve TB, tasarım ivme spektrumunun köşe periyotları;

𝑇𝐴= 0,2

𝑆𝐷1

𝑇𝐵=

;

𝑆𝐷𝑆

𝑆𝐷1

(5)

𝑆𝐷𝑆

(𝑋)

T, yapının doğal titreşim periyodu, 𝑇𝑝 ’ olup, 6 nolu eşitlikte verilmiştir:

(𝑋)
𝑇𝑃

(𝑋)2

= 2𝜋 (

∑𝑁
𝑖=1 𝑚𝑖 𝑑𝑓𝑖

(𝑋) (𝑋)

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑓𝑖 𝑑𝑓𝑖

1/2

)

(6)

Bu eşitlikte;
(𝑋)

(𝑋)

𝐹𝑓𝑖 i’inci kata etki ettirilen fiktif yükü [kN], 𝑑𝑓𝑖 i’inci kata etki ettirilen fiktif yükten oluşan
yer değiştirmeyi [m], 𝑚𝑖 i’inci kat döşemesinin toplam kütlesini göstermektedir
Eşdeğer deprem yükleri etkisinde her iki yatay doğrultuda, yapıların her bir kat hizasında
yaptığı yer değiştirmeler elde edilmiştir. Nuna göre, katlar arası rijitlik düzensizliği katsayısı
(𝜂𝑘𝑖 ), aşağıda verilen 7 eşitliği ile hesaplanmıştır:
(𝑥)

(𝑥)

(𝑥)

(𝑥)

[𝜂𝑘𝑖 = (Δ𝑖 / ℎ𝑖 )ort / (Δ𝑖+1 / ℎ𝑖+1 )ort veya 𝜂𝑘𝑖 = (Δ𝑖 / ℎ𝑖 )ort / (Δ𝑖−1 / ℎ𝑖−1 )ort ]

(7)

(𝑥)

Burada: Δ𝑖 , X doğrultusunda herhangi bir kolon veya perde için, ardışık iki kat arasındaki
yer değiştirme farkını ifade eden azaltılmış göreli kat ötelemesini ifade eder. ℎ𝑖 ise ilgili katın
yüksekliğidir.

www.istanbulkongresi.org

245

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

2.2 Model Tipleri ve Çalışmanın Kısıtları
Bu çalışmada, SAP2000 programı ara yüzü kullanılarak sonlu elemanlar yöntemi
kullanılmıştır. Perde konumlarının değiştirilmesiyle farklı kat planlarına sahip iki farklı tipte
modeller oluşturulmuştur. Yapı modellerinde, döşemeler membran olarak tanımlanmıştır.
Buradaki amaç; hesabı kolaylaştırmak ve döşemelere gelen yüklerin doğrudan kirişlere
aktarılmasını sağlamaktır. Perdeler ise Shell (Thin) olarak tanımlandıktan sonra boyutlarına
göre, bir parçanın kenarı 0,50 m - 0,75 m aralığında olacak şekilde meshlenmiştir. Kirişler ve
kolonlar çubuk eleman olarak modellenmiştir. Yapının bütün katları için rijit diyafram kabulü
yapılmıştır. Çalışmada modellenen yapılara ait; malzeme, boyut gibi parametreler Tablo 2’de
gösterilmiştir:
Tablo 2. Sayısal Çalışmada Kullanılan Veriler
Beton sınıfı
C25
Donatı sınıfı
B420C
Kiriş kesit boyutları (mm x mm)
300 x 500
Kolon kesit boyutları (mm x mm)
500 x 500
Perde boyutları (mm x mm)
30 cm x 540 cm
Kolon donatıları
Boyuna donatı: 10 Φ 18, Etriye : Φ8/10
Kiriş donatıları
2 Φ 12 üstte, 4 Φ 12 altta
Döşeme kalınlığı (mm)
120
Zemin kat yükseklikleri
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m / 5,0 m
Normal kat yüksekliği
3,0 m
Kat adedi
Zemin kat + 4 Normal Kat
X ve Y yönündeki açıklık adedi
6/6
Bütün aksların açıklıkları
5,10 m
Bu çalışmada oluşturulan farklı tiplerin kat planları ve zemin katı 3,0 m olan modeller için üç
boyutlu görseller Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir:

Şekil 1. Tip 1 Yapı Modeli
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Şekil 2. Tip 2 Yapı Modeli
3. SAYISAL SONUÇLAR
Sap2000 programı ara yüzü yardımıyla üç boyutlu modellenen iki farklı yapı tipi için, Tablo 1
ve Tablo 2’de tanımlanan veriler kullanılarak yapılan analizlerin sonuçları Tablo 3’te
verilmiştir:
Tablo 3. Analiz Sonuçları
Parametre Tipler
Tip 1
hzemin (m)
2.5
10317.97
V (kN)
0.073104
Δ (m)
14.5
H (m)
35606.77
W (kN)
2.955521
ηki
0.452243
T (s)

3
10062.45
0.079694
15
35768.44
3.046371
0.476746

4
9436.324
0.091977
16
36128.27
3.266377
0.527535

5
8660.972
0.102813
17
36502.62
3.517942
0.580716

Tip 2
2.5
10270.34
0.07714
14.5
35606.77
2.96898
0.459113

3
9950.487
0.082795
15
35768.44
3.063172
0.492243

4
9271.372
0.093428
16
36128.27
3.238523
0.543722

5
8522.17
0.103695
17
36502.62
3.470597
0.597855

0.289775 0.281322 0.261189 0.23727 0.288438 0.278192 0.256624 0.233467
0.005042 0.005313 0.005749 0.006048 0.00532 0.00552 0.005839 0.0061

V/W
Δ/H

Tabloda verilen parametrelerin anlamları şöyledir:


V: Taban Kesme Kuvveti (kN)



W: Bina Toplam Ağırlığı (kN)



𝚫: Tepe noktası maksimum Yer Değiştirmesi (mm)



Ƞ ki: Rijitlik Düzensizliği Katsayısı



H: Bina Toplam Yüksekliği (m)



T: Birinci Doğal Titreşim (Hâkim) Periyodu (s)
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Tablo 3’ te sunulan sonuçlar ışığında, çalışmada göz önüne alınan iki farklı tipteki yapısal
modellerin analiz sonuçlarının, zemin kat yüksekliği ile birlikte değişimleri aşağıdaki
grafiklerde gösterilmiştir (Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5).

Şekil 3. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Kesme Kuvveti Taşıma Kapasitesi Değişimi

Şekil 4. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği-Periyot Değişimi

Şekil 5. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği- ƞki Değişimi
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER
Analiz sonuçları karşılaştırıldığında; çalışma kapsamında incelenen yapıların hâkim periyodu,
perde yerleşimi değişiminden az da olsa etkilendiği görülmektedir. Zemin kat yüksekliğinin
2,5 m olduğu yapılar incelendiğinde Tip 1 modeli ile Tip 2 modeli arasında, hakim periyot
bakımından neredeyse fark olmadığı ancak zemin kat yüksekliği arttıkça, bu farkın giderek
belirginleştiği görülmektedir. Bununla beraber incelenen modellerdeki bütün periyot
değerlerinin Tip 2 modelinde, Tip 1 modeline göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Yumuşak kat düzensizliği ve tepe noktası yer değiştirmeleri bakımından sonuçlar
irdelendiğinde, Tip 2 modelindeki yer değiştirmelerin bütün farklı zemin kat yüksekliklerinde
Tip 1’den fazla olduğu görülmektedir. Yumuşak kat düzensizliği ise; zemin katın 2,5 ve 3
olduğu durumlarda, Tip 1’e göre Tip 2’de daha fazla çıkmıştır. Ancak zemin katın 4m ve 5m
olduğunda bu durumun tam tersi olduğu anlaşılmaktadır.
Kat kesme kuvvetlerinde ise taşıma kapasitesi bakımından sonuçlar karşılaştırıldığında ise;
zemin kat yüksekliği 2,5 metre olan modellerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin
Tip 2 modelinde daha yüksek olduğu, ancak diğer zemin kat yükseklikleri durumunda Tip 1
modelinde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
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HAFİF ÇELİK BİNALARDA DUVAR, TESİSAT VE ÇATILARININ İNCELENMESİ
Doç. Dr. Varol KOÇ
OMÜ Müh. Fak., İnş. Müh. Böl., Samsun, Türkiye
ORCID: 0000-0003-4810-3845
ÖZET
Hafif çelik taşıyıcı sisteminin düşey elemanları olan duvarlar; dikmeler, diyagonaller, çelik
şerit ve/ veya masif yatay elemanlarla oluşturulan boyunduruklar ve her iki yüzeyinde
bulunan taşıyıcı kaplamalar ile bir bütün olarak çalışır. Düşey taşıyıcılar, her sistem ve yapıda
olduğu gibi yatay ve düşey yüklere karşı en önemli taşıyıcı elemanlardır. Hafif yapıların bir
yatay yük olan depreme karşı iyi davranış sergilemelerinde, düşük kütlelerine ek olarak, tüm
duvarların rijit paneller olarak depreme karşı koymasının da etkisi vardır. Öyle ki bu rijit
paneller, bir çok elemanın vidalı- cıvatalı birleşimler gibi süneklik sağlayan birleşim araçları
ile birleştirilmeleri ve her parçanın birleşim yerlerinde enerji tüketimi sağlaması sayesinde
aynı zamanda yapının sünek olmasını da sağlar. Böylece hafif çelik yapıların duvarları,
betonarme perde duvarları ile başarılamayacak bir düzeyde, sünek davranış ile enerji tüketme
kabiliyetini, yatay yüklere karşı rijit davranabilme bütünlüğü ile birlikte sergiler. Bununla
birlikte yine düşük kütlesi ve geniş ve hafif panel yüzeylerinin rüzgardan çok etkilenmesi
nedeniyle, yine bir yatay yük olan rüzgara karşı, iyi bir davranış sergileyemez. Özelde
panellerin genelde hafif çelik yapının rüzgara dayanımını artırma yönünde daha çok çalışma
yapmak gerekmektedir. Aynı zamanda rüzgar etkisi, hafif çelik yapıda ciddi akustik
problemlere de sebep olabilmektedir. Aynı problemler, yapının içinden geçmesi nedeniyle
tesisatlar için de fazlasıyla geçerlidir. Bu nedenle özellikle akustik yalıtım yapının tesisat
bölgelerinde daha da önem kazanır. Rüzgar etkisi aynı zamanda hafif çelik yapıların çatıları
için de büyük problemdir. Bu çalışmada tüm bu konular ve etkileşimler, geniş bir literatür
taramasıyla özetlenip, gerektiğinde öneriler sunularak, özellikle Türkiye’de fazla bir geçmişi
ve yaygınlığı olmayan hafif çelik yapılar ile ilgili literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Hafif çelik yapılar, rüzgar etkisi, tesisat uygulamaları, panel oluşturma,
hafif çelik çatılar

INVESTIGATION OF WALLS, INSTALLATION AND ROOFS IN LIGHT STEEL
BUILDINGS
ABSTRACT
It works as a whole with walls, posts, diagonals, yokes formed by steel strips and / or massive
horizontal elements, which are the vertical elements of the light steel carrier system, and the
carrier coatings on both surfaces. Vertical carriers are the most important bearing elements
against horizontal and vertical loads, as in every system and structure. In addition to their low
masses, the earthquake resistance of all walls as rigid panels also has an effect on the good
behavior of lightweight structures against earthquakes, which is a horizontal load. So much so
that these rigid panels also ensure that the structure is ductile, thanks to the combination of
many elements with joints that provide ductility such as screw-bolt joints and provide energy
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consumption at the joints of each part. Thus, the walls of light steel structures exhibit the
ability to consume energy with ductile behavior, together with the integrity of being rigid
against horizontal loads, at a level that cannot be achieved with reinforced concrete curtain
walls. However, it cannot exhibit a good behavior against wind, which is also a horizontal
load, because of its low mass and large and light panel surfaces are very affected by the wind.
In particular, it is necessary to do more work to increase the wind resistance of the light steel
structure of the panels in general. At the same time, wind effect can cause serious acoustic
problems in light steel structure. The same problems are more than valid for installations as
the structure passes through it. For this reason, acoustic insulation becomes even more
important in the installation areas of the building. Wind effect is also a big problem for the
roofs of light steel structures. In this study, all these issues and interactions were summarized
with a large literature review, and suggestions were given when necessary, and it was aimed
to contribute to the literature on light steel structures, which do not have much history and
widespread use in Turkey.
Keywords: Light steel structures, wind effect, installation applications, creating panels, light
steel roofs

1. Giriş:
Hafif çelik bina duvarları, özel ve kasıtlı imal edilmiş yer değiştirebilir bazı iç duvarlar hariç,
taşıyıcıdır. Soğukt aişlem görmüş pazslanmaz çelik sacdan yapılan profiller genelde 60 cm
aralıklar ile dikme olarak kullanılarak duvar taşıyıcı iskeltini oluşturur. Gerekli durumlarda
diyagonel ve/ veya yatay destek profilleri ya da çelik şeritler ile bütünlük sağlanır. Bu sitemin
eleman aralarına yalıtım katmanları, 2 dış yanına da kaplamalar teşkil edilir. Kontrplak türü
kaplamalar ile birlikte iskelet sistem bir bütün halinde çalışarak yatay ve düşey yüklere karşı
taşıyıcılık sergiler. Dolayısıyla yığma yapı sistemlerde olduğu gibi, duvarlar taşıyıcı
özelliklerdedir [1]. Tü katlardaki duvar diklemelri ve döşeme kirişleri düzgün çerçeveler
oluşturacak şekilde birleştirilip düzenlenir. Bu sebeple aks çakışımları ve dik kesişimleri
önemlidir. Böylece ekstra eksantriste ve ikinci mertebe momementleri ile karşılaşmadan
binaya gelen yüklerinm temele aktarımı sağlanır. Duvarların yalıtımında özellikle yangın
yalıtımına dikakt edilmelidir zira duvarlar aynı zamanda olası yangınlara karşı yangının
yayılmasını önleyici yangın bariyeri görevini de görebilmelidir. Ayrıca hafif çelik gibi yangın
dayanımı düşük malzemeden yapılmış taşıyıcı duvar elelemanlarının dayanımını
kaybetmemesi gerekir [2]. Şekil 1’de gösterildiği üzere, iki duvarın köşe yaptığı bölümde en
az üç, üç duvarın kesiştiği yerde ise en az dört dikme kullanılmalıdır (Şekil 1). Tüm bu
birleşimler geliştirilmiş ahşap sistemlerde de benzer şekilde yapılır. [3, 4]
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Şekil 1. Hafif çelik duvarların taşıyıcı sistemi, köşe ve kesişim birleşimleri [5] [6]
Hafif çelik sistemlerde tesisat montaj maliyeti, diğer sistemlere nazaran %40’ a varan
oranlarda azalmaktadır. Bu azalmanın etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için, bina yapımının
her aşamasını kapsayan detaylı bir planlama yapılmalıdır. Tesisatın geçtiği bölümlerin
montajı tamamlanmış olarak fabrikadan şantiyeye getirilmesi maiyeti azaltıp hızı artır [7].
Çatı sistemi de, tavan kirişleri ve mertekler ile mahyalardan veya direk fabrika ve atölyede
tamamlanmış makaslardan oluşturulmaktadır. Merteklerin, izdüşümleri tavan kirişleri ile
paralel olacak şekilde yerleşimi önemlidir. Merteklerin alt ve üst başlıkları sürekli döşenecek
C elemanlar ile desteklenmelidir. Desteklemede kirişlere paralel kuşaklamalar da
kullanılabilir. Çatı boşlukları için kasnak kirişine dört köşebent ile sabitlenmiş boyunduruk
desteği oluşturulmalıdır [5].
2. Duvar imalatı:
Hafif çelik yapıların betonarme temeline, üst bina sistemi, duvarlarından blonlarla ankre
edilmelidir. Profil ve korniyerlerle desteklenen bu ankraj sistemi saesinde binanın rüzgar ve
deprem etkileri ile dönme ve devrilmesi engellenir. Snkre işlemi duvar alt başlık profilleri ile
temel betonu arasında yapılır (Şekil 2) [6]. Duvarlar, yanal ve diyagonal stabilite bağlantıları
ile desteklenmelidir. Yatay yüklere karşı duvar rijitliği sağlayan, geleneksel ahşap sistemlerde
payanda olarak yapılan duvar destekleri, hafif çelik ve geliştirilmiş ahşap sistemlerde
diyagonaller ile yapılır [8]. Duvar dikmelerinin orta noktalarından duvar kirişleri ya da yanal
bağlantılar veya boyunduruklar geçirilerek düşey yükler altında dikme burkulma boylarını
azaltıp yatay yükler altında da dikme profilelrinin başlıkalrının dönmelerini önler. Duvar iki
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yüzeyindeki kaplamalar da aynı destekleri sağlayarak duvar bütünselliğini ve rijitliğini artırır
(Şekil 2).

Şekil 2. Duvar-Temel [5] ve Diyagonal stabilite [6] [9] bağlantıları

Dikmelerin orta yüksekliklerinden, döşeme kirişlerinde de yapıldığı üzere, masif sabitleme
yapılabilir. Masif eleman olarak alt ve üst başlıklarda da kullanılan ray profili parçası
kullanılabilir. Masif sabitleme yanında ya da tek olarak çelik şeritlemeler de kullanılır. Bu iki
eleman da, bir çeşit, klasik ahşap sistemlerde kullanılan boyunduruk görevi görür. Dikmelerin
diyagonal, masif yatay elemanlar ve kaplamalar ile desteklenmesi, geliştirilmiş ahşap
sistemlerde de benzer olarak kullanılır [3, 9, 10]. Duvar kaplamaları en az 16 ya da iki
katmanlı olarak 12’ şer mm.’ lik kalınlıklara sahip olmalıdır (Şekil 3).
Hafif çelik sistemlerde duvar iskeletinin tamamlanmasının ardından taşıyıcı kaplama yapılır.
Bu kaplama içten de dıştan da yalıtılmış ve iç- dış kaplamalar ile kaplanmış olacağından,
hiçbir şekilde sonradan görünmez. Yapı iç- dış duvarlarının tüm iç yüzeyleri iç, dış yüzeyleri
de dış kaplama malzemeleri ile kaplanır. Son olarak yapının tüm dış yüzeyleri son kaplama ile
kaplanır [3, 10]. Taşıyıcı kaplamaların deneysel olarak yeterli eğilme dayanımına, dış etkilere
dayanıklılığa, kesilme ve sabitleme kolaylığına sahip olması istenir. Ayrıca nakliye ve montaj
etkilerine karşı mukavim olabilmeli ve yeterli kütleye sahip olmalıdır. Bu sınır değerlerler
yönetmelik ve standartlara uygun olmalıdır. Taşıyıcı kaplama olarak kontraplak
kullanılacaksa, en az 8- 10 mm kalınlıkta olmalıdır. Diğer bir kaplama türü olan OSB de en az
8- 11 mm kalınlığa sahiptir [11]. İç kaplamalar iç mekanların bitmiş yüzeylerini oluşturur ve
yangın ve geçirimsizlik yalıtımlarını yapma imkanı sağlar. Alçıpan, mdf, plywood, sunta ve
çimentolu sunta levhalar ile ahşap lambriler iç kaplama olarak kullanılabilir. Hafif çelik
sistemlerde duvarlar genelde taşıyıcı özellik taşımakla birlikte özellikle taşıyıcı olmayan ve
istenildiğinde yeri değiştirilebilen iç duvarlar yapmak da mümkündür. Tüm duvar türlerinde
kapı ve pencere boşluklarının dikmelerle ilişkisi Şekil 4.’de gösterilmiştir.
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Şekil 3. Duvar taşıyıcı kaplaması [11] ve yüzeylerde ikişer katmanlı olarak yapılan 12
mm.’lik konturplaklar ve arada yalıtım malzemeleri ile oluşturulan kompozit taşıyıcı
duvar [12]
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Şekil 4. Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan duvarlarda kapı ve pencere oluşturma [6]
Hafif çelik binalarda bağlantılar mafsallıdır. Deprem ve rügar yüklerine karşı, dikmeler arası
yatay elemanlar binaya rijitlik vermekte ve aynı elemanlar basınç yükleri altında dikme
burkulmalarını azaltmaktadır. Kısmi ya da genel yapılan dikmeler arası diyagoneller de yatay
rijitliği önemli ölçüde artırır (Şekil 5). Diyagonellerin kesikli aralıklı ya da kısmi yapılma
zorunluluğu, kapı ve pencere boşlukları gibi duvarlarda boşluk açma zorunluluğundna
kaynaklanır. Benzer şekilde döşeme kirişleri arasına yapılan kuşak, kayıt ve diyagoneller,
deprem etkilerinde rijit diyafram olarak çalışacak döşemenin kapasitesini artırır.

Şekil 5. Duvarlarda ve döşemelerde kayıt- kuşak ve çaprazlamalar [12]
3. Tesisat Sistemleri:
Hafif çelik binalarda tesisat delik, boşluk ve kanalları, genelde fabrikada duvar, dikme, kiriş
ve döşemelerde gerekli yer ve ebatlarda oluşturulmuş olarak hazırlanır. Böylece şantiyede
işçilik ve süre tasarrufu sağlanır (Şekil 6). Tesisatlarda oluşacak sorunların giderilmesi için de
bu tür hazır kanallar büyük avantaj sağlar. Betonarme yapılarda olduğu gibi kırma işlemleri
gerekmez. Hafif çelik binalarda ses, yangın ve elektrik yalıtımı, malzemenin özelliğinden
dolayı, diğer yapılara oranla çok daha önemlidir. Kablo ve kanalların taşıyıcı sistem hafif
çelik elemanlar ile teması yalıtım malzemeleri ile önlenmelidir. Elektrik tesisatı, betonarme
yapılarda da olduğu gibi, plastik borulardan geçirilmelidir. Aynı kanaldaki elektrik ve telefon
kabloları arasında temsa olmamalı, yalıtım uygulanmalıdır (Şekil 7). Kaçak akım rölevesi ve
afet sonrası elektiriği kesecek sigortalama sistemi mutlaka uygulanmalıdır [2] .
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Şekil 6. Dikey ve yatay tesisat yerleştirimi ile panel ve montajı [5]

Şekil 7. Çephe duvarı ile döşemenin içinden geçen tesisat kanalı ile elektrik- telefon
kanalları [13]
4. Çatı uygulamaları:
Çatılar zati ve kaplama yükleri yanında atmosferik etkilerden de etkilenir [14]. Mimari
formuna göre beşik, sundurma, kırma, fener gibi çeşitleri olan çatılar, eğimlerine göre düz,
eğimli, dik; makas sisteminin mesnetmenmesine göre oturma ve askılı, taşıyıcı sistem
malzemesine göre de betonarme, öngerilmeli, çelik, hafif çelik, ahşap gibi sınıflara ayrılır.
Ahşap çatılar ile hafif ve normal çelik çatılar, makas sistemleri olarak belirgin farklılık
göstermez. Çatı sistemlerinin hızlı kurulması açısından ahşap, çelik ve hafif çelik çatılar
avantaj sağlar. Ancak üç türünde hafif olması, rüzgara karşı korunumlu olmalarını gerektirir.
Bu türlerden en hafifi olan hafif çelik çatı sistemleri, aynı zamanda en hızlı kurulan ancak
rüzgara karşı en hassas olan sistemdir. Yüksek ve rüzgarlı yerlerde ugulanması ve korunumu
özellikle çok dikkat gerektirir. Mertekler, makaslar, çatı panelleri gibi bileşenlerden oluşur.
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Şekil 8. Hafif Çelik yapı sistemi örneği [5], mertek ile tavan kirişi ve mertek- kasnak
kirişi birleşim bağlantularının detay örnekleri [6], çatıda havalandırma aydınlatma
boşluğu için eleman düzenlenmesi [6]
Tavan kirişleri, altlarındaki duvarların dikmeleri ile direk bağlantılı olmalıdır. Bu durum,
diğer katların döşeme kirişleri için de geçerlidir. Böylece duvar dikmeleri ile döşeme kirişleri
kendi içlerinde çok katlı çerçeve düzlemleri oluşturmuş olur. Tavan kirişlerinin kesit ve
açıklıkları, çatı ağırlığı, kar- rüzgar etkileri ve tavan arası yaşam formunun olup olmayacağı
durumlarına göre belirlenir. Standartlarda verilen aralık değerleri alınarak bulunan bu açıklık
ve kesitlerin hesaplamalar ile tespit ve kontrolü de yapılabilir. Tavan kirişlerinde de, döşeme
kirişlerinde olduğu gibi, destekleme elamanlarının kullanılması gerekir. Tavan kirişlerinin alt
başlıkları, çelik şeritler ile veya tavan kaplama malzemeleri ile desteklenebilir. Üst başlıkları
da, C ve ray profilleri ile veya çelik şeritlerle, kirişlere dik olarak desteklenmelidir [3].
Çatı mertekleri de, tavan kirişleri ile aynı düzlemde düzenlenerek, tüm elemenların kendi
içinde katlı çerçeve oluşturma prensibine sadık kalınmalıdır. Hesaplamaları ve çatı yükseklik
ve açıklığının gerektirmesi durumunda, merteklere payanda desteği verilerek mertek
açıklıklarının küçülmesi sağlanabilir. Eğimli dikme de denebilecek bu elemanlar, en fazla 2,4
m uzunluğundaki C hafif çelik profilleri ile düzenlenebilir. [3, 10] Mertekler tepe noktalarında
köşebentler vasıtasıyla birleştirilerek mahyalar oluşturulur. Mahya aşığı ise, C ve ray profilleri
ile oluşturulur. Çatı elemanlarında ve tavan kirişlerinde boyca uzatmaya yönelik eklemeler
yapılmamalıdır. Gerekli durumlarda tavan kirişi eklemeleri, dikme mesnetleri üzerine gelen
noktalarda yapılmalıdır (Şekil 9). Çatı boşlukları da, duvar ve döşeme boşukları gibi, boşluk
çevresindeki kenar elemanlar ve kasnaklar çiftli profilden yapılacak şekilde oluşturulmalıdır.
[3,10]
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Hafif çelik sistemlerde, fabrikada hazırlanmış prefabrik makaslar direk şantiyeye getirilerek
tavan üzerine makas makas yerleştirilerek hızlı şekilde çatı yapmak mümkündür. Hafif çelik
elemanalrdan müteşekkil olduğu için basit vinç sistemleri ve insan gücü ile montajı da kolay
olmaktadır. Çatı makası kesit yüksekliği, yaklaşık olarak bina genişliğinin 1/4‘ü olarak
alınabilmektedir. [9] Bir çatı makası perspektif örneği Şekil 9.’da sunulmuştur. Çatı
makasında üst çubuklar merteklerden, alt çubular tavan kirişlerinden müteşekkil olup, makas
dikmelerine destek veren diyagoneller de (payanda ve gergiler) destek elemanı olarak
kullanılır.

Şekil 9. Tavan kirişi boy uzatma detayı [3], perspektif çatı ve makas sistemi örneği [9]
5. Sonuç ve Öneriler:
Hafif çelik yapım sistemleri, ilk kullanılmaya başlandığı andan itibaren, geliştirilmiş ahşap
sistemler örnek alınarak uygulanmıştır. Günümüzde bir binanın farklı bölümlerinde, birbiriyle
uyumlu ve aynı çalışma prensiplerine sahip olan bu iki sistem de birlikte kullanılabilir. Zaten
genelde taşıyıcı dikmelerin hafif çelikten, duvar- döşeme kaplamalarının ahşap panellerden
yapılıyor olması, bu iki malzemenin birlikte kullanımına bir örnektir. Bununla birlikte gerekli
bölümlerde klasik çelik profiller kullanılarak sistemin daha yüksek ve çok katlı, ve geniş
açıklıklı oluşturulması mümkün olabilir. Uygulanacak mimari tasarım, uygulanacağı bölgenin
deprem, rüzgar ve iklim- coğrafya koşulları, bu üç malzemenin nasıl ve hangi elemanlarda
kullanılacağına yönelik tercihleri şekillendirebilir. Örneğin dış duvar ve kaplamalar
geliştirilmiş ahşap sistem ve malzemeleri ile yapılırken iç duvar ve döşemeler hafif çelik
sistem ve malzemeleri ile yapılabilir. Bunun tam tersi de duruma göre tercih edilip
hesaplanarak mukayese edilip uygun olan kombinasyonlar uygulanabilir. Bina sisteminin dış
dört köşesinden ve ya iç çekirdek bölümünden klasik çelik eleman destekleri uygulanabilir.
Hatta döşeme ve duvar kaplamaları olarak beton ya da betonarme paneleler ile sistemde
bilinçli olarak kütle artımı sağlanıp rüzgarlı bölgelerde ve çok katlı yapılarda hafif çelik
sistem kullanımı mümkün hale getirilebilir.
Tüm bu alternatiflerin yanında, döşeme ve duvarlarda sadece dikme ve kiriş olarak kullanılan
hafif çelik malzemesi, farklı formlar verilmiş panel levhalar olarak da tercih edilebilir. Bu
durumda malzeme sarfiyatı ve kütle artacak ama daha çok katlı, yüksek ve geniş açıklıklı
hafif çelik sistemler yapma imkanı doğacaktır. Bu imkanı iyi kullanmak için hafif çelik
levhalara verilebilecek formlar üzerinde analitik, simulatif ve deneysel çalışmaların yoğun bir
şekilde devam etmesinde fayda olacaktır. Ayrıca metalurji mühendisliğinin çalışmaları ile
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daha yüksek dayanımlı, soğukta şekil verilebilir ve hafif çelik malzeme üretimleri
geliştirilebilir.
Özelde hafif çelik, genelde çelik yapılarda blon, civata, vida gibi birleşim elemanlarının yaylı
sistemler ile desteklenmesi ve/veya enerji sönümleyici rondela ya da sargı elemanları ile
geliştirilmesi, bu yapıların sünek davranışını artıracaktır. Bu konular üzerinde de yaygın
deneysel ve teorik çalşmalar yapılmalıdır.
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DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINA UYMAYAN BİNALARIN TESPİTİ
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ORCID: 0000-0003-4810-3845
ÖZET
Düşük beton kalitesi ve beton yerleşim sorunları ile yetersiz veya yanlış donatı detaylandırma
uygulamaları yanında, temel tasarım kriterlerine uyulmadan inşa edilmiş yapılar, görece
olarak düşük büyüklükteki depremlerde bile ağır hasar görüp yıkılabilmektedirler. Örneğin
planda çerçeve akslarının düzensiz kurgulanmış olması, yatay deprem yüklerinin düşey
taşıyıcılara iletiminin dengesiz olmasına yol açar. Kolon kesitlerinin çokgen olması, kiriş
birleşim bölgelerinin deprem etkisi altındaki davranışının belirsizliğini artırır. Perde ve kolon
güçlü yönlerinin çoğunlukla binanın bir kenarına paralel tutulması, yapıyı yatay yükler altında
tek yönde rijit davranışa sürükler. Tüm bu uygulamalar, taşıyıcı sistem tasarımının deprem
etkileri değil, mimari, estetik ve fonsiyonellik göz önüne alınarak yapıldığının göstergeleridir.
Bu türden bina düzensizlikleri, binanın deprem davranışını önemli ölçüde değiştirip
kötüleştirmekte, taban kesme kuvvetlerini büyültmekte, yapsal taşıyıcılık kapasitelerini
azaltıp, hasar seviyelerini arttırmaktadır. Bina deprem yönetmeliğinin izin verdiği ölçülerde
düzensizliğe sahip binalar, düzenli binalardan daha kötü, düzensiz binalardan daha iyi analiz
sonuçlarına sahip olmaktadırlar.
Depremde, yatay kuvvete paralel genişlikleri büyük olduğu için döşemeler rijit bir diyafram
olarak çalışıp deprem kuvvetlerini kirişlere, oradan da düşey taşıyıcılara aktarır. Ancak binada
veya kat içinde döşeme rijitliklerinin farklı olması, deprem yüklerinin düşey elemanlara
dengesiz dağıtımına yol açar. Özellikle döşeme boşlukları ebat olarak büyükçe veya adet
olarak fazlalaştıkça peryot ve taban kesme kuvvetleri ile deprem güvenliği azalmaktadır. Bu
durumlar, ikinci mertebe değerlerini büyüterek binaların deprem performansını azaltmaktadır.
Ayrıca artan donatı ihtiyacı ve kiriş- kolonlarda kesit artırımına yol açabilmeleri nedeniyle
binada döşeme boşluk oranları arttıkça kaba inşaat maliyeti de artmaktadır. Tüm bu
olumsuzluklar, yapının planda ve cephede boşluklu ve düzensiz yapılmasının
sonuçlarındandır. Benzer şekilde, depreme dayanıklı düzenli bir tasarım için, kirişlerin
temasta oldukları yüzeydeki kolon ya da perde duvar genişliğinden daha geniş olmaması,
planda ve cephede aynı aks ile aynı kesit genişlik ve yüksekliğinde devam etmesi gerekir.
Benzer şartlar, yatay taşıyıcılardan daha kritik bir öneme sahip olan kolon ve perde duvarlar
için de, fazlasıyla geçerlidir. Ayrıca taşıyıcı sistemin bir parçası olmayan dolgu duvarlar,
deprem etkileri altında çerçevelere rijitlik sağlamaktadır. Bu sebeple, dolgu duvarları,
çerçevede güçlendirme yapmadan rasgele kaldırılarak binada yumuşak kat ya da bölüm
oluşmasına izin veremek de, düzensizlikler arasında gösterilmektedir.
Bu çalışmada, tüm bu ve literatürdeki benzer düzensizlikler, Samsun ilindeki mevcut binaların
belli bir bölümünün incelenmesi ile ortaya konmaya çalışılmış, mimari tasarımda depreme
dayanıklı yapı kavramına aykırı olabilecek düzensizlik tercihlerinin hangilerinin daha çok
olduğu, ve düzensiz binaların toplam binalar arasında ne oranda olduğu belirlenmeye
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Depreme dayanıklı yapı tasarımı, bina düzensizlikleri, Betonrme yapılar,
Deprem davranışı, Gözlemsel inceleme
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DETERMINATION OF BUILDINGS THAT DO NOT COMPLY WITH
EARTHQUAKE RESISTANT STRUCTURE DESIGN
ABSTRACT
In addition to poor concrete quality and concrete settlement problems, insufficient or incorrect
reinforcement detailing applications, structures built without complying with the basic design
criteria can be severely damaged and demolished even in relatively low-magnitude
earthquakes. For example, the irregular design of the frame axes in the plan causes the
transmission of horizontal earthquake loads to vertical carriers to be unbalanced. The polygon
of the column sections increases the uncertainty of the earthquake behavior of the beam joints.
Keeping the reinforced concrete wall and column strengths mostly parallel to one side of the
building drives the structure to rigid behavior in one direction under horizontal loads. All
these applications are indications that the structural system design is made taking into account
the architectural, aesthetics and functionality, not earthquake effects. Such building
irregularities significantly alter and worsen the earthquake behavior of the building, increase
base shear forces, decrease structural bearing capacities and increase damage levels. Buildings
with irregularities to the extent permitted by the building earthquake regulation have worse
analysis results than regular buildings and better analysis results than irregular buildings.
In earthquakes, floors work as a rigid diaphragm because their width parallel to the horizontal
force is large and transfers the earthquake forces to the beams and from there to the vertical
carriers. However, the different slab stiffness in the building or within the floor causes the
unbalanced distribution of earthquake loads to vertical elements. Especially as the floor gaps
increase in size or number, the period and base shear forces and earthquake safety decrease.
These situations increase the second order values and decrease the earthquake performance of
the buildings. In addition, due to the increasing need for reinforcement and the increased
cross-section of beams and columns, the rough construction cost increases as the slab void
ratios increase in the building. All these negativities are the results of the construction of the
building with gaps and irregularities in the plan and facade. Similarly, for a regular
earthquake-resistant design, the beams should not be wider than the column or curtain wall
width on the surface they are in contact with, and should continue at the same cross-section
width and height with the same axis on the plan and facade. Similar conditions are extremely
valid for columns and shear walls, which are more critical than horizontal beams. In addition,
infill walls, which are not a part of the carrier system, provide rigidity to the frames under the
effects of earthquakes. For this reason, it is also among the irregularities to allow the
formation of soft floors or sections in the building by removing the infill walls randomly
without strengthening the frame.
In this study, all these and similar irregularities in the literature have been tried to be revealed
by examining a certain part of the existing buildings in Samsun province, which are the most
irregularities in architectural design that may be contrary to the concept of earthquakeresistant buildings, and to determine the ratio of irregular buildings among the total buildings.
Keywords: Earthquake resistant building design, building irregularities, Reinforced concrete
structures, Earthquake behavior, Observational investigation
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1. GİRİŞ:
Özelde Türkiye’de genelde Dünyadaki özellikle yeni veya az gelişmiş ülkelerde, deprem
etkileri altında olumsuz dvranışlara neden olabilecek mimari tasarımlar sıklıkla tercih
edilebilmektedir. Bunun en büyük nedeni, mimari tasarımda önceliğin deprem güvenliğine
değil, arazi durumunu en iyi şekilde kullanabilecek ve imar kanun ve yönetmeliklerini tasarım
yolu ile aşarak yapı sahibine ekonomik kazanç sağlayabilecek binalar yapabilme isteğidir.
Mimari tasarımlarda ekonomi, kullanım ve estetik öncellenmekte, depreme karşı güvenliğin
gerekirse bir şekilde mühendislik hesaplama ve uygulamaları ile aşılabileceği
düşünülmektedir. Örneğin Elazığ ili kapsamında binalardaki mimari düzensizliklerin tespitine
yönelik hızlı değerlendirme için gözlemsel inceleme ile yapılan saha çalışmalarında hasar
gören binaların % 39’ unun düzensiz planlara sahip olduğu söylenmiş, hasarlı binaların
%90’ının 1975- 1998 yılları arasında yapılmış olduğunun belirlenmiştir. Hasarlı yapılarda en
çok karşılaşılan düzensizliğin kapalı çıkmalar olduğu belirtilmiştir. Mevcut eski ve yeni
binalarda bu tarz çıkmaların çok yaygın olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca özellikle eski
binalarda uzun balkonların ve balkon kenarında nispeten yüksek kokuluk görevi gören parapet
duvar örmelerinin yaygın olduğu belirtilmiştir. Tespitlere göre, diğer yaygın düzensizlik şekli,
zayıf ve yumuşak kat düzensizlikleridir. Yapılan çalışmaya göre balkon şeklinde yapılan
çıkmalar % 90- 95, ağır çıkmalar % 70- 75, yumuşak- zayıf katlar % 40- 45, kısa kolonlar %
10- 15 civarındadır. Ayrıca bitişik nizam yapılaşma % 62 civarında olup bunların % 43’ ünde
kat döşeme seviyelerinin farklı olduğu vurgulanmıştır [1].
Bitişik nizam yapıların deprem altında birbirlerine yapabilecekleri çekiçleme etkisinin
büyüklüğü, yapı yükseklikleri ve derz mesafeleri ile ilişkilidir. Ayrıca depremin yatay
bileşeni, zemin ve temel durumları yanında, yapıların enerjiyi, donatı detaylandırılması ve
betonarme sistemin bölme duvarlarla ilişkileri vasıtasıyla sönümleme kabiliyeti de
oluşabilecek hasarın şiddetini etkiler. Tüm bu parametrelerin değiştirebildiği çekiçleme
etkisini, ayrık nizam yapılaşma ile ya da bitişik nizam yapılarda uygun derz mesafeleri
bırakarak azaltmak veya yok etmek mümkündür [2].
Düzgün geometrili yapılarda deprem düşey bileşeni çok fazla etkili olmamaktadır. Sırf bu
nedenle bile bina düzünsizliklerinden kaçınma gereği ortadadır. Zira Türkiye’de düşey
deprem bileşenleri 2018 Türk Bina Deprem Yönetmeliğine kadar, ihmal edilmiş durumda idi.
Dünyada da genelde çok farklı bir durum olmamakla birlikte bazı ülke yönetmeliklerinde
yatay bileşenlerin 2/3’ü kadar düşey ivme değeleri alınmaktadır. Genelde standart ve
yönetmeliklerde depremin yatay bileşenleri çok daha etkin olduğu için o yönde hesaplar
istenmektedir. Ancak düşey bileşen etkilerini ya kapsamlı bir dinamik analiz ile taşıyıcı
sistem hesaplarına yansıtmak ya da düzgün mimari tasarımlar yapmak gerekmektedir. Ayrıca
düşey deprem bileşenlerini de dahil edecek bir dinamik hesaplama için deprem kayıtlarından
bir çok farklı parametreye göre düşey bileşen etkilerini ayrıştımak gerekir. Ancak deprem
kayıtları ve kayıt kaliteleri arttıkça yapılarda daha doğru analizler yapabilmek mümkün
olmaktadır. Deprem düşey bileşenleri kolon patlamaları, kirişsiz döşemelerde zımbalama
hasarları ve döşeme kiriş birleşimlerinde gelişen hasarlar oluşturabilmektedir [3].
Yassı kirişli döşeme kirişleri, özellikle açıklık büyüdükçe eğilme gerilmesinden oluşan
çekmeleri karşılamak üzere, yüksekliklerinin düşük olması nedeniyle, normalden daha fazla
olan çekme donatısı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, geniş kiriş olarak yapılmak durumunda
kalırlar. Bu büyük genişlik, birleştikleri kolon ya da perdeden daha fazla olduğundan, yatay
deprem yükleri düşey taşıyıcılara aktarılırken bağlantı bölgelerinde sorunlar ve kirişlerde ek
burulmalar oluşur [4]. Bir ana kirişe, uzunluğu boyunca farklı noktalarda birden çok saplama
kirişi taşıtmak, ana kirişte deprem sırasında kesme kırılmalarına neden olmaktadır. Bir çok
saplama kiriş yapılma sebebi, genelde bölme duvarların planda düzensiz olması ve her bölme
duvar altına kiriş koyma amacının güdülmesidir. Kat kullanım alanını büyütmek amacıyla
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yapılan kapalı çıkmalar da, genelde düzensiz cephelerle birlikte yapıldığında girintili çıkıntılı
uygulanmakta ve hem konsol kirişleri aşırı zorlamakta hem de deprem yüklerinin değişen
rijitlikler dolayısıyla yatay taşıyıcılardan düşey taşıyıcılara dengesiz olarak iletilmesine neden
olmaktadır. [1].
Bölme duvarların planda düzensiz olmaları, daha başka önemli sorunlara da yol açmaktadır.
Çerçeve içi dolgu duvarlar, betonarme hesaplamalarda sadece kiriş üstü yayılı yük olarak
sisteme tanıtılsalar da, gerçekte temas içinde oldukları çerçevelere etkide bulunmaları
kaçınılmazdır. Literatürde dolgu duvarların olumlu ve olumsuz etkileri konusunda yapılmış
bir çok çalışma vardır. Bunun yanında özellikle nispeten kesme dayanımı yetersiz çerçeve
kenar kolonları, boşluksuz ve dayanımı yüksek dolgu duvarların deprem anındaki etkileri
sonucu kesme dayanımlarını aşarak kesme kırılmasına uğrayabilmektedir. Bu nedenlerden
dolayı dolgu duvarların bina analizlerine katılması gereklidir [5]. Bölme duvarların dinamik
deprem etkilerine karşı çerçeve sistemine sönümleyici bir etkisi olmasına rağmen hesaplara
bu durum yansıtılmamaktadır. Delikli tuğlalarla yapılmış bölme duvarlar, delikler arası
harçların ve duvar etrafını çevreleyen sıvaların katkısıyla bütüncül bir taşıyıcı eleman gibi
davranarak düşey yüklere karşı yapıda dayanım sağlar. Aynı zamanda yapının yanal rijitliğini
artırır. Deprem anında tuğla- harç-sıva ayrılmaları, kırılma ve çatlamaları ile yapıya gelen
deprem enerjisinin bir kısmını sönümlemiş olur. Bölme duvarların planda simetrik
yerleştirilmesi, kolon kesme kuvvetlerini azaltırken düzensiz yerleşimi artırmaktadır.
Özellikle dolgu duvar malzemesinin basınç dayanımının yükselmesi, dolgu duvar
konumlaması da planda simetrik yapılmışsa, duvarların karşıladığı kesme kuvvetlerini
artırırken, kolonlara gelen kesme zorlamalarını azaltmaktadır [6].
Bölme duvar yerleşimlerinin her katta aynı açıklıklarda devam etmediği durumlarda durumun
hesaplara yansıtılması gerekir. Eğer dolgu duvar etkileri hesaplara yansıtılamıyorsa, mutlaka
her katta aynı açıklıklarda dolgu duvarlar açısından aynı durumun oluşturulması önemlidir.
Ayrıca planda da düzensiz dolgu duvar yerleştirimi, eğer dolgu duvarların etkisi hesaplara
yansıtılmamış ise, planda x ve y yönünde dengeli dağıtılmamış perde duvarlara benzer olarak,
fazladan burulma momentlerinin oluşmasına neden olacaktır. Dolgu duvarlı binaların kesme
kapasitesi, boş çerçeveli yapılara oranla artar. Ancak dolgu duvarların cephede veya planda
düzensiz dağıtılması, dengesiz ve daha az miktarda bir artışa neden olur. Ayrıca bu durumda
kolon elemanlarda rijitlik değişimine bağlı olarak, boş çerçeveli yapıya oranla bazı kolonlarda
hasarlar artarken, bazılarında azalacaktır [7].
Bölme duvarlar için önemli olan planda simetrik yerleştirim şartı, perde duvarlar için
fazlasıyla gereklidir. Özellikle kirişsiz döşemeli ve kolon- perde duvarlı yapılarda perde
duvarların planda, burulma düzensizliği yaratacak şekilde yerleştirilmesi,
depremde
perdelerin etkinliğini azaltmakta ve zaten sürekliliği sınırlı olan kolon- kirişsiz döşeme
sistemine daha fazla deprem yükü binmektedir. Bu durumda kolon ve döşemeler performans
düzeyinin üzerinde zorlanarak burulma ve ikinci mertebe moment etkilerinin seviyesine göre
aşırı hasar geliştirebilmektedir [8]. Perde duvarların rijitliklerinin mimari ve ticari kaygılarla
planda tek yöne doğru ağırlıklı olarak dağıtılmış olması, yapıya zayıf rijiyliği doğrultusunda
etkiyen deprem yükü bileşeni altında aşırı hasarlara yol açabilir [1].
2. İNCELENEN BÖLGE VE DÜZENSİZLİK ÖRNEKLERİ:
Düzenli yapılarda kat sayısı arttıkça taşıyıcı sistem m2 fiyatı azalması beklenir. Zayıf zeminde
yüksek katlı düzensiz yapıların karkas maliyeti artar. Artmanın ana sebebi, yapının kat sayısı
ve düzensizliğidir. Oysa yapılardaki kat adeti arttıkça genelde az da olsa m² bazındaki
maliyetlerin düştüğü, bu durumun düzenli yapılarda çok daha belirgin ve mümkün olduğu
belirlenmiştir. Yüksek katlı, düzensiz ve zayıf zeminli binaların ise maliyetleri m² bazında
%20 civarında artmaktadır. Maliyetteki artışların asıl nedeni, yapıdaki düzensizliklerdir. Zira
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düzensiz mimarisine uygun olarak yapılmış düzensiz taşıyıcı sistemi, fazladan gerilmelerin
çkmasına, bu da kesit ebatlarının ve donatı oranlarının artırılmasına neden olmakta, sonuç
olarak kaba inşaat maliyeti artmaktadır. Depreme dayanıklı yapı tasarımlarının getirdiği ek
maliyet ise en kötü senaryolarda bile %5 dir. Bu verilere dayanarak rahatlıkla denebilir ki,
binaların depreme dayanıklı yapılması, inşaasının da ekonomik olmasını sağlar. Ayrıca
deprem sonrasındaki can ve mal kayıplarını önler [9]. Oysaki Türkiye’de genelde görülen
durum, mimari olarak düzensiz binalar yapma yönündedir. Bunun mal sahibinin isteklerini
yerine getirebilmek, kiralanacak ya da satılacak dükkanların fonksiyonel ve estetik
imkanlarını artırmak, binanın yapılacağı araziyi en etkin şekilde kullanabilmek, imar kanun ve
yönetmeliklerini tasarım youyla aşmak (kat çıkması yapmak gibi), estetik görünümler
sağlamak gibi bir çok nedeni vardır.
Bu çalışma kapsamında Samsun İli Atakum İlçesinde, Şekil 1.’de uydu görüntüleri verilen
bölgelerdeki binalar incelenerek her binada başlıca hangi düzensizliklerin olduğu tespit
edilmiştir. İncelenen bölgeler, Samsun ili Atakum ilçesi sınırları içinde, Doğu - Batı
doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ile Pelitköy Bölgesi, Kuzey - Güney doğrultusunda
Karadeniz Sahili ile Tramvay Yolu arasında kalan kısımlardan oluşmaktadır. Toplamda 384
bina incelenmiştir. Binalarda tespit edilen düzensizlik örnekleri, aşağıda verilen düzensizlik
numaraları ile birlikte Şekil 2 – 7’ de sunulmuştur. Çalışma kapsamında incelenen
düzensizlikler ve bu düzensizliklere verilen numaralandırmalar şu şekildedir:
1- Kolon-perde rijitliklerinin planda x ve y yönünde düzgün dağıtılmaması 2- Süreksiz kirişkolon- perde yapılması 3- Asma kat 4- Yüksek giriş 5- Yumuşak kat etkisi 6- Kısa kolon
davranışı 7- Zayıf kolon kuvvetli kiriş etkisi 8- Asimetrik yapı tasarımı 9- Bitişik nizamda
kat düzeyi ve kot farkı 10- Çıkmalı yapıda köşe kolon ve uç kiriş 11- Yatayda-düşeyde
girintili ve çıkıntılı yapılar 12- Kot farkı olan arazide temel kot farkı 13- Rijit merdiven 14Saplama kiriş- saplamanın saplaması 15- Yan kirişsiz balkon döşeme ve saçaklar 16Çıkmalarda çerçeve dışına örülen dış bölme duvarları 17- Yüksek kalkan duvarlar -yüksek
bacalar 18- Bölme duvar yanlışlıkları 19- Cephe boşlukları 20- Donatı detaylandırma
yanlışlıkları 21- Beton kalitesizliği yerleşim sorunları 22- Beton çatlakları 23- Paspayı hataları
24- Rijit düzensizlikler
Deprem yıkımlarının tek nedenlerinin eksik- kalitesiz malzeme, işçilik ve yanlış hesap
olmadığı görülmektedir. Mimari tasarımın da bir çok olumsuzluklara sebep olduğu çeşitli
maddeler altında açıklanabilir. Bir binanın deprem güvenliğini tehdit edebilecek tasarım ve
düzensizliklerden kurtulmanın yolu, mal sahibi, mimar ve inşaat mühendislerinin ortak
çözümüyle olabilir. Deprem hasarlarına sebep olan etkenler, depreme uygun olmayan mimari
taşıyıcı sistem, yapım hataları, kalitesiz ve eksik malzeme kullanımı, mevzuat eksikliği ve
denetimsizliktir. Buna ek olarak da Adapazarı depreminde de görülen zemin sorunu vardır.
Mimari tasarım aşamasında yapılan hatalar depremde çok büyük sorunlara yol açmaktadır.
Mimarların bina ön tasarımını yaparken Türkiye Deprem Yönetmeliğine aykırı, sakıncalı ve
olumsuz yaklaşımlardan kaçınmaları şarttır. Ticari kaygılardan dolayı giriş katlarında kat
yüksekliğinin fazla tutulması ve bölme duvarların kaldırılması, birçok can ve mal kaybına
sebep olmaktadır. Depremde binaların sağlam olması yolunda, inşaat mühendislerine de,
mimarlara da birçok görevler düşmektedir. Mimar ve mühendislerin bina ön tasarımı
aşamasında çok iyi bir diyaloğ içerisinde olması gerekmektedir. Mevzuat açısından ise, ihale
yasası, imar yasası vb. yasaların zamanın koşullarına göre çok iyi analiz edilip düzenlenmesi
gerekmektedir. İmar affı ve bunun gibi çarpık yerleşmeye sebep olan uygulamalar
yasaklanmalıdır. Tarım alanları daha fazla rant elde etmek için imara açılmamalıdır. Depreme
uygun zeminlere yapıların yapılması için çaba sarf edilmelidir. İlave kat artışı verilmeyerek,
deprem esnasında meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmelidir [10].
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Mimarların taşıyıcı sistem davranış bilgisine sahip olmamalarından kaynaklanan bina
mimarisinin yetersiz ve yanlış tasarımı, ve dinamik kusurlar ortaya çıkarır. Bu durum deprem
bölgelerinde yer alan ülkelerde büyük kayıplar meydana getirebilir. Bununla birlikte,
Türkiye’de en azından 2000 yılı öncesi dönemde, yapılar inşa edilirken ilgili birim ve şahıslar
tarafından yeterince denetim yapılmadığı, dolayısıyla yapılarda, birçok malzeme eksikliği ve
işçilik hataları ortaya çıkmaktığı söylenebilir. Zira o dönemlerde yapılarda, hazır beton yerine
eğitimsiz elemanlar tarafından ilkel koşullarda hazırlanan su/çimento oranı yüksek ve
kalitesiz beton kullanılması, betonun yerine döküldükten sonra uygun kür edilmemesi ve
yapım kurallarına uyulmaması önemli hasar nedenleri olarak sonradan kendini göstermiştir.
Bu nedenlerle, İnşaat sektörde çalışan işçi-usta ve kalfaların, Üniversitelerin Mühendislik ve
Teknik Eğitim Fakülteleri ile M.E.B.’e bağlı Meslek Liseleri yada sektördeki ilgili
kuruluşlarca sertifikalı bir eğitimden geçirilmeleri gereği üzerine çalışmalar yapılmış ve
İnşaat sektörde çalışan işçi-usta ve kalfalar için 2015 yılından itibaren Mesleki yeterlilik
belgesi zorunlu hale getirilmiştir.
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Şekil 1. Jandarma Komutanlığı - Atakent – Yenimahalle – Kurupelit - Pelitköy
Bölgelerindeki Tramvay Yolu- Sahil arası kısımlar

Şekil 2. (20) Donatı detaylandırma yanlışlıkları (21) Beton kalitesizliği yerleşim sorunları
(22) Beton çatlakları (23) Paspayı hataları
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Şekil 3. (13) Rijit merdiven (14) Saplama kiriş- saplamanın saplaması

Şekil 4. (7) Zayıf kolon kuvvetli kiriş etkisi (2) Süreksiz kiriş- kolon- perde (6) Kısa kolon
davranışı
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Şekil 5. (9) Bitişik nizamda kat düzeyi ve kot farkı (11) Yatayda-düşeyde girintili ve çıkıntılı
yapılar

www.istanbulkongresi.org

269

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Şekil 6. (16) Çıkmalarda çerçeve dışına örülen dış bölme duvarları (3) Asma kat (4) Yüksek
giriş (5) Yumuşak kat etkisi (15) Yan kirişsiz balkon döşeme ve saçaklar

www.istanbulkongresi.org

270

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Şekil 7. (10) Çıkmalı yapıda köşe kolon ve uç kiriş (18) Bölme duvar yanlışlıkları (8)
Asimetrik yapı tasarımı (12) Kot farkı olan arazide temel kot farkı (19) Cephe boşlukları (1)
Kolon-perde rijitliklerinin planda x ve y yönünde düzgün dağıtılmaması (17) Yüksek kalkan
duvarlar -yüksek bacalar (24) Rijit düzensizlikler
3. SONUÇLAR:
İlgili bölgede, toplamda 384 bina incelenmiştir. Binaların, bölüm 2 de belirtilen
numaralandırmalara ait düzensizlikleri tespit edilerek toplamda hangi düzensizliğin ne oranda
yapılara yansımış olduğu belirlenmiş ve sonuçlar Şekil 8’de sunulmuştur. Buna göre en çok
gözlemlenen ilk 3 düzensizlik, Yumuşak kat etkisi, süreksiz kiriş- kolon- perde yapılması ve
çıkmalı yapıda köşe kolon ve uç kiriş yapılmasıdır. Yüksek oranlarda tercih edilen diğer
öenmli düzensizlikler ise sırasıyla, rijit düzensizlikler, saplama kiriş- saplamanın saplaması,
yan kirişsiz balkon döşeme ve saçaklar, yüksek giriş, kısa kolon davranışı, asma kat,
çıkmalarda çerçeve dışına örülen dış bölme duvarları, yüksek kalkan duvarlar -yüksek
bacalar, cephe boşlukları, asimetrik yapı tasarımı ve bitişik nizamda kat düzeyi ve kot farkı
düzensizlikleridir.
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Şekil 8. İncelenen binalardaki düzensizlik oranları
Depremler sonucunda yapıların taşıyıcı sisteminde hasarlar meydana gelir. Yapıların en az
zararla bu hasarlardan kurtulabilmesi ve yapının ayakta kalabilmesi sağlanmalıdır. Depremde
yapının ayakta kalabilmesi için sadece statik hesaplar yetmez. Bunun yanında mimarın
yapacağı tasarım hatalarının çok büyük etkisi vardır. Bu hatalar zorlama, karışıklık ve risk
yaratabilir. Bu yüzden deprem yönetmelikleri sadece mühendisleri ilgilendiren kaynaklar
değildir. Aralarında sıkı bir ilişki olan mimari tasarım ve deprem güvencesi, ortak
çalışmalarla sağlanmalıdır. Mimari tasarımda yapılmaması gereken hatalar ve dikkat edilmesi
gerken durumlar vardır. Bunlara örnek olarak, yapının büyüklüğü, plan ve yükseklik
boyutları, taşıyıcı sistem planının simetrik yapılmaması, cephe ve plan geometrik şekilleri,
düzensiz bina tasarımı, bölme duvarlarının cins ve dağılımları, taşıyıcı sistemin seçimi,
mukavemetin yanı sıra süneklik sağlanmaması, gereksiz fazla rijitlik, kat yükseliklerinde
düzensizlikler ve konsola oturan kolon ve uç kirişler verilebilir. Yapılması gerekenlerden
bazıları ise su şekilde sıralanabilir: Taşıyıcılar plandaki iki doğrultudan farklı, ortagonal
olmama durumunda yerleştirilmemelidir. Giriş katlarında bölme duvarlar azaltılmamalıdır.
Perdeler altta kesilerek, ya da üst katlarda kesitleri azaltılarak düşeyde perde düzensizliği
yaratılmamalıdır. Katlar arasında döşemelerde boşluklar, düzensizlikler yapılmamalıdır.
Özellikle yapı giriş kotu ve temel kotu arasındaki bölümde, boşluklu döşemelerden, bölme
veya taşıyıcı duvarsız çerçevelerden, yumuşak kat oluşturacak şekildeki uygulamalardan
kaçınmalıdır.
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POLİKARBOKSİLAT KÖKENLİ KİMYASAL KATKILI BETONLARDA REDOZ
İŞLEMİNİN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
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ÖZET
Modern betonların değişik işlenebilirlik gerekliliklerini karşılayabilmek için yeni nesil
polikarboksilat eter kökenli süperakışkanlaştırıcılar yaygın olarak kullanılmaktadır.
İşlenebilirlik taze betonun ne kadar kolay karıştırılabileceği, taşınabileceği,
pompalanabileceği, yerine yerleştirilebileceği, sıkıştırılabileceği ve yüzey düzeltme
işlemlerinin yapılabileceğinin sübjektif bir ölçüsüdür ve modern betonlar belirli bir
işlenebilirlik ve dayanım seviyesini karşılayacak şekilde sipariş edilirler. Öte yandan, Portland
çimentolu karışımlar işlenebilirliklerini karışımlarında kullanılan suyun bir kısmının
buharlaşmasından, beton bileşenlerinin birbirleri ile beklenmeyen etkileşimlerine kadar geniş
bir aralıkta değişen çeşitli nedenlerle zamanla kaybederler. Kaybedilen işlenebilirlik (kıvam)
şantiyeye ulaşan taze betona su veya kimyasal katkı eklenmesi yoluyla bir ölçüde geri
kazanılabilir. Ancak, taze betona sonradan ilave su eklenmesi, beton dayanımını
düşüreceğinden ve diğer sertleşmiş beton özelliklerini çok olumsuz etkileyeceğinden
kesinlikle önerilmez. Bu nedenle redoz olarak adlandırılan yeniden kimyasal katkı eklenmesi
yoluyla işlenebilirliğin betonun hava içeriği, priz süresi ve dayanım özellikleri üzerinde en az
olumsuz etki ile yeniden kazanılması en uygun yol olarak önerilir.
Bu çalışmada, C sınıfı uçucu kül (UK) ve PCE kimyasal katkı ile üretilmiş betonların taze ve
sertleşmiş hal özelliklerine redoz işleminin etkisi incelenmiştir. %30’a kadar UK içeren
Portland çimentolu karışımlar sabit dozajda PCE kimyasal katkı ile hazırlanmıştır. İlk
karışımdan 90 dk. sonra aynı kimyasal katkı ile sabit dozajda redoz işlemi yapılmıştır. İlk
karışım ve redoz işlemi yapılmış karışımlardan alınan örnekler üzerinde yapılan deneylerle
çökme, taze beton hava içeriği, priz süresi ve 2, 28 ve 90 günlük basınç dayanımları
belirlenerek redoz işleminin etkileri araştırılmıştır. Deney sonuçları UK içeren betonların
kontrol betonuna göre daha iyi işlenebilirliğe sahip olduğunu göstermiştir. 90 dakika sonra tüm
karışımların işlenebilirliklerini %50’den fazla kaybettiği belirlenmiştir. 90 dakika sonra sabit
dozajda yapılan redoz işlemi ile kaybedilen işlenebilirliğin geri kazanılabildiği görülmüştür.
Redoz işlemi yapılan betonların hava içeriğinin ilk karışımlardan hafifçe daha yüksek olduğu
ve redoz işleminin taze betonun priz başlangıç ve bitiş sürelerinde uzamalara neden olduğu
belirlenmiştir. Öte yandan redoz işleminin betonun erken ve ileri yaş basınç dayanımı üzerine
olumsuz bir etkisi tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Polikarboksilat kökenli süperakışkanlaştırıcı, işlenebilirlik kaybı, redoz,
taze beton.
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INFLUENCE OF RE-DOSING ON THE PROPERTIES OF POLYCARBOXYLATE
BASED SUPERPLASTICIZED CONCRETES
ABSTRACT
New-generation polycarboxylate-based superplasticizers (PCE) are commonly used in
modern concrete technology to meet different workability requirements of modern concretes.
Workability is a subjective term defining how easy the fresh concrete can be mixed,
transported, pumped, placed, consolidated and finished without losing its homogeneity.
Modern concrete mixtures are designed to satisfy a target workability level on the
construction site however, Portland cement mixtures lose their workability over time due to
some reasons ranging from the evaporation of some of its mixing water to the some
unexpected chemical interactions between the ingredients. The lost workability can be
regained by adding some extra water or superplasticizer to the fresh concrete mixtures at the
construction site. However, the water addition is not suggested and not allowed as the extra
water added to the concrete mixture later will definitely result in a decrease in strength and in
worsening all technical properties of the hardened concrete. Therefore, adding extra
superplasticizer, which is called re-dosing, is suggested a reliable method to regain the
workability loss with minimum detrimental effects on the other fresh and hardened concrete
properties such as air content, setting time and compressive strength.
In this study the effect of re-dosing on fresh and hardened state properties of concrete mixtures
produced with class-C fly ash (FA) and PCE were investigated. Four different concrete
mixtures, which class-C fly ash were incorporated up to 30% (by weight) were produced by
using PCE at constant dosage. At the end of 90 min resting period after the initial mixing, the
re-dosing was done with the same PCE at a constant dosage. Slump values, air contents, initial
and final setting times and compressive strength at 2, 28 and 90 days were determined on the
samples taken from the initial and the re-dosed mixtures to reveal the influence of re-dosing on
the aforementioned fresh and concrete properties. Test results showed that FA incorporated
mixtures had a better workability as compared to control mixture without FA. At the end of 90
min all mixtures lost more than 50% of their initial workability. The re-dosing successfully
gain the lost workability. It was revealed that the air content of re-dosed mixtures are slightly
higher than the initial mixtures. Re-dosing significantly extends the initial and the final setting
times of concretes. On the other hand, no significant effect of re-dosing on the early and the
later-age compressive strength was found.
Keywords: Polycarboxylate based superplasticizer, workability loss, re-dosing, fresh concrete.
1. GİRİŞ
Taze betonun üretildikten sonra belirli bir süre içerisinde yerine yerleştirilmesi gerekmektedir.
Bunun temel iki nedeni betonun karışım suyunun bir miktarının sürekli olarak buharlaşma
yoluyla taze beton bünyesinden uzaklaşması ve erken hidratasyon ürünlerinin oluşumu ile taze
betonda sertleşmenin aşama aşama başlıyor olmasıdır. Bu iki etki nedeniyle taze beton
zamanla ilk üretildiği andaki akıcılık seviyesini (kıvamını) doğal olarak kaybedecektir. Taze
betonun ilk üretildiği andaki kıvam seviyesinden zamanla meydana gelen azalma kıvam kaybı
olarak değerlendirilmektedir.
İdeal olarak taze betonun üretildikten sonra yerine yerleştirilip, sıkıştırılıp, yüzey düzeltme
işlemleri bitirilmesine kadar geçen sürede kıvam kaybına uğramaması istenir. Bu sürenin ne
kadar olduğu duruma göre değişkendir. Örneğin çok uzak bir mesafeye taşınan bir hazır
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betonda bu süre birkaç saat olabiliyor iken fabrika ortamında üretim yapılan ve üretilen taze
betonun, üretildiği yerden sadece birkaç metre uzaklıkta ve hazır bekleyen bir kalıba
yerleştirilmesi gereken bir ön üretimli beton tesisinde bu süre 20-30 dakika kadar kısa
olabilmektedir. Her iki durumda da betonda oluşabilecek kıvam kaybı nedeniyle betonun
boşluksuz bir şekilde yerine yerleştirilmesi zorlaşacak, böylece betondan beklenen dayanım ve
dayanıklılık (durabilite) özellikleri elde edilemeyebilecektir.
Taşıma sürelerindeki artış kaynaklı olarak betonda meydana gelen kıvam kaybı problemleri,
bazı hallerde taze betonun artık yeniden akıcı hale getirilemeyecek derecede kıvam
kaybetmesinden dolayı artık kullanılamaması özellikle uzun taşıma süreleri olan şantiyelerde
sık karşılaşılan bir durumdur. Çimentonun ve agreganın, fiziksel ve kimyasal özellikleri
betonun kıvam kaybında oldukça etkilidir. Ayrıca kullanılan kimyasal katkının tur ve kullanım
miktarı da kıvam kaybında doğrudan etkilidir. Yapılan çalışmalarda mineral katkı kullanımının
betonun priz süresini arttırarak kıvam kayıplarını azalttığını göstermiştir [1, 2]
Şantiyeye ulaştığında kıvam kaybına uğramış taze betonun kaybettiği suyu geri vererek kıvam
iyileştirmesi yapılabilir. Ancak karışım dizaynındakine ilave olarak betona eklenecek su
betonun su/çimento oranını (S/Ç) oranını arttırarak betonda dayanım ve dayanıklılık
(durabilite) kaybına sebep olacaktır. Bu nedenle işlenebilirliği arttırmanın en doğru yöntemi
karışıma tekrar kimyasal katkı ilave ederek kıvamın arttırılmasıdır. Yapılan bu işlem pratikte
redoz olarak bilinir ve bu amaçla piyasada redoz katkısı adı altında satılan özel tasarlanmış
kimyasal katkılar mevcuttur. Ancak bunun yerine, beton ilk tasarlandığında kullanılan
kimyasal katkının aynısı karışıma yeniden eklenerek redoz işleminin yapılması da çok
yaygındır [3, 4]. Bu işlemin taze ve sertleşmiş beton üzerindeki etkilerine yönelik literatürde
bir çok araştırmacı tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır [5-8]. Betonda akışkanlaştırıcı katkı
kullanımı ile mineral katkı kullanımının taze betonda priz başlangıç ve priz sonu sürelerini
arttığı bilinmektedir [9]. %30 uçucu kül (UK) ikamesi ile taze betonun priz süresinin 2 saate
kadar uzayabildiği belirtilmektedir [10]. Redoz işleminin taze beton üzerindeki en önemli iki
etkisi hava miktarı ve priz süresinde meydana gelebilecek artışlardır [5].
Bu çalışmada CEM I 42.5-R türü normal Portland çimentolu kontrol karışımına %10 adımlarla
%30’a kadar F sınıfı UK ağırlıkça ikame edilmiş ve polikarboksilat eter kökenli
süperakışkanlaştırıcı ile üretilmiş betonlarda 90 dk. sonunda meydana gelen kıvam kayıplarının
ayni tür kimyasal katkının karışıma yeniden eklenmesi ile yapılan redoz işlemi ile telafisinin
taze ve sertleşmiş beton özelliklerine etkileri deneysel bir çalışma ile araştırılmıştır. Bu amaçla,
beton üretildikten hemen sonra, 90 dakika bekleme süresinden sonra ve redoz işleminden sonra
olmak çökme deneyleri yapılmış, ilk karışım ve redoz sonrası karışımlardan alınan örnekler
üzerinde taze birim hacim ağırlık, hava içeriği, taze betonda priz süresi ve tek eksenli basınç
testleri yapılarak redoz izleminin taze ve sertleşmiş beton özellikleri üzerine etkileri
incelenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. KULLANILAN MALZEMELER VE BETON KARISIMLARI
Çalışmada CEM I 42.4-R tipi normal Portland çimentosu (PÇ) ve Orhaneli Termik
Santralinden elde edilen ASTM C618 [11] standardına göre F sınıfında UK kullanılmıştır.
Kullanılan çimento ve UK’nin özgül ağırlıkları sırasıyla 3,17 ve 2,08’dir. Beton üretiminde
kullanılan agregalar 1,5 metilen mavisi değeri olan, yıkanmış ve elenmiş 0-3 mm doğal kum,
0-5 mm kırma kum, 5-12 mm ve 12-22 mm tane aralığında kırmataştır. Kullanılan
süperakışkanlaştırıcı polikarboksilat eter (PCE) kökenli ticari bir süperakışkanlaştırıcı
kimyasal katkıdır (SAKK). Kullanılan PCE kökenli SAKK’ın yoğunluğu 1072 kg/m3, pH’ı
6,3’tur.
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Beton karışım tasarımında kullanılan agrega tane boyut dağılımı Şekil 2.1’de görülmektedir.
Seçilen bu tane boyut dahilimi tüm karışımlarda sabit tutulmuştur.

Şekil 2.1. Karışım agregası tane boyut dağılımı.
Beton karışımlarında su/bağlayıcı oranı 0,43 olarak sabit tutulmuştur. Betonlarda kullanılan
PCE katkı dozajı hiç mineral katkı içermeyen kontrol karışımında (A1) 200 ± 10 mm ilk
çökme değeri elde edilecek şekilde belirlenmiş ve bu oran diğer karışımlara aynen
uygulanmıştır.
Üretilen betonların 1 m3’deki gerçek karışım oranları Tablo 2.1’de sunulmuştur.
Tablo 2.1. Beton karışım oranları
(Kg/m3)

A1

A2

A3

A4

Çimento

399.4

359.3

317.5

277.2

UK

0.0

39.9

79.4

118.8

Su

169.7

169.7

168.7

168.3

0-3 mm DK

199.7

199.6

198.4

198.0

0-5 mm KK

833.7

833.3

828.4

826.7

5-12 mm KT

489.2

489.0

486.1

485.1

12-19 mm KT

279.6

279.4

277.8

277.2

Kim. Katkı (PCE)

6.789

6.786

6.746

6.732

2.2 YÖNTEM VE YAPILAN TESTLER
Tablo 2.1’de karışım oranları görülen seriler 35 dm3 kapasiteli düşey eksenli laboratuvar
mikserinde üretilmiştir. Toplam uygulanan karıştırma süresi 4 dakikadır. Üretilen karışımlar 90
dakikaya kadar her 5 dakikada bir 30 sn. karıştırılarak üstü naylon örtü ile kapalı bir şekilde
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bekletilmiştir. 90 dakika bekleme süresi sonrasında her bir seri için belirlenen dozaj kadar
kimyasal katkı ilavesi yapılarak 2 dakikalık ilave karıştırma yapılmıştır.
Üretilen betonlarda 90 dakika sonunda yapılan redoz işleminde kullanılan kimyasal katkı türü
de aynı (PCE) olup kullanılan redoz miktarı kontrol karışmanda ilk çökme değerini tek dozajda
± 10 mm fark ile geri kazandıracak miktar olarak belirlenmiş ve tüm mineral karışımlara bu
redoz sabit olarak uygulanmıştır. Kontrol karışımından belirlenen bu redoz oranı karışımdaki
toplam bağlayıcı miktarının (çimento ve mineral katkı) ağırlıkça %0,4’u kadardır.
Hem ilk karışım hem de 90 dk. sonra bekleme süresi sonunda karışımların çökme miktarları
ölçülerek 90 dakikada kıvam kayıpları belirlenmiştir. Karışımların taze beton birim hacim
ağırlığı, priz süreleri ve 2, 28 ve 90 günlük basınç dayanımları hem ilk karışım hem de redoz
işlemi sonrası alınan örnekler üzerinde gerçekleştirilen deneylerle belirlenmiştir. Taze beton
priz süreleri TS 2987 [12] standardında tarif edilen penetrasyon direnci prensibine göre
belirlenmiştir.
3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Karışımlardan elde edilen çökme değerleri Şekil 3.1’de görülmektedir.

Şekil 3.1. Serilerin ilk çökme, 90 dakika sonraki çökme ve redoz sonrası çökme değerleri.
Şekil 3.1’den görüldüğü gibi mineral katkı oranı arttırıldıkça karışımların ilk çökme değerleri
artış göstermektedir. Sabit PCE katkı dozajında PÇ yerine UK ikamesinin karışımların
kıvamını önemli derecede arttırdığı görülmektedir. UK ikame oranı arttırıldıkça karışımın
işlenebilirliği artmaktadır. Karışımların tümünün beklendiği gibi 90 dakika sonra çok önemli
seviyede kıvam kaybına uğradığı, ancak redoz işlemi ile neredeyse ilk kıvam değerlerinin geri
kazanılabildiği Şekil 3.1’den görülmektedir.
Şekil 3.1’den görüldüğü gibi, mineral katkı içermeyen kontrol karışımı 90 dakika sonunda ilk
çökme değerinin %57’sini kaybetmektedir. Yüzde 10 ve %20 UK ikamesinde karışımların
çökme kaybı hafifçe azalmakla birlikte UK ikame oranının %30 olması ile çökme kaybı da
%60 civarında olmaktadır. Şekil 3.1’den görüldüğü gibi, ilk karışımın tamamlanmasından 90
dakika sonra karışımdaki bağlayıcı ağırlığının %0.4’u oranında ve karışımda kullanılan
kimyasal katkı ile (PCE) yapılan redoz işlemi ile karışımların oldukça azalmış olan kıvamları
önemli ölçüde geri kazanılmaktadır. Mineral katkılı karışımlarda redoz işlemi ile geri
kazanılan çökme değerinin karışımın ilk çökme değerinden genellikle hafifçe daha az olduğu
görülmektedir. Elde edilen sonuçlara TS EN 206’da [13] bulunan çökme sınıfları açısından
bakıldığında, serilerin S4 (kontrol karışımı) ve S5 çökme sınıfındaki kıvamlarının 90 dakika
sonunda S2 ve S3 seviyelerine azaldığı ancak redoz işlemi ile kıvamın yeniden başlangıç
seviyesine dönebildiği görülmektedir.
Üretilen betonların ölçülen taze birim hacim ağırlık ve hava miktarları Şekil 3.2’de
görülmektedir.
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Şek
il 3.2. Üretilen betonların ölçülen taze birim hacim ağırlıkları ve hava miktarları
Şekil 3.2’den görüldüğü gibi, mineral katkı içeren serilerin ilk karışım sonrası TBHA değerleri
kontrol karışımından hafifçe daha azdır. 90 dakika sonra sabit dozajda PCE türü katkı ile
yapılan redoz sonrası karışımların TBHA değerleri ilk karışım sonrası THBA’lardan
genellikle, arada çok büyük bir fark olmamakla birlikte, daha azdır. Şekil 3.2’den görüldüğü
gibi UK içeren serilerin (A2 – A4) ilk karışım sonrası hava içerikleri kontrol karışımından
(A1) belirgin olarak daha az olup, karışımın ilk karışım sonrası hava içeriği UK oranı arttıkça
gelişen işlenebilirliğe paralel olarak giderek azalmaktadır. %30 UK içeren karışımın ilk
karışım sonrası hava içeriği kontrol karışımından %45 daha azdır.
Şekil 3.3’de sabit dozajda PCE türü kimyasal katkı ile üretimi ve 90 dk. sonra redoz işlemi
yapılan A grubu betonlarda TS 2987 –Şubat 1978 [12] standardında tarif edilen “sonda
daldırılması” esasına göre ölçülen taze beton priz sürelerinin değişimi görülmektedir.

Şekil 3.3. Üretilen betonlarda ölçülen taze beton priz süreleri
Şekil 3.3’den görüldüğü gibi mineral katkı ikameli betonların priz başlangıç ve bitiş süreleri
mineral katkısız kontrol betonundan daha uzundur. Mineral katkı ilavesi ile taze betonun priz
süreleri uzamış ve uzama miktarı mineral katkı ikame oranının artması ile artış göstermiştir.
90 dk. sonra yapılan redoz işlemi sonrasında yeniden kıvam kazanan betonların priz
başlangıçlarının ilk karışım sonrası ölçülen priz başlangıç ve bitişine göre çok belirgin bir
şekilde daha uzun olduğu görülmektedir. Ayrıca, redoz sonrası beton priz sürelerinde gözlenen
artış oranının mineral katkı ikame oranına göre değişken olduğu da Şekil 3.3’den
anlaşılmaktadır. Şekil 3.3’den görüldüğü gibi redoz işlemi sonrası betonun priz başlangıcı
%30-%40 oranında, priz sonu ise %17-%29 oranında uzamaktadır. Mineral katkı miktarı
yüksek olduğunda redoz sonrası priz süresi artışı da yüksek olmaktadır.
Şekil 3.4’de ilk karışım sonrası ve redoz işlemi sonrası taze betonlardan alınan örneklerden
elde edilen basınç dayanımları görülmektedir.
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Şekil 3.4. Üretilen betonlarda ilk karışım sonrası ve redoz sonrası alınan örneklerden elde
edilen basınç dayanımları
Şekil 3.4’den görüldüğü gibi mineral katkı ikamesi betonun 2 günlük dayanımlarını
düşürmektedir. Ancak kur süresinin ilerlemesi ile mineral katkılı karışımların 28 ve 90 günlük
dayanımları kontrol karışımın dayanımına yaklaşmıştır. Bu eğilim hem redoz öncesi hem de
redoz sonrası karışımda benzerdir. Karışımların UK ikamesi durumunda 90 günde dahi kontrol
karışımının dayanım seviyesini çok belirgin bir şekilde geçememesinin nedeni kullanılan
mineral katkıların bağlayıcılık özellikleri ve puzolanik aktiviteleri ile ilgili bir durumdur.
Kullanılan UK düşük kireç içerikli F sınıfı bir kül olup yüksek bir puzolanik aktiviteye sahip
değildir. Mineral katkı (puzolan) kireç ve su arasındaki karmaşık reaksiyonların genel ifadesi
olarak kullanılan puzolanik aktivite bir mineral katkı için düşük olduğunda dayanım gelişimine
katkısıda düşük olmaktadır [14].
Şekil 3.4’den görüldüğü gibi karışımların redoz sonrası alınan örneklerden elde edilen basınç
dayanımları seviye ve eğilim olarak ilk karışımdan alınan örneklerle çok benzerdir. İlk karışım
örnekleri ve redoz sonrası alınan örneklerden elde edilen dayanımlar kıyaslandığında redoz
işleminin 90 dk’da yapılan redoz işleminin betonun 2, 28 ve 90 günlük dayanımı üzerinde bazı
küçük etkileri bulunmakla birlikte çok önemli derecede ve düzenli olarak artan ya da azalan
yönde bir etkisi bulunmadığı görülmektedir.
4. SONUÇLAR
Çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
 PCE türü SAKK kullanılarak üretilmiş 200 ±10 mm çökme değerine sahip referans
karışımlara katkı ve su/bağlayıcı değiştirilmeden F sınıfı UK ikamesi arttırmaktadır.
 UK ikameli karışımlar %30 ikame oranına kadar kontrol karışımına kıyasla 90 dakikada
daha az kıvam kaybına uğramaktadır. %30 ikame oranında ise kıvam kaybı kontrol
karışımından hafifçe daha yüksektir.
 İlk karışımdan 90 dakika sonra betonların üretildiği PCE türü SAKK kullanılarak %0,4
oranında yapılan redoz işlemi ile tüm karışımların kaybolan izlenebilirlikleri başarılı bir
şekilde geri kazanılmaktadır.
 Redoz işlemi taze beton hava miktarını hafifçe arttırmaktadır.
 Redoz işleminin taze beton priz süresini önemli derecede uzatmaktadır. Redoz ile priz
süresindeki uzama UK ikame oranı arttıkça artmaktadır.
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 Redoz işleminin betonun 2, 28 ve 90 günlük dayanımları üzerine herhangi bir olumsuz
etkisi tespit edilmemiştir.
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ABSTRACT
The current study aimed to determine and classifying foreign bodies removed by rumenotomy
in cattle and buffaloes. Animals (5 cows and 5 buffaloes) were examined and follow-up at
both the pre and post-surgery periods. Foreign bodies' syndrome was diagnosed following
physical examination accompanied by an investigation of several hematological parameters.
The foreign materials were categorized into different types.
Results exhibited an alteration in physical, hematological parameters, and improvement in
ruminal motility post-surgery in both species of animals. Results reveal alteration in PCV (%)
at P≤ 0.05 in both species. Various types of foreign material were removed, where the highest
amount was plastic, especially in cattle, about (12.5 kg), metallic (20.3 g) and other types;
whereas in buffaloes, the metallic materials were mainly wires and nails (4.1 g), none of these
nails or wires were penetrated. In conclusion, there was an improvement in the health status of
animals in both species after rumenotomy and the main foreign material was plastic and
metallic materials.
Keywords: Rumenotomy, FB materials, Cattle, Buffaloes
Introduction
Gastrointestinal foreign bodies are among the most common surgical emergency affecting
livestock production (Hailat etal., 1996). Thus, the ingestion of indigestible foreign materials
by cattle and buffaloes is a common problem and worldwide known as foreign bodies
syndrome FBS (
Aref etal., 2013 ). Cattle are more susceptible than other ruminant
species, including buffaloes and small ruminates because they chopped their feed rather than
using lips for prehension (Misk and Semicka, 2001; McCurin and Basser, 2006; Ashfaq etal.,
2015). On the other hand, indiscriminate feeding habits, feed scarcity, industrialization, and
mechanization of agriculture predisposed for FBS ( Semieka,2010 ). Foreign body syndrome
can be defined as various conditions originating from the ingestion of foreign bodies, metallic
bodies like nails or wires, and non-metallic bodies like plastic bags (Reddy etal., 2014).
Many types of foreign materials such as metallic and nonmetallic soft or hard objects may
remain in the rumen or mechanically transported into reticulum without producing any
clinical symptoms (Abu-Seida and Al-Abbadi 2016). However, sharp-pointed objects may
produce gastric disturbance, depending upon the degree and depth of the reticular wall. In
cattle, ingested foreign bodies may cause a condition of great economic importance leading to
a severe loss of production and a high mortality rate (
Radostits etal., 2007 ). The
ingestion of foreign bodies is mainly related to nutritional deficiencies and inadequate feeding
management, mainly affecting the rumen and/or reticulum (Jones etal.,1997). Entrance and
migration of foreign bodies through the body tissues lead to many complications that differ
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according to the nature of the foreign bodies and the involved tissues ( Calfee.and Manning
2002 )
Traumatic reticulopertonitis (TRP) is relatively a common disease in cattle caused by the
swallowed penetrable metallic objects such as nail or pieces of wire that accumulate in the
reticulum or pass into the rumen and subsequently carried over the rumeno-reticulum fold into
the cranioventral part of the reticulum (Radostits etal., 2007 ).
The non-metallic foreign bodies' syndrome is a silent killer disease resulting from the
ingestion of rubber, plastic, leather materials, ropes, clothes, and cement bags ( Reddy and
Sasikala, 2012 ). In Buffaloes, foreign bodies are commonly swallowed due to a poor ability
to identify metal objects in their feed and incomplete mastication of feed before swallowing.
These foreign materials drop into the reticulum and become trapped within the reticular
honeycomb-like mucosa. The reticulum movements and contractions facilitate the penetration
of the metallic objects through the reticulum wall and consequently allow leakage of ingesta
and bacteria into the peritoneal cavity; thus, the consequence of this disorder is manifested by
the developing of traumatic pericarditis TRP. The occurrence of these complications depends
upon the length and direction of the sharp foreign body
(Abdelaal etal., 2009; Al-Abbadi etal., 2019).
Materials and Methods
A total of ten clinical cases were used in the current study (5 cows and 5 buffaloes) which
were attended the teaching hospital from different areas of Mosul province. Animals
underwent clinical signs including anorexia, lethargy, gradual loss of body weight, sharp to
graduate drop of milk production, and scanty feces. Clinical examinations revealed the
affection with foreign bodies' syndrome.
Physical and routine blood examinations were applied to confirm the preliminary diagnosis
just before and a day post-surgery. Physical examinations included estimation of rectal
temperature, respiratory rate, heart rate, rumen motility, the color of the mucous membrane,
hydration status of all animals. Ten milliliters (10 ml) of blood was collected from the jugular
vein and hematological parameters including packed cell volume, Hb (g/dl), TLC (10³/cm),
RBC (×1000 cell/μL) ESR (mm/hr) were estimated.
Animals restrained by using Xylazine 0.05mg|kg IV, and the site of operation was prepared
routinely for the surgery (clipping, shaving, and applying antiseptic as heptin). Then, liner
local anesthesia (lidocaine 2% 20ml) was injected at the site of operation. After complete
sanitization of the skin, a 20cm skin incision was made at the upper flank region, and the
incision was deeply continued into the muscles and peritoneum. The rumen fixed by
rumenotomy set, the rumen incised and then the ruminal contents were evacuated using hand
to collect the foreign materials. These materials were washed and classified into several
categories according to their nature (leather, plastic, hairball, and metallic). Then, data
including weight, location, and the nature of foreign materials were recorded. Post-surgical
complications the healing process were assessed. Suture materials were removed after 14 days
post-surgery. All values were expressed as mean± SEM. Statistical analysis was performed
using the ANOVA test.
Results
Generally, the clinical examination of cattle and buffaloes with indigestible foreign materials
exhibited clinical signs as inappetence, recurrent tympani, depression, respiratory distress,
decrease in rumination, loss of body condition dehydration, sharply reduced milk production,
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distended left paralumbar fossa all animals (cow and buffaloes). Animals affected with this
syndrome exhibited a sharp drop in milk production a few days pre-surgery.
Results of physical investigations exhibited no alteration in temperature, respiratory and pulse
rate pre-surgery and day post-surgery in buffaloes, a significant (p≤0.05) improvement in the
ruminal movement was revealed at
The hematological data as hemoglobin(8.85 ± 0.57), WBC(7248.75 ± 17040) (cell/μL),
RBC(1132.5 ± 431.3) (×1000 cell/μL) ESR(67.50 ± 30.49) (mm/hr) were within normal value
at different values (P); however, there were significant differences in platelets (246.5 ± 54.94
)(×1000 cell/μL) count and PCV(26.25 ± 1.97 %)at P 0.05 (Table 1). In cattle, the physical
investigations exhibited a significant alteration in ruminal movement rate pre-surgery and a
day post-surgery, at p≤0.05 there was no alteration in temperature.
The hematological data exhibited significant alteration of PCV(21.75 ± 1.11%)and RBC
(3162.5 ± 660.6) (×1000 cell/μL), nevertheless, there were no alterations in ESR, hemoglobin
Platelets, and WBC count pre-surgery and day post-surgery (Table 2). In cattle, the foreign
materials varied from plastic (12.5 kg) (Figure 1), Metallic (20.3 g) Bone (2.1g), and
combinations of sand and stone (100 g) (Figure 2) leather (0.8g). In buffaloes, these materials
are composed of plastic (0.32 kg), metallic mainly wires and nails (4.1 g) (Table 3). Besides,
diverse types and sizes of non-penetrable metallic materials (nails, spoons, and wires) were
found in buffaloes (Figure 3).
Table 1. The physical and hematological status in buffaloes
Variable
Temperature (°C)
Heart Rate (beat/min)
Respiratory Rate (cycle/min)
Ruminal movement
Hemoglobin (g/dL)
PCV (%)
ESR (mm/hr)
Platelets (×1000 cell/μL)
WBC (cell/μL)
RBC (×1000 cell/μL)

Before
(Mean ± SEM)
38.30 ± 0.12
74.25 ± 4.77
56.25 ± 2.39
2.1 ±0.3
9.43 ± 0.84
29.00 ± 1.78
67.50 ± 30.49
388.5 ± 12.17
5886.25 ± 2634.90
1427.5 ± 495.5

After
(Mean ± SEM)
38.75 ± 0.10
71.75 ± 7.79
65.75 ± 3.40
3.3±0.1
8.85 ± 0.57
26.25 ± 1.97
60.25 ± 27.45
246.5 ± 54.94
7248.75 ± 1704
1132.5 ± 431.3

P-value
0.03
0.79
0.06
0.05
0.59
0.34
0.87
0.05
0.68
0.67

Table 2. The physical and hematological status in cattle
Variable
Temperature (°C)
Heart Rate (beat/min)
Respiratory Rate (cycle/min)
Ruminal movement
Hemoglobin (g/dL)
PCV (%)
ESR (mm/hr)
Platelets (×100 count/μL)
WBC (cell/μL)
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Before
(Mean ± SEM)
38.75 ± 0.17
65.00 ± 1.96
59 ± 2.58
1.7 ±0.3
9.40 ± 0.71
23.75 ± 1.11
39.00 ± 20.37
260.25 ± 34.99
7669.5 ± 1304.78
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After
(Mean ± SEM)
38.75 ± 0.21
72.25 ± 2.02
54 ± 4.14
3.3 ±0.3
8.83 ± 0.73
21.75 ± 1.11
35.25 ± 20.96
268.50 ± 30.84
7003 ± 916.71

P-value
1.00
0.04
0.34
0.05
0.59
0.25
0.90
0.87
0.69
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RBC (×1000 cell/μL)

4112.5 ± 577.8

3162.5 ± 660.6

0.32

Table 3. The classification of foreign materials in cattle and buffaloes after rumenotomy
Type of FB

Cattle \Weight Kg

Buffaloes \Weight Kg

Plastic/kg

12.5 kg

0.32 kg

Metallic/g

20.3 g

4.1 g

Bone/g

2.1 g

No

Sand and stone/g

100 g

No

Leather

0.8 g

No

Figure 1: Show plastic foreign materials in cattle after rumenotomy

B

A

Figure 2: Show bone (A) and sand (B) foreign materials in cattle after rumenotomy
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Figure 3: Show metallic foreign material in buffaloes after rumenotomy
Discussion
The earlier findings in the FBS affected cows and buffaloes included anorexia, recurrent
tympani, and decreased to absent rumination; these signs may be attributed to the ruminal
impaction caused by alterations in ruminal function and rumen-reticular motility ( Rajput
etal.,2018; Priyanka etal., 2020 ). The sharp drop in milk production may be due to strict inappetence (Lakhpati etal., 2019 ). The signs of pain, especially in cattle, maybe due to the
effect of non-metallic foreign body pressure on the diaphragm and other organs (Rajput
etal.,2018). In buffaloes, the rectal temperature remains stable with a mild alteration in
respiration and pulse rate; this may be due to no systemic reaction (Reddy etal., 2014). The
decreased ruminal movements before the surgical intervention might be due to piercing of the
foreign material lead to damage to the reticular nerve endings; consequently leads to ruminal
atony. Whereas the ruminal movements were improved a day post-surgery, this may be due
to the benefits of removing the foreign materials resulting in reduce pressure on the
abdominal content and diaphragm and increase ruminal tone (
Khalphallah etal., 2017 ).
The hematological parameters were within the normal value and platelets and PCV return to
the normal, this indicates that animals are not under the risk of anemia; similar findings were
demonstrated in previous work (Reddy and Sasikala, 2012 ). In cattle there was an alteration
in some parameters including respiratory rate and ruminal movement; the hypomotility of
rumen during 5 minutes may be due to the presence of bulky foreign then followed by atony
of rumen deterioration of health status body followed by atony of the fore-stomach. However,
a day post-surgery, the removal of FB, which reduces the pressure, causes an improvement in
ruminal movement, resulted from the accumulation of these materials (Nikam etal., 2012 ).
There was a mild alteration in PCV percentage and RBC count as compared between pre and
post-surgery, these findings disagree with (Dodia etal.,2014 ), where the PCV level was
lower during the pre-surgery attributed to the impaired digestion, then increased post-surgery.
In the present study, the plastic materials constitute the largest percentage of the removed
foreign materials in cattle and with a less percentage in buffaloes. This finding match with
another study (Mekuanint etal.,2017 ), this might be due to the nature of cattle breeding and
outdoor feeding especially the treated cattle were from areas dependent on animals feeding for
debris and garbage. The foreign material entangled together as a big lump, which is difficult
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to be evacuated, leading to chronic recurrent tympany, and subsequently animal death (Reddy
and Sasikala, 2012).
Conclusion
In conclusion, in both species, there was positive progression in the animal's health status
after rumenotomy, and the main foreign material was plastic and metallic materials.
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ÖZET
Amaç: Bu araştırma, kanser hastaların kansere tepki tarzlarını ve etkileyen faktörleri
incelemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı tipte olan araştırma, 4 Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında 132
hasta ile gerçekleştirildi. Veriler, yüz yüze görüşme tekniğiyle “Tanıtıcı Bilgi Formu”,
“Kansere Tepki Tarzı Ölçeği” (KTTÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde,
frekans, yüzde hesapları ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi ve One Way
Anova testi yapıldı
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %28,8’inin 42-52 yaş aralığında olduğu,
%55,3’ünün kadın olduğu, %90,2’inin evli olduğu, %52,3’ünün ilköğretim mezunu olduğu,
%53,8’inin çalışıyor olduğu, %56,8’inin sağlık durumunu orta olarak algıladığı, %29,5’inin
meme kanseri olduğu, %57,6’sının evre 3 olduğu % 37,1’inin hastalık süresinin 6-8 yıl
olduğu ,% 75’inin başka bir kronik rahatsızlığı olduğu ve %68.9’unun hem kemoterapi hem
de radyoterapi tedavisi aldığı saptandı. Ayrıca hastaları tamamının bir sosyal güvencesi
olduğu ve gelir giderine eşit olduğu bulundu. Araştırmada, kanser hastaların KKTÖ toplam
puan ortalamasının 136,59±13,92 olduğu belirlendi. KTTÖ’nün alt boyutları incelendiğinde
ise, “Mücadeleci Ruh” alt boyutunun 54,50±5,77, “Çaresizlik/Ümitsizlik” alt boyutunun
20,59±2,66, “Endişeli Bekleyiş” alt boyutunun 30,65±3,33 “Kadercilik ”alt boyutunun
27,22±3,31 ve “İnkar/Kaçınma” alt boyutunun 3,61±0,61 olduğu saptandı. Araştırmada
kanser hastaların tanıtıcı özelikleri ile KTTÖ ve alt boyut puan ortalamaları
karşılaştırıldığında; genel sağlık durumuna göre KTTÖ toplam, “Mücadeleci Ruh” , “Endişeli
Bekleyiş ve “ Kadercilik”; kanser tipine göre KTTÖ toplam, “Endişeli Bekleyiş, “
Kadercilik” ve İnkar/Kaçınma; yaş, hastalık süresi, başka kronik bir rahatsızlığın varlığı ve
almış olduğu tedavilere göre “İnkar/kaçınma” alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir
ilişki saptandı (p< 0.05).
Sonuç: Araştırmada kanser hastaların kansere tepki tarzlarının yüksek düzeyde olduğu
saptandı. Yaş, genel sağlık durumunu algılama, kanser tipi, hastalık süresi, başka kronik bir
rahatsızlığın varlığı ve almış olduğu tedavilerin kansere tepki tarzlarını etkilediği saptandı
Anahtar kelimler: Hemşire, Kanser hastası, Kansere tepki tarzları
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RESPONSE STYLES OF CANCER PATIENTS TO CANCER AND AFFECTING
FACTORS
ABSTRACT
Aim: This study was conducted to examine cancer patients’ response styles to cancer and the
factors affecting these.
Method: This cross-sectional descriptive study was conducted with 132 patients between
April 4 and May 2021. The data were collected with face-to-face interview technique by using
“Descriptive Information Form” and “Mental Adjustment to Cancer Scale” (MAC).
Frequency, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test and One Way
Anova test were used in the evaluation of data.
Results: It was found that of the patients who participated in the study, 28.8% were between
42 and 52 years of age, 55.3% were female, 90.2% were married, 52.3% were primary
education graduates, 53.8% were employed, 56.8% perceived their health status level as
moderate, 29.5% had breast cancer, 57.6% were in stage 3, 37.1% had a disease duration of 68 years, 75% had another chronic disease and 68.9% were receiving both chemotherapy and
radiotherapy. It was also found that all of the patients had social security and their incomes
were equal to their expenditures. In the study, total mean MAC scores of the cancer patients
was found as 136,59±13,92. When the subscales were examined, mean scores were found as
54,50±5,77 for “fighting spirit” subscale; as 20,59±2,66 for “helplessness/hopelessness”
subscale; as 30,65±3,33 for “anxious preoccupation” subscale, as 27,22±3,31 for “fatalism”
subscale and as 3,61±0,61 for “cognitive avoidance” subscale. In the study, when descriptive
characteristics of the cancer patients were compared with MAC and subscale mean scores,
significant correlations were found between MAC total, “fighting spirit”, “anxious
preoccupation” and “fatalism” subscale mean scores in terms of general health condition;
between MAC total, “anxious preoccupation”, “fatalism” and “cognitive avoidance” subscales
in terms of cancer type and between “cognitive avoidance” subscale mean scores in terms of
disease duration, age, presence of another chronic disease and treatments received (p< 0.05).
Conclusion: In the study, cancer patients were found to have high level of reaction styles to
cancer. It was found that age, perception of general health condition, cancer type, duration of
disease, presence of another chronic disease and treatments received affected reactions against
cancer.
Key Words: Nurse, Cancer patient, reaction styles to cancer

GİRİŞ
Hastalık deneyimi, her insan için kaçınılmaz bir yaşam gerçeğidir. Hastalık bireylerin günlük
yaşam dengelerini bozmakta ve bir engellenme yaratmaktadır. Bireyler için fiziksel hastalık
fizyolojik, psikososyal ve psikoseksüel faktörleri de içine alan çok boyutlu bir olgudur. Bu
olgu, hem bireylerin kişilerarası etkileşimlerini, aile ilişkilerini, sosyal çevresini etkilemekte
hem de bu özelliklerden etkilenmektedir (Kocaman, Kutlu, Özkan, & Özkan, 2007). Bu
etkileşim, bireylerin hastalık gibi yaşadıkları zorlu yaşam olayları karşısındaki durumunu,
tepkisini, algısını, uyumunu şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Kronik bir hastalık
olan kanser olgusunda da bu etkileşim görülmektedir (Ülger et al., 2014). Çağımızın en
karmaşık hastalıkların başında gelen ve dünyanın birçok ülkesinde görülme sıklığı hızla artan
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kanser; günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan birisi
olabilmektedir(Altınova & Duyan, 2013; Kavradım Turan, 2014). Kanser hastalarında
özellikle yeni tanı almış bireylerin kanserle başa çıkma tarzlarının belirlenmesi, alanda
çalışanlara uygulamalarında yön verecek ve ışık tutacak, hem de bu hizmeti alan hastaların
hastalığa ve tedavi sürecine verdikleri tepkileri ve uyumlarının ortaya konulmasına yardımcı
olacaktır (Aksan & Gizir, 2019).Hemşireler tarafından hastaların kanserle başa çıkma
tarzlarını belirleme, ortaya çıkan sorunları uygun müdahalelerle ele alma, bireylerin sorunla
ilgili olarak farkındalığını geliştirme, baş etme becerilerini değerlendirerek işlevsel baş
etmeleri kullanması ve pozitif uyum sağlamasına yardımcı olma, bireyi güçlendirme gibi
yararlı sonuçları ortaya çıkaracaktır (Radwin, Farquhar, Knowles, & Virchick, 2005).Bu
nedenle bu araştırma kanser hastaların kansere tepki tarzlarını ve etkileyen faktörleri
incelemek amacıyla yapıldı.
MATERYAL ve METOT
Araştırmanın Tipi: Kesitsel tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi Araştırmanın evrenini, 4 Nisan- Mayıs 2021 tarihleri
arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin Onkoloji polikliniği, servisi ve ayaktan tedavi
ünitesine başvuran kanser hastaları oluşturmuştur Araştırmanın örneklemi ise bu tarihler
arasında araştırmaya kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 132 hasta
oluşturdu
Örnekleme alınma kriterleri


18 yaşın üstünde olmak,



Kanser tanısı almış olmak



Sözel iletişim engeli (işitme ve konuşma) olmamak,



Tanılanmış psikiyatrik rahatsızlığı olmamak,



Bilişsel bir problemi olmamak,

Veri Toplama Araçları: Veriler yüz yüze görüşme tekniğiyle “Tanıtıcı Bilgi Formu”, ve
“Kansere Tepki Tarzı Ölçeği (KTTÖ) kullanılarak toplandı.
Tanıtıcı Bilgi Formu: Bu form katılımcının yaş, cinsiyet, medeni durum, hastalık süresi,
eşlik eden başka kronik hastalığın varlığı gibi bilgileri içeren toplam 17 sorudan
oluşmaktadır.
Kansere Tepki Tarzı Ölçeği (KTTÖ): Ölçek Greer, Moorey ve Whatson tarafından 1989
yılında hastaların kanser teşhisine verdiği tepkilerin tanınmasını sağlamak amacıyla
geliştirilmiştir. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Natan ve Öz tarafından yapılmış olup,
klinik çalışmalarda kanser hastalarının tanı ve tedavilerine gösterdikleri uyumlarında, hangi
tepkileri ne ölçüde kullandıklarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 40 madde ve beş
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekteki her bir madde 1-4 arasında derecelendirilmiş olup 1
“Kesinlikle Bana Uymuyor”, 2 “ Bana Uymuyor”, 3 “Bana Uyuyor”, 4 “Kesinlikle Bana
Uyuyor” olarak dörtlü likert tipinde puanlanmaktadır. Ölçekteki her bir alt test puanı 31 ayrı
olarak elde edilmektedir. Puanların yükselmesi o alt ölçek tepkisinin daha çok yaşandığını
göstermektedir. 1. Mücadeleci Ruh (MR): Hasta hastalığını mücadele edilecek bir durum
olarak görür; geleceğe olumlu bir bakış açısıyla bakar ve hastalığı kontrol etmenin mümkün
olduğuna inanır. Yüzleşmeci başa çıkma tepkileri mevcuttur. Bu alt testle ilgili maddeler, 4.,
5., 6., 11., 13., 16., 18., 20., 26., 27., 28., 31., 32., 34., 39. ve 40’ tır. 2. Çaresizlik/ Ümitsizlik
(ÇÜ): Hastalık, bir kayıp olarak görülür ve prognozu kaçınılmaz olumsuz bir sonuç olarak
değerlendirilir. Hasta hastalığı herhangi bir şekilde kontrol edebileceğine inanmaz. Hastalıkla
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savaşmak için aktif stratejilerden yoksundur. Bu alt testle ilgili maddeler, 2., 9., 17., 23., 25.
ve 36. maddelerdir 3. Endişeli Bekleyiş (EB): Hastalık büyük bir tehdit olarak, prognoz ise
belirsizlik olarak değerlendirilirken, kontrolün korunabileceği konusunda da belirsizlik vardır.
Bu bireylerin hastalıkla ilgili bilgiyi arama fakat bu bilgileri olumsuz değerlendirme eğilimleri
vardır. Bu alt testle ilgili maddeler, 1., 3., 10., 14., 19., 21., 22., 29. ve 37. maddelerdir. 4.
Kadercilik (K): Hasta teşhisi daha az bir tehdit olarak alır, sonuç olduğu gibi kabul edilir ve
kansere herhangi bir kontrolün konabileceğine inanılmaz. Yüzleşme stratejilerinden
yoksundur ve pasif bir kabul etme eğilimi vardır. Bu alt testle ilgili maddeler, 7., 8., 12., 15.,
24., 30., 33. ve 35. maddelerdir. 5. İnkar/Kaçınma (İK): Hasta tanısını çok az bir tehdit olarak
algılar ve prognoza olumlu bakar. Hastalığı göremediği için kontrol edebileceği akla bile
gelmez. Bu alt testle ilgili madde 38. Maddedir (Greer, Moorey, & Watson, 1989; Natan,
2000).
Verilerin Değerlendirilmesi
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, sayı ve yüzdelik, ortalama ve standart
sapma kullanıldı. Araştırmanın normal dağılımı Skewness ve Kurtosis değerlerine göre (-2 ile
+2 arasında) değerlendirildi. Araştırmanın normal dağılım gösterdiği saptanmıştır.
Araştırmanın bağımlı değişkeni olan KTTÖ’nin ikili bağımsız değişkenlere göre analizi için
bağımsız gruplarda t testi ve ikiden fazla bağımsız değişkenlere göre analizi için One Way
Anova testi kullanıldı. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde
değerlendirildi.
Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmayı yapılabilmek için bir XXX Üniversitesi Etik Kurulu’ndan (2021/03-10 sayı) izni
alındı. Bu çalışma Helsinki Bildirgesi'nin etik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Gönüllü katılımcılar çalışmaya dahil edilmiş ve kişisel kimlik bilgileri gizli tutuldu.
BULGULAR
Tablo 1. Hastaların Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=132)
Tanıtıcı Özellikler

S

%

20-30 yaş

19

14,4

31-41

24

18,2

42-52

38

28,8

53-63

35

26,5

64 yaş ve üzeri

16

12,1

Kadın

73

55,3

Erkek

59

44,7

Yaş

Cinsiyet
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Medeni Durum
Evli

119

90,2

Bekar

13

9,8

Okuryazar değil

13

9,8

Okuryazar

20

15,2

İlköğretim

69

52,3

Lise

30

22,7

Çalışmıyor

61

46,2

Çalışıyor

71

53,8

Gelirim giderime eşit

132

100

Sosyal Güvencenin Olma Durumu

132

100

İyi

9

6,8

Orta

75

56,8

Kötü

58

36,4

Akciğer kanseri

23

17,4

Meme Kanseri

39

29,5

Üriner sistem kanserleri

25

18,9

Gastrointestinal sistem kanserleri

20

15,2

Üreme sistem kanserleri

25

18,9

3

2.3

Eğitim Durumu

Çalışma Durumu

Gelir Durumu

Genel Sağlık Durumu

Kanser Tipi

Hastalık Evresi
2. Evre
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3. Evre

76

57,6

4. Evre

53

40,2

0-2 yıl

34

25,8

3-5 yıl

34

25,8

6-8 yıl

49

37,1

9 yıl ve üzeri

15

11,4

Evet

99

75,0

Hayır

33

25,0

Kemoterapi

41

31,1

Kemoterapi ve Radyoterapi

91

68,9

Hastalık Süresi

Başka Kronik Hastalığın olma
Durumu

Almış Olduğu Tedaviler

Araştırmaya katılan hastaların %28,8’inin 42-52 yaş aralığında olduğu, %55,3’ünün kadın
olduğu, %90,2’inin evli olduğu, %52,3’ünün ilköğretim mezunu olduğu,%53,8’inin çalışıyor
olduğu,%568’inin sağlık durumunu orta olarak algıladığı, %29,5’inin meme kanseri olduğu,
%57,6’sının evre 3 olduğu% 37,1’inin hastalık süresinin 6-8 yıl olduğu% 75,’inin başka bir
kronik rahatsızlığı olduğu ve %68.9’unun hem kemoterapi hem de radyoterapi tedavisi aldığı
saptandı Ayrıca hastaları tamamının bir sosyal güvencesi olduğu ve gelir giderine eşit olduğu
bulundu (Tablo 1).
Tablo 2. Hastaların KTTÖ Puan Ortalamalarına İlişkin Dağılımlar (n=132)
KTTÖ ve Alt Boyutları

Madde Min.
Puan

Max.
Puan

̅𝐗 ± 𝐒𝐒

Mücadeleci Ruh Alt Boyutu

16

40

464

54,50±5,77

Çaresizlik/Ümitsizlik Alt Boyutu

6

13

24

20,59±2,66

Endişeli Bekleyiş Alt Boyutu

9

23

36

30,65±3,33

Kadercilik Alt Boyutu

8

18

32

27,22±3,31

İnkar/Kaçınma Alt Boyutu

1

2

4

3,61±0,61
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40

KTTÖ Toplam

98

160

136,59±13,92

Araştırmada, kanser hastaların KKTÖ toplam puan ortalamasının 136,59±13,92 olduğu
belirlendi. KTTÖ’nün alt boyutları incelendiğinde ise, “Mücadeleci Ruh ” alt boyutunun
54,50±5,77, “Çaresizlik/Ümitsizlik” alt boyutunun 20,59±2,66, “Endişeli Bekleyiş” alt
boyutunun 30,65±3,33 “Kadercilik ”alt boyutunun 27,22±3,31 ve “İnkar/Kaçınma” alt
boyutunun
3,61±0,61
olduğu
saptandı.
Tablo 3. Hastaların Tanıtıcı Özelliklerine göre KTTÖ Puan Ortalamalarının
Karşılaştırılması
Tanıtıcı
Özellikler

Mücadel Çaresizlik/Ü
eci Ruh mitsizlik Alt
Alt
Boyutu
Boyutu

Endişeli
Bekleyiş
Alt
Boyutu

Kadercili İnkar/Ka Toplam
k
Alt çınma Alt KTTÖ
Boyutu
Boyutu

20-30 yaş

55,26±5
,10

21,68±2,05

31,15±3,7
1

27,73±2,
51

3,88±0,3
1

139,73±12,4
8

31-41

53,79±5
,89

20,33±2,72

30,91±3,0
2

27,25±3,
19

3,75±0,4
4

136,04±13,3
4

42-52

55,31±5
,91

21,18±2,33

30,71±3,5
1

27,71±3,
41

3,60±0,6
3

138,52±14,2
8

53-63

54,48±6
,39

19,88±3,34

30,31±3,1
9

26,88±3,
80

3,54±0,7
0

135,11±15,7
1

52,75±4
,62

19,87±1,66

30,65±3,3
3

26,18±3,
01

3,25±0,6
8

132,37±11,1
0

F=,724
p=,577

F=2,308
p=,062

F=,275
p=,894

F=,794
p=,531

F=2,989
p=,021

t=,898
p=,467

Kadın

54,91±5,
77

20,80±2,46

30,73±3,32 27,36±3,5
1

3,54±0,62

137,38±14,06

Erkek

53,98±5,
78

20,33±2,90

30,55±3,37 27,05±3,0
7

3,69±0,59

135,62±13,80

Test
anlamlılık

t=,924
p=.357

t=.1004,
p=.317

t=.308,
p=.759

=-1, 373 t=,719
p=.172
p=.473

Yaş

64 yaş
üzeri
Test
anlamlılık

ve

Cinsiyet

t=,548
p=.585

Medeni
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Durum
Evli

54,48±5
,71

20,54±2,64

30,57±3,2
6

27,19±3,
30

3,60±0,6
1

136,40±13,6
8

Bekar

54,61±6
,52

21,07±2,95

31,46±3,9
7

27,53±3,
55

3,694±0,
63

138,38±16,4
0

Test
anlamlılık

t=-,076
p=.940

t=-,679
p=.498

t=-,913
p=.363

t=-,355
p=.723

t=-,486
p=.628

t=-,486
p=.628

Okuryazar
değil

53,07±6
,17

19,84±2,51

30,46±3,3
5

27,38±3,
47

3,61±0,6
5

134,38±14,6
2

Okuryazar

52,80±5
,19

19,55±2,87

29,25±2,8
9

25,70±3,
21

3,30±0,7
3

130,60±12,1
2

İlköğretim

55,15±6
,14

20,72±2,80

31,01±3,3
5

27,71±3,
43

3,68±0,5
8

138,28±14,4
3

Lise

54,73±4
.97

21,33±2,02

30,86±3,4
5

27,06±2,
86

3,66±0,5
4

137,66±12,2
7

Test
anlamlılık

F=1,161
p=,327

F=2,243
p=,086

F=1,523
p=,212

F=1,975
p=,121

F=,2,151
p=,097

F=1,777
p=,155

Çalışmıyor

55,14±5
96

20,90±2,53

30,96±3,2
3

27,64±3,
55

3,62±,60

138,29±14,2
5

Çalışıyor

53,92±5,
58

20,32±2,77

30,38±3,42 26,85±3,0
7

3,60±,62

135,10±13,54

Test
anlamlılık

t=1,210
p=,229

t=1,237
p=,218

t=1,000
p=,319

t=1,366
p=,174

t=,270
p=,787

t=1,318
p=,190

İyi

56,00±5
.17

21,22±2,48

31,77±1,9
8

28,44±2,
45

3,55±0,7
2

141,00±10,2
8

Orta

55,64±6
,19

20,82±2,87

31,14±3,5
1

27,89±3,
61

3,66±0,6
2

139,17±15,0
1

Kötü

52,43±4

20,12±2,32

29,68±3,0

25,95±2,

3,54±0,5

131,75±11,3

Eğitim
Durumu

Çalışma
Durumu

Genel Sağlık
Durumu

www.istanbulkongresi.org

296

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

,59

5

55

8

5

F=6,057
p=,003

F=,647
p=,525

F=4,922
p=,009

F=5,128
p=,007

F=1,280
p=,282

F=3,469
p=,034

Akciğer
kanseri

52,95±4,
71

20,04±2,05

29,52±3.07 26,21±2,5
7

3,65±0,57

132,39±1139

Meme
Kanseri

56,43±5
,60

21,20±2,41

32,02±2,9
8

28,20±3,
38

3,58±0.5
9

141,46±13,3
3

Üriner sistem
kanserleri

55,04±6
,09

20,64±3,02

31,16±3,5
9

28,04±3,
00

3,92±0.2
7

138,80±14,2
3

Gastrointesti 53,45±6,
nal
sistem 00
kanserleri

19,80±3,22

30,15±3,24 26,80±3,4
4

33.40±0.8
2

133,60±14,42

Üreme sistem 53,20±5,
kanserleri
90

20,76±2,63

29,48±3,24 26,16±3,6
0

3.48±0.65

133,08±14,46

F=2,111
p=.083

F=1232
p=.301

F=3,609
p=.008

F=2,604
p=.039

F=2,623
p=.038

F=2,627
p=.038

2. Evre

54,00±3
60

21,66±1,15

31,33±4,6
1

27,00±1,0
0

4,00±0,0
0

138,00±9,16

3. Evre

55,35±5,
52

21,02±2,43

31,11±3,22 27,75±3,0
7

3,64±0,58

138,89±12,92

4. Evre

53,30±6,
08

19,92±2,92

29,96±3,37 26,49±3,6
2

3,54±0,66

133,22±14,99

Test
anlamlılık

F=2,015
p=,137

F=2,993
p=.054

F=1,967
p=,144

F=1,004
p=,369

F=2,670
p=,073

0-2 yıl

54,58±5,
44

21,14±2,40

30,88±3,55 30,88±3,3
6

3,79±0,41

137,97±12,85

3-5 yıl

53,44±4,
96

20,55±2,45

30,32±3,33 30,32±3,3
3

3,64±0,54

134,70±11,98

6-8 yıl

55,61±6,

20,63±3,05

30,83±3,39 30,83±3,3

3,57±0,67

137,95±16,07

Test
anlamlılık
Kanser Tipi

Test
anlamlılık
Hastalık
Evresi

F=2,300
p=,104

Hastalık
Süresi
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54

9

9 yıl ve üzeri

53,06±5,
29

19,33±2,09

30.33±3,35 30.33±3,3
5

3,26±0,79

133.33±12,97

Test
anlamlılık

F=1,306
p=,275

F=1,630
p=,186

F=,255
p=,858

F=,371
p=,774

F=2,803
p=,043

F=,746
p=,526

Evet

54,38±5
,83

20,33±2,76

30,43±3,4
1

26,93±3,
46

3,52±0.6
6

135,61±14,3
4

Hayır

54,76±5
,70

21,23±2,33

31,20±3,1
2

27,92±2,
86

3,82±0,3
8

138,94±12,7
3

Test
anlamlılık

t=-.346,
p=,730

t=.346,p=,730

t=-1,220
p=,225

t=-1,568,
p=,119

t=-3.150,
p=,002

t=1,259,p=,21
0

Kemoterapi

54,60±5
,56

20,87±2,59

31,00±3,3
1

27,78±2,
88

3,85±0,3
5

138,12±12,9
3

Kemoterapi
ve
Radyoterapi

54,45±5
,89

20,47±2,70

30,50±3,3
5

26,97±3,
48

3,50±0,6
7

135,91±14,3
6

Test
anlamlılık

t=,146
p=,884

t=,806
p=,421

t=,787
p=,433

t=,198
p=,200

t=3,869
p=,000

t=,843
p=,401

Başka
Kronik
Hastalığın
olma
Durumu

Almış
Olduğu
Tedaviler

Araştırmada kanser hastaların tanıtıcı özelikleri ile KTTÖ ve alt boyut puan ortalamaları
karşılaştırıldığında; genel sağlık durumuna göre KTTÖ toplam, “Mücadeleci Ruh” , “Endişeli
Bekleyiş ve “ Kadercilik”; kanser tipine göre KTTÖ toplam, “Endişeli Bekleyiş, “
Kadercilik” ve İnkar/Kaçınma; yaş, hastalık süresi, başka kronik bir rahatsızlığın varlığı ve
almış olduğu tedavilere göre “İnkar/kaçınma” alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir
ilişki saptandı (p<0.05)(Tablo 3).
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TARTIŞMA
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışıldı.
Araştırmada kanser hastaların kansere tepki tarzlarının yüksek düzeyde olduğu
(136,59±13,92) saptandı. Alt boyutları bakımından incelendiğinde; “Mücadeleci Ruh “
(54,50±5,77) “Endişeli Bekleyiş” (30,65±3,33) ve “Kadercilik” (27,22±3,31) alt boyut puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu saptandı. Natan ve Çakmaklı (2010) kanser teşhisi almış
hastalarda yaptıkları çalışmada, bireylerin kansere tepki tarzlarının yüksek olduğu
saptanmıştır. Aynı çalışmada alt boyutları bakımından “Mücadeleci Ruh “ (50,85±5,62)
“Endişeli Bekleyiş” (23,82±4,04) ve
“Kadercilik” (18,96±3,94) alt boyut puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Natan, 2000). Araştırma sonucumuz
literatürle benzer bulundu
SONUÇ
Araştırmada kanser hastaların kansere tepki tarzlarının yüksek düzeyde olduğu saptandı.
Ayrıca araştırmada kanser hastaların tanıtıcı özelikleri ile KTTÖ ve alt boyut puan
ortalamaları karşılaştırıldığında; genel sağlık durumuna göre KTTÖ toplam, “Mücadeleci
Ruh” , “Endişeli Bekleyiş ve “ Kadercilik”; kanser tipine göre KTTÖ toplam, “Endişeli
Bekleyiş, “ Kadercilik” ve İnkar/Kaçınma; yaş, hastalık süresi, başka kronik bir rahatsızlığın
varlığı ve almış olduğu tedavilere göre “İnkar/kaçınma” alt boyut puan ortalamaları arasında
anlamlı bir ilişki olduğu saptandı.
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İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA AĞRI VE KONFOR
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ÖZET
İntramüsküler (IM) enjeksiyon uygulanması, parenteral ilaç uygulamalarının önemli bir
parçasıdır ve klinik uygulamada sıklıkla kullanılan yaygın bir hemşirelik işlevidir. Basit bir
işlem olarak düşünülmesine karşın, IM enjeksiyonlar uygun yöntem ve tekniklerle
yapılmadığı takdirde çok ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. İM enjeksiyonda
bölge seçimi çok önemlidir. Enjeksiyon bölgesinin seçiminde; büyük kan damarlarından,
sinirlerden ve kemikten uzak güvenli bir alan seçilmelidir. Enjeksiyonu doğru bölgeye
uygulayabilmek için enjeksiyon yapılacak alanın iyi görülmesi gerekir. Enjeksiyon yapılacak
bölgede enfeksiyon, nekroz varlığı, deri bütünlüğünde bozulma olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Bireylere uygulanan invaziv girişimlerden en çok ağrı veren uygulamanın IM
enjeksiyon olduğu belirlenmiştir. Enjeksiyonla birlikte ortaya çıkan bu ağrı bireyin konfor
düzeyini de dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Hemşirelik uygulamalarının temel
amacı olan, hastanın konfor düzeyinin artırılması, empatik bir yaklaşımla bireyin fiziksel,
psiko-sosyal ve spiritüel temel gereksinimlerinin karşılanmasıyla ve bakıma katılımının
sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Yine literatürde rehberlere dayalı olarak farklı yöntem ve
yaklaşımlarla uygulanan IM enjeksiyonda bireylerin enjeksiyon sırasında daha az ağrı
duydukları bildirilmiştir. IM enjeksiyon uygulamalarında büyük sorumluluk uygulayıcı olan
hemşirelerdedir. Enjeksiyon uygulama sürecinde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması,
meydana gelebilecek olası komplikasyonların önlenmesi amacıyla enjeksiyon
uygulamalarının kural ve yöntemleri iyi bilinmeli, uygun teknik kullanılmalı ve uygulamalar
titizlikle yapılmalıdır. Hemşireler hastanın rahatlaması ve kullandıkları tekniklerle enjeksiyon
ağrısının önüne geçilmesinden de sorumludur. Bu bağlamda hemşireler IM enjeksiyon
uygulamasında bireylerin ağrısını azaltmak ve konforunu artırmaya yönelik girişimlerde
bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İntramüsküler Enjeksiyon, Ağrı, Konfor

PAIN AND COMFORT IN INTRAMUSCULAR INJECTION

ABSTRACT
Intramuscular injection (IM) administration is an important part of parenteral drug
administration and is a common nursing function that is frequently used in clinical practice.
Although it is considered as a simple procedure, intramuscular injections can cause very
serious complications if not applied with appropriate methods and techniques. Region
selection is very important in intramuscular injection. In the selection of the injection site; A
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safe area should be chosen, away from large blood vessels, nerves and bone. In order to apply
the injection to the right area, the area to be injected must be well seen. It should be checked
whether there is infection, necrosis, and skin integrity deterioration in the injection area.
Among the invasive procedures applied to individuals, the most painful application was
determined to be intramuscular injection. This pain, which occurs with the injection,
indirectly affects the comfort level of the individual negatively. Increasing the comfort level
of the patient, which is the main purpose of nursing practices, is possible by meeting the
physical, psycho-social and spiritual basic needs of the individual with an empathic approach
and ensuring their participation in care. In the literature, it has been reported that individuals
feel less pain during Intramuscular injection applied with different methods and approaches
based on the guidelines. The biggest responsibility in intramuscular injection practices lies
with the practitioners. The rules and methods of injection applications should be well known,
appropriate techniques should be used and the applications should be performed meticulously
in order to ensure patient and employee safety during the injection process and to prevent
possible complications that may occur. Nurses are also responsible for relieving the patient
and preventing injection pain with the techniques they use. In this context, nurses should
attempt to reduce the pain and increase comfort of individuals in Intramuscular injection
practice.
Keywords: intramuscular injection, pain control, comfort
This article was produced from the doctoral thesis.
1. GİRİŞ
IM enjeksiyon uygulanması, parenteral ilaç uygulamalarının önemli bir parçasıdır ve klinik
uygulamada sıklıkla kullanılan yaygın bir hemşirelik işlevidir (Rodger ve King, 2000; Nicoll
ve Hesby, 2002; Ağaç ve Güneş, 2011). Basit bir işlem olarak düşünülmesine karşın, IM
enjeksiyonlar uygun yöntem ve tekniklerle yapılmadığı takdirde çok ciddi komplikasyonlara
neden olabilmektedir (Nicoll ve Hesby, 2002; Small, 2004; Floyd ve Meyer, 2007). Yapılan
çalışmalarda hastalara hastanede uygulanan invaziv girişimlerden en çok ağrı veren
uygulamanın IM enjeksiyon olduğu belirlenmiştir (Small, 2004; Kara, 2013; Kara ve ark.,
2016; Kara ve Yapucu, 2016). IM enjeksiyon uygulamaları tedavi edici özelliklerinin yanı
sıra, enjeksiyon uygulanan bireylerde ağrıya neden olmakta ve buna paralel olarak da konfor
düzeyini de düşürebilmektedir. IM enjeksiyon uygulaması hakkında giderek artan teorik bilgi
birikimi ve gelişmelere karşın, azaltılabilir komplikasyonlardan biri olan ağrı bireylerin halen
yaşadığı önemli problemlerden biridir (Zore ve Dias, 2012; Akçimen ve ark., 2019) IM
enjeksiyona bağlı gelişen ağrının, iğne girişinin yarattığı mekanik travmaya ve ilacın kas içine
verilirken yarattığı ani basınca bağlı olduğu bildirilmektedir (Mitchell ve Whitney, 2001).
2. İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON
IM enjeksiyon uygulaması 1940’ larda antibiyotiğin keşfedilmesi ile hekimler tarafından
yapılırken, 1960’ ların sonlarına gelindiğinde rutin olarak hemşirelerin sorumluluğunda
yapılmaya başlanmıştır (Nicoll ve Hesby 2002) Basit bir teknik olarak düşünülmesine karşın,
IM enjeksiyonlar uygun yöntemlerle yapılmadığı takdirde çok ciddi komplikasyonlara neden
olmaktadır (Nicoll ve Hesby, 2002; Small, 2004; Floyd ve Meyer, 2007; Department of
Health, 2013).
İM enjeksiyonda bölge seçimi çok önemlidir. Enjeksiyon bölgesinin seçiminde; büyük kan
damarlarından, sinirlerden ve kemikten uzak güvenli bir alan seçilmelidir. Enjeksiyonu doğru
bölgeye uygulayabilmek için enjeksiyon yapılacak alanın iyi görülmesi gerekir. Enjeksiyon
yapılacak bölgede enfeksiyon, nekroz varlığı, deri bütünlüğünde bozulma olup olmadığı
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kontrol edilmelidir (Department of Health, 2013; Karaman, 2015). Her bölgenin avantaj ve
dezavantajları bilinmelidir. Enjeksiyon materyalinin hazırlanması, kullanılacak malzemelerin
seçimi ve ağrıyı azaltıcı yöntemler enjeksiyondan önce planlanmalı, enjeksiyon bölgesi
belirlenerek hastaya uygun pozisyon verilmelidir.
2.1. İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONUN KOMPLİKASYONLARI
IM enjeksiyonlar, basit, uygulaması kolay bir teknik olarak düşünülmesine karşın, uygun
yöntem ve tekniklerle yapılmadığı taktirde çok ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır.
Ortaya çıkan komplikasyonların çoğu uygun olmayan tekniğin kullanımı ve uygulayıcının
bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta olup, önlenebilir niteliktedir (Nicoll ve Hesby, 2002). Bu
noktada hemşirelere büyük sorumluklar düşmektedir. Gelişebilecek komplikasyonların
farkında olunması ve bunların önlemesine yönelik girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
Literatür
incelendiğinde
IM
enjeksiyon
uygulamalarından
kaynaklanabilecek
komplikasyonlar genel olarak; apse, kist, nekroz, doku hasarı, ağrı, kaza ile damara girme,
sinir yaralanması, periostitis, hemotom, selülit, enfeksiyon, kas fibrozu, granüloma,
kontraktür ve gangren şeklinde sıralanabilir (Nicoll ve Hesby, 2002; Small, 2004; Floy ve
Meyer, 2007; Ay ve ark, 2008; Walters ve Furyk, 2009).
2.2. İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ
VE SORUMLULUKLARI
IM enjeksiyon uygulamalarında büyük sorumluluk uygulayıcı olan hemşirelerdedir (Walters
ve Furyk, 2009). Enjeksiyon uygulama sürecinde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması,
meydana gelebilecek olası komplikasyonların önlenmesi amacıyla enjeksiyon
uygulamalarının kural ve yöntemleri iyi bilinmeli, uygun teknik kullanılmalı ve uygulamalar
titizlikle yapılmalıdır. Aksi taktirde hasta ve çalışan güvenliği riske atılmış olmakta ve yasal
anlamda belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Zaman zaman bilgisizlik,
deneyimsizlik, iletişim ve eğitim eksikliği, iş yükünün fazla olması, motivasyon eksikliği,
yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi pek çok faktör uygulama hatalarına sebep olabilmekte, bu
da hem hasta hem de hemşire üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir (Çoban ve ark.,
2017). Tüm bunların önüne geçmek için hemşire hastayı sistematik olarak tanımalı ve hekim
istemindeki ilacın hasta için uygunluğunu değerlendirmeli, ilaçların istenen ve istenmeyen
etkilerini bilmelidir. Hemşireler hastanın rahatlaması ve kullandıkları tekniklerle enjeksiyon
ağrısının önüne geçilmesinden de sorumludur (Çöçelli ve ark., 2008; Kaya, 2012; Uslusoy,
Duran ve Korkmaz, 2016)
3. AĞRI
Ceza anlamına gelen ağrı sözcüğünün kökeni Yunancada ''pain'' den gelmektedir. Evrensel bir
deneyim olan ve yıllardır insanoğlunun tanımlamaya çalıştığı ağrı teriminin günümüzde en
geçerli tanımını Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı (IASP) yapmıştır. Bu tanımlamaya
göre “ağrı; vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya
olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleri ile de ilgili, hoş olmayan emosyonel bir duyum ve
davranış şeklidir” (Bennett ve ark., 2019). McCaffery tanımına göre ise "ağrı; hastanın
söylediği şeydir, eğer söylüyorsa vardır". Her iki tanımda ağrının sübjektif yapısını
içermektedir. Ağrı çok farklı nitelik ve düzeyde ortaya çıkabilen subjektif bir deneyimdir ve
her zaman kişiye özeldir. Bu nedenle kişiden kişiye büyük farklılıklar taşır. Aynı şiddetteki
ağrılı bir uyaran farklı kişilerde, farklı düzeyler de ağrı oluşturabilmektedir (Dikmen, 2014).
Ağrı çok boyutlu bir kavramdır; nörofizyolojik, biyokimyasal, psikolojik, etnokültürel, dinsel,
bilişsel, ruhsal ve çevresel bir durumdur (Richart, 2007; Demir ve ark., 2012). İnsanların
farklı yaşam dönemlerinde deneyimledikleri, kişiyi ağrıdan kaçma aktivitesine yönelten,
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davranışsal tepkilere ve otomatik değişikliklere neden olan karmaşık bir süreçtir (Aslan,
2014).
3.1. AĞRININ FİZYOLOJİSİ
Ağrının oluşum mekanizmasını anlayabilmek için nosisepsiyon kavramının bilinmesi gerekir.
Nosisepsiyon; ‘‘doku hasarı ve ağrı algılaması arasında oluşan karmaşık bir dizi
elektrokimyasal olayın tümünü birden tanımlar’’. Nörosensoriyal aktivite, organik süreçler ve
psikolojik faktörler arasındaki etkileşim tarafından belirlenen nosisepsiyon bir algılanma
olayıdır (Rose ve Jose, 2012; Dikmen, 2014). Nosiseptörler, tüm deri ve deri altı dokularında
bulunan çıplak ve serbest sinir uçlarıdır. Bunların hücre cisimleri spinal ve trigeminal
ganglionlarda bulunur. Bu sinir uçları myelinsiz C lifleri ile küçük myelinli A delta liflerinin
distal uçlarından oluşmuşlardır. Nosiseptörler ağrının oluşmasında önemli ise de bazı
nörolojik kökenli ağrıların oluşmasında neden olmayabilir. Ayrıca ağrı nedeni olan faktörlerin
başında doku iskemisi gelir. İskemi dokuya ulaşan kan akımının kesilmes durumunda birkaç
dakika içinde aniden gelişir ve doku çok ağrılı bir durum meydan getirir. Dokunun
metabolizma hızı ne kadar yüksekse ağrı da o kadar hızlı olarak ortaya çıkar. İskemide ağrı
yarattığı ileri sürülen nedenlerden biri, iskemi sırasında aneorobik metabolizma sonucu fazla
miktarda laktik asit birikmesidir. Bununla beraber hücre harabiyetinde dokularda oluşan
bradikinin, proteolitik enzimler vb. başka kimyasal ajanlar da bu süreçte rol oynamaktadır
(Erdine, 2007; Dikmen, 2014; Velioğlu, 2017; Yağcı ve Saygın, 2019)
3.2. AĞRI ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ağrı algısı tek bir parametre ile açıklanamayacak kadar karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur.
Ağrıyı etkileyen çok sayıda faktör, özellik ve durum vardır (Topçu ve Fındık, 2012; Dikmen,
2014). Ağrıyı etkileyen önemli parametrelerden biri olan yaşla birlikte, ağrının hissedilmesi
ve ağrıya verilen tepkilerde değişmektedir. Genellikle çocuklar ağrıya karşı huzursuzluk ve
ağlama gibi davranışsal tepkiler gösterirken, yaşlılar dini inançları gereği, iyi hasta olma
arzusu ve ağrıyı yaşlanmanın doğal bir süreci olarak düşünmeleri sebebiyle içinde
bulundukları bu durumu yaşanması gereken bir normal deneyim olarak
düşünülebilmektedirler. Yaşla birlikte meydana fizyolojik değişiklikler de ağrı algısını ve
tepkisini etkileyebilmektedir (WHO, 2007; Karadakovan ve Aslan, 2010; Topcu, 2012;
Dikmen, 2014).
Ağrı davranışı üzerinde etkisi olan diğer bir faktör de cinsiyettir. Genellikle erkeklerin ağrı
tolerasyonu kadınlara göre daha yüksek olduğu ve bu farkın ağrıya yönelik kültürel yapı ve
inançlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu farkın bir diğer nedeninin ise, nöroaktif
maddelerin cinsiyete ve hormonlara bağımlı olarak her iki cinste farklı üretilmesinden
kaynaklandığı düşüncesidir (WHO, 2007; Dikmen, 2014).
Kültürel yapı, bireylerin ağrıya tepkilerini, ağrıyı ifade etme biçimlerini ve ağrı deneyimlerini
büyük ölçüde etkilemektedir. Ağrı ile kişinin kültürel yapısı arasında yakın bir ilişki söz
konusudur. Kültürel değerlere bağlı olarak bazı hastalar ağrıyı dışa yansıtmazken, bazıları ağrı
şikayetini fiziksel ve davranışsal tepkilerle ortaya koyabilirler. Farklı kültür ve eğitim
düzeylerinde ağrı ifadesinde kullanılan terimler de değişmektedir (Topcu, 2012; Dikmen,
2014). Kuzey Amerikalı Kızılderililer ve Tibetli bazı dini gruplarında görüldüğü gibi bazı
kültürlerde ağrıya dayanabilme yetisi erişkinliğe geçiş ile ilgili olarak düşünülmektedir.
Kültürel etkenlerin ağrıyla ilişkisinin incelendiği bir çalışmada Amerikalı, İtalyan, İrlandalı ve
Yahudi hastalar karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda İtalyanların kısa sürede ağrısının
dindirilmesini istediği ve ailesi ile bir arada olmayı tercih ettiği; Yahudilerin geleceğe yönelik
kaygılı oldukları, ağrı geçse de ağrıdan yakınma eğilimleri olduğu; Amerikalıların duygusal
tepkilerini gizlemeye çalıştıkları geleceğe yönelik olarak iyimser göründükleri, İrlandalıların
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ise ağrı karşısında kaderci bir tutum sergiledikleri belirlenmiştir (Karadakovan ve Aslan,
2010).
Kapı kontrol teorisine göre bir kişinin ağrıyı algılaması, hissetmesi, yorumlaması ve ağrıya
olan toleransı kişisel ve psikososyal faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Uykusuzluk, korku,
anksiyete, üzüntü gibi durumlar ağrıya olan toleransı azaltırken, uyku kalitesi, dışa dönüklük,
moral artışı ve analjezik kullanımı gibi davranış ve durumlar ağrı toleransını artırıcı etki
göstermektedir (Dikmen, 2014).
Bireylerin yaşamış oldukları ağrılı deneyimlerin her biri birey için birer öğrenmedir. Eğer
birey geçmişte yoğun ağrı ve anksiyete içeren bir deneyim yaşamışsa, yeni yaşayacağı ağrılı
olaya da benzer tepkiler verebilmektedir. Yine aynı şekilde birey daha önceki ağrı
şikayetlerini başarılı bir şekilde gidermiş ise, mevcut ağrıyla daha iyi baş edebilmektedir
(Sabuncu ve Ay, 2010; Dikmen, 2014).
Ağrıya neden olan durumun birey için taşıdığı anlam ağrıya karşı olan tutumunu etkiler. Her
bireyin ağrıyı algılama ve ağrıyla baş etme durumları farklılık gösterir. Eğer ağrı kişi için;
ceza, kayıp veya tehdit anlamlarına geliyorsa, kişinin ağrı karşısında göstereceği tepkiler de
bu anlamlara paralel olarak değişecektir (Sabuncu, 2010; Dikmen, 2014).
Bireyin yaşadığı ağrıya odaklanma düzeyi ağrı algısını etkilemektedir. Ağrılı bir durum
karşında tüm dikkatin ağrı odağına verilmesi yaşanılan ağrı hissini artırmakta olup, dikkatin
başka yöne çekilmesi ise yaşanılan ağrı düzeyini azaltmaktadır. Hayal kurma, masaj, gevşeme
teknikleri gibi uygulamalar ağrının kontrol altına alınmasında faydalı olmaktadır (Potter ve
Perry, 2005; Kaushik ve ark., 2005; Taylor, Lillis ve LeMone, 2008).
Eğitim, yaş, sosyokültürel yapı ve kişilik özellikleri gibi değişkenler bireylerin ağrı ile baş
etme şekillerini etkilemektedir. Kullanılan baş etme yöntemlerinin yeterliliği veya yetersizliği
hastanın ağrı yaşama durumu ve düzeyi ile doğrudan ilişkilidir (Leach, 2002; Wentz, 2009)
4. KONFOR
Konfor, kökeni Fransızca olan ve sözlük anlamıyla günlük hayatı kolaylaştıran rahatlık olarak
tanımlanmaktadır (Yücel, 2011). İngilizce comfort; rahatlatmak, teselli, avuntu, ferahlık ve
memnun etme anlamlarına da gelmektedir (Erdemir, Çıtlak, 2013; Acar, 2016). Kolcaba’ya
göre konfor ‘‘Bireyin gereksinimleri ile ilgili yardım, huzur sağlama ve sorunların üstesinden
gelebilmeye ilişkin fiziksel, psikospiritüel sosyal ve çevresel bütünlük içerisinde kompleks
yapıya sahip beklenen bir sonuçtur’’ (Karabacak ve Coşkuner Potur, 2017).
4.1. KONFOR KURAMI
Kolcaba konfor kavramının taksonomik yapısını iki aşamada incelemiştir. Birinci aşamada
tarihi ve çağdaş hemşirelik literatürünü analiz ederek bireysel konfor gereksinimlerinin
karşılanma yoğunluğuna göre konfor düzeyleri belirlemiştir (Karabacak ve Acaroğlu, 2011)
Bunlar:
Ferahlama; bireyin var olan sıkıntısından kurtulması, konfor gereksinimlerinin karşılanması
ile hissettiği durumdur (Arslan ve Konuk, 2009; Karabacak ve Coşkuner Potur, 2017).
Rahatlama; sakinlik, hoşnutluk, huzur veya rahatlık durumudur.
Üstünlük; bireyin sorunlarının üstesinden gelebilmesidir (Karabacak ve Coşkuner Potur,
2017).
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Çizelge 8. Konfor Kavramının Taksonomik Yapısı
Konfor

Düzeyleri

Boyutları

Ferahlama

Rahatlama

Üstünlük

Fiziksel
Psikospiritüel
Çevresel
Sosyokültürel
(Karabacak, Ü., Coçkuner Potur D. (2017). Katharine Kolcaba: Konfor Teorisi. Editörler:
Karadağ, A., Çalışkan, N., Göçmen Baykara Z. 1. Baskı İstanbul. 654-673)
Kolcaba ikinci aşamada holistik görüşle temellendirdiği konfor boyutlarını oluşturmuştur.
Bunlar:
Fiziksel Konfor; bedensel algılarla ilgilidir. Bireyin fiziksel durumunu etkileyen uyku ve
dinlenme, hastalığa karşı yanıtları, beslenme ve homeostazis, barsak fonksiyonunu
devamlılığı gibi fizyolojik faktörleri içermektedir. Fiziksel konfor için gerekli fizyolojik
göstergeler, sıvı-elektrolit dengesi, düzenli ve dengeli kan biyokimyası, yeterli oksijen
saturasyonu vb. metabolik fonksiyonları içeren sağlık göstergeleridir (Karabacak, Acaroğlu,
2011; Derya, 20012).
Psikospritüel Konfor; mental, duygusal ve ruhsal bileşenlerden oluşan psikospiritüel konfor,
öz-saygı, benlik kavramı, cinsellik ve kendinin farkında olma ile ilgili duyguları içerir.
(Karabacak, Acaroğlu, 2011).
Sosyokültürel Konfor; aileye bilgi ve danışmanlık verme, dini inançlar, finansal destek
sistemlerinden yararlanma, kişilerarası iletişimin sağlanması, taburculuğun planlanması, eve
arke bakımın sağlanması sosyo-kültürel konforu oluşturan etkenlerdir (Kolcoba, 2003).
Çevresel Konfor; Hastaneye yatırılan bireylerin fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarını
destekleyen çevresel konfor, dış etkenler, durumlar ve bunların üzerinde ki etkileri
kapsamaktadır (Kolcoba, 2003).
Kolcaba’nın konfor kuramı özetlendiğinde;





Hastanın destek sistemleri ve konfor gereksinimleri saptanır.
Hastanın gereksinimlerine yönelik, girişimler planlanır.
Girişimlerin başarıya ulaşmasını etkileyen değişkenler dikkate alınır.
Uygulanan girişimin konforda artış meydana getirip, getirmediği değerlendirilir
(Karabacak ve Coşkuner Potur, 2017).

4.2. HEMŞİRELİK BAKIMINDA KONFORUN YERİ VE ÖNEMİ
Hemşirelik uygulamalarının temel amacı olan, hastanın konfor düzeyinin artırılması, empatik
bir yaklaşımla bireyin fiziksel, psiko-sosyal ve spiritüel temel gereksinimlerinin
karşılanmasıyla ve bakıma katılımının sağlanmasıyla mümkün olmaktadır (Karabacak, 2004;
Erdemir ve Çırlak, 2013). Hastanın iyileşme sürecinin hızlanması, baş etme yeteneklerinin
artması, artan konfor düzeyi ile yakından ilişkilidir (Erdemir ve Çırlak, 2013). Kolcaba
sağlıklı /hasta bireyin konfor gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimleri karşılamaya
yönelik girişimler sonrası konforun değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Genel Konfor
Ölçeğini geliştirmiştir (Karabacak ve Acaroğlu, 2011; Acar, 2016).
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Hemşireler hasta bakımında sundukları hizmetin kalitesini ölçebilmek hasta memnuniyeti ve
yaşam kalitesini ve hastadan beklenen sonuçları değerlendirebilmek için Genel Konfor
Ölçeğini kullanmaktadırlar (Kuğuoğlu ve Karabacak, 2008). Bu ölçek başlangıçta özellikle
palyatif bakım ortamlarında olmak üzere çeşitli alanlarda bireylerin rahatlık durumunu
değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Genel Konfor Ölçeğinin çeşitli bakım ortamlarında
ve hasta gruplarında kullanılmak üzere çeşitli uyarlamaları mevcuttur. Karabacak (2004)
yapmış olduğu çalışmasında konforu destekleyici hemşirelik bakım ve eğitiminin meme
kanserinde anksiyeteyi azalttığı ve radyoterapiye olan uyumu arttırdığını saptamıştır. Derya
(2012) sezaryen ile doğum yapan loğusalara konfor kuramına göre verilen hemşirelik
bakımının doğum sonu konfor düzeyini yükselttiğini bildirmiştir.
5. SONUÇ
Sonuç olarak IM enjeksiyon uygulamalarında büyük sorumluluk uygulayıcı olan hemşirelerin
enjeksiyon uygulama sürecinde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, meydana
gelebilecek olası komplikasyonların önlenmesi amacıyla enjeksiyon uygulamalarının kural ve
yöntemleri iyi bilinmeli, uygun teknik kullanılmalı ve uygulamalar titizlikle yapılmalıdır.
Yine hemşirelerin, İM enjeksiyonda ağrıyı gidermek ve bireylerin konfor düzeylerini artırmak
için etkinliği kanıtlanmış farmakolojik olmayan yöntemleri daha sık kullanmaları, bu alandaki
gelişmeleri takip etmeleri ve uygulamaya koymaları önerilmektedir.
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AND LITERATURE SURVEY
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ABSTRACT
Neurocytoma is a rare intraventricular tumor. The 2016 WHO (World Health Organization)
classification of tumors of the central nervous system has considered central neurocytoma and
extraventricular neurocytoma under the heading of the neuronal and mixed neuronal-glial
tumors and has regarded both tumors as grade II with the same code of 9506/1.
Extraventricular location and histologic findings that feature atypia requires close attention.
More medical and surgical data is needed with regard to therapy and prognosis of such
tumors. Complete excision is the basic and definitive mode of therapy in most cases. The
indications of radiotherapy and more rarely chemotherapy is controversial.
About 500 cases of central neurocytoma have been reported in the literature accounting for
0.1 to 0.5 % of patients harboring intracranial tumors. On the other hand, about 100 cases of
neurocytomas originating extraventricularly have been reported composing 0.02 to 0.10 % of
patients with intracranial tumors.
Key words: extraventricular neurocytoma, neurocytoma, radiotherapy surgical excision
Case Report
A 12-year-old boy was brought to our department because of headache and diplopia. There
was no significant disease in the medical past. Neurologic examination revealed slight paresis
of the upper left extremity and diplopia.
MRI revealed a tumor with solid and necrotic-cystic components in the right parietal lobe and
extending to the frontal lobe. Marked perilesional edema reached the corpus callosum and
caused midline shift. The wall of the solid portion showed enhancement and the tumor
measured 4.6x6.2x5.7 cm.
Diffusion MR revealed ADC values of 2.8 x 10-3 and 0.7 x 10-3 in the center of the cystic
component and in the solid wall around the cystic part respectively. The more caudal solid
component revealed ADC values of nearly 0.8-0.9 x 10-3 . The perilesional vasogenic edema
ADC value was 1.3 X 10-3
Diffusion tensor imaging (DTI) examination showed deplacement of craniocaudal fibers. FA
values in the solid component, in the cystic part, in the wall of the cystic component and in
the edematous region were measured 103-193, 43-52, 92 and 112 respectively. The study
revealed especially craniocaudal deplacement of the fasciculus and minimal prunning of the
right-left craniocaudal and anterior-posterior fibers. (Figure 1A-1D). No diffusion findings
suggestive of acute enfarct was observed.
The patient was operated on March 17, 2017. Right posterior parietal craniotomy and total
resection of the tumor was performed with the aid of navigation and ultrasonic aspirator. The
postoperative period was uneventful. The MRI on the first postoperative day confirmed gross
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total resection of the tumor (Figure 2A-2C). The postoperative period was uneventful. The
symptoms cleared and the patient was discharged on the fifth postoperative day. No
radiotherapy was given.
Histopathologic examination of the tumoral tissu revealed a cellular neuroepithelial tumor
composed of uniform round monomorphic cells resembling oligodendrocytes. A thin walled
capillary network was also observed. There are areas of high mitiotic activity (>4
mitosis/10HPF), microvascular proliferation and focal necrosis, focal ganglion cell
differentiation was also seen (figure 3C). The tumor cells diffusely expressed synpatophysin.
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) highlighted the reactive astrocytes with its fibrillary
network. While the MIB-1 labelling index was variable with 1-2 % in the more conventional
areas; it was relatively high, approximately 20-30% at the periphery of the tumor. The
diagnosis was compatible with an extraventricular neurocytoma. However regarding to
anaplastic histological feaures (high mitotic activity, microvascular proliferation and necrosis)
seen in some areas of the tumor, this case could be referred to as ‘atypical extraventricular
neurocytoma’. While extraventricular neurocytoma corresponds histological to WHO grade II
in the latest WHO classification, there is no consensus if atypical EVN should be considered
as WHO grade II or III tumors, and have not been categorized separately although having
anaplastic features. Immunohistochemical staining findings are summarized on table 1.
Table 1. Immunohistochemical staining findings
Synaptophysin

Positive

GFAP

Positive

EMA

No significant staining

Ki-67 proliferation index

20-30 % at the periphery
of the tumor

ATRX

Regionally positive

p 53 “wild” type

Positive

Chromagranin

Negative

CD 99

Negative

CKAE1/AE3

Negative

NF

Negative

Discussion
Central neurocytoma was first described by Hassoun in 1982(3) and the first atypical
neurocytoma was defined in 1989 by Ferreol.(4)
The 2016 WHO (World Health Organization) classification of tumors of the central nervous
system has considered central neurocytoma and extraventricular neurocytoma under the
heading of the neuronal and mixed neuronalglial tumors and has regarded both tumors as
grade II with the same code of 9506/1.(1)
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There have been suggestions for further grading on the basis of mitotic rate, MIB-1 labeling
index and microvascular proliferation, and/or necrosis and classifiying them as atypical EVN,
but definitive grading criteria have not yet been published.(1, 5)
Extraventricular neurocytoma mostly involves the frontal lobe, followed by parietal lobe and
in decreasing frequency temporal and occipital lobes, thalamic(5), hypothalamic(6) and sellar
regions.(2)
Oligodendroglioma frequently should be considered in differential daignosis.
Oligodendroglioma can show some synaptophysin positivity.(5, 7, 8) Other pathologies which
should be kept in mind are oligoastrocytoma, ganglioglioma, dysembryoplastic
neuroepithelial tumor(DNET) and papillary glioneuronal tumors.(9)
Vallat-Decouvelaere et al.(10) drew attention to difficulty of interpreting atypical cases and
also to other variants of neurocytomas such as pseudopapillary neurocytoma,
ganglioneurocytoma, neurolipocytoma and pigmented neurocytoma. The radiologic features
include well defined high density mass at CT scan. Contrast CT demonstrates varying degrees
of enhancement.(11) MRI reveals iso or slightly hypo-intense in T1 and hyper-intense in T2
images. Cystic changes, perilesional edema, heterogenous contrast enhancement and
calcification are other features of neurocytomas. The tumors are solid or soid-cystic and are
frequently well circumscribed.(11, 12) The radiologic differential diagnosis includes lowgrdae lesions such as pilocytic astrocytoma, pleomorphic xanthoastrocytoma and
ganglioglioma.(5)
Ahmad and associates(13) have retrospectively analyzed their 35 cases of neurocytomas.
There were 4 extraventricular (11.4 %) and 6 atypical (17.1 %) neurocytomas. Only one of
the six atypical neurocytomas was extraventricular.
Progression of atypical extraventricular neurocytoma to anaplastic ganglioglioma(14) and
malignant transformation of central neurocytoma have been reported.(15) The authors report a
case of a central neurocytoma which has dissemianted through the craniospinal axis and
therefore they emphasize the importance of identifying cases with potential tendency for
malignant transformation. The treatment of such cases require irradiation of the entire
neuroaxis plus adjuvant chemotherapy with temozolamide.(15)
Although radiotherapy is generally suggested for patients with subtotal removal of the tumor,
for recurrent tumors and for atypical histology.(6, 11, 16, 17) Xu et al.(18) have drawn
attention to one of their pediatric patients who died because of intracranial hemorrhage during
radiotherapy and consequently the authors have suggested that complications of radiotherapy,
especially in younger age group, should be taken into consideration. The recommended dose
is between 40 Gy and 60 Gy.(11)
Brat et al.(5) reviewed a total of 35 patients treated for extraventricular neurocytoma from
three centers and followed over a period of eight years. Nineteen tumors were subtotally
resected or biopsied and the remaining 14 tumors were totally removed. Seventeen patients
received radiotherapy. Thirty patients had follow-up and 10 tumors recurred. Three of the
patients with recuurrence had fatal outcome. Two of the fatal cases had subtotal removal and
the other case was biopsied. All three showed atypical features with a mean MIB labeling
index of of 8.8 %. All recurrences had subtotal resection while none of the total resected
tumors showed recurrence.
Rades et al.(19) have searched the literature and have found 85 cases diagnosed as atypical
neurocytoma with sufficient medical. The authors have compared the local control and
survival outcome of four different treatment approaches. Complete tumor removal was
accomplished in 15 patients. In 13 patients radiotherapy followed complete tumor excision.
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Incomplete tumor removal was performed in 17 patients while radiotherapy was added to
incomplete tumor excision in 40 patients. The patients were observed at 3 and 5 year
intervals. The results revealed that the best treatment was achieved by complete removal of
atypical neurocytomas as far as local control and survival rates were concerned.
Experience with Gamma-knife (GK) is very limited. Kim et al.(20) have treated 13 patients
with central neurocytoma. In six patients GK was primary mode of therapy while seven
patients received GK postoperatively. Tumors decreased in volume in 5 patients who received
GK as primary treatment. Tumor recurrence was observed in two patients treated with
secondary GK from the residual tumor bed that was not covered by GK. The authors
concluded that GK may be useful either as primary or secondary postoperative therapy in
central neurocytoma patients.
There are very few studies related to molecular genetics of neurocytomas and extraventricular
neurocytomas. Myung and associates(21) performed clinicopathologic and molecular genetic
studies in seven patients with extraventricular neurocytoma, three of which presented atypical
histology. The authors concluded that extraventricular neurocytoma is characterized by the
absence of p53 overexpression, α-internexin positivity, MGMT promotor methylation and
IDH 1/ IDH2 mutation. Two children had tumor recurrence after initial surgery and one
patient died 18.5 months after surgery.
Rodriguez et al.(22) evaluated the prevalence of 1p 19q co-deletion and t(1;19 ) in 23 patients
harboring extraventricular neurocytoma. Fluorescence in situ hybridization (FISH) was found
successful in 21 cases and demonstrated 1p19q co-deletion in five (24 %) cases or isolated 1p
loss in two cases (10 %). Evidence for t(1;19) was found in four of five cases with 1p19q
deletion. Three tumors with 1p19q loss and t(1;19) demonstrated atypical features. Three of
the four patients with t (1;19) showed tumor recurrence and two of them died 3.5 to 5.5 years
after surgery. The authors concluded that these findings are suggestive of an association
between aggressive histology and 1p19q loss and t(1;19) occurrence in some of the
extraventricular neurocytomas.
Recurrence is associated with subtotal resection, atypical histologic findings and high cell
proliferation.(5) Soylemezoglu et al.(23) have reported relapse rate of 22 % in patients with
MIB-1 LI less than 2 % whereas the relapse rate increased to 63 % in patients with MIB-1 LI
greater than 2 %.
The factors associated with prognosis are the same as factors determining recurrence. Total
gross resection offers the best results. Extremes of age is another prognostic factor.(12)
The presented case is interesting because it is both extraventricular and atypical which makes
it even more rare. Gross total resection of the tumor in our case is also important since gross
total resection in atypical extraventricular neurocytoma was reported as 10 %.(5)
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ABSTRACT
Cardiotocography (CTG) is used for monitoring the fetal heart rate signals during pregnancy.
Evaluation of these signals by specialists provides information about fetal status. When a
clinical decision support system is introduced with a system that can automatically classify
these signals, it is more sensitive for experts to examine CTG data. In this study, CTG data
were analysed with the Extreme Learning Machine (ELM) algorithm and these data were
classified as normal, suspicious and pathological as well as benign and malicious. The
proposed method is validated with the University of California International CTG data set.
The performance of the proposed method is evaluated with accuracy, f1 score, Cohen kappa,
precision, and recall metrics. As a result of the experiments, binary classification accuracy
was obtained as 99.29%. There was only 1 false positive. When multi-class classification was
performed, the accuracy was obtained as 98.12%. The amount of false positives was found as
2. The processing time of the training and testing of the ELM algorithm were quite minimized
in terms of data processing compared to the support vector machine and multi-layer
perceptron. This result proved that a high classification accuracy was obtained by analysing
the CTG data both binary and multiple classification.
Keywords: Cardiotocography, Fetal Health Status, Extreme Machine Learning, Computer
aided diagnosis.
1. INTRODUCTION
Monitoring of the fetal distress by specialists is important for the health of the baby during
pregnancy. Cardiotocography (CTG) signals are used for this aim [1]. Fetal Heart Rate (FHR)
measurements are obtained from CTG by processing the fetal heartbeat signals of babies at 28
weeks of gestation [2]. In these measurements, the basic heart rate fluctuation is evaluated.
The fetal status is classified into 3 separate categories as normal, suspicious and pathological
with Acceleration (ACC) and Deceleration (DCL) metrics [3]. Imprecise monitoring of fetal
pain leads to unnecessary treatments, and improper diagnosis can eliminate necessary
treatments. On the other hand, it has been reported that more than 50% of deaths result from
inability to recognize abnormal FHR patterns and lack of appropriate diagnosis [4]. Therefore,
successful analysis of CTG is the most essential tool for further analysis and treatment.
In the studies conducted in the literature, the feature vector was obtained with the
measurements obtained from CTG [5]. The presence of the pathology case was evaluated by
classifying this feature vector with artificial intelligence algorithms [6]. Remarkable successes
were achieved with machine learning methods and shallow artificial neural networks in
classification studies made according to 3 different expert decisions in the University of
California International (UCI) data set [7, 8]. Algorithms such as principal component
analysis (PCA) and Correlation-based feature selection (CFS) were used to optimize the
features in the data set [9, 10]. When the features extracted from the data are optimized, the
processing time can be shortened without decreasing the classification success. In shallow
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machine learning, sensitivity of 97.94 and specificity performance of 99.73 were obtained by
multi-layer perceptron (MLP) method [11]. The Cohen kappa value, which measures the
classification success in the unbalanced data set, was obtained as 0.861 [12]. Synthetic
minority high-speed sampling technique (SMOTE) approach was used to balance the data in
the data set with an unbalanced label distribution. In the classification made in the balanced
data set, only 90.79 sensitivity and 91.35 specificity were obtained. [13].
Arif et al. tried to classify the fetal negativities in the UCI data set. In the experiments
conducted with the decision-tree classifier, the classification error rate was obtained as 0.2107
in 408 validation samples [14]. Avuçlu et al. suggested a system that met the need for early
intervention by detecting the adverse situation in the fetus. In experiments with the UCI data
set, the authors achieved an accuracy of 95.68% in multiple classifications with the Naive
Bayes classifier [15]. In the study conducted by Chandra et al., the results of the classification
was performed by using different features together. Then, the authors discussed the accuracy
of the different machine learning techniques. They obtained an average accuracy of 95.07%
and the highest accuracy of 96.96% with the Random Forest classifier [16]. Jagannathan et al.
study with the UCI data set. The authors calculated the decision tree classification accuracy to
97.41% while the sensitivity was 97.93% [17].
Although certain accuracy and other metrics have been achieved in studies with machine
learning and shallow artificial neural networks, multi-class and binary classification is needed
with highly stable algorithms such as the extreme learning machine (ELM) method. Since the
ELM method enables direct decision making with a single neuron, it is suitable for achieving
high accuracy multi-classification success. In this study, both binary and multiple
classification accuracies were experimentally demonstrated by applying the ELM method to
the UCI data set. In addition, the effective processing time obtained with ELM compared to
support vector machine (SVM) and MLP methods contributed to the performance of the
method.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Proposed Method
In the proposed method, UCI data set which contains 21 features derived from CTG signals
was used. These 21 features consist of histogram analysis, long-term variability, prolonged
deceleration, acceleration numbers, beats per minute, fetal movement number and uterine
contractions data. These data were organized and applied to the ELM algorithm. Problematic
fetus data were detected with the ELM algorithm. Later, a multi-class classification was
made, including the suspicious situations of the same data. In the first experimental setup, the
normal data of 2126 data in the data set were combined with pathological and suspicious
labels and classified as benign and malicious. In the second experimental setup, a
classification was made into 3 classes as normal, suspicious and pathological cases. The
results were validated with the accuracy, precision, recall, Cohen kappa and f1 score metrics.
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Figure 1. Flow Diagram of Proposed Method

2.2. Cardiotocography Data Set
Cardiotocographyis a medical device used to diagnose fetal heart rate status. This device is
used by specialists for simultaneous recording and monitoring of FHR and UC patterns during
pregnancy [18]. It was obtained from the open source UCI repository for the experimental
analysis of the method proposed in the study [19]. The SiSporto tool was used to obtain the
attributes in this data set. The data set consists of data labelled the combined characteristics of
FHR and uterine contraction by specialist obstetricians and a consensus classification
assigned to each. There are 2126 features with 21 features in the data set. In the features
provided, 21 features can be classified according to the FHR model class or fetal status class
code. In this study, fetal condition class code was used as the target feature, and each sample
was classified into one of three groups as normal, suspicious or pathological. In the data set,
1655 cases were defined as normal, 295 cases as suspicious and 176 cases as pathological
[20].
2.3. Extreme Learning Machine
The ELM is a single layer feed forward network model [21]. The training of this model is
performed with randomly selected hidden node parameters. There is no iterative optimization
in this model. In training, output weights are calculated by taking the inverse of the MoorePenrose matrix with Equation 1 [22]. The ELM with hidden nodes (L) is modelled in
Equation 1.
𝑁

∑ 𝛽𝑚 ℎ𝑚 (𝑥𝑖 ) = 𝑦𝑖 , 𝑖 = 1,2, … . 𝐿

(1)

𝑚=1

In Equation 1, 𝐿 denotes the hidden node. The sum of the products of the ELM's output
neurons 𝑚 connecting the 𝑚𝑡ℎ latent neurons and ℎ𝑚 (𝑥𝑖 ), which allows mapping for the
output of the hidden node, is obtained. The structural formula of the ℎ𝑚 is expressed in
Equation 2.
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ℎ𝑚 (𝑥𝑖 ) =

1

(2)

𝑡

1 + 𝑒 −(𝑤𝑚 𝑥𝑖 +𝑏𝑚)

The expression in Equation 2 is a sigmoid activation function. In the equation wm =
[w𝑚1 , … , w𝑚𝐷 ] represents the input neurons and 𝑏𝑚 represents the bias term.
Unlike traditional learning algorithms, ELM has an architecture that minimizes the training
error and the smallest output weights norm simultaneously. Randomly initiated hidden node
parameters are generated from the least squares solution in Equation 4 with 𝑤𝑗 and 𝑏𝑗 .
𝛽 = 𝐻′. 𝑦

(3)

When the general form of the activation function is expressed in a general form, the
calculation function of ELM is as represented in Equation 4. When the result obtained from
the hidden layer with the hidden node matrix is passed through a signum function, output
class as y is obtained.
𝑦 ′ = 𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ(𝑥). 𝛽)

(4)

3. EXPERIMENTAL RESULTS
Experiments of the proposed method were performed using the Python framework. The
proposed algorithm performance metrics were achieved with 8 GB RAM and I72730 - 3GHz
processor. In classification, the data lines in the UCI data set were arranged as feature vectors.
These vectors were separated as 80% training and 20% validation for hold-out validation.
Table 1. Confusion Matrix of the Binary Classification of SVM, MLP and ELM Classifiers
SVM

MLP

ELM

Malignant

Benign

Malignant

Benign

Malignant

Benign

Malignant

83

11

88

5

92

1

Benign

7

324

3

329

2

330

1
0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82

SVM "1"

MLP "1"

ELM "1"

SVM "2"

MLP "2"

ELM "2"

Accuracy

0,9574

0,982

0,9929

0,9574

0,9812

0,9929

Precision

0,88

0,95

0,99

0,98

0,99

0,99

Recall

0,92

0,97

0,98

0,97

0,99

1

F1 Score

0,9

0,96

0,98

0,97

0,99

1

Figure 2. Binary Classification accuracy, precision, recall, f1 score and Cohen kappa metrics
for Benign (“2”) and Malicious (“1”) Labels
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In the binary classification, the data labels in the UCI data set were arranged as benign and
malicious. Experiments were performed with 1655 data labelled as benign and 471 data
labelled as Malignant. Suspicious and pathological evaluations were merged in the malignant
category. The confusion matrix in Table 1 was obtained as a result of the hold out validation
made with the training of the ELM algorithm. Only one of the data labelled as benign was
evaluated as malignant. In the data labelled as malignant, only 2 false positives were
observed. The accuracy, precision, recall, f1 score and Cohen kappa values obtained from
these results were calculated as 87.4% for SVM, 94.5%, for MLP and 97.9% for ELM,
respectively. The performance metrics of the binary classification is shown in Figure 2.
In multi-class classification, 3 labels were used as normal, suspicious and pathological. The
holdout validation result of the ELM algorithm trained with these data is shown in Table 2. In
the multi-class classification experiment, 1655 of 1226 data were normal, 295 were suspicious
and 176 were pathological. When these data were classified, 2 of 39 data that were labeled as
suspicious in validation were classified as normal and 3 as pathological. 1 of 59
pathologically labeled data were obtained as normal and 3 as suspicious. The accuracy,
precision, recall, f1 score and Cohen kappa values calculated from these results were
calculated as 81.65% for SVM, 64.1% for MLP and 94.9% for ELM, respectively. The
performance metrics of the multi-class classification is shown in Figure 3.
Table 2. Confusion Matrix of the Multi-Class Classification of SVM, MLP and ELM
Classifiers
SVM

MLP

ELM

Patholo
gic

Suspici
ous

Nor
mal

Patholo
gic

Suspici
ous

Nor
mal

Patholo
gic

Suspici
ous

Nor
mal

Patholo
gic

25

8

1

26

6

2

32

2

-

Suspici
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Figure3. Multi-class classification accuracy, precision, recall, f1 score and Cohen kappa
metrics for Pathologic (“1”), Suspicious (“2”) and Normal (“3”)Labels
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4. DISCUSSION
The data in the UCI dataset was used directly without data cleaning, data editing and data
normalization. The methods proposed were validated with the hold-out validation technique
and the accuracy, precision, recall, f1 score and Cohen-kappa metrics were calculated. The
hold-out validation provides validity in the literature, especially in the test process. The
accuracy of 99.16% and only 1 FP rate obtained in binary classification show that the ELM
algorithm can make the classification effectively. The accuracy of 98.12% in multiple
classification shows that the classification of pathological cases and suspicious cases can be
performed almost as successfully as specialists. The Cohen kappa value used in this study
provides a valid measurement especially in classification problems with unbalanced data set.
The kappa value of 94.9% for multi-class classification and 97.9% for binary classification
obtained in this study is the proof that the experiments performed with the unbalanced data set
give successful results.
In similar studies, the performance metrics obtained with the studies performed with the UCI
data set were compared. Similar studies and experimental results obtained in these studies are
presented in Table 3.
Table 3. Additional Performance comparison with several methods
Accuracy
Rate (%)

Study

Description

Cömert et al.

MLP

Menai et al.
Fergus et al.

Relief with Naïve Bayes
RFE and Smote

Chamidah et al.

K-means and SVM (Cross
Validation)
RF Classifier
PCA-Adaboost-SVM
Decision tree with adaboost
k-NN and RF

Arif
Zhang et al.
Karabulut et al.
Şahin et al.
Georgoulas et al.
Shah et al.
Bhatnagar et al.
Proposed Method
Proposed Method

Performance
Metrics (%)
97,94 sensitivity
99,73 specificity

93.97
%90,79 sensitivity
%91,35 specificity
90,64
93,6
98.6
95.01
0.861 Kappa
98.4 (k-NN)
99.18 (RF)
83.8
94.7
82.32
99,29

PSO-SVM
Binary classification with CFS
Naïve Bayes
ELM (Binary Classification)
ELM
(Multi-Class
99,12
Classification)

The studies conducted in the literature to examine the UCI data set and CTGs were compared
with the method proposed in this study. When the obtained results were presented briefly,
more successful results were obtained in this study in terms of evaluation metrics. Cömert et
al. used an extreme learning machine, radial basis function, random forest, support vector
machine and artificial neural network to classify fetal heart rate. As a result of the
experiments, they recommended MLP as the most successful method. The sensitivity of 97.94
and specificity of 99.73 were obtained with the MLP algorithm [11]. Menai et al. selected 4
features out of 21 features in the UCI data set that affect the success of the classification with
the Relieff algorithm. When the selected features were applied to the Naive Bayes method,
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they obtained an accuracy of 93.97% [23]. Fergus et al. divided the cases into normal and
pathological using the FHR. Recursive Feature Elimination (RFE) were used for feature
optimization. SMOTHE method was used to stabilize the unbalanced data set. A sensitivity of
90.79% and a specificity performance of 91.35% were achieved in the classification made
with a balanced data set [13]. Chamidah et al. analysed the cardiography data in the UCI data
set and obtained 7 features using the k-means algorithm. When these features were classified
binary with SVM algorithm, cross-validation success was obtained as 90.64% [24]. Arif
examined the fetal situation with 2126 data belonging to 21 feature vectors in the UCI data
series. The author performed normal, suspect and pathological classification in the
experiments with the RF algorithm. As a result, an accuracy of 93.6% was obtained. Zhang et
al. performed feature selection by applying Principal Component Analysis (PCA) method to
the CTG data set taken from the UCI data set. When the selected features were classified with
the SVM classifier integrated with adaptive Boosting (AdaBoost), a success of 98.6% was
achieved. The success achieved without PCA application was presented by the authors as
93%. The authors also experimentally demonstrated that with fewer features, the processing
time of the algorithm was reduced [21]. Karabulut et al. used a decision tree-based AdaBoost
to determine fetal distress, and an accuracy of 95.01% and a kappa statistic of 0.861 were
calculated [7]. Şahin et al. used various machine learning algorithms to analyze CTG data
with binary classification. The authors achieved the highest accuracy with k-NN (98.4%) and
RF (99.18%) classifiers, respectively [25]. Georgoulas et al. performed classification with the
k-NN algorithm using features optimized by the PSO algorithm. The authors found that the
classification accuracy was more successful in identifying pathological data with SVM. The
authors obtained 83.8% accuracy [10]. Shah et al. focused on detecting normal and
pathological status with binary classification in the UCI data set. The selected 7 features with
high distinctiveness in feature vectors were obtained by subset evaluation CFS method. In the
binary classification performed with these 7 features, a success of 94.7% was achieved [8].
Bhatnagar et al. used UCI data set and various classifiers (J48, JRIP, Naïve Bayes, Random
forest, MLP and regression) in their studies to classify pathological cases. The authors
achieved the highest success with the Naïve Bayes method with 82.32% success [26].
In this study, instead of obtaining specific measurements from ECG signals, an effective
classification was made based on measurements [27]. The effectiveness of this classification
has been proven by experiments. The ELM algorithm is an algorithm that can produce
efficient classification results. Machine learning and shallow neural networks are independent
of the convergence problem in the learning curve as the number of data increases. In addition,
ELM does not require high processing volume like deep learning algorithms. The experiment
was compared with SVM machine learning algorithm, MLP shallow neural network and ELM
algorithm's processing time, accuracy and FP rate to demonstrate the effective performance of
ELM. Comparative results are shown in Table 5. As can be seen in Table 4, the ELM
algorithm has less training and validation times than other methods in terms of processing
time.
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Table 4. Training, and Testing Time comparison for Different Classifiers
Methods

Training Time
(seconds)

Testing Time
(milliseconds)

SVM Binary Classification

23,635

0,0138

MLP Binary
(100 iteration)

0,2102

0,0104

ELM Binary Classification

0,0520

0,0042

SVM
Classification

42,868

0,0197

MLP Multi-Class Classification
(100 iteration)

0,3683

0,0117

ELM Multi-Class Classification

0,0534

0,0053

Classification

Multi-Class

4. CONCLUSION
CTG data are used by specialists to determine the risks of fetal abnormalities. Specialists
reveal normal, suspicious and pathological results with the measurement values obtained from
CTG. The overlap between the ELM algorithm used in this study and the measurement
metrics in the UCI data set and the decisions performed by the specialists were revealed. The
proposed method validated with accuracy, precision, recall, f1 score and Cohen kappa values
gave better results than SVM and MLP. When compared with the various methods suggested
in the literature, it was demonstrated that quite high success metrics were obtained. In
addition, it has been proven to be better than SVM and MLP in terms of processing
performance since the ELM algorithm contains a transformation matrix with a single neuron.
These results obtained in the study were validated in both the binary classification and the
multi-class classification, which highly overlapped with the decisions performed by the
specialists. This result proves that the proposed method can support specialists.
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ÖZET
Sindirim sisteminin genel florasını oluşturan; laktik asit bakterileri (LAB); et, sebze, süt ve
yoğurt gibi gıda ürünlerinde sıklıkla bulunurlar. Gıda endüstrisi ve tıbbi açıdan önemli ürünler
üretmek için, yararlı suşlar elde etmenin en güçlü yolu, bu gıdalardan LAB’ın izolasyonu ve
taranmasıdır. Mevcut çalışmamızda; Türkiye’ nin çeşitli yörelerinden getirilen 15 adet çiğ süt
örneğinden 50 adet izolat elde edilmiş ve bu izolatlar ilk aşamada fenotipik olarak karakterize
edilmiştir. Morfolojik ve fizyolojik tüm analizleri yapılan izolatlar daha sonra genomik
parmak izi analizi ile tür bazında birbirinden ayırt edilmiştir. Analiz sonucunda; farklı olduğu
düşünülen 13 adet izolatın antimikrobiyal özellikleri, disk difüzyon yöntemi ile test edilmiştir.
Güçlü antimikrobiyal etki gösteren izolat, öncelikle API 50 CHL System (bioMérieux,
France) ile biyokimyasal olarak analiz edilmiş, sonrasında ise 16S rRNA sekans analizi ile
genomik olarak identifiye edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; AT12 kodlu izolatın, güçlü
antimikrobiyal etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 16S rRNA sekans analizi sonucunda ise
AT12 kodlu izolatın % 99.8 oranında Levilactobacillus brevis’ e benzerlik gösterdiği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çiğ süt, laktik asit bakterileri, antimikrobiyal etki, rep-PCR, moleküler
identifikasyon
INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF LACTIC ACID
BACTERIA ISOLATED FROM RAW MILK SAMPLES
ABSTRACT
Lactic acid bacteria (LAB), which form the general flora of the digestive system, are
frequently found in food products such as meat, vegetables, milk and yogurt. The most
powerful way to obtain strains useful for the food industry and to produce medicinally
important products is the isolation and screening of LAB from these foods. In our present
study; 50 isolates were obtained from 15 raw milk samples brought from various regions of
Turkey and these isolates were phenotypically characterized at the first stage. Isolates, whose
morphological and physiological analyzes were made, were then distinguished from each
other on the basis of species by genomic fingerprint analysis. The antimicrobial properties of
13 isolates, which were thought to be different as a result of the analysis, were tested by disk
diffusion method. The isolate showing strong antimicrobial effect was first analyzed
biochemically with API 50 CHL System (bioMérieux, France) and then genomically
identified by 16S rRNA sequence analysis. As a result of the study, it was determined that the
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AT12 coded isolate had a strong antimicrobial effect. As a result of the 16S rRNA sequence
analysis, it was detected that the AT12 coded isolate was 99% similar to Levilactobacillus
brevis.
Keywords: Raw milk, lactic acid bacteria, antimicrobial effect, rep-PCR, molecular
identification
1.GİRİŞ
Laktik asit bakterileri (LAB) tipik olarak, Gram pozitif, spor oluşturmayan, kok veya çubuk
şeklinde olabilen bir bakteri grubudur (Cholakov et al. 2021). Bu bakterilerin
fermantasyonlarından elde edilen ana ürün laktik asittir ve genellikle anaerobik koşullarda
büyürler. Fermente gıdalar, bu mikroorganizmaların ana kaynağıdır (Jabbari et al. 2017).
Laktik asit bakterileri (LAB), geçmiş yıllardan beri süt endüstrisi, bira fabrikaları, şarap
yapımı gibi farklı gıda sektörlerlerinde starter kültür olarak kullanılan, GRAS (genellikle
güvenli olarak tanınan) organizmalardır (Nebbia et al. 2021). LAB, büyümeleri sırasında
gıdalarda organik asitler ürettikleri için, fermente gıdaların korunmasında önemli rol alır.
Karbonhidratların organik asitlere dönüştürülmesi ve pH'ın düşürülmesi, bu tür gıda
ürünlerinin artan yarı ömrü ve kaliteli olmasının sebebidir. Probiyotikler, yeterli miktarlarda
tüketildiklerinde yerli mikroflorayı değiştirerek konağa sağlık yararları sağlayan canlı
mikroorganizmalardır. Çoğu probiyotik bakteri LAB grubuna aittir. Gıdalardaki LAB; insan
sağlığı üzerinde; doğal bağırsak mikroflorasını düzenleme, kan kolesterolünü düşürme,
bağırsak tümörlerini azaltma, bağırsaklarda kalsiyum emilimini kolaylaştırma, laktoz
intoleransını azaltma, ishalli hastalıkları önleme ve tedavi etme gibi yararlı etkilere sahiptir
(Mirzaei et al. 2018). LAB, Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Carnobacterium,
Aerococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus ve Bifidobacterium gibi bazıları
probiyotik olarak tanınan çeşitli cinslerden oluşur (Zaidi et al. 2017; Cholakov et al. 2021).
Daha yakın zamanlarda, LAB’ın antibiyotik tedavisine, alternatif tedavi olarak kullanılabilme
potansiyelleri, araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Antibiyotik direnci; patojenik, komensal
ve gıda bakterilerinde yaygın olduğu için halk sağlığında önemli bir tehdit olarak kabul
edilmektedir (Dünya Sağlık Örgütü 2014). Son 60 yılda gereksiz antibiyotik kullanımından
kaynaklanan, çoklu ilaca dirençli (MDR) suşların artan etkisi, yeni antimikrobiyal ilaçların
acil olarak bulunmasını gerektirmektedir.
Antimikrobiyal moleküller üretebilen mikroorganizmaları bulmak için, doğal mikrobiyal
suşları taramak umut verici bir stratejidir. Özellikle laktik asit bakterileri (LAB), gıda ekolojik
nişinde uzun bir evrimsel geçmişe sahip olduklarından, gıda kaynaklı enfeksiyonları önleyen
moleküller bulmak için iyi adaylardır (Nebbia et al. 2021).
LAB'nin patojenik bakterilere, özellikle Gram negatif patojenlere karşı inhibe edici aktivitesi
için birkaç mekanizma önerilmiştir. Bu mekanizmalar arasında organik asitler, hidrojen
peroksit, bakteriyosin üretimi vb. yer alır (Mirzaei et al. 2018).
Lactobacillus cinsi, LAB grubundaki en önemli cinslerden biridir. Lactobacillus suşları Gram
pozitif, katalaz negatif, spor oluşturmayan ve hareketsiz basillerdir. Yapılan çalışmalarda,
bazı Lactobacillus suşlarının probiyotik potansiyele sahip olduğu gösterilmiştir. Probiyotik
olarak kullanılan bazı Lactobacillus suşları özellikle çocuklarda akut ishale karşı etkilidir
(Mirzaei et al. 2018).
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin farklı yörelerinden toplanan çiğ süt örneklerinden, laktik
asit bakterilerini izole etmek, bu bakterilerin antimikrobiyal özelliklerini araştırmak ve en iyi
antimikrobiyal etkiye sahip olan suşu fenotipik ve genotipik olarak tanılamaktır.
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2. MATERYAL ve METOD
Örnek Toplanması
Türkiye’nin farklı yörelerinden alınan toplam 15 adet çiğ süt örneği aseptik koşullarda
laboratuvar ortamına getirildi ve çalışılıncaya kadar +4°C’de muhafaza edildi (Adıgüzel et al.
2008).
Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu
Aseptik koşullar altında alınan çiğ süt örnekleri MRS (de Man Rogosa Sharpe) ve M17 Broth
ile homojenize edilerek öncelikle 35°C’ de zenginleştirme kültürü hazırlamak amacıyla 24-48
saat inkübe edildi. Daha sonra bu homojenattan steril serum fizyolojik su kullanılarak uygun
dilüsyonlar hazırlandı. İzolasyon için MRS (de Man Rogosa Sharpe) ve M17 Agar
besiyerlerine, hazırlanan uygun dilüsyonlardan yayma ekim yapıldı ve 35°C’ de, 48 saat süre
ile inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonucunda gelişen tipik görünümlü koloniler seçildi ve
uzun süreli muhafazası için, hazırlanan stok kültürlere konuldu. Kullanılıncaya kadar
kodlanarak (-86oC) muhafaza edildi (Adıgüzel et al. 2008, Bin Masalam et al. 2018).
rep-PCR Yöntemiyle Bakterilerin Gen Profillerinin Belirlenmesi
Test izolatlarının genomik parmak izi analizleri için GTG5 ve BOX-PCR yöntemleri
uygulandı. Spesifik PCR analizi kullanılarak gerçekleştirilen bu yöntemlerde GTG5 ve BOX
evrensel primerleri kullanıldı (Sáez et al. 2017) .
Fenotipik Karakterizasyon
Test izolatlarının fenotipik olarak karakterize edilmesi için; MRS ve M17 agar besiyerine
aktarılan izolatlar 35°C’ de 24-48 saat süreyle inkübe edildi. Fenotipik karakterizasyon
amacıyla izolatlar, morfolojik (kok, basil vs.) ve fizyolojik (Gram boyama, katalaz üretim
testi, oksidaz üretim testi, glukozdan gaz üretim testi, farklı pH, sıcaklık ve tuz
konsantrasyonlarında gelişimin belirlenmesi) testlere tabi tutuldular (Sáez et al. 2017, Baker
et al. 2019).
Laktik Asit Bakteri İzolatlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
rep-PCR analizi ile tür bazında ayrımı yapılan izolatların Salmonella typhi, Staphylococcus
aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica ve
Candida albicans gibi çeşitli gıda patojenlerine karşı disk difüzyon yöntemi kullanılarak
antimikrobiyal aktiviteleri test edildi. (Sanpa et al.2019).
Biyokimyasal Karakterizasyon
Antimikrobiyal açıdan analiz edilen izolatlardan pozitif sonuç veren izolat, daha sonra
biyokimyasal açıdan karakterize edildi. İzolatın kullanmış olduğu karbon kaynaklarının
belirlenmesi ve identifikasyonu için API 50 CHL System (bioMérieux, France) kullanıldı ve
elde edilen sonuçlar APILAB Plus Ver. 3.3 (BioMérieux Diagnostik A, İstanbul) yardımıyla
değerlendirildi.
Genotipik Karakterizasyon
Genotipik karakterizasyon için; antimikrobiyal aktivite analizi sonucunda pozitif sonuç veren
izolatın DNA’ sı, Promega WizardR Genomic DNA Purification kit (A2360) protokolü
uygulanarak izole edildi. Ardından 27F,1492R evrensel primerler ve pGEM-T-Easy vector
system (Promega, UK) kullanılarak 16S rRNA dizi analizi gerçekleştirildi. Dizi analizi
yapılan izolatın, 16S rRNA gen dizileri; Applied Biosystems Model 373A DNA Sequencer ve
ABI PRISM Cycle Sequencing Kit (Macrogen, Hollanda) kullanılarak belirlendi. Dizi analizi
sonuçlarının
değerlendirilmesinde
ise,
GenBank
ve
EzTaxon
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(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi ve http://www.eztaxon.org) sunucuları kullanıldı
(Ashrethalatha et al. 2016).
3. TARTIŞMA ve SONUÇ
Laktik Asit Bakterileri (LAB), yüksek miktarda tüketilen, değerli gıdaların üretiminde yer
alan, en önemli mikroorganizma gruplarından biridir. Bu bakteriler; laktik asit fermantasyonu
sırasında organik asitler, diasetil, hidrojen peroksit, bakteriyosin veya bakteriyosidal
proteinler gibi çeşitli bileşikler üretir. Çiğ süt, önemli laktik asit bakteri kaynaklarından bir
tanesidir. Laktobasiller çiğ sütte bulunan ve patojenlerin büyümesi üzerinde inhibe edici
etkiye sahip olan normal floranın bir parçasıdır.
Yapılan çalışmada Türkiye'nin farklı yörelerinden 15 adet çiğ süt örneği toplandı ve bu
örneklerden laktik asit bakterilerinin izolasyonu gerçekleştirildi. Petrilerdeki koloni
farklılaşmasına göre 50 adet izolat seçildi. Genomik parmak izi analizi ile tür bazında
birbirinden ayırt edilen izolatların (Şekil 1 ve Şekil 2) daha sonra fenotipik ve genotipik
karakterizasyonu gerçekleştirildi. Genomik parmak izi analizi için rep-PCR (GTG5 ve BOX)
yöntemi kullanıldı. Analiz sonucuna göre 13 farklı türün olduğu tespit edildi.

Şekil 1. Bazı izolatlara ait GTG5-PCR bant profilleri
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Şekil 2. Bazı izolatlara ait BOX-PCR bant profilleri

Farklı türler üzerinde yapılan konvensiyonel analizlere göre; AT1, AT7, AT11, AT12, AT21,
AT25, AT33, AT41 ve AT42 kodlu izolatların morfolojik olarak basil olduğu; AT4, AT6,
AT10 ve AT47 kodlu izolatların ise morfolojik olarak kok olduğu tespit edildi. Ayrıca tüm
izolatların Gram (+), oksidaz ve katalaz (-) olduğu, AT25 ve AT47 kodlu izolatlar hariç tüm
izolatların da yine endospor (-) olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra yapılan hareketlilik testi
sonucunda da AT11 ve AT33 kodlu izolatlar hariç tüm izolatların hareketsiz olduğu sonucuna
varıldı. Test izolatlarının gaz üretim potansiyelleri araştırıldığında ise izolatlardan hem
homofermantatif hem de heterofermantatif olanlarına rastlanıldı. İzolatların hangi pH, sıcaklık
ve tuz konsantrasyonlarında en iyi gelişim gösterdiklerini analiz etmek için yapılan testler
sonucunda; AT1, AT6, AT10, AT12, AT33, AT41 ve AT47 kodlu izolatların 15-45 °C’de;
AT4, AT7, AT11, AT21, AT25 ve AT42 kodlu izolatların ise 30-37 °C’ de gelişim
gösterdikleri tespit edildi. Yine yapılan pH analizi sonucunda; AT1, AT4, AT6, AT11, AT12,
AT21, AT41, AT42 ve AT47 kodlu izolatlar pH 4-6’ da, AT7 ve AT10 kodlu izolatlar pH 56’ da, AT25 ve AT33 kodlu izolatlar pH 5-7’ de en iyi gelişim göstermişlerdir. Tuz analizi
sonucunda da; AT7 kodlu izolatın %2-5, AT12 ve AT33 kodlu izolatların %2-8, AT1 ve
AT41 kodlu izolatların%2-9, AT10 kodlu izolatın %2-10, AT4, AT6, AT21, AT42 ve AT47
kodlu izolatların %2-11, AT11 kodlu izolatın %2-12, AT25 kodlu izolatın ise %4-6 tuz
konsantrasyonunda en iyi gelişim gösterdikleri tespit edildi. Literatürde var olan birçok
çalışma gibi Ni et al. (2015) tarafından yapılan çalışmada da laktik asit bakterileri,
konvensiyonel olarak analiz edildiğinde; bu bakterilerin genel olarak 35-45 °C’ de pH=3 gibi
asidik bir ortamda ve %6,5 tuz konsantrasyon değerinde gelişim gösterdiklerini tespit
etmişlerdir. Bu gibi literatür verileri göz ününde bulundurulduğunda çalışmamızda elde
ettiğimiz konvensiyonel analiz sonuçlarının literatür verileri ile uyumlu olduğu görülmüştür.
13 farklı izolatın antimikrobiyal özelliği, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Listeria
monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica ve Candida
albicans’a karşı disk difüzyon yöntemi ile test edildi. Disk difüzyon metodu sonucunda AT12
kodlu izolatın Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans’a
karşı güçlü antimikrobiyal etki gösterdiği gözlendi (Tablo 1). Genel olarak, ortalama 7.94 mm
inhibisyon gücüne sahip olan izolatın, patojenik bakterileri inhibe etmek için iyi bir
kapasiteye sahip olduğu görüldü. Rushdy et al. (2013) da yaptıkları çalışmada, geleneksel
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Mısır süt ürünlerinden izole ettikleri laktik asit bakterilerinin, patojen mikroorganizmalara
karşı antimikrobiyal etkisini araştırmış ve bir Lactobacillus brevis suşunun en iyi
antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu bulmuşlardır. Yine Ji Jang et al. (2019) yaptıkları
çalışmada kimçiden izole ettikleri Lactobacillus brevis ’in antimikrobiyal ve antioksidan
etkiye sahip olduğunu ve probiyotik organizma olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir.
Yapmış olduğumuz çalışmada da en iyi antimikrobiyal etkiye sahip olan suşun
Levilactobacillus brevis türüne ait olduğu tespit edilmiştir ve sonraki çalışmalarda bu türün,
probiyotik potansiyelinin araştırılması düşünülmektedir.
Tablo 1. Antimikrobiyal aktivite
İzolat

Staphylococcus Escherichia
aureus
coli

Salmonella
typhinorium

Candida
albicans

AT12

++

+++

++

++

İnhibisyon zonu (mm) > 10 mm = +++, >5 mm =++, <5 mm = +
Güçlü antimikrobiyal etki gösteren AT12 kodlu izolat, API 50 CHL System (bioMérieux,
France) ile biyokimyasal olarak analiz edildi (Tablo 2).
Tablo 2. API 50 CHL Sonuçları
AT12 API 50 CHL SONUÇLARI
L-Arabinose
+
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Ribose

+

Xylose

+

Adonitol

-

Galactose

+

D-Glucose

+

D-Fructose

+

D-Mannose

-

Rhamnose

-

Dulcitol

-

Mannitol

-

Sorbitol

-

Met-D-Gluc.

d

NAG

d

Amygdaline

-

Arbutine

-

331

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Esculine

-

Salicine

-

Cellobiose

-

Maltose

+

Lactose

+

Melibiose

+

Saccharose

-

Trehalose

-

Melezitose

-

D-Raffinose

-

Gentiobiose

-

D-Turanose

-

D-Tagatose

-

D-Arabitol

-

L-Arabitol

-

Bu analiz sonucunda, tanılamada API test kitinin tek başına yeterli olmadığı düşünülerek,
sonuçların 16S rRNA dizi analizi ile desteklenmesi gerektiğine karar verildi ve ardından 16S
rRNA sekans analizi ile genomik olarak identifiye edildi. 16S rRNA sekans analizi
sonucunda ise AT12 kodlu izolatın % 99.8 oranında Levilactobacillus brevis’ e benzerlik
gösterdiği belirlendi. Daha sonra AT12 kodlu izolat için, NJ (Neighbor-joining; Komşu
katılımı-bağlama) yöntemi ile filogenetik ağaç çizildi (Şekil 3).
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Şekil 3. AT12 izolatının 16S rRNA gen analiz sonuçları temel alınarak oluşturulmuş olan
Neighbour- Joining filogenetik ağacı. Weissella viridescens ATCC 12706 dış grup olarak
kullanılmıştır.
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DETERMINING THE PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF TWO WATER
BODIES (BAYEIKU AND OFFIN RIVERS) IN IKORODU DIVISION OF LAGOS
STATE, SOUTHWEST NIGERIA
Dr. Olatayo Michael OGUNBANWO
Lagos State Polytechnic, School of Agriculture, Department of Fisheries Technology, Aquatic
Ecotoxicology Research Laboratory, Ikorodu, Lagos State, Southwest Nigeria
ABSTRACT
Contamination of water bodies due to anthropogenic activities of man has been a major
concern to mankind particularly in developing nations where regulations put in place by
government are either not obeyed or no stringent regulations to monitor and punish the
offenders. The biological wealth of a water body is mainly dependent on its physico-chemical
parameters’ quality. The Physico-chemical qualities of two waterbodies (Bayeiku and Offin
Rivers) in Ikorodu division of Lagos State, Southwest Nigeria were sampled and analysed
with the intension of determining the extent of pollution and the health of the water bodies.
Five sampling stations each were established on both rivers and samples collected monthly
for six months (March to August 2018). The physicochemical parameters were analysed using
standard methods by APHA
The parameters assessed are temperature, pH, turbidity, conductivity, hardness, salinity and
dissolved oxygen (DO). The obtained result revealed that the average value of the parameters
analyzed are; turbidity (29.71±23.03 NTU), conductivity (401.94±576.52 µS/cm), DO
(33107.92±59091.09 mg/L), hardness (33107.92±59091.09) and that these values are above
the WHO allowed limits except for temperature (29.09±1.65°C), pH (7.59±0.34) and salinity
(3.05±3.45). One-way analysis of variance (ANOVA) and the 95% confidence level revealed
that the value of each parameter was not statistically significantly different (p ˃0.05) from one
site to another. The variation of each parameter observed along the river was as a result of
pollution from activities that take place along the river bank and the vicinity of the river.
Keywords: Physico-chemical, Coastal water, Salinity, Conductivity, Dissolved Oxygen.
1.0 INTRODUCTION
Water is the culture environment for fish and other aquatic organisms. It is the physical
support in which they carry out their life functions such as feeding, swimming, breeding,
digestion and excretion (Bronmark and Hansson, 2005). Based on this, access to adequate,
regular and constant supply of good quality water is vital in any aquaculture project.
According to Sikoki and Veen (2004), any water body is a potential medium for the
production of aquatic organisms.
Water occupies about 71% of the earth’s surface and yet it is one of the scarcest commodities
especially in the developing countries of the world (Karikari and Ansa, 2006). Water is also
one of the most demanded of all urban and rural amenities and it is indispensable for man’s
activities. (Oketola, A., et al., 2010) noted that water is abundant on the planet Earth as a
whole, but fresh potable water is not always available at the right time or the right place for
human or ecosystem use and water is undoubtedly the most precious natural resource vital to
life.
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Water pollution is often caused by a human activity. There are many ways in which human
activities affect water systems. Polluting substances cause disruption or change in the
chemical makeup of the aquatic environment (Oniye, J.S., et al., 2002).
Water is a resource that has many uses, including recreation, transportation, hydroelectric
power and domestic, industrial and commercial uses (Kumar, 2007). Water also supports all
forms of life and affects our health, lifestyle, and economic well- being.
Although more than three quarters of the Earth's surface is made up of water, only 2.8 percent
of the Earth's water is available for human consumption (Iskandar, 2010). At present,
approximately one-third of the world's people live in countries with moderate to high water
stress and the worldwide freshwater consumption increases six fold between the years 1900
and 1995 more than twice the rate of population growth, thus, many parts of the world are
facing water scarcity problem due to limitation of water resources coinciding with growing
population (United Nations Environmental Programme, UNEP, 2002).
All living organisms have tolerable limits of water quality parameters in which they perform
optimally. A sharp drop or an increase within these limits has adverse effects on their body
functions (Davenport, 1993). Clean drinking water is now recognized as a fundamental right
to human beings. Around 780 million people worldwide do not have access to clean and safe
water and 2.5 billion people do not have proper sanitation (Singh M.R., et al., 2010). As a
result, around 6.8 million people die each year due to water related diseases and disasters
(Okoro N., et al., 2017).
Tajuddin, et al., (2012) conducted an investigation on comparative assessment of water
quality in the major rivers of Dhaka and West Java in Bangladesh and concluded that there
was a considerable contamination by heavy metals, physiochemical and biological pollutants.
In addition, they opined that biological pollution indicates anthropogenic sources caused by
poor sewerage system whereas the heavy metals and physiochemical pollution indicate
industrial sources. Ugwu and Wakawa (2012) studied the seasonal physico-chemical
parameters in River Usman and reported that there is adverse effect of the monsoon as well as
diverse anthropogenic activities on the bacterial population of water bodies which has led to
decrease in bacterial calculations in the heavy rain period owing to flushing effect. Kumar
(2007) conducted field research on view of freshwater environment and revealed that high
saturation levels of dissolved oxygen and low concentrations of phosphates nitrate, sodium
and potassium in surface waters varies as a result of season of the year.
Onyegeme and Ogunka (2015) investigated the seasonal variations in physicochemical and
bacteriological parameters of Ulasi River in Okija, Anambra State Eastern Nigeria and stated
that high value of biological oxygen demand (BOD) and Coliform count in the dry season
indicated deterioration of water quality which was due to the effluents which showed that for
drinking purposes, the water is not of an ample quality in the absence of any purification; but
for other leisure activities like swimming and industrial use, the river water was still of an
adequate quality. Agbabiaka and Oyeyiola (2012) in their study on analysis of microbial
assessments of soil sediments of Foma River, Ita-Nmo, Ilorin, Nigeria and reported that
turbidity and BOD of surface water bodies were as a result of mining of dolomite and soil
wearing away. Onyegeme and Ogunka (2015) in another study on physicochemical properties
of water quality of Imeh, Edegelem and Chokocho communities located along Otamiri-Oche
River in Etche ethnic nationality of Rivers State, Nigeria and concluded that parameters such
as the pH, total dissolved solids (TDS), dissolved oxygen (DO), BOD and chemical oxygen
demand (COD), alkalinity, hardness, chloride, nitrate-nitrite were found to be abnormal due to
large amount of oxygen demanding wastes entering into the river from domestic sources.
Iyama. and Edori (2014) in their studies on the water quality of Imonite Creek in Ndoni,
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Rivers State, Nigeria concluded that the quality of a given water body is governed by the
physical, chemical and biological factors all of which interact with one another and greatly
influence its productivity, bio-monitoring in conjunction with physical and chemical
observation of water quality is potentially useful in assessing water bodies. Meliga and Salifu
(2014) assessed the physicochemical and biological parameters of Imaboro River in Ibadan,
Oyo State, Nigeria and opined that the pH, DO, BOD, chlorides, phosphates and nitrates has
changeable levels of pollution from unpolluted to exceptionally-polluted levels depending on
the seasons of the year which have a posturing danger to the fish health and biodiversity.
Cosmas A., et al., (2015) conducted an investigation on comparative assessment of the
physicochemical and microbial trends in Njaba River, Niger Delta Basin, Southeastern
Nigeria and reported that industrial activity and its effluent have contaminated the surface
water with large amount of heavy metals (Mn, Cr, Cd, Ni, Zn and Fe), Ca, chlorides and total
hardness were in high levels. Raja and Venkatesan (2010) also assessed the surface water
pollution and its impact in and around Punnam area of Karur district, Tamilnadu, India and
reported that there was variation in the parameters like total hardness, total alkalinity,
dissolved oxygen, conductivity, and pH of surface water bodies. They found that dissolved
oxygen was maximum during winter which was as a result of cool atmospheric temperature.
According to the result, during the summer, conductivity, total hardness and total alkalinity
were found to be at upper limits. Additionally, they reported that most of the parameters were
high in summer which might be as a result of hot temperature, high loss and small water level
and lowest in winter due to increased water level.
This study was conducted to assess the physiochemical parameter of Baiyeku and Offin water
bodies; Compare these levels with International Standards such as World Health Organization
(WHO, 2011) and the implication of these levels of surface water quality on human health in
the study area.
2.1 STATEMENT OF THE PROBLEM
Offin and Bayeiku Rivers are major source of water for the communities and its axis. The
source of livelihood of the members of the community is also from this river as many are into
fishing and fish found from this water are sold to make a living and sometimes for their
personal consumption. The Community drink, cook, wash in this rivers and majority of their
domestic waste is channeled on this river such as their sewage waste and bath waste.
Presently dredging activities is also ongoing in this area.
2.2 DESCRIPTION OF STUDY AREAS
2.2.1 Bayeiku River
Three station were selected on the river and were tag stations 1, 2, & 3. Station one is located
at the far-right side of the river, station two is situated near a dredging machine on the river
which is about 120m from station one and finally station 3 was sited at about 80m to the
shore.
2.2.2 Offin River
Three station were also selected on the Offin river and were tag station 1, 2, & 3. Station one
is located at the far-right side of the river, station two is situated beside mangrove in the river
which is about 150m from station one and finally station three was sited at about 100m to the
shore.
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Figure 1: Map of Ikorodu showing Bayeiku and Offin river
3.0 MATERIALS AND METHOD
3.1 Experimental Sites and Design
The study areas are Bayeiku and Offin river systems located in Ikorodu division of Lagos
State, Southwest Nigeria. Three sampling locations each were set up within the river systems.
One of the sampling locations was close to a dredging vessel stationed in Bayeiku river
system (Figure 1). Other stations were about 500m apart each. Samples were collected weekly
from 12 weeks. Stratified random sampling was carried out in each water body and the
physico-chemical parameters measured according to standard method APHA (1981). The
stations were marked with the aid of Global positioning system (GPS) and the readings on the
GPS were recorded as coordinates of the sampling stations. Samples were collected every
Thursday of the week between 8:30am and 11:00am on sample collection days. Sampling
operations were carried out using motorized boat.
3.2 Collection of samples and measurement of physico-chemical parameter
3.2.1 Collection of Water Sample
Water samples were collected for analysis by dipping 250 cl plastic containers below the
water surface at different sampling stations and the containers were closed underneath the
water to avoid air being trapped in the containers. The different plastic containers were
labeled appropriately with dates of sample and the name of the station where the samples
were collected. Samples were taken immediately to the laboratory for analysis and the
physico-chemical parameters were obtained. Water and air temperature were measured in situ
by using mercury - in - glass thermometer.
3.2.2 Study Sites
Six stations were selected and sampled from 12th of November to 29th January, 2021. The
stations were marked with the aid of global positioning system (GPS) and recorded as
coordinates of the stations.
3.3 Determination of Physico-Chemical Parameters
3.3.1 Turbidity


Before switching on the turbidity meter, remove the cuvette to avoid damage.
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Rinse the cuvette with deionized water and the sample.



Pour sample into the cuvette above the mark then apply a drop of silicon oil on the
cuvette and clean with a soft cloth (to clean off dirt and finger prints).



Insert cuvette into the turbidimeter with the arrow mark on the cuvette aligning with
the angle in the turbidimeter then close the lid.



Record readings on the sixth number that comes up on the display



The standard for turbidity is 5NTU

NOTE: If sample is turbid, dilute in the ratio 1: 10 (10ml of sample: 90ml of de-ionized)
3.3.2 pH
Switch on the pH meter and after the self-test, insert the probe into the sample (ensure the
probe is immersed properly to cover the tip) then press the read button


Rinse the probe/electrode with deionized water.



A stabilizing bar is displayed while a lock sign is shown when sample pH is reached.



Note and record reading when the lock sign appears.

NB: Probe must be rinsed with deionized water before been inserted into a new sam
3.3.3 Conductivity
Conductivity is a measurement of the ability of an aqueous solution to carry and electric
current. An ion is an atom of an element that has gained or lost an electron. In water, it breaks
apart into an aqueous solution of sodium and chloride ions. This solution will conduct an
electrical current the conductivity of water estimates the total amount of solids dissolved in
water total dissolved solids).
Conductivity is a measure of water's capability to pass electrical flow. This ability is directly
related to the concentration of ions in the water, the conductive ions come from dissolved
salts and inorganic materials such as alkalis, chlorides, sulphides, and carbonated compounds.
NB: the higher the conductivity, the lower the salinity
Materials required:
• Well labelled beaker
• Cotton wool
• Delonized water
• Conductivity meter
• Masking tape/labelling palette
Procedure
Using a well labelled beaker, rinse and measure 50mls (after shaking the sample vigorously)


Switch on the conductivity meter and rinse the probe with de-ionized water then clean
with cotton wool to avoid contamination



Insert the probe into the measured sample and achieve stability



Once stability is achieved, the readings should be taken
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3.3.4

Dissolved Oxygen (DO)

Dissolved oxygen can be defined as one of the most important indicators of water quality. It is
essential for the survival of aquatic life. Oxygen dissolves in surface water due to the aerating
action of winds; oxygen is also introduced into the water as a by-product of aquatic plant.
Dissolved oxygen is the amount of gaseous oxygen dissolved in the water. Temperature and
volume of moving water can affect dissolve oxygen levels.
Factors constantly affecting DO include:


Diffusion and aeration



Photosynthesis



Respiration and decomposition

NB:


Water equilibrates towards 100% air saturation, DO levels will fluctuate with
temperature, salinity and pressure changes.



If DO is too high, it causes gas bubble disease in fish and invertebrates.

Apparatus required:


Beaker



Cotton wool



Conductivity meter



Masking tape



De-ionized water

Procedure:


Water sample should be at room temperature and DO NOT SHAKE to avoid pressure
build up (pressure affects DO).



Switch on the DO meter and ensure the value of calibration ranges between 7.0 – 8.5
(it is air calibrated).



Rinse the probe with de-ionized water (especially the metal eye) then clean with
cotton wool to avoid contamination.



Insert the probe into the sample and ensure the water covers the metal eye on the
probe.



Take the reading for the DO and temperature immediately the hour glass symbol
disappears from the screen.

Note: Each machine has its own calibration method according to manufacturer.
3.3.5 Salinity
Measuring salinity with a conductivity meter (in field or lab)


Prepare the conductivity meter for use according to the manufacturer’s directions.



Use a conductivity standard solution (usually potassium chloride or sodium
chloride) to calibrate the meter for the range that you will be measuring. The
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manufacturer’s directions should describe the preparation procedures for the
standard solution.


Rinse the probe with distilled or deionized water.



Select the appropriate range on the meter, beginning with the highest range and
working down. Place the probe into the sample water, and read the conductivity of
the water sample on the meter’s scale. If the reading is in the lower 10 percent of
the range that you selected, switch to the next lower range. If the reading is above
10 percent on the scale, then record this number on your data sheet.



If the conductivity of the sample exceeds the range of the instrument, you may
dilute the sample with distilled water. Be sure to perform the dilution according to
the manufacturer’s directions because the dilution might not have a simple linear
relationship to the conductivity.



Rinse the probe with distilled or deionized water and repeat the fourth step above
with the next water sample until finished.

3.3.6 Hardness
Safety
Avoid skin contact with chemicals. Clothing contaminated with NaOH solution should be
carefully removed. Spillage adhering to skin should be immediately washed with plenty of
water.
Materials and Apparatus


50% w/v NaOH solution (50 g in 100 cm3 solution) Eriochrome Black T indicator pH
10 NH3-NH4Cl buffer.



Hydroxynaphthol blue indicator.



0.01 M EDTA (disodium salt) Commercial sample of bottled mineral water.



Apparatus required for titration.



5 cm3 measuring cylinder.

Procedures
 Pipette 50 cm3 mineral water into a conical flask.


Add 2 cm3 buffer solution followed by 3 drops of Eriochrome Black T indicator
solution.

 Titrate with 0.01 M EDTA until the solution turns from wine red to sky blue with no
hint of red (save the solution for colour comparison).
 Repeat the titration to obtain two concordant results.
3.4

Data Analysis

The following statistical tools were used to analyzed the data obtained: Data were organized
using Excel, and residuals of the data were checked for normal distribution using the
Kolmogorov–Smirnov test and homogeneity of variance was checked by use of Levine's test.
All statistical analyses were performed by use of SPSS (IBM SPSS Statistics).
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4.0 RESULT AND DISCUSSION
The data obtained from the six stations over the eight weeks sampling period shows changes
in the physico-chemical parameters of the different study stations.
Table 1: Description of co-ordinates of sampling area at Bayeiku stations
Station description of study area
1
2
3

Far Right of Bayeiku Lagoon
Near a dredging vessel in the water
Close to the shoreline

Co-ordinate
Latitude
60 32' 7.98" N
60 32' 8.91" N
60 32' 7.332" N

Co-ordinate
Longitude
30 33' 26.46" E
30 33' 30.096" E
30 33' 25.524" E

Table 2: Description of co-ordinates of sampling area at Offin stations
Station description of study area
1
3
4

Far Right of Offin Lagoon
Beside mangrove in the water
Close to the shore of the water

Co-ordinate
Latitude
60 32' 20.904" N
60 32' 20.76" N
60 32' 22.736" N

Co-ordinate
Longitude
30 30' 2.88" E
30 30' 6.912" E
30 29' 58.128" E

4.1 Temperature
The highest water temperature (31.4oC) was recorded in week 4 (station 2) for Bayeiku river
and (33.9OC) in week 5 (station 2) for Offin river. The lowest (25.2OC) was recorded in week
6 (station 2), and (26.7OC) in week 7 (station 1) for Bayeiku and Offin rivers respectively. Fvalue was recorded as (0.867) for Bayeiku and (0.460) for Offin river. Result showed that
there were no statistically significant differences in the values of the temperature for both
river bodies (P˃0.05).

Figure

2:

Average
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Figure 3: Average mean of temperature at Offin sampling station
4.2 pH
pH values vary with regular pattern, the highest pH values (8.34) were recorded in week 3
(station 2) for both Bayeiku and Offin rivers. The lowest pH (6.56) was recorded in week 3
(station 3) for Bayeiku and (7.14) recorded in week 4 (station 3) for Bayeiku and Offin rivers
respectively. There was no statistically significant difference in the pH (F-value = 0.29, 0.90,
P>05) for both rivers respectively. The Ph were within the recommended WHO permissible
limits (WHO, 2014). In line with Fakayode, 2005, the pH of a water body is very important in
the determination of water quality since it affects other chemical reactions such as solubility
and metal toxicity.

Figure 4: Average mean of pH at Bayeiku sampling station

Figure 5: Average mean of pH at Offin sampling station
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4.3 Salinity
Salinity fluctuation almost follows an increasing regular pattern across the weeks. The highest
salinity (8.37) was recorded in week 8 (station 2) while the lowest salinity (0.12) was
recorded in week 2 (station 2 and 3 respectively) for samples collected from Bayeiku river.
Samples from Offin river has the highest salinity (13.2) recorded in week 8 (station 3) and the
lowest (0.22) in week 1(stations 1 and 2). F-value= 1.00 and 0.99 for both rivers respectively.
There were no statistically significant differences (P>0.05).

Figure 6: Average mean of salinity at Bayeiku sampling station

Figure 7: Average mean of salinity at Offin sampling station
4.4 Dissolved Oxygen (DO)
Fluctuation in DO level varies with no regular pattern. The highest oxygen level (7.46) was
recorded in week 3 (station 2) and the lowest oxygen level (3.52) was recorded in week 5
(station 2) for Bayeiku river. The highest oxygen level (7.71) was recorded in week 3 (station
3) and the lowest oxygen level (4.53) was recorded in week 6 (station 3) for Offin river. No
statistically significant differences were observed in the samples collected from both rivers
(F-value=0.53, 0.63; P>0.05) respectively. Dissolved oxygen (DO) values obtained from both
rivers fluctuate between 3.52 to 7.46 mg/l as shown in SS 1(additional information). The
WHO standard (SridhaR, 2000) for sustaining aquatic life is stipulated at 5mg/l. A
concentration below this value adversely affects aquatic biological life (Todd, 1959) and
(Waziri. and Ogugbuaja, 2010). while concentration below 2mg/l may lead to death for most
fishes (WHO, 2000 and WHO, 2004) and anaerobic conditions that causes bad odour
(Venkatesharaju, et al., 2010, WHO, 2004). The DO levels at many points are above this
level.
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Figure 8: Average mean of dissolved oxygen (DO) at Bayeiku sampling station

Figure 9: Average mean of dissolved oxygen (DO) at Offin sampling station
4.5 Turbidity
There was fluctuation in the turbidity value across the stations and weeks. There were no
statistically significant differences (F-value =0.99, 0.62; P>0.05) in the turbidity of both water
bodies respectively.

Figure 10: Average mean of turbidity at Bayeiku sampling station
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Figure 11: Average mean of turbidity at Offin sampling station
4.6 Conductivity
Highest conductivity (1834.0µS/cm) was recorded in week 6 (station 1) and the lowest
(0.016µS/cm) was recorded in station 1 (week 7 and week 8) for Bayeiku river (F-value=0.99;
P>0.05). For samples collected from Offin river, highest conductivity (672µS/cm) was
recorded in week 2 (station 3) and the lowest (0.023µS/cm) was recorded in week 7 (station
2) (F-value=0.64; P>0.05).

Figure 12: Average mean of conductivity at Bayeiku sampling station
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Figure 13: Average mean of conductivity at Offin sampling station
4.7 Hardness
Hardness level varies with no regular pattern; the highest hardness level was recorded in week
8 at station 3 (170000mg/l) while the lowest value (36mg/l) was recorded in week 1 (station
3) for both rivers F-value=0.996; P>0.05. There was no statistically significant difference
between the samples.

Figure 14: Average mean of hardness at Bayeiku sampling station

Figure 15: Average mean of hardness at Offin sampling station
5.0 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
5.1 Conclusion
This research study was a short-term monitoring of the increasing pollution of the Bayeiku
and Offin rivers in Ikorodu division of Lagos State, Southwest Nigeria and the impact on
aquatic life. It analyzed the general physico-chemical parameters of the two water bodies. The
study reveals that the water quality of Bayeiku and Offin rivers was found to be unfit for
human use and may impact other aquatic life like fish. Lagos State Environmental Protection
Agency and other environmental agencies should regularly conduct short term studies on our
water bodies as a means of measuring the qualities and advice the local communities on ways
to keep the water safe for human and aquatic life.
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ABSTRACT
Use of massive open online courses (Moocs) have been expanding rapidly in the last few
decades and it has seen an acceleration during COVID-19 pandemic. At the same time,
however, several difficulties have been reported in literature regarding Moocs such as low
engagement rates, low completion rates, lack of well organised activities to address learner
needs which all lead to deficiencies in the learning of the students.
This study focuses on contextualising online content with the Learner Centric Moocs Model
(LCM) for the enhancement of learning effectiveness in Physics courses offered to
engineering students in their first year. We study the effect of peer to peer learning and social
networks in the learning management system on student engagement and their cognitive
development.
This research study also focuses on the students’ perceptions of learning through online mode
with the LCM Model. In the beginning of the course, the students participation in the
discussion forum was not optimal as the Moodle access report indicated, but with some key
interventions and priming, the participation improved which resulted in their better
engagement in the content.
Pre-test and post-test results were used to measure the student learning effectiveness and the
students' perceptions were recorded through a well designed questionnaire and personal
interviews.
Our results show considerable improvement in students involvement and performance when
online content was contextualised with a focussed discussion forum and course was
implemented with LCM model.
Keywords: online teaching, Moocs, Active learning, Learner Centric Moocs
.
Introduction
Massive open online courses have been becoming popular in the last few decades and many
students and professionals have been embracing these Moocs to enhance their knowledge and
to update themselves with the latest technologies [1-2]. Mostly these Moocs were created
based on traditional teaching and could not meet the learner needs. These Moocs also
encountered various issues like low completion rates [3] and lack of engaging activities for
learners[4]. Various kinds of Moocs have been discussed in literature as xMoocs which
emphasizes knowledge transfer.
Lately cMoocs were developed which were based on connectivist theories [5-6]. Various
studies have been done to emphasize the importance of discussion forums and learning by
doing activities [10-13]. In order to address the various issues encountered in Moocs, various
steps have been taken proving active learning is a better strategy. It has also been proven in
literature that various pedagogical designs are important for effective teaching learning
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process instead of getting lost in the intricacies of technology in online teaching. Several
studies have shown the importance of learner centric approaches [7-9,14-15].
Few learner centric approaches were discussed in [16-18] and then Learner Centric Moocs
Model (LCM) was proposed [19] which contains the activities required to meet the diverse
needs of the learners with focussed discussion forum with seed questions. This model is
briefly described in section 2. This research study focuses on contextualising online teaching
with this LCM Model for effective teaching and learning and records students' perception on
their learning through this model. In section 3, we would describe the research questions to be
addressed and the implementation of this study and then finally in section 4, we would
discuss the results and finally conclude in section 5.
The Learner centric moocs Model
The Learner Centric moocs Model [19], as the name suggests, is based on learner centric
approaches. The activities are designed in such a way to address the diverse needs of the
learners. The learners can share their ideas and peer to peer learning is enhanced. Keeping all
this mind, the model was designed. It consists of four basic structural components such as
Learning Dialog, Learning by Doing activities, Learning by Experience interaction and
Learning by Extension Trajectory.

Adopted from The LCM Model (T4E 2018)
Learning Dialog (LeD): An LeD consists of a short video explaining the concept with
Reflection spots for the learners to pause and reflect upon their understanding of the
concept.The reflection spot contains a question given by the instructor based on the concept
explained.
Learning by Doing activities (LbD): An LbD consists of an activity where the learner can
apply their learning. It is a kind of formative assessment where the learner can apply their
understanding and get immediate feedback.
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Learning by Experience interaction (LxI): An LxI contains a focussed discussion forum with
seed questions. This encourages introvert students to participate in discussions with their
peers. It inculcates peer to peer learning and results in higher levels of engagement of the
learners in the content. This focussed discussion is followed by a short Reflection Quiz to
ensure the participation of the learners in the discussion.
Learning by Extension Trajectories (LxT): An LxT consists of a number of additional
resources like video links of open educational resources like Khan academy, NPTEL etc,
additional readings followed by an Assimilation Quiz .
Objectives and Implementation
This research study focuses on blended teaching learning which was done on a small set of
engineering students.The research questions (RQ) addressed are as follows:
RQ1: Does the online content when contextualised with LCM Model enhances the students
learning effectiveness, their engagement and their performance?
RQ2: What are the students' perceptions of learning through blended teaching?
Implementation
A. Course format and participants: This study was implemented for the first year BTech Engineering students at CBIT, Hyderabad. The total duration of implementation
was of one semester (Jan 2020- May 2020) and total number of students was 60. The
students were offered the course ‘Optics and semiconductor Physics’ which contains
five units and the full course was taught for 60 lectures devoting 12 lectures for each
unit.
B. Theoretical framework : In order to carry out this research study pre recorded
learning contents were flipped before the lecture through an online Learning
management system (LMS) provided by the institute and then the concepts were
explained during the live class sessions via Zoom. The students were enrolled as per
their roll numbers into the Moodle website provided by the institute. In order to
increase the engagement of the students, the activities were designed according to the
Learner Centric Moocs Model along with a Discussion forum with focussed seed
questions was designed after each unit of the course.
C. Research design: The research design is a single group with pre-test and post-test
analysis. In order to implement the LCM model, the activities were designed
according to the four components ie LeD, LbD, LxI and LxT.
In order to implement Learning Dialogs (LeD), I have uploaded my own pre-recorded
videos https://www.youtube.com/channel/UCyJVob0fuFocB8UjF-RyCOw/featured
on the moodle website with Reflection spots.
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In order to implement the element LbD, some activities were given where the learners need to
apply their learning. Then in LxI, focussed discussion was created with some seed questions.
In the beginning, the students participation in the discussion forum was not promising as per
the Moodle access report but with some key interventions and priming, the participation got
improved which resulted in their better engagement in the content. For the last component of
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LCM Model i.e. LxT, some video links of the additional resources were provided to the
students to enhance their deeper understanding and visualisation.

D. Data collection : Pre-test and post-test results were used to measure the student learning
effectiveness which addresses the RQ1. In order to address RQ2, the students' perceptions
were taken through a well designed questionnaire in Google form and personal interviews.
Results and Discussion:
Pretests were conducted after a few lectures in the online mode before the implementation of
activities based on the LCM Model in the Learning management system and the grades of the
students were recorded. Maximum number of students achieved grades in the range of 1-1.50
on the scale of 10. The maximum range of the marks obtained by the students was 6-6.50.

Later the lecturing was done along with the activities based on LCM Model in the learning
management system and the involvement of the students was recorded. Initially the students
participation in the discussion forum was not so promising but after some priming and key
interventions such as counseling of the slow learners and awarding some marks for the
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participation in the discussion forums, the engagement of the learners was significantly
improved. Post test data taken clearly shows the improvement in the students performance.
Maximum number of students achieved grades in the range of 9-9.50.

At the end of the course, students' perception about online teaching with the LCM model was
recorded with the help of carefully designed questionnaires through google forms.

.
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The results were quite motivating. 63.5% of the students found the LeD videos with reflection
spots useful. 56.6% of the students found the LbD activities useful in the acquisition of the
concept taught. 64.2 % found the focussed discussion forum with seed questions was useful in
their learning which shows that peer to peer learning is very useful in effective teaching. The
additional resources were also appreciated by 56.6% students. According to the students the
challenging questions given in the Reflection and Assimilation quizzes motivated them to
aspire for deeper understanding. Also the feedback comments from the students after the
completion of the course such as the following were very motivating.
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Conclusions
In order to address the issues of the traditional Moocs, online content in our course was
contextualised with the Learner Centric Moocs Model (LCM) for enhancement of learning
effectiveness in Physics course offered to Engineering students in their first year. We study
the effect of peer to peer learning through the focussed discussion forum in the Learning
management system on student engagement and their cognitive development.
This research study also focuses on the students' perceptions of learning through this blended
teaching learning. In the beginning, the students participation in the discussion forum was not
promising as per the Moodle access report but with some key interventions and priming, the
participation got improved which resulted in their better engagement in the content.
Pre-test and post-test results were used to measure the student learning effectiveness and the
students' perceptions were taken through a well designed questionnaire and personal
interviews. Our results show considerable improvement in students involvement and
performance when online content was contextualised with a focussed discussion forum and
course was implemented with LCM model.
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ABSTRACT
The need to lubricate and cool tool-chip interface during machining operations; to minimise
friction and heat as well as take away the heat from cutting tool and workpiece by means of
applying cutting fluids have been in use for over a century. The most common among the
cutting fluid in use is mineral oil. However, mineral oil has been found to be eco-unfriendly.
Consequently, the need to search for eco-friendly cutting fluids. This paper provides an
overview of some of the existing types of cutting fluids, with their respective advantages and
disadvantages clearly enumerated. Detailed investigation of suitability of Jathropha vegetable
oil as a cutting fluid is also investigated. The fatty acid composition (FAC) profile of
Jathropha vegetable oil was investigated via GC-MS test and it was found to be unsaturated in
nature, hence suitable for formulation of cutting fluid. The procedure involved in the
formulation of the Jathropha vegetable oil -based and mineral oil- based cutting fluids are
clearly explained. The formulated mineral oil and Jathropha vegetable oil-based cutting fluids
were then characterized and mineral oil-based cutting fluid was found to have a viscosity of
1.00mm2/s and pH value of 8.9 while Jathripha vegetable oil-based cutting fluid have a
viscosity of 2.32mm2/s and pH value of 8.65. Both cutting fluids are corrosion resistant, milky
in colour and of acceptable stability. Jathropha vegetable oil-based cutting fluids, in view of
its environmental friendliness and biodegradability is consequently recommended as a
suitable alternative cutting fluid to mineral oil-based cutting fluids for machining of metallic
workpieces.
Keywords: Vegetable oil, mineral oil, cutting fluid, eco-friendliness, cooling, lubrication
1.0 INTRODUCTION
In machining operations, cutting fluids are essential to reduce friction and heat brought about
by tribological action between the cutting tool and workpiece materials. The tribological
action results in shortening of tool’s life and deterioration of surface finish and dimensional
accuracy of the workpiece [1]. To mitigate the negative effect of the tribological action
between the cutting tool and the workpiece, cutting fluids are used. The use of cutting fluids
for machining processes has been in existence for many centuries [2]. Cutting fluids cool and
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lubricate the cutting tools and workpieces in machining processes and their use can bring
about among others, the following advantages:
1. Elongation of tool’s life which results in reduction of tool cost.
2. Increased cutting speed becomes possible as friction and heat are minimised
3. Reduction of labour cost. This is possible due to longer tools life and reduction in
regrinding times of the tool. Hence, reducing cost per component machined.
4. Reduction of energy cost, since friction is reduced by a cutting fluid, less energy and
power are required in machining operations, resulting in corresponding savings in energy
and power costs.
According to [3], the advantages and disadvantages of existing types of cutting fluid are
presented in Table 1.
Table 1: Advantages and disadvantages of various cutting fluids
S/NO CUTTING
ADVANTAGES
FLUIDS
1.
Straight Cutting Excellent
lubricity,
good
rust
Oils
protection, good sump life, easy
maintenance and rancid resistance.

2.

Soluble Oil

Good lubrication, improved cooling
capabilities, good rust protection,
general purpose from light to heavy
duty operations.

3

Synthetics

4

Semi synthetics

Excellent microbial control and
resistance to rancidity, relatively
nontoxic,
transparent,
nonflammable/non-smoking,
good
corrosion control, superior cooling
qualities, reduced misting/foaming;
easily separated from workpiece/chips,
good settling/cleaning properties, easy
maintenance and long service life. It is
used for a wide range of applications.
Good microbial control and resistance
to rancidity, relatively non-toxic, nonflammable, good corrosion control,
good
cooling
and
lubrication
properties, reduced misting/foaming,
easily separated from workpiece/chips,
good settling/cleaning properties, easy
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DISADVANTAGES
Poor heat dissipation,
increased risk of fire,
smoking and misting.
Oily
film
on
workpiece, limited to
low speed and severe
cutting operation.
More susceptible to
rust, bacteria growth,
tramp
oil
contamination
and
evaporation
losses,
increased maintenance
costs and may form
precipitates
on
machine; misting, oily
film on workpiece.
Reduced
lubrication
property, may cause
misting; foaming and
dermatitis. It may
emulsify tramp oil,
may form residues and
easily contaminated by
other machine fluids.

Stability being affected
by water hardness, may
cause misting; foaming
and dermatitis, may
emulsify tramp oil,
may form residues and
easily contaminated by
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maintenance and long service life. It is other machine fluids.
used for a wide range of machining
applications.
Most of the commercially available cutting fluids are mineral oil with chemically synthesised
emulsifiers and additives as basic ingredients [2]. However, due to poor biodegradability of
mineral oil, it is becoming a source of environmental pollution. Inappropriate disposal of
mineral oil results in surface water and ground water contamination, soil contamination and
air pollution [3]. Consequently, it brings about Agricultural and food contamination [4].
Mineral oils come from one of the limited resources on earth; fossil fuels [5]. However, there
are now multitudinal challenges posed by using mineral oils as lubricants in most applications
nowadays. Environmental concern ranging from renewability, biodegradability, safety and
health of operators which are on the increase, need serious attention [6]. Therefore, it becomes
necessary to adopt sustainable product design technique. The alkalinity of the cutting fluid
promotes the selective growth of many pathogenic micro-organisms. Many incomplete
oxidation products of anaerobic micro-organism will produce unpleasant odours after a period
of stagnation. The microbial toxins and enzymes produced in water soluble cutting fluids, as
well as chemical biocides that are often used to kill micro-organisms are carcinogenic and
may cause cancer [7]. Scientists and tribologists have developed various alternatives to
overcome the limitations of mineral oil based cutting fluids. Currently in use are synthetic
lubricants, tallow and solid lubricants. Since vegetable is renewable, it is another attractive
alternative to mineral oil; in view of its environmental friendliness, biodegradability and its
relative non-toxic nature [7]. The ongoing research shall seek to formulate Jathropha
vegetable oil based and mineral oil based cutting fluids. The physiochemical properties of
Jathropha vegetable oil from the existing literature is provided, its Fatty Acid Composition
(FAC) via Gas Chromatograph and Mass Spectrometer was carried out and the characteristics
of both mineral oil-based and Jathropha vegetable oil based cutting fluids were investigated.
Vegetable oils are the esters of glycerol and fatty acids. Advantages of vegetable oils includes
good solvency, high lubricity, low volatility, high load carrying capacity, low emission of
hydrocarbon, higher fire resistance and good thermal properties [8] and [9].
2.0 MATERIALS AND METHODS
2.1 Fatty Acid Composition (FAC) Analysis
The Jathropha vegetable oil was subjected to fatty acid composition analysis (FAC) using gas
chromatograph interfaced to a mass spectrometer (GC-MS) instrument. The machine
condition used are as shown in Table 2.
Table 2: Machine condition for GC-MS test
Column over temperature

70.00C

Injection temperature

250.00C

Column flow

1.8mL/min

Total flow

40.8mL/min

Linear velocity

49.2cm/sec

Pressure

116.9 KPa
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The GC-MS test was conducted at Federal Institute of Industrial Research Oshodi (FIIRO),
Lagos. The result of Fatty Acid Composition (FAC) analysis is presented in Table 3.

Plate I: GC-MS machine
The Physiochemical properties of Jathripha vegetable oil is presented in Table 2.
Table 3: Physiochemical Properties of Jathropha Vegetable Oil (Source: [7])
S/N

Parameter

Value

1.

Specific gravity

0.916

2.

Acid value (mg/100g)

7.85

3.

Free Fatty Acid (mg/100g)

3.93

4

Saponification value (mgKOH/g)

5

Flash point (0C)

219

6.

Pour point (0C)

-7

7.

Moisture content (%)

0.89

8.

pH value

5.09

9.

Iodine value g/100g of KOH

113.4

10.

Viscosity@ 250C (mm2/s
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2.2 Formulation of emulsion cutting fluids from Mineral oil and Jathropha vegetable oil
Oils.
Mineral soluble oil (CMO) Mobil Met 424 was sourced from Osogbo (Lat 7.78270N, Long
4,54180E) in Osun State, Nigeria. Jathropha curcas vegetable oil designated as JVO in this
study was sourced from Zaria (Lat 11.08550N, Long 7.71990E), Kaduna state, Nigeria.
Additives for the cutting fluid
In formulation of cutting fluids, additives are very important components. These are
substances which confer special desired qualities to cutting fluids. According to [10], the
composition of additives in any cutting fluid may vary between 25 to 30%. The common
additives used while formulating the cutting fluids include emulsifier, anti-oxidant, biocide
and anti-corrosion. In this study, these additives were used in the formulation of vegetable
oil-based cutting fluid. Description of the additives applied in the formulation is shown in
Table 4.
Table 4: Description of additives for formulation of vegetable oil cutting fluid.
Additives

Composition

Source

Emulsifier 0.5M sodium lauryl sulphate

Prepared in Chemical

+ sodium tripoly phosphate

Engineering Laboratory of

+ sulphuric acid
carbonate in 5 litres

Federal University of Technology,

+

calcium

Minna-Nigeria.
of water.

AntiOxidant
agent

Biocide

It contains equal concentration

Prepared in Chemical Engineering

of 0.5M zinc chloride + peroxide

Laboratory, Federal University

+ calcium carbonate solution

of Technology, Minna, Nigeria.

Mixture of equal concentration

Prepared in Chemical Engineering

of 0.5M hypo chloride

Laboratory of Federal University

+ phenolic solution + tris
(hydroxymethyl) nitro methane

of Technology, Minna, Nigeria.

calcium carbonate solution

Anticorrosion
agent

Banana plant juice
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Basic water quality required in formulating cutting fluid
The basic need in the formulation of oil-based emulsion cutting fluids is water quality as it
affects performance and stability. Water hardness is ascertained by the quantity of magnesium
and calcium salts it contains as they have effects on the quantity of emulsifier in the process
of formulating the oil-based cutting fluid. Soft water enhances unneeded bubbling but
formation of water insoluble soap is promoted by hard water which consequently reduces
quantity of emulsifier used. Consequently, the quality required of drinking water has been
recognised and certified as meeting the demand in formulating oil-based cutting fluids. This is
because the level of micro-organisms such as yeast, fungi, bacteria and others for the
emulsion can be stabilised. [11], revealed that drinking water of good quality has an average
pH value of 7.72 and average hardness level of 65mg CaCO3/L. World Health organization,
(WHO) standard for good drinking water specifies pH value of 6.8 – 8.5 and maximum
hardness level of 400mg/L [12] .The water for this research work is distilled water sourced
from the Water resources, Aquaculture and Fisheries Technology (WAFT) department’s
laboratory in the School of Agriculture at Federal University of Technology, Minna, Niger
State. The water for formulation of the cutting fluids used in this experiment satisfies the
World Health Organisation (WHO) standard for good drinking water. Percentage ratio of oil
to (water + additives) of 1:9 is the basis for preparation of oil in water emulsion metal
working fluids. The method used is the one followed by [13] and [14]. The method involves
controlled addition of the additives to the oil. A magnetic stirrer (Magnetic stirrer with hot
plate 79-1) was used to stir the mixture at a speed of 1400 rpm for 15 minutes at ambient
temperature. Various additives as shown in Figure 2, were added to the vegetable oil. The
additives are emulsifier, anti-oxidant, biocide and anticorrosion agent, which were added in
different percentages, and mixed thoroughly with mechanical stirrer. Water was then added
to 90% by volume in order to make the emulsion ratio of 1:9 of base oil (mineral oil or
vegetable oil) and water. The percentage ratio of additives applied by [15] was used for the
formulation, which goes thus: - emulsifier 11.81%, anti-oxidant 0.76%, biocide 0.64% and
anti-corrosive agent 3.67%. The idea behind adoption of the ratio applied by [15] was due to
the observed properties of the vegetable oil (Jathropha) especially the fatty acid composition,
which is revealed by GC-MS test on Jathropha oil. It is having higher percentage of
unsaturated fatty acid as shown on Table 4. The formulation involves the mixture of oil and
additives and stirred to form a homogenous liquid before adding water to make up for the
balance of the required volume. The algorithm for the formulation is shown in Figure. 1 and
figure 2 for mineral oil based and vegetable oil-based cutting fluids respectively.

Mineral oil

+

Mineral oilbased
cutting fluid

Water

Figure 1: Formulation of mineral oil-based cutting fluid.
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Vegetable
oil-based
cutting
fluid

Additives

Vegetable
oil

Biocide
Emulsifier
Antioxidant

+

(Jathropha)

Water

+

Anticorrosion

Figure 2: Formulation of vegetable oil-based cutting fluid
In preparation of one litre (1000ml) of mineral oil based cutting fluid, the soluble oil
concentrate was mixed with water in ratio 1: 9.
However, in preparation of one litre (1000 ml) of vegetable oil-based cutting fluid, the
following calculation was applied to obtain the appropriate volume of each component.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10% of oil in 1000
11.81% emulsifier in 1000
0.76% Anti-oxidant in 1000
0.64% biocide in 1000
3.67% Anti corrosive in 1000
Balance (73.12%) water
value)

=
=
=
=
=
=

100mL
118.1mL
7.6mL
6.4mL
36.7mL
731.2mL (Distilled water of 7.35 pH

3.2.

Characterisation of formulated cutting fluids

(a)

pH Value

An indication of the general condition of a fluid’s acidity or alkalinity is its pH value.
Reduction of a cutting fluid’s pH value reflects a fall in its performance. When the pH value
of a fluid becomes very high or very low, it becomes very dangerous to machine operators
and problematic to dispose. Microbial contamination of cutting fluid occur in acidic medium
rather than an alkaline medium. Consequently, and in accordance with [16], a higher pH value
enhances the fluid’s resistance to microbial attack. According to [17], pH value range of 9
to11 has been suggested. It has been proved that an acidic (low pH value) will cut-down the
corrosion protection of the workpiece and machine components; and consequently, cut-down
their life stability. However, if the cutting fluid is strongly alkaline (high pH value), it will
have the tendency to cause skin irritation to the operator and other users.
Neutral
skin damage

corrosion
pH value
0

1

2
3
4
5
Increasing acidity

Strongly acidic

6

mildly acidic

8

9
10
11
12
Increasing alkalinity
mildly alkaline

13

14

Strongly alkaline

Acid
Alkaline
Figure 3: Effects of pH value on workers’ health and materials.
Source: [17]
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pH meter was used in determining the pH values of the cutting fluids in the Chemical
Engineering Laboratory of Lagos State Polytechnic, Ikorodu, Lagos State, Nigeria. Before
using the pH meter, it was first calibrated using buffer solution. After every reading, the
electrode was cleaned with distilled water before another reading was taken. The results
obtained is presented in Table 4.4.

Plate II: pH meter

(b)

Viscosity

Viscosity is the measure of internal flow in liquids, semi-liquid or semi-solid substance. It is
a measure of resistance of a liquid to flow. It is also the ratio of shear stress to the rate of
shear during flow [14]. For effective evaluation of the lubricating property of a cutting fluid,
one of the deciding parameters in kinematic viscosity. According to Rao et al, [13](2007), the
lubricating property of a cutting fluid increases with an increase in its kinematic viscosity.
ASTM D445 method was used in determining the viscosity of formulated cutting fluids at the
Chemical Engineering Laboratory, Federal University of Technology Minna, Niger State,
Nigeria.
(c) Corrosion Level Test
Definition of corrosion is given as the deterioration of the surface layer of a metal due to
chemical reactions between it and the environment surrounding it. The chemical reaction
results in conversion of the useful materials such as metals and their oxides into useless
oxides. The procedure used by Alves and Oliveira [15] (2006) was used in determination of
the corrosion level of the formulated cutting fluids. The test was carried out to examine the
number of corrosion spots on a test filter paper resulting from the corrosive actions of the
formulated vegetable oil-based cutting fluids. The procedure involves measuring 1g of cast
Iron chips onto a filter paper placed on a petri dish. Then 2ml of the cutting fluid (mineral oil
or vegetable oil) collected with a pipette was applied in wetting the iron chips placed on the
filter paper in a petri dish. It was then covered for two hours. The iron chips were later thrown
away and the filter paper properly rinsed away with pipe born water. Acetone was then used
to treat the paper and then dried at ambient temperature. The corrosion level was then
evaluated by visual inspection.
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Before

After

Plate II: Corrosion level test of cutting fluid
(d) Stability
Stability evaluation of the cutting fluids formulated was done on the basis of visual
transparency within 24 hours period at ambient temperatures (26oC) as to separation of water
and oil in a graduated 100mL measuring cylinder.

Plate III: Stability test of emulsion cutting fluids
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4.0 RESULTS
4.1 Analysis of GC-MS
The graph of GC-MS is presented in Figure 4.1

Figure 4.1: Graph of GC-MS of the Jathropha vegetable oil
Interpretation of GC-MS was done using the data base of Nigerian Institution of Science and
Technology, (NIST), having very large patterns in the Library that is built into the GC-MS
machine. Tables 4.2 show the Fatty Acid composition results of jathropha seed oil. From the
results, unsaturated acid has the highest values of 77.02 %. This implies that the selected
vegetable oil – Jathropha is liquid at room temperature and consequently fit for formulation of
cutting fluid. Table 4. shows the fatty acid composition of the Jathropha vegetable oil used
while the fatty acid profile is presented on Table 5.
Table 5: Jathropha Seed Oil’s Fatty Acid Composition
S/N

IUPAC name

1.
2.
3.

Hexadecanoic
n-Hexadecadienoic
Octadecadeinoic

chemical
formula
C17H34O2
C16H32O2
C19H34O2

4.
5.
6.

11-octadecenoic
Methyl stearate
Cis-vacenic

C19H36O2
C19H38O2
C18H34O2

Elaidic
Stearic
Oleic

7.

Oleic

C18H34O2

Oleic
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Palmitic
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Linoleic
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type of fatty
acid
Saturated
Saturated
Polyunsaturated
Unsaturated
Saturated
Monounsaturated
Mono-

value (%)
2.20
6.21
3.64
7.39
1.72
20.71
6.48
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8.

9-Octadecenal (z)

C18H34O

Linoleic

9.

C15H30O3

Palmitic

10.
11.
12.

15Hydroxypentadecenoic
17-Octadecynoic
9-Octadecenoic (z)
Cis-9-Hexadecenal

C18H32O2
C21H40O4
C16H30O

Stearic
Oleic
Linoleic

13.

8-Hexadecenal

C18H34O

Linoleic

14.

Cis-9-Hexadecenal

C16H30O

Linoleic

15.
16.

Hexadecanoic
13-Tetradecenal

C19H35O4
C14H26O

Palmitic
Myristoleic

17.
18.

C18H32O2
C16H30O4

Stearic
Oleic

19.

17-Octadecynoic
16Dieporydexadecanol
9-octadecanoic

C21H40O4

Oleic

20.

13-Octadecedien

C18H34O

Oleic

21.

Squalene

C30H50

Linoleic

22.

sum of fatty acids with insignificant values

unsaturated
Polyunsaturated
Saturated
Saturated
Saturated
Polyunsaturated
Polyunsaturated
Polyunsaturated
Saturated
Monounsaturated
Saturated
Polyunsaturated
Monounsaturated
Monounsaturated
Polyunsaturated

3.94
2.85
2.34
3.17
8.48
1.80
2.85
4.64
1.77
1.70
1.95
5.90
3.49
6.07
0.68

Table 6: Jathropha vegetable oil’s
S/n

Acid

Form

Value (%)

1.

Myrinstoleic

C 18:1

1.17

2.

Oleic

C18:1

39.75

3.

Palmitic

C16:0

15.90

4.

Stearic

C18.0

5.96

5.

Linoleic

C 18:2

28.73

6.

Elaidic

C 18: 1

7.37

7.

Others

-

1.12

TOTAL

100.00

From Table 6, it can be deduced that
∑ Saturated Fatty acid
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∑ Unsaturated Fatty acid

=

77.02%

∑ Others

=

1.12%

Grand Total

=

100%

This result agrees with the findings of [18] and also compares favourably with findings of
[19] which reported that Jathropha oil is made of high quantity of about 78 – 84% unsaturated
Fatty acid. The ratio of Unsaturated acid: Saturated acid: Others is approximately 7:2:1. This
implies that the oil is unsaturated in nature; it will remain liquid at room temperature and is
consequently suitable to formulate cutting fluids for machining. Jathropha oil belongs to the
non-edible category of vegetable oil and its impact on food chain system is minimal [20].
Table 7: Characteristics of various cutting fluids.
S/N

Pproperty

Value
Mineral oil

Vegetable oil

1.

Colour

Milky

Milky

2.

Stability

Stable

Stable

1.00

2.315

8.9

8.65

3.

Viscosity (mm2/s)

4.

pH value

5.

Corrosion level

Corrosion resistant

Corrosion resistant

The methodology adopted in carrying out the above tests for the characteristics of the cutting
fluids is comparable to that of [3].
5.0 CONCLUSIONS
This study has captured investigation of suitability of Jathropha vegetable oil as a cutting
fluid for machining operations. In view of its eco-friendliness, stability as well as confirming
that its characteristics as a cutting fluid lies within the acceptable range, its suitability as a
cutting fluid is confirmed. It is consequently recommended for use as a cutting fluid in
machining of metallic workpieces.
6.0 RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES
The following recommendations for further studies are made;
1. Suitability of other vegetable oils such as neem oil and others should be investigated.
2. The effect of Jathropha vegetable oil-based cutting fluid on surface roughness of
various workpiece materials should be investigated.
3. The effect of Jathropha vegetable oil-based cutting fluid on tool life of various cutting
tool materials should be investigated.
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ABSTRACT
Honeycomb sandwich structures are used in many areas, such as railway, space and aviation,
defense industry, maritime and automotive industry thanks to their high strength/weight ratio,
lightness, high rigidity, high durability, high corrosion resistance, and good energy absorption
properties. Since nearly in all applications, they are subjected to dynamic inputs, it is
important to examine the dynamic behavior of honeycomb sandwich structures. In this study,
the vibration characteristics of an aluminum honeycomb sandwich structure with dimensions
of 100×100×11 mm is investigated. The height of the core is 10 mm, and the thicknesses of
the face sheets are 0.5 mm. Analytical and computational studies are conducted according to
free boundary conditions. There are many theories in the literature proposed for the solution
of honeycomb sandwich structures, like honeycomb panel theory, sandwich panel theory,
equivalent panel theory, Kirchhoff theory, and Reissner theory. Based on the equivalent panel
theory, a Matlab script is developed to obtain an analytical solution. For computational
studies, the computer aided drawing of the aluminum sandwich panel is constructed and
exported to a finite element package. The panels and the core are assembled using 2component epoxy glue as an adhesive zone, having a thickness of 0.1 mm. To determine an
accurate element size, convergence of the solution for the defined eigenvalue problem is
examined. The eigenvalues and the associated eigenvectors of the aluminum sandwich panel
are computed using a commercial package. The computational and analytical solutions of the
structure is compared. It is shown that the computational results agree well with the analytical
calculations.
Keywords: Honeycomb Sandwich Structure, Vibration Analysis, Equivalent Panel Theory
1. INTRODUCTION
The need for lighter and more durable materials has increased the tendency to use composite
materials. The demand for economical, high strength and very light materials has led to the
focus on the production of these types of materials. The use of composite materials instead of
traditional materials in applications that require high structural and impact resistance is
becoming increasingly common. Honeycomb sandwich structures are a special type of
composite materials and are obtained by placing a very light and durable core material
between two thin and rigid lower and upper surface layers. These structures have a wide range
of use in many fields ranging from aviation and aerospace industry to marine, automotive and
building industries thanks to their lightness, high strength/weight ratio, high corrosion
resistance, durability, and energy absorption. One of the significant advantages of honeycomb
sandwich structures is that the surface materials and the core structure can be designed in
different sizes depending on the application area.
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The main purpose of the lower and upper surface materials is to create resistance to shear
stress and bending, and to increase the rigidity of the structure. Depending on the area, where
the structure is to be used, the upper and lower surface material can be selected from different
materials such as aluminum, steel, and carbon fiber. The core structure is the layer that
provides the durability and strength to the honeycomb sandwich structure. Depending on the
design criteria, the core structure can be formed in different geometric shapes such as
rectangle, square and hexagon.
The mechanical properties of honeycomb sandwich structures are extensively studied in the
literature. Chahawla et al. (2003) investigated the crush strength of the honeycomb sandwich
structures using experimental and computational methods. In the samples, air holes are drilled
on the surface panels, and it is aimed to evacuate the air trapped inside the structure. In the
finite element model, the relationship between cells is considered as adherent (glued) and
combined (merged). They observed that the results match with the experimental data of the
model, where the cell surfaces are considered together. In their studies on the aluminum
honeycomb samples, Hong et al. (2006) investigated the effect of shear stress on crushing
under compound loads where compressive stress is effective. They conclude that under
combined loads, the crushing strength is weaker than the loads where only the compressive
stress is effective. Further, they state that energy absorption depends on the shear
stress/compression stress ratio. Foo et al. (2008) investigate the damage occurs on the surface
of aluminum honeycomb sandwich structures after being subjected to low velocity impact.
Zhang et al. (2009) investigate the effect of different cell parameters on the crush resistance of
aluminum honeycomb structures. They observe that the effect of the number of cells and the
central angles of the cells on the strength of the honeycomb sandwich structure is less than
10%.Xu et al. (2012) investigated the mechanical properties of honeycomb sandwich
structures with different numbers of holes drilled in the lower and upper surface materials.
The holes on the upper and lower surfaces served as air ducts, increasing the strength of the
sandwich structure.
The literature survey discussed above is on the mechanical properties of honeycomb sandwich
structures. Besides the mechanical properties, the dynamic characteristics of these structures
have a vital importance in terms of engineering design. Dynamic loads create stresses and
vibrations of variable amplitude over time on the engineering structures, which in turn reduce
the service life of the structure. These loads have important effects on honeycomb sandwich
structure as well as on engineering materials. In the recent literature, studies on the dynamic
behavior of these structures are available, as well. In what follows, a discussion on the topic is
given.
Şakar and Bolat (2015) examine the natural frequencies of aluminum honeycomb sandwich
structures. In experimental and numerical investigations, samples are evaluated under fixedfree boundary conditions. They investigate the effects of surface material thickness, core
height and cell size on natural frequencies. Dai and Zhang (2009) investigate the vibration
properties of sandwich structures made of core materials with different geometries. Landge
and Parjane (2019) conduct a vibration analysis to identify the damages occurred on an
aluminum sandwich structure caused by dynamic loads. Wang and Yang (2000)
experimentally investigate the vibration and damping behavior of honeycomb sandwich
structures. They use the balls as dampers to alter the vibration behavior of the structure by
placing them in honeycomb core cells. Hugon et al. (2005) experimentally investigate the
vibration and damping behavior of panels consisting of aluminum and carbon fiber reinforced
composite plates and aluminum honeycomb core. Marythraza et al. (2018), examine the
conformity of the dynamic behavior of the aluminum sandwich honeycomb used in the
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construction of a spacecraft. The sandwich panel, which is exposed to vibration and shock
effects during launch, must be resistant to the dynamic loads to be occurred.
In the current study, the dynamic properties of a honeycomb sandwich structure are
investigated. The text is organized as follows. In Section 2, the theory of analytical solution is
explained and based on the equivalent panel theory, a Matlab script is employed to obtain an
analytical solution. The construction of finite element model is explained in Section 3. In
Section 4, the computational and analytical solutions of the studied honeycomb sandwich
structure is given, and the results are compared. In the last section, the outcomes of the study
are given with a brief conclusion.
2. ANALYTICAL MODEL OF A HONEYCOMB SANDWICH STRUCTURE
There are three main theories used to analyze honeycomb sandwich structures. These are
sandwich panel theory (Xian-Bing et al., 2012), honeycomb panel theory (Yuan et al., 2020)
and equivalent panel theory (Wang et al., 2020). According to the sandwich panel theory, the
deformations that occur in the lower and upper plates are not appreciable and create a
resistance to the shear deformation of the core panel. According to the honeycomb panel
theory, the assemble of face sheets and the core are orthotropic. This theory is formed by the
development of kinetic energy equations of Hamilton's principle. The assumption of
equivalent panel theory is that the sandwich structure is isotropic and that its properties are the
same throughout the panel. In the current study, the equivalent panel theory is employed,
where the details are explained in follows.
2.1 Equivalent Panel Theory
According to the equivalent panel theory, honeycomb sandwich structure is an isotropic
material (Wang et al, 2020). The thickness and Young's Modulus of the sandwich structure,
which is considered to be equivalent structure, are found using the theory of constant
stiffness. The effect of the cross-section of the core on the honeycomb sandwich structure is
ignored. Shear stress and normal stress occurs uniformly in the thickness direction of the
structure. The equivalent density and the bending stiffness of honeycomb sandwich structure
is given in Equation (1) and Equation (2), respectively.
𝜌𝑒𝑞 = 𝜌𝑐

8 𝑡
√3 𝑎

(1)

Here, 𝜌𝑒𝑞 is the equivalent density of the honeycomb sandwich structure, 𝜌𝑐 is the density of
core, 𝑡 is thickness of cell wall, and 𝑎 is length of core wall.
𝐷𝐵 =

𝐸𝑑3
12(1 − 𝜇 2 )

(2)

In Equation (2), 𝐷𝐵 is bending stiffness of the sandwich structure, 𝑑 is total thickness of the
structure, 𝐸 is Young's modulus of sandwich structure, and 𝜇 is thin panel Poisson’s ratio.
2.2. Analytical Solution
A Matlab script is employed to calculate the natural frequencies and the corresponding mode
shapes under free boundary condition. In the analytical model, the adhesive zone between the
core and the face sheets are ignored. The model, which the adhesive zone is ignored, is termed
as Model 1. The results of the analytical study is tabulated in Table 1.
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Table 1. The results of analytical solution in terms of calculated eigenfrequencies
Mode #

Frequency (Hz)

Model 1 (no adhesive zone)

1

3,970

Matlab results

2

5,776

3

7,090

3. FINITE ELEMENT MODEL OF THE STRUCTURE
3.1 Construction of FE Model
Aluminum honeycomb sandwich structure with dimensions of 100×100×11 mm is modeled
in SolidWorks. The computer aided drawing (CAD) of the structure is shown in Figure 1. The
height of the core is 10 mm, and the thicknesses of face sheets are 0.5 mm. The length of the
core wall (a) is 6 mm. The thickness of the cell wall (t) is 0.2 mm, and the angle of cell
geometry is 30⁰.

a) Core of the honeycomb sandwich structure

b) Assembled honeycomb sandwich structure

Figure 1. CAD of the analyzed honeycomb sandwich structure
The detailed geometry of the honeycomb sandwich structure is exported to Ansys
Workbench. Free boundary conditions are used to compute the first three natural frequencies
and the corresponding mode shapes. A convergence study is performed to determine an ideal
mesh size. The solution is converged when the mesh size is determined to be 6 mm for the
current model.
There are two honeycomb sandwich structures in current study. In Model 1, there are no
adhesive layers, whereas adhesive zones having a 0.1 mm thickness are introduced between
the core and face sheets in Model 2. In the adhesive zone, 2-component epoxy glue (mixed
with a ratio of 100:23) is used. The aim is to reveal the effects of defining an adhesive zone
on the dynamic properties of the structure, if any. The finite element (FE) model of the
structure is shown in Figure 2. Mechanical properties of the materials used in the model are
tabulated in Table 2. Element size and total number of elements are tabulated in Table 3.
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Figure 2. Finite element model of the honeycomb sandwich structure
Table 2. Mechanical properties of the materials used in the model.
Material

Young’s Modulus
(E)

Shear Modulus
(G)

Poison’s Ratio
(v)

Density
(d)

2-component
epoxy glue

2,070 MPa

900 MPa

0.38

1,100 kg/m3

Aluminum

69,000 MPa

27,000 MPa

0.30

2,750 kg/m3

Table 3. Information about the FE models
The models
Element type
Element size
(3D)
(mm)

Total number of
elements

Total number of
nodes

Model 1

Tetrahedron

6

20,920

41,031

Model 2

Tetrahedron

6

23,881

48,906

3.2 Computational Analysis
Free vibration response analysis is performed using Ansys. The first 3 eigenfrequencies and
eigenvectors are computed using block Lanzcos algorithm. The eigenfrequencies of two
models are tabulated in Table 4.
Table 4. The results of computational model in terms of computed eigenfrequencies
Mode
Model 1
Model 2
#
(No adhesive zones)
(Assembled through adhesive zones)
1
4,001
3,776
2
6,206
5,872
3
7,258
6,806
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4. RESULTS
Mode shapes of the honeycomb sandwich structure are shown in Figure 3. In the first row, the
analytical results of Model 1 plotted using Matlab is given. The computational mode shapes
of Model 1 and Model 2 are shown in the second and third rows of Figure 3, respectively.

3,970 Hz

5,776 Hz

a) 1st analytical mode shape b) 2nd analytical
shape of Model 1
of Model 1

4,001 Hz

6,206 Hz

7,090 Hz
mode c) 3rd analytical mode shape
of Model 1

7,258 Hz

d) 1st computational mode e) 2nd computational mode f) 3rd computational mode
shape of Model 1
shape of Model 1
shape of Model 1

3,776 Hz

5,872 Hz

6,806 Hz

g) 1st computational mode h) 2nd computational mode i) 3rd computational mode
shape of Model 2
shape of Model 2
shape of Model 2
Figure 3. Mode shapes of the honeycomb sandwich structure. 1st row: analytical results of
Model 1; 2nd row: computational results of Model 1; 3rd row: computational results of Model
2. Model 1 (no adhesive layers), Model 2 (2-component epoxy adhesive layer)
It is shown that the computational and analytical results of Model 1 agree. The percent errors
between the 1st, 2nd, and 3rd eigenfrequencies are as follows, respectively: 0.8%, 7.4% and
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2.3%. The maximum error between the results is 7.4 % in the 2nd one, i.e., the first torsional
mode. Even in some of the relevant studies (Salam and Bondok, 2010; Boudjemai et al., 2012;
Parikh and Mahamuni, 2015), it is stated that the adhesive layers used to assemble the
structure have no significant effect on the results, this is not the case as revealed in the current
study. There are significant differences in the computed eigenfrequencies of Model 1 and
Model 2, as can be observed from Figure 3. The adhesive layers alter the natural frequencies
of honeycomb sandwich structure. This result is important for any further dynamic response
analysis to be conducted.
5. CONCLUSION
In this study, two different models of an aluminum honeycomb sandwich structure are
investigated. In Model 1, there are no adhesive layers between the face sheets and the core
structure. In Model-2, the face sheets and the core structure are assembled with 2-component
epoxy glue, which has a 0.1 mm thickness. The following observations are made throughout
the study:



The analytical and computational results agree well, except the torsional mode, which
appears as the 2nd mode shape of the structure studied.
Contrary to the assumption, which states that the adhesive layer has no significant effect
on the natural frequencies, employed in some of the relevant publications, it is observed
that the results are altered in the presence of an adhesive layer.
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ABSTRACT
Natural disasters such as earthquakes could cause irreparable damage to humans and the
environment. An earthquake is considered to be a catastrophe that leads to a serious threat to
human infrastructures at different scales. Earthquake causes many human and financial losses
every year and in different ways. Therefore, risk assessment is critical for proper management
and reduction of damages. The most impacting factors in earthquake hazards are earthquake
magnitude, distance to fault lines, earthquake epicenter, land slope, and lithology in the
region. Risk assessment is determined by the process of estimating the probability of an event
occurring, and the importance or severity of its adverse effects. The aim of this study was to
assess the vulnerability of Bushehr Province in Iran to earthquake. So fuzzy and hierarchical
logic models were integrated to project vulnerability of Bushehr Province to earthquake. Then
the vulnerability of the study area was classified to five classes to interpret the risk easily.
Results showed that 23% and 36.5% of Bushehr Province, are classified as very vulnerable
and vulnerable to earthquake risk respectively making this region at risk of earthquakes.
Results of this study showed that these regions are located along faults lines making
management plans crucial for the study area.
Keywords: Earthquake, Risk Assessment, Hierarchical Analysis, Fuzzy Logic.
1. INTRODUCTION
Natural Hazards are one of the problems that majority of the countries are struggling with
these days (Alexander, 2002). In 2003 Iran was recognized as most vulnerable country to
earthquake worldwide by United Nations (Amini et al., 2011). In order to decrease
economical and lives losses because of the natural hazards it is crucial to obtain a profound
knowledge about them using reliable technologies. First and important step in doing so is
reducing population density in the risky regions (Kolat et al, 2012). However, it is not
possible to accurately control or predict natural disasters such as earthquakes, or how
particular measures can help in making cities less vulnerable to a disaster event (Asadi et al.
2019). But conducting earthquake risk assessments is a practical way to address the impact of
earthquakes on a region, particularly in populated areas. In this matter, a common practice to
conceptually formulate earthquake or other disasters risk is a simple convolution of three
components (Sinadinovski et al, 2005; UNDRR, 2015), as following:
Risk = Exposure × Hazard × Vulnerability

(1)

The analytic hierarchy process (AHP), is a structured technique for organizing and
analyzing complex decisions, based on mathematics and psychology. AHP has particular
application in group decision making (Saati, 2008) and is used around the world in a wide
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variety of decision situations, in fields such as government, business, industry, healthcare and
education (Saracoglu, 2013).
2. MATERIALS AND METHODS
2.1.Study area
Bushehr Province covering an area of about 23070 km2 and 1.4 percent of Iran country. This
province situated in a vast plain running along the coastal region on the Persian Gulf coast of
south-western Iran and comprises 9 municipalities. Bushehr Province is an important and
strategic location because of its ports and being located at the strategic Persian Gulf coast
(Figure 1).

Figure 1. Bushehr Province position in Iran.
2.2. Data and processing
In the present study at the first stage, the most important criteria influencing earthquake risk
in the Bushehr Province were identified. Then we collected and employed data related to
earthquake from the available database. Distance to fault lines, earthquake epicenter,
earthquake depth and magnitude, land slope, and lithology are the most impacting factors
which were recruited in this study to analyze earthquake risk in Bushehr Province.
Distance to fault lines map was obtained from international earthquake research institute and
earthquake epicenter, depth and its magnitude maps were acquired from Geophysics Institute
of Tehran University. Digital elevation model (DEM) was obtained from Google earth engine
to create the land slope of the study area. Earthquake data were converted to vector layers in
Arc GIS 10.3 software and then were used to get earthquakes depth and magnitude data using
inverse distance weighted (IDW) method. In order to produce distance to earthquake epicenter
and distance to fault lines we used Euclidean Distance option inside the Arc GIS 10.3
environment. Lithology layer was grouped according to resistance to earthquake. Using Arc
GIS software these layers were digitalized and then classified using AHP method. Eventually
the layers were merged by using raster calculator option in Arc GIS (Figure 2).
AHP techniques performs based on pairwise comparisons decision making (Saaty, 1980). One
application of the AHP technique is obtaining the weights of various criteria in a decisionmaking process through pairwise comparisons among the criteria. After data collection, in
order to determine the weight and significance of every criterion, the criteria (quantitative and
qualitative) were categorized. Then, the weight of each criterion was determined through
AHP technique (Haghighat, 2011).
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Comparisons of the criteria can be performed using pairwise matrices in which the decision
maker fills the upper triangular elements with values obtained from a scale of verbal
judgments (Saati, 1980): (equal, moderately more, strongly more, very strongly more,
extremely more). The lower triangular part of the matrix is completed with the reciprocal
judgment values in the upper triangular part, obtaining a reciprocal matrix. The priorities from
criteria pairwise matrices are obtained by calculating the principal eigenvector. Then, the
eigenvector values must be normalized before using them in the next level (Gomez-Ruiz,
2009).
3. RESULTS
After obtaining required datasets and maps for earthquake risk assessment, they were
converted to fuzzy maps. In the figure 2 important and effective factors map that directly
influence earthquake severity are showed. Distance to fault lines and earthquake epicenter,
earthquake depth and magnitude, lithology and land slope are important factors in earthquake
risk.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 2. (a) Distance to fault lines (b) distance to earthquake epicenter (c) earthquake
depth (d) lithology (e) earthquake magnitude and (f) land slope in study area.
According to table 1, distance to fault lines and earthquake magnitude with highest weight are
recognized as the most impacting factors in earthquake risk.
Table 1. Weights of the criteria
Criterion
Distance to
fault lines

Distance Earthquake
Earthquake
to fault
depth
magnitude
lines
1
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9.3
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Distance
to
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7.5

Lithology Slope Weight

9.3

9

0.25
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Earthquake

1

1

9.3

7.5

9.3

9

0.25

Earthquake
depth

3.9

3.9

1

7.3

7.5

7

0.15

Distance to
epicenter

5.7

5.7

3.7

1

5.3

5

0.15

Lithology

3.9

3.9

5.7

3.5

1

3

0.15

Slope

1.9

1.9

1.7

1.5

1.3

1

0.05

magnitude

In the figure 3 vulnerability of the different parts of study area to earthquake is depicted.
Vulnerability ranges from very low represented by green to very high represented by red. It is
clear that most vulnerable regions to earthquake are distributed along the fault lines and there
is a direct relationship between vulnerability and distance to fault lines.

Figure 3. Vulnerability of the study area to earthquake. Highest and lowest vulnerability
are represented by red and green respectively.
In order to statistically evaluate earthquake risk in Bushehr Province, we classified study area
to five groups based on the vulnerability. As table 2 shows 36.5 and 23.6 percent of the study
area are highly and very highly vulnerable to earthquake risk respectively. Only 2.5 and 11.9
percent of the region have low and very low vulnerability to earthquake in order. These
statistics emphasized on importance of management plans and performing more research and
studies.
Table 2. Vulnerability of Bushehr Province to earthquake based on area and percentage
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Area )𝑲𝒎𝟐 (

Percentage

Very low

582.5

2.5

Low

2713.4

11.9

Medium

5840.4

25.5
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High

8358.6

36.5

Very high

5412.6

23.6

4. DISCUSSION AND CONCLUSION
In this study, an earthquake risk assessment for Bushehr Province was conducted to provide
an insight into the status of relative risk between different regions and the possibility of
relative comparison between them. For doing so at the first step, we used the most recent
datasets (e.g., active fault map, lithology, etc.) and the most commonly employed techniques
(e.g., Fuzzy and AHP) approach to assess the earthquake hazard in Bushehr Province. Results
indicated that integration of remote sensing and AHP methods paves the way for researchers
and managers to select the best way to evaluate earthquake risk. Earthquake risk in the study
area was assessed according to effective parameters on earthquake and classified based on
severity. Vulnerability of the study area was classified to five classes to interpret the risk
easily. results showed that 23% and 36.5% of Bushehr Province, are classified as very
vulnerable and vulnerable to earthquake risk respectively. Results of this study showed that
these regions are mostly located along faults lines.
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ÖZET
Guar gam, yaygın olarak Hindistan ve Pakistan’da yetişen Cyamopsis tetragonoloba tohum
bitkisinden elde edilen doğal bir karbonhidrat polimeridir. Esas olarak galaktomannandan
(%80) oluşur ve (1-4)-β-D-mannopiranosil birimlerinin, yan dallar halinde dağıtılmış (1-6)αD-galaktopiranosil ile birleştirilmiş doğrusal zincirlerine sahiptir. İyonik olmayan doğası
nedeniyle, geniş bir pH aralığında kararlıdır ve çeşitli elektrolitlerle uyumludur. Daha yüksek
konsantrasyondaki hidrojelleri, yüksek galaktomannan içeriğinden dolayı düşük
konsantrasyonlarında hızlıca hidratlanır. Ayrıca guar gam avantajlı raf ömrü, biyobozunurluk,
süper emicilik ve mekanik mukavemet gibi özelliklerinden dolayı son teknoloji biyo-bazlı
malzemelerin elde edilmesi için suda çözünür vinil fonksiyonel monomerler ile oldukça
uyumlu bir başlangıç materyali şekillendirme işlevi görür. Ayrıca, gıda, sağlık, tekstil, petrol,
eczacılık ve madencilik gibi çeşitli endüstriyel sektörlerde, ucuz, toksik olmayan, biyolojik
olarak parçalanabilen, kalınlaştırıcı, dengeleyici, floküle edici ve dolgu oluşturan doğası
nedeniyle uygulanabilir. Farklı alanlardaki çok yönlü kullanımı, guar gamı son yıllarda dünya
genelinde popüler bir ürün haline getirmiştir. Gıda endüstrisinde guar gam, gıda
stabilizasyonu için çeşitli gıda ürünlerinde yeni bir gıda katkı maddesi olarak ve lif kaynağı
olarak kullanılmaktadır. Ekonomik olduğu kadar doğal bir katkı maddesi olması sebebiyle
hem üretici hem de tüketici tarafından beğenilmektedir. Birçok gıdanın ortak bileşeni olan
suyun davranışını değiştirdiği için çeşitli gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılır. Avrupa
Gıda Güvenliği Otoritesi yakın zamanda guar gamın akut toksik veya genotoksik olmadığını
ve bebek formüllerinde de kullanılabileceğini açıklamıştır. Süt endüstrisinde süt, yoğurt,
peynir ve diğer birçok süt ürününde kıvam arttırıcı, stabilizör ve emülgatör olarak
kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta kısa süreli (HTST) ısıl işlemlerde kullanımı çok uygundur
çünkü bu tür işlemler, kısa bir işlem süresinde tamamen hidratlanabilen hidrokolloidler
gerektirmektedir. Kısmen hidrolize guar gam (%2–6 konsantrasyon seviyesinde) sinerezi
azaltmakta ve tam yağlı yoğurt ile karşılaştırıldığında düşük yağlı yoğurdun dokusal ve
reolojik özelliklerini iyileştirmektedir. Guar gam dondurmaların homojenliğini ve dokusunu
korumaya yardımcı olmaktadır. Dondurulmuş ürünlerde guar gam kullanımının temel amacı
stabilizasyondur. Guar gam, su bağlama özelliklerinden dolayı dondurma stabilizasyonunda
önemli bir role sahiptir. Dondurmadaki guar gam yapı, doku, çiğnenebilirlik özelliklerini ve
ısı şoku direncini iyileştirmektedir. Bu araştırmada, guar gamın üretim, işleme, bileşim, sağlık
üzerine etkileri gibi genel özellikleri, süt endüstrisinde guar gamın kullanım alanları ve süt
ürünleri ile etkileşimleri derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: guar gam, süt ürünleri, süt proteini
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GUAR GUM AND ITS UTILIZIATION POSSIBILITIES IN THE DAIRY INDUSTRY
ABSTRACT
Guar gum is a natural carbohydrate polymer derived from the Cyamopsis tetragonoloba seed
plant, which is commonly grown in India and Pakistan. It consists mainly of galactomannan
(80%) and has linear chains of (1-4)-β-D-mannopyranosyl units, linked by (1-6) α-Dgalactopyranosyl distributed as side branches. Due to its non-ionic nature, it is stable over a
wide pH range and compatible with a variety of electrolytes. Higher concentration hydrogels
hydrate quickly at low concentrations due to the high galactomannan content. In addition,
guar gum functions to form a starting material that is highly compatible with water-soluble
vinyl functional monomers to obtain state-of-the-art bio-based materials due to its
advantageous shelf life, biodegradability, super absorbency and mechanical strength. It can
also be applied in various industrial sectors such as food, healthcare, textile, petroleum,
pharmaceutical and mining, due to its inexpensive, non-toxic, biodegradable, thickening,
stabilizing, flocculating and filler-forming nature. Its versatile use in different areas has made
the guar gam a popular product around the world in recent years. In the food industry, guar
gum is used as a new food additive in various food products for food stabilization and as a
source of fiber. It is appreciated by both the producer and the consumer as it is an economical
as well as a natural additive. It is used as an additive in various foods because it changes the
behavior of water, which is a common component of many foods. The European Food Safety
Authority recently announced that guar gum is not acutely toxic or genotoxic and can also be
used in infant formulas. It is used as a thickener, stabilizer and emulsifier in milk, yogurt,
cheese and many other dairy products in the dairy industry. It is very suitable for high
temperature short time (HTST) heat treatments because such processes require hydrocolloids
that can be fully hydrated in a short processing time. Partially hydrolyzed guar gum (2–6%
concentration level) reduces syneresis and improves the textural and rheological properties of
low fat yogurt compared to full fat yogurt. Guar gum helps to preserve the homogeneity and
texture of ice creams. The main purpose of using guar gum in frozen products is stabilization.
Guar gum has an important role in ice cream stabilization due to its water binding properties.
The guar gum in ice cream improves structure, texture, chewiness and heat shock resistance.
In this study, general properties of guar gum such as production, processing, composition,
effects on health, usage areas of guar gum in dairy industry and interactions with dairy
products were compiled.
Keywords: guar gum, dairy products, milk protein
1.

GİRİŞ

Guar gam Leguminosae familyasından Cyamopsis tetragonolobus tohumlarından elde edilen
iyonik olmayan bir polisakkarittir ve doğada bol miktarda bulunmaktadır (George ve ark.,
2019). Bu bitki Asya alt kıtasının bazı bölgelerinde, ayrıca Kuzey Afrika ve Güney
Amerika'da ticari olarak yetiştirilmektedir (Gong ve ark., 2012). Guar gam ayrıca Guaran,
Küme fasulyesi, “calcutta lucern”, Gum cyamposis, Cyamopsis sakızı olarak da
adlandırılmaktadır (Hasan ve Abdel-Raouf, 2018).
Guar gam esas olarak moleküler ağırlık aralığı 50.000 ila 8.000.000 Da olan yüksek
moleküler ağırlıklı polisakkaritlerden oluşmaktadır (Roberts, 2011). Guar gam uzun zincirli
polisakarit biyopolimeri yapısındadır ve yüksek oranda polidisperstir. Tek bir galaktoz
ünitesinin yan zincirlerini taşıyan lineer bir mannan omurgasından oluşan yarı esnek rastgele
bobin konformasyonuna sahiptir ve 1.6-1.8:1 mannoz galaktoz oranı içermektedir (Torres ve
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ark., 2014). Guar gam yaklaşık %80 galaktomannan, %12 su, %5.0 protein, %2.0 asidik
çözünmeyen kül, %0.7 kül, %0.7 yağ içermektedir ve 1 → 6, α-D-galaktopiranosil ile 1 → 4β-D-mannopiranosil birimlerinin lineer zincirlerinden oluşmaktadır (Rao ve ark., 2010;
George ve ark., 2019).

Şekil 1. Guar gamın kimyasal yapısı (George ve ark., 2019).
Sentetik polimerlerin aksine guar gam, pH, elektrolit ilavesi ve ısıtmaya nispeten duyarsız
olan düşük konsantrasyonlarda (<%1) oldukça viskoz çözeltiler oluşturabilmektedir (Torres
ve ark., 2014). Guar gam çözeltilerinin yüksek viskozitesi, guar gamın yüksek moleküler
ağırlığından ve hidrojen bağı yoluyla geniş moleküller arası birleşmenin (dolaşma)
varlığından kaynaklanmaktadır (Gong ve ark., 2012). Guar gam çözeltileri ısıtıldığında,
polimer molekülü etrafındaki hidratasyon suyunun kaybı nedeniyle belirgin bir sıcaklık
düşürme etkisi göstermektedir. Guar gam çözeltileri tamponlama kapasitesine sahiptir ve pH
4.5–10 aralığında oldukça kararlıdır. Tüm organik çözücülerde çözünmezken, sıcak ve soğuk
suda çözünmektedir. Yağlara, kimyasallara ve greslere karşı dayanıklıdır. Jel ve film
oluşturma yeteneği, mükemmel su bağlama kapasitesi, hidrojen bağı oluşumu için çok sayıda
hidroksil grubu ve kimyasal modifikasyon ve çapraz bağlama için yüksek yeteneği
bulunmaktadır. Toksik veya genotoksik özelliğe sahip değildir (Hasan ve Abdel-Raouf,
2018).
Biyobozunurluk, biyogüvenlik, biyouyumluluk ve sürdürülebilirlik gibi çeşitli özelliklere
sahip doğal bir polimerdir (George ve ark., 2019). Guar gam, düşük maliyeti ve düşük
konsantrasyonlarda bile oldukça viskoz çözelti üretme kabiliyeti nedeniyle çeşitli endüstriyel
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Soumya ve ark., 2010; Gong ve ark., 2012).
2.

GUAR GAMIN FONKSİYONLARI

Guar gam, gıda endüstrisinde bir katkı maddesi olarak çok sayıda kullanıma sahiptir. Tipik
olarak guar gam, gıda ürünlerinin jelleşmesini, kalınlaşmasını, sıkılaşmasını ve
emülsifikasyonunu kolaylaştırmak için gıdalara 1 g/100 g oranında eklenebilmektedir.
Yüksek viskozitesi, gıda ürünlerine %1'in üzerindeki seviyelerde eklenmesi için sınırlayıcı bir
faktördür ve sonuç olarak guar gam, viskozitesini azaltmak için kısmen hidrolize guar gama
işlenebilir (Prabaharan, 2011; Roberts, 2011). Sulu guar gam çözeltileri, gıda ürünlerinde
kalınlaştırıcı ve stabilize edici bir ajan olarak farklı konsantrasyonlarda yaygın olarak

www.istanbulkongresi.org

388

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

kullanılmaktadır (Torres ve ark., 2014). Guar gam; soslar, çorbalar, içecekler, süt ürünleri,
işlenmiş peynirler, işlenmiş et ürünleri ve fırınlanmış gıda ürünleri gibi çeşitli gıda
ürünlerinde stabilizatör ve koyulaştırıcı olarak geniş uygulama alanı bulmaktadır (Mudgil ve
ark., 2012; 2014).
Guar gam gibi suda çözünür polisakkaritlerin çözeltileri, gıda uygulamalarının yanı sıra
farmasötik, biyomedikal, kimyasal ve kozmetik ürünlerde koyulaştırıcılar, stabilizatörler veya
jelleştirici maddeler olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır (Torres ve ark., 2014). Bununla
birlikte, guar gamın oda sıcaklığında eksik hidrasyonu, çözeltinin zayıf berraklığı ve modifiye
edilmiş veya belirli özelliklere sahip ürünlere yönelik istek, çeşitli ticari türevlerin
geliştirilmesine yol açmıştır. Guar gamın kimyasal modifikasyonu, anhidroglükoz birimleri
üzerindeki hidroksil gruplarının reaksiyonunu içermektedir. Karboksimetilasyon, oksidasyon,
aşılama ve çapraz bağlamaya dayalı yöntemler guar gam türevlerini üretmek için
kullanılmaktadır (Dodi ve ark., 2011; Gong ve ark., 2012). Guar gamın en yaygın türevleri:
Karboksimetil-Guar (CMG), Hidroksipropil Guar (HPG), Karboksimetil Hidroksipropil Guar
(CMHPG) olarak sıralanabilmektedir (Hasan ve Abdel-Raouf, 2018).
Düşük viskoziteli, düşük moleküler ağırlıklı depolimerize guar galaktomannan,
nutrasötiklerin ve fonksiyonel gıdaların geliştirilmesinde kullanılan çözünür bir diyet lifi
kaynağıdır. Son yıllarda, guar zamkı sağlık yararları için kapsamlı bir şekilde
incelenmektedir. Kısmen hidrolize guar gam, kabızlığı giderme ve serum kolesterol, serbest
yağ asidi ve glikoz konsantrasyonlarını düşürme gibi fizyolojik etkiler göstermesi nedeniyle
suda çözünür bir diyet lifi olarak dikkatleri üzerine çekmektedir (Mudgil ve ark., 2012).
Dolayısıyla, guar gam, gıda ürünlerinde çözünür diyet lifi kaynağı olarak da kullanılabilir ve
günde 20 g kullanım seviyelerinde güvenli olduğu değerlendirilmiştir (Roberts, 2011).
Hidrolize guar gam ile içecek gibi çeşitli gıda ürünlerinin diyet lif içeriğini, gıda ürünlerinin
besleyici ve duyusal özelliklerini bozmadan artırmak mümkündür. Diyete kısmen hidrolize
guar gam takviyesi ayrıca müshil gereksinimini, diyare insidansını ve irritabl bağırsak
sendromu semptomlarını azaltmaktadır. İrritabl bağırsak sendromunun tedavisi için suda
çözünür jelleşmeyen lifler tercih edilmektedir. Suda çözünürlüğü ve jelleşmeme davranışı
nedeniyle, kısmen hidrolize guar gam, kabızlığın ve ishalin baskın olduğu irritabl bağırsak
sendromunun her iki biçiminde de semptomları azaltmaktadır. Yapılan in vitro çalışmalar,
guar gam varlığının nişastanın sindirimini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Guar
gam, nişasta ve nişasta hidrolize edici enzimler arasında bariyer görevi görmektedir. Guar
gam, jel oluşturma özelliğinden dolayı kolesterol ve glukoz düşürücü etkiler gösterirken,
ayrıca kilo vermeye ve obeziteyi önlemeye yardımcı olmaktadır. Guar gam çözünür lifinin jel
oluşturma kapasitesi ve yavaş mide boşalması nedeniyle artan bir doygunluk sağlanır. Guar
gam ile desteklenen diyet; iştahı, açlığı ve yeme isteğini azaltmaktadır. Guar gam ile
kolesterolün düşürülmesinin arkasındaki mekanizma, dışkıda safra asitlerinin atılımındaki
artış ve kolesterolden safra asitlerinin üretimini artırabilen enterohepatik safra asidindeki
azalmadan kaynaklanmaktadır. Diyet lifi olarak guar gamın yeterli alımı, bağırsak düzeninin
korunmasına, total ve LDL-kolesterolün önemli ölçüde azalmasına, diyabetin kontrolüne,
mineral emilimini artırmaya ve kabızlık gibi sindirim problemlerinin önlenmesine yardımcı
olmaktadır (Mudgil ve ark., 2014). Ayrıca kısmen hidrolize guar gamın potansiyel bir
prebiyotik olduğu da belirtilmektedir (Mudgil ve ark., 2018).
3.

GUAR GAM ÜRETİMİ

Guar bitkisi kurak bölgelerde yetişen, yıllık bir tarımsal üründür. Bu bitki, yaklaşık 0.6 m
boyunda olup, genel görünümü ve dikey gövde üzerindeki bakla dizilimi olarak soya bitkisini
andırmaktadır. Boyutları 5–12.5 cm olan baklalar, ortalama olarak 5-6 adet küresel, açık
kahverengi renkte tohum içermektedir. Guar gam, endosperm formunda bulunan guar
tohumlarından elde edilmektedir. Guar tohumu çift çenekli olup, içinde iki endosperm yarısı
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bulunmaktadır. Guar tohumunun endosperm ve kabuğu protein açısından çok zengin olan
guar unu olarak adlandırılmaktadır. Hindistan ve Pakistan birlikte dünya guarının yaklaşık
%90'ını yetiştirmektedir (Thombare ve ark., 2016; Sharma ve ark., 2018).
Guar gam ticari olarak tohumlardan, mekanik bir kavurma, aşındırma, eleme ve cilalama
işlemleriyle ekstrakte edilmektedir. İlk olarak tohumlar kırılarak endosperm ayrılmaktadır.
Her tohumdan endospermin iki yarısı elde edilmektedir ve bu işlem kabuksuz guar bölünmesi
olarak bilinir. Kabuğu oluşturan ince lifli malzeme tabakası çıkarıldığında ve parlatılarak
endosperm yarılarından ayrıldığında, rafine guar yarıkları elde edilmektedir. Guar tohumunun
kabuğu ve tohum kısmı, guar gam tozu işlemenin önemli bir yan ürünü olan ve sığır yemi
olarak kullanılan guar unu olarak adlandırılmaktadır. Rafine edilmiş guar parçaları daha sonra
işlenmekte ve istenen son ürüne bağlı olarak çeşitli yollar ve işleme teknikleri ile toz (guar
gam) haline getirilmektedir. Önceden hidratlanmış guar parçaları, pullama değirmeninde
ezilmekte ve daha sonra, bölmeleri çok fazla ısı üretmeden öğüten ultra ince öğütücüye eşit
olarak taşınmaktadır. Öğütülmüş malzeme kurutulmakta ve malzemenin partikül boyutuna
göre sınıflandırılması için eleklerden geçirilmektedir. Bu aşamalardan sonra öğütme ve
kurutma yapılmaktadır. Ekstrüzyonun dahil edilmesi ile, geliştirilmiş hidrasyon oranına sahip
guar gam tozu elde edilmektedir. Guar gum endüstrisinin yan ürünleri, sığır yemi için
kullanılan Churi ve Korma'dır. (Shaikh ve Kumar, 2011; Mudgil ve ark., 2014; Sharma ve
ark., 2018; George ve ark., 2019).
4.

SÜT ENDÜSTRISINDE GUAR GAM KULLANIMI

4.1.

Asitlendirilmiş Süt ve Kazein Sulu Çözeltisi

Lo ve ark. (1996) tarafından yapılan bir araştırmada, asitlendirilmiş süt ürünlerinde guar gam
ilavesinin aroma maddeleri dağılımı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda, %0.1-0.5
guar gam içeren asitlendirilmiş süt örnekleri, %0-20 süt yağı ve %6-12 yağsız kurumadde
içeren konsantrasyonlar ile hazırlanmıştır. Araştırmada, asetaldehit, etanol ve diasetil ayrışma
katsayıları, 30 ve 50℃'de pH 4.5'e asitlendirilmiş örneklerde gaz kromatografisi kullanılarak
tepe boşluğu analizi ile belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, guar gamın lezzet verici
bileşiklerin deneysel koşullar altında ayrılma katsayılarını etkilemediği açıklanmıştır.
Rohart ve ark. (2014) tarafından yapılan araştırmada, tükenme mekanizmaları kaynaklı faz
ayrılması ve asit kaynaklı protein jelleşmesi arasındaki etkileşim yoluyla çeşitli mikro
yapıların tasarlanma olasılığı araştırılmıştır. Bu kapsamda, faz ayrıştırma ve jelleşme
kinetiğini değiştirmek için guar gam-asitlendirilmiş süt karışımları, 30-60℃ arasındaki
sıcaklıklarda glucono-d-lakton kullanılarak asitlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, guar gam
bakımından zenginleştirilmiş bir sürekli faz içinde dağılmış küçük küresel protein bakımından
zenginleştirilmiş mikro jellerin asidifikasyon sıcaklıklarının yüksek bulunduğu ve protein-asit
jelasyon kinetiğinin, faz ayrılması yoluyla oluşan damlacık büyümesinden daha hızlı olduğu
bildirilmiştir. Düşük asitlenme sıcaklıklarında ise damlacıkların birleşmesi ve tortulaşmanın,
jel oluşum hızına yakın bulunduğu belirtilmiştir.
Rohart ve Michon (2016) tarafından yapılan araştırmada, ısıl ve kayma koşullarının guar gamasit süt jellerinin mikro yapı ve reolojik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen
bulgular doğrultusunda, birbirinde çözünmeyen guar gam-süt karışımında, jelleşmenin
sediment protein açısından zengin damlacıkları kinetik olarak tutabildiği bildirilmiştir. Çeşitli
termal aşamaların uygulanmasının, guar gam içeren jellerde hem faz ayırma hem de jelasyon
mekanizmalarını geciktirirken, tortu katmanında bir artış ve mikro jelin morfolojisinde bir
değişiklik meydana getirdiği belirtilmiştir. Sonuç olarak, mikro jellerin boyutunun ve şeklinin
sadece faz ayrılması ve jelasyon arasındaki zaman aralığına değil, aynı zamanda termal ve
kesme koşullarına da bağlı olduğu ifade edilmiştir.
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Galante ve ark. (2017) tarafından yapılan araştırmada, farklı konsantrasyonlarda guar gam
içeren rennet kaynaklı süt proteini jellerinin mikro yapı, doku ve su tutma kapasiteleri
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, guar gam varlığının
rennet kaynaklı süt jelinin mikro yapısını değiştirdiği ifade edilmiştir. %0.075 oranından daha
yüksek bir guar gam konsantrasyonunun eklenmesi ile sürekli olmayan bir protein ağının elde
edildiği açıklanmıştır. Jel örneklerinin yapısındaki değişikliklerin tekstür özelliklerine ve
örneklerin su tutma kabiliyetine yansıdığı bildirilmiştir. Guar gam konsantrasyonu açısından
%0.15 oranı aşıldığında, çok zayıf bir jel örneği elde edildiği ileri sürülmüştür. Sonuç olarak,
farklı guar gam konsantrasyonlarının ilavesiyle farklı süt proteini jel mikro yapılarının
yaratılabileceği ortaya konmuştur.
Tuinier ve ark. (2000) tarafından yapılan araştırmada, sulu çözeltilerini düşük pH'da ısıtmak
suretiyle indirgenmiş kazein miselleri ve depolimerize edilmiş guar gam arasındaki
etkileşimler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, molar kütle ve dönme yarıçapı arasındaki
ilişki incelendiğinde guar gamın rastgele bir bobin olarak tanımlanabileceği ifade edilmiştir.
Guar gamın kazein miselleri ile karıştırılmasının faz ayrılmasına neden olduğu bildirilmiştir.
Oluşan faz ayrılmasının adsorbe edici olmayan guar gam tarafından, kazein miselleri arasında
etkili bir çekiciliğe yol açan bir tükenme etkileşiminden kaynaklandığı belirtilmiştir. Faz
sınırındaki polimer konsantrasyonunun, guar gam zincir uzunluğunun azalması ile arttığı
ortaya konmuştur.
4.2.

Peyniraltı Suyu Protein İzolatı

Fitzsimons ve ark. (2008) tarafından yapılan araştırmada, peynir altı suyu proteini izolatının
termal jelasyonu üzerinde jelleşmeyen polisakkarit guar gam kullanımının etkileri
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, guar gam kullanılmayan peyniraltı suyu protein izolatı
örneklerinde 76℃’de maksimum ısı akışında endotermik bir denatürasyon gözlendiği,
87℃’de ise ekzotermik bir agregasyon meydana geldiği bildirilmiştir. Peyniraltı suyu
proteininin jelleşmesini sağlamak için 80℃’ye ısıtılıp soğutulmasının ardından, 20℃’de
Young modülünün %0.05 oranında guar gam varlığında maksimum değer aldığı, guar gam
konsantrasyonunun artmasıyla karışımın sıvı hal aldığı belirtilmiştir. Depolama modülünün
%0.5 oranında guar gam varlığında başlangıçta arttığı, daha sonra azaldığı gözlenirken, en
yüksek değerin guar gam oranı %0.1 olduğunda saptandığı ifade edilmiştir. Yüksek guar gam
konsantrasyonlarında gözlenen jel mukavemetindeki azalmanın, çapraz bağlanmış ağın
çökmesiyle birlikte peyniraltı suyu protein izolatlarının uğradığı aşırı agregasyon ile ilişkili
olduğu ileri sürülmüştür. Tek başına peyniraltı suyu protein izolatı ile karşılaştırıldığında,
%0.1 gibi düşük guar gam konsantrasyonlarında jel kuvvetinde 12 kat artış meydana geldiği
bildirilmiştir.
Erçelebi ve İbanoğlu (2009) tarafından yapılan araştırmada, pektin ve guar gam içeren ve
içermeyen peynir altı suyu protein izolatı ile stabilize edilmiş emülsiyonların pH 7.0
değerinde reolojik özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda ilave edilen hidrokolloid
miktarı arttıkça emülsiyonların viskozite değeri ve kıvam indekslerinde artış meydana geldiği
açıklanmıştır. %0.5 oranında guar gam içeren emülsiyonlar hariç tüm emülsiyonların Newton
davranışına yakın bir davranış sergilediği ileri sürülmüştür. Hidrokolloid konsantrasyonun
artmasıyla depolama ve kayıp modüllerinde artış gözlendiği ifade edilmiştir. Düşük
hidrokolloid konsantrasyonlarında emülsiyonların sıvı, yüksek konsantrasyonlarda elastik bir
katı davranışı gösterdiği ortaya konmuştur. Dinamik özellikler üzerinde guar gamın etkisinin
pektine oranla daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Artan hidrokolloid konsantrasyonu ile
birlikte faz açısında düşüş meydana geldiği belirtilmiştir.
Krešić ve ark. (2011) tarafından yapılan araştırmada, yüksek güçlü ultrason ve yüksek basınç
işleminin, guar gam ilavesi yapılan veya yapılmayan peynir altı suyu proteini konsantresi ve
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peynir altı suyu proteini izolatından oluşan model sistemler üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Toz peynir altı suyu proteinlerinin sulu süspansiyonlarına ultrason veya yüksek basınç
uygulanmıştır. Araştırmada reolojik ve termofiziksel özellikler guar gam ilavesinden sonra
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ultrason tedavisinin kavitasyon ve mikro akış
etkilerinin neden olduğu protein denatürasyonu yoluyla incelenen tüm özellikler üzerinde
önemli bir etki gösterdiği bildirilmiştir. Yüksek basıncın guar gam ilaveli ve guar gam ilave
edilmemiş model sistemlerinin viskozite ve kıvam katsayılarında önemli bir artışa neden
olduğu ifade edilmiştir. Tüm örneklerde başlangıçtaki donma ve çözme sıcaklığının önemli
derecede azaldığı açıklanmıştır. Sonuç olarak, ultrason ve yüksek basınç tedavisinin, peynir
altı suyu proteini izolatı ve konsantre model sistemlerin guar gam olan veya olmayan
süspansiyonlarda reolojik ve termofiziksel özellikleri doğrudan etkilediği bildirilmiştir.
Mohammadi ve ark. (2019) tarafından yapılan araştırmada, peynir altı suyu proteini izolatı
nanofiberleri elektrospinning yöntemi kullanılarak guar gam ile birlikte üretilmiştir. Araştırma
sonucunda, peyniraltı suyu protein izolatı ve guar gam karışımlarının asidik koşullarda
bükülebilir formda olduğu ifade edilmiştir. Guar gam konsantrasyonunun artmasıyla birlikte
nanofiber yapısında topaklanma meydana geldiği bildirilmiştir. SEM analizi sonucunda, en
ince ve istenilen özelliklere sahip nanofiber yapısının %9.0 oranında peyniraltı suyu protein
izolatı ve %0.7 oranında guar gam kullanılarak elde edildiği açıklanmıştır. Peyniraltı suyu
protein izolatı-guar gam çözeltisinin elektrospin oluşturma verimliliğinin, konsantrasyondan
ve peyniraltı suyu protein izolatı varlığında guar gam çözeltisinin viskozitesindeki
değişikliklerden etkilendiği ortaya konmuştur.
4.3.

Yoğurt

Brennan ve Tudorica (2008) tarafından yapılan araştırmada, düşük yağlı yoğurtların
işlenmesinde arpa beta-glukan, kısmen hidrolize guar gam ve inulin kullanılmış, düşük yağlı
yoğurt bazlı ürünlerin reolojik, dokusal ve duyusal kalitesi üzerine karbonhidrat yağ ikame
maddelerinin olası yararları incelenmiştir. Araştırmada, düşük yağlı sütler ile yapılan yoğurt
örnekleri ile tam yağlı ve az yağlı yoğurt kontrolleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.
Araştırma sonucunda, yağ ikame maddelerinin yoğurt örneklerinde sinerezi azalttığı, tekstürel
ve reolojik açıdan tam yağlı yoğurt örneklerine yakın örnekler elde edildiği belirtilmiştir. Yağ
ikame maddelerinin çeşit ve miktarlarının ürün karakteristiklerini etkilediği ifade edilmiştir.
Yoğurt örneklerinin tekstürel özelliklerini önemli düzeyde geliştirebilmek için %2.0’nin
üzerinde guar gam ve inülin kullanılması gerektiği ileri sürülmüştür. Örnekler üzerinde
yapılan duyusal analizler sonucunda, karbonhidrat bazlı yağ ikame maddelerinin dahil
edilmesinin, tam yağlı ürünlere benzer yapıda ürün elde etmek için başarıyla kullanılabileceği
bildirilmiştir.
Toniazzo ve ark. (2014) tarafından yapılan bir araştırmada, prolipozomlar kullanılarak betakaroten yüklü lipozomlar üretmek ve bunların yoğurt örnekleri üzerindeki etkilerini
incelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda çok lamelli lipozom dispersiyonları, kıvam arttırıcı
olarak ksantan gam ve guar gam karışımının eklenmesiyle stabilize edilmiştir. Elde edilen
bulgular doğrultusunda, gam karışımının depolama süresi boyunca beta-karoten yüklü
lipozom toplanmasının önlenmesinde oldukça etkili olduğu ve daha yüksek bir
konsantrasyonunun daha kararlı bir sistem oluşturmadığı belirtilmiştir.
Lee ve Chang (2016) tarafından yapılan araştırmada, 0, 0.6, 0.8 g/100 ml oranlarında guar
gam ilavesinin stirred tip yoğurt örneklerinin; fizikokimyasal, mikrobiyal, reolojik ve duyusal
özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, guar gamın yoğurt
içerisinde kullanımının; pH ve renk değerlerini önemli ölçüde etkilediği, ancak laktik asit
bakterilerinin sayıları üzerinde anlamlı değişikliklere neden olmadığı belirtilmiştir. Guar gam
içeren yoğurt örneklerinde; görünür viskozite, kıvam indeksi, verim stresi, depolama modülü
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ve kayıp modülü gibi değerlerin guar gam içermeyen kontrol örneklerine oranla daha yüksek
bulunduğu ortaya konmuştur. Bu doğrultuda guar gam kullanımının yoğurt örneklerinin
tekstürel özelliklerini geliştirmek amacıyla kullanılabileceği ifade edilmiştir. Duyusal
analizler sonucunda ise, 0.6 g/100 ml oranının üzerinde guar gam ilavesinin yoğurt
örneklerinde genel kabul edilebilirlik puanını düşürdüğü, bu nedenle duyusal açıdan en fazla
0.6 g/100 ml guar gam kullanımının tavsiye edilebileceği bildirilmiştir.
Mudgil ve ark. (2016) tarafından yapılan araştırmada, yoğurt örneklerinin fonksiyonel ve
duyusal özellikleri üzerinde enzimatik/kısmen hidrolize edilmiş guar gam oranının (%1.05.0), kültür miktarının (%1.5-3.5) ve inkübasyon süresinin (4-8 saat) etkileri araştırılmıştır.
Regrasyon analizi sonucunda yoğurt kalitesini etkileyen en önemli faktörün kısmen hidrolize
guar gam konsantrasyonu olduğu belirtilmiştir. Araştırma sonucunda, kısmen hidrolize guar
gam konsantrasyonu, kültür miktarı ve inkübasyon süresi için optimum değerlerin sırasıyla;
%2.02, %2.33 ve 5.28 saat olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak, kısmen hidrolize guar gamın
yoğurdun kabul edilebilir fonksiyonel ve duyusal kaliteyle çözünür lif zenginleştirilmesinde
potansiyel olarak kullanılabileceği ortaya konmuştur.
Hussain ve ark. (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, 4℃’de 21 gün süreyle depolanan
yoğurt örneklerinin jel kuvveti ve stabilitesi üzerinde, farklı konsantrasyonlarda ham,
saflaştırılmış ve hidrolize guar gam ilavesinin etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda
elde edilen bulgular doğrultusunda, yoğurt örneklerinin viskoelastik davranışları bakımından
25℃’de zayıf jel yapısı gösterdiği ileri sürülmüştür. Asit ve enzim ile hidrolize edilen guar
gam ilavesinin düşük (%0.3) ve yüksek (%1.0) konsantrasyonlarda ince telli mikro yapılı
yoğurt örneklerinin oluşumuna neden olduğu bildirilmiştir. Düşük konsantrasyonda kullanılan
(%0.1) ham guar gamın gözle görülebilen bir faz ayrılmasına neden olduğu ifade edilmiştir.
Ham, saflaştırılmış ve hidrolize edilmiş guar gam örneklerinin jelasyonu farklı tükenme
flokülasyonları ile sonuçlanmıştır. Sonuç olarak, hidrolitik yapıdaki guar gamın yoğurt
örneklerinin yapısal ve reolojik özelliklerini daha çok geliştirdiği belirtilmiştir.
Mudgil ve ark. (2017) tarafından yapılan bir başka araştırmada, yoğurt örneklerinin tekstür
profilleri üzerinde kısmen hidrolize edilmiş guar gam miktarı (%1.0-5.0), kültür miktarı
(%1.5-3.5) ve inkübasyon süresinin (4-8 saat) etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda,
kısmen hidrolize edilmiş guar gam ile zenginleştirme işleminin yoğurt örneklerinin; sıkılık ve
sakızımsılık değerlerini azaltırken, esneklik, iç yapışkanlık ve dış yapışkanlık değerlerini
arttırdığı ifade edilmiştir. Kültür miktarının, sakızımsılık değeri dışında, yoğurt örneklerinin
tekstürel özelliklerini etkilemediği, ancak bu özelliklerin uzayan inkübasyon süresinden
olumsuz etkilendiği belirtilmiştir. Sonuç olarak, arzu edilen tekstürel özelliklerin yoğurt
örneklerinde elde edilebilmesi için gereken optimum değerlerin; kısmen hidrolize guar gam
miktarı için %3.37, kültür miktarı için %1.96 ve inkübasyon süresi için 5.96 saat olması
gerektiği açıklanmıştır.
Baba ve ark. (2018) tarafından yapılan araştırmada, guar gam kullanılarak ceviz ve keten
tohumu yağıyla yoğurt örneklerinin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Her iki yağ çeşidi de iki
farklı guar gam konsantrasyonuyla (%0.025 ve % 0.05) birlikte %2.00 konsantrasyonda ayrı
ayrı eklenmiştir. Zenginleştirilmiş yoğurt örnekleri; fonksiyonel, reolojik, mikrobiyal ve
antioksidan özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda, gam ilavesinin yoğurt
örneklerinde pH ve sinerezi önemli ölçüde azalttığı, oksidatif stabiliteyi ve antioksidan
aktivitesini arttırdığı, ancak mikrobiyal gelişim üzerinde bir etkisinin bulunmadığı
belirtilmiştir. Gam ve yağ ilavesinin yoğurt örneklerinin elastiklik ve viskozite değerlerini
arttırdığı açıklanmıştır.
Mudgil (2018) tarafından yapılan araştırmada, çözünebilir lif olarak kısmen hidrolize guar
gam takviyesinin yoğurdun fizikokimyasal, yapısal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi
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araştırılmıştır. Çözünebilir lif takviyesinin yoğurt kalitesi üzerine etkisini incelemek için lif
takviyesi %1.0-5.0 seviyesinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda, guar gam ilavesinin
yoğurdun sertlik, iç yapışkanlık, dış yapışkanlık, esneklik ve sakızımsılık gibi dokusal
özelliklerini önemli ölçüde etkilediği bildirilmiştir. %3.0 oranında guar gam ilavesi ile yoğurt
örneklerinde en yüksek viskozite ve su tutma kapasitelerinin, en düşük sinerezin sağlandığı
belirtilmiştir. Yoğurt örneklerinin viskozite değerlerinin %3.0 oranında guar gam ilavesiyle
arttığı, bu oranın üzerine çıkıldığında ise azaldığı ifade edilmiştir. %3.0 oranında guar gam
ilavesi ile besin değeri yüksek, gelişmiş fizikokimyasal ve tekstürel özelliklere ve istenilen
duyusal niteliklere sahip yoğurt örnekleri elde edildiği bildirilmiştir.
Barak ve Mudgil (2020) tarafından yapılan araştırmada, şekerli süzme yoğurt kısmen
hidrolize guar gam (%2.5, %5.0, %7.5 ve %10) kullanılarak diyet lifi ile takviye edilmiştir.
Kısmen hidrolize guar gamın, guar gamın enzimatik hidrolizi ile hazırlandığı ve guar gama
kıyasla düşük viskozite ve moleküler ağırlık sergilediği bildirilmektedir. Kontrol ve kısmen
hidrolize guar gam ile kuvvetlendirilmiş şekerli süzme yoğurt örneklerinin tekstür (sertlik, iç
yapışkanlık ve dış yapışkanlık) ve duyusal analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma
sonucunda, kısmen hidrolize guar gamın şekerli süzme yoğurdun lif takviyesi için
kullanılabileceği ortaya konmuştur. Şekerli süzme yoğurtta kısmen hidrolize guar gam
takviyesinin, sertlik ve dış yapışkanlığı azaltırken, iç yapışkanlığı arttırdığı ifade edilmiştir.
%5 seviyesinde kısmen hidrolize guar gam ile takviye edilmiş şekerli süzme yoğurdun en
yüksek genel kabul edilebilirlik puanına sahip olduğu belirtilmiştir.
4.4.

Fermente Süt İçeceği

Amaral ve ark. (2018) tarafından yapılan araştırmada, fermente sütlü içeceklerde guar gam,
Arap gamı ve Pereskia aculeata Miller müsilaj ekstresi jelleştirici ajan olarak kullanılmış ve
bu ajanların fermente sütlü içeceklerin reolojik özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Bu kapsamda; guar gam, Arap gamı, Pereskia aculeata Miller müsilaj ekstresi, sakkaroz,
sodyum klorür ve deiyonize sudan elde edilen bir model karışım hazırlanmıştır. Araştırma
sonucunda, model çözeltilerin görünür viskozitesinin en yüksek olduğu değerlerin,
hidrokolloid karışımının %70 Pereskia aculeata Miller müsilajı, %0 Arap gamı ve %30 guar
gamdan oluştuğu aralıkta gözlendiği belirtilmiştir. Hidrokolloid karışımları ilavesinin
fermente sütlü içeceklerin; pH, protein içeriği, görünür viskozite, sıkılık ve yapışkanlık
değerlerini arttırdığı, sinerezi ise azalttığı ifade edilmiştir.
4.5.

Peynir

Lashkari ve ark. (2014) tarafından yapılan araştırmada, farklı yağ oranlarına sahip İran Beyaz
peynirlerinde guar gam ve Arap gamı kullanımının peynirlerin kimyasal ve reolojik özellikleri
üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda ilave edilen guar gam miktarı arttıkça,
guar gamın yüksek orandaki su bağlama kapasitesi nedeniyle peynirlerin kurumadde
oranlarının azaldığı ifade edilmiştir. İlave edilen guar gam miktarı arttıkça peynirlerin serbest
yağ asitleri oranının da arttığı tespit edilmiştir. Peynir sütündeki guar gam konsantrasyonunun
artmasıyla, örneklerin kırılmasındaki stres (бf) ve depolama modülü azalmıştır. Sonuç olarak,
İran Beyaz peyniri için reolojik endekslerin cevap yüzeyini minimize etmesi sonucunda, iki
hidrokolloidin (75-170 ppm konsantrasyon aralığında guar gam ve <75 ppm
konsantrasyonlarındaki Arap gamı) kombinasyonunun en yumuşak dokuyu sağladığı
bildirilmiştir.
Murtaza ve ark. (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, az yağlı Cheddar peynirinin
fonksiyonel, tekstürel ve duyusal özellikleri üzerinde hidrokolloid kullanımının etkileri
araştırılmıştır. Hidrokolloid olarak %1.5, %3.0 ve %4.5 oranlarında ksantan gam ve guar gam
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, hidrokolloidlerin sahip olduğu yüksek su tutma
kapasiteleri nedeniyle, gam ilaveli peynirlerin nem oranlarının yüksek olduğu belirtilmiştir.
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Yağı azaltılan peynirlerde eriyebilirlik, akışkanlık ve randıman özelliklerinin düşük olduğu
gözlenirken, gam ilavesinin bu özellikleri geliştirdiği, guar gamın bu noktada ksantan gamdan
daha etkili olduğu bildirilmiştir. Gam konsantrasyonu arttıkça peynirlerin sertlik değerlerinin
azaldığı, guar gam ilaveli peynirlerin en az sertlik değerine sahip olduğu ifade edilmiştir. Gam
ilavesinin peynirlerin duyusal kabul edilebilirliğini arttırdığı tespit edilmiştir. En yüksek
duyusal değerlendirme puanları tam yağlı kontrol örneğine verilirken, %0.45 oranında guar
gam ilaveli peynirin duyusal özellikler bakımından kontrol örneğine yakın olduğu
belirtilmiştir. Sonuç olarak, hidrokloidlerin, özellikle guar gamın, az yağlı Cheddar peynirinin
işlevselliğini ve kabul edilebilirliğini geliştirmek için% 0.45'e kadar etkili bir şekilde
kullanılabileceği bildirilmiştir.
Shendi (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, %0.4 yağ içeren yağsız sütlere 0.5, 0.75 ve
1.0 g/kg oranında guar gam ilave edilerek İran Beyaz peyniri üretilmiş ve peynir örnekleri
üzerinde guar gam ilavesinin etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, guar gam
miktarının 0.75 g/kg oranına kadar arttırılması ile peynir örneklerinin kimyasal, reolojik ve
tekstürel özelliklerinin geliştirildiği ifade edilmiştir. Guar gam ilavesi yapılmadan elde edilen
kontrol örneklerinin yumuşak bir dokuya sahip olduğu ve tekstürel açıdan en zayıf özellikleri
taşıdığı açıklanmıştır. 0.75 g/kg guar gam kullanımı ile üretilen peynirlerin tam yağlı kontrol
örneklerine en yakın özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir. Ancak guar gam
konsantrasyonunun 1.0 g/kg’a çıkartılması ile az yağlı kontrol örneklerine daha yakın peynir
örnekleri elde edildiği bildirilmiştir. Az yağlı kontrol örneklerinin ise sert yapıda ve arzu
edilmeyen tekstürel özelliklerde olduğu ortaya konmuştur. Sonuç olarak, peynir örneklerinde
guar gamın tekstür özelliklerini geliştirebilmek amacıyla ve yağ ikame edici madde olarak
kullanılabileceği bildirilmiştir.
Chatziantoniou ve ark. (2019) tarafından yapılan araştırmada, peyniraltı suyu peynirlerinde
%0.8 oranında ksantan gam, guar gam, keçiboynuzu zamkı, k-karragenan ve bu
stabilizatörlerin her birinin kendi içerisinde 1:1 oranında karışımı kullanılarak, peynirlerin
özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda örneklerin kimyasal bileşimi ve son pH
değerlerinin sabit kaldığı bildirilmiştir. Stabilizatör kullanımının peynirlerin; reolojik
özellikleri, yağ globül boyutları ve duyusal özellikleri üzerinde önemli değişikliklere neden
olduğu vurgulanmıştır. Peynirlerin reolojik özelliklerine ait veriler ile duyusal özelliklere ait
bulguların paralellik gösterdiği ifade edilmiştir. Ksantan gam, guar gam, keçiboynuzu zamkı
ve ksantan gam-guar gam karışımı içeren peynirlerde yapının daha az yoğunlukta ve
kurumadde miktarının düşük olduğu, ancak sürülebilirlik ve pürüzsüzlük özelliklerinin daha
gelişmiş olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, stabilizatörler ve peyniraltı suyu proteinleri
arasındaki etkileşimlerin, spesifik fonksiyonel özelliklere ve geliştirilmiş duyusal niteliklere
sahip olan sürülebilir işlenmiş peyniraltı suyu peynirlerini üretmek için kullanılabileceği
önerilmiştir.
Rubel ve ark. (2019) tarafından yapılan bir çalışmada, kompakt yapıda, sinereze yatkın ve raf
ömrü sınırlı bir peynir çeşidi olan Ricotta peynirinin sürülebilirlik özelliğinin arttırılması
amacıyla farklı hidrokolloidlerin kullanımı denenmiştir. Bu kapsamda hidrokolloid olarak;
yüksek jelleşme kapasiteli jelatin, düşük jelleşme kapasiteli jelatin, ksantan-guar gam karışımı
ve karragenan kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hidrokolloid ilavesinin peynirlerin mikro
yapısı ve reolojik özelliklerini geliştirdiği belirtilmiştir. Kontrol örneği ile kıyaslandığında,
hidrokolloid ilaveli örneklerin depolama süresince fizikokimyasal özellikler bakımından
kabul edilebilir olduğu ifade edilmiştir. Hidrokolloid ilavesi peynirlerde sinerezi azaltmıştır.
4.6. Dondurma
Atsan ve Çağlar (2008) tarafından yapılan araştırmada, farklı oranlarda guar gam ve salep
kullanımının dondurma örneklerinin 60 günlük depolama süresince fiziksel ve duyusal
özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda stabilizatörler dondurma
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mikslerine; %0, %0.45, %0.60 ve %0.75 oranlarında ilave edilmiştir. Araştırma sonucunda,
%0.75 oranında guar gam kullanılarak üretilen örneklerin hacim artışı oranlarının en yüksek
olduğu ve bu örneklerin erimeye karşı en dayanıklı örnekler olduğu belirtilmiştir. Stabilizatör
ilavesinin dondurma örneklerinin duyusal özelliklerini geliştirdiği ifade edilmiştir. Sonuç
olarak %0.75 oranında guar gam ilavesinin dondurmaların fiziksel ve duyusal özellikleri
üzerinde olumlu etkilere neden olduğu bildirilmiştir.
Klesment ve ark. (2014) tarafından yapılan araştırmada, 13 aylık depolama süresince
dondurma örneklerinin reolojik ve duyusal özellikleri üzerinde guar gam-fursellaran ve guar
gam-karragenan stabilizatör sistemlerinin kullanımının etkileri incelenmiştir. Araştırma
sonucunda; en yüksek kıvam katsayısı ve görünür viskozite değerlerinin %50 guar gam-%50
karragenan ve %20 guar gam-%80 karragenan kullanılan sistemler ile elde edildiği, buna
paralel olarak bu örneklerin akış davranış indekslerinin en düşük olduğu ifade edilmiştir. En
düşük kıvam katsayısı ve görünür viskozite değerlerinin ise %95 guar gam-%5 fursellaran
kullanılan sistemlerde saptandığı ve bu örneğin akış davranış indeksinin en yüksek olduğu
belirtilmiştir. Depolama süresince örneklerin depolama modülünde artış meydana geldiği, en
yüksek değerlerin ise %20 guar gam-%80karragenan kullanılan sistemlerde gözlendiği ortaya
konmuştur. Örneklerin kayıp modülleri ise depolama boyunca azalırken, en yüksek değer
%50 guar gam-%50 karragenan kullanılan sistemlerde görülmüştür. Duyusal analizler
sonucunda, guar gam ilavesiyle dondurma örneklerinde yumuşaklık derecesinin arttığı ifade
edilmiştir. En yumuşak dondurma örneğinin %100 guar gam kullanılarak elde edildiği ve
bunu %20 guar gam-%80 karragenan kullanılarak üretilen örneğin izlediği açıklanmıştır. En
sert örneğin ise %90 guar gam-%10 fursellaran kullanılarak elde edildiği bildirilmiştir.
Depolama ile birlikte %100 guar gam ve %20 guar gam-%80 karragenan içeren sistemlerde
yumuşaklık, erime ve aroma özelliklerinde azalma meydana geldiği belirtilmiştir. Dondurma
örneklerinde depolama süresince en iyi stabilizasyonu sağlayan sistemlerin; %90 guar gam%10 fursellaran, %75 guar gam-%25 fursellaran ve %65 guar gam-%35 fursellaran
kullanılarak elde edildiği ifade edilmiştir.
Jagdish ve ark. (2015) tarafından yapılan araştırmada, guar gam izole edilmiş ve ıslak işleme
yöntemiyle saflaştırılmıştır. Saflaştırılmış guar gam (%0.1, %0.2, %0.3 ve %0.4), dondurma
örneklerinde stabilizatör olarak kullanılmıştır. Araştırmada, çeşitli guar gam
konsantrasyonlarının dondurma örneklerinin duyusal özellikleri üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, %0.2 konsantrasyonda guar gamın dondurmaya başarıyla
eklenebileceği bildirilmiştir. Dondurma örneklerindeki guar gam konsantrasyonunun
artmasıyla, dondurmaların sertlik değerlerinde de artış meydana geldiği ifade edilmiştir.
Yüksek konsantrasyonda guar gam ilavesinin dondurma örneklerinin yapı ve tekstür
özelliklerini önemli düzeyde etkilediği ve düşük kalitede dondurma elde edilmesine neden
olduğu açıklanmıştır. En yüksek kabul edilebilirlik puanına sahip olan dondurma örneğinin,
%0.2 oranında guar gam ilavesiyle üretildiği belirtilmiştir.
Javidi ve ark. (2016) tarafından yapılan araştırmada, %2.5 yağ oranına sahip dondurma
örneklerinde; %0.35, %0.45, %0.50 ve %0.55 oranlarında fesleğen tohumu gamı, guar gam ve
bunların 1:1 oranında karışımlarının kullanımının, dondurmaların reolojik, fiziksel ve duyusal
özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, düşük yağlı
dondurma örneklerinin istenilen reolojik özelliklere sahip olduğu, fesleğen tohumu gamı ve
gam karışımı kullanılan dondurma örneklerinde; yüksek viskozite indeksi, akış gerilimi,
tiksotropi hızı sabiti, tiksotropi derecesi ve düşük akış davranış indeksi gözlendiği
bildirilmiştir. Kullanılan yağ ikame maddelerinin konsantrasyonlarının artmasıyla, yağ
azaltma işleminin dondurma örneklerinde bazı hasarlara neden olduğu ileri sürülmüştür.
Fesleğen tohumu gamı ve gam karışımı kullanımıyla, yalnızca guar gam kullanımına oranla,
dondurma örneklerinde daha kremsi bir yapı elde edildiği belirtilmiştir. Hidrokolloid
ilavesinin az yağlı dondurma örneklerinde gözlenen kalın ve kaba bir doku oluşumu
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problemini giderdiği açıklanmıştır. Guar gam ve gam karışımı ilavesine oranla fesleğen
tohumu gamı ilavesinin dondurma örneklerinde erimeyi yavaşlattığı ortaya konmuştur. Sonuç
olarak, fesleğen tohumu gamı ve guar gam-fesleğen tohumu gamı karışımlarının az yağlı
dondurma üretiminde kullanılabileceği ifade edilmiştir.
Milani ve Koocheki (2011) tarafından yapılan araştırmada, az yağlı yoğurt dondurması
örneklerinin fizikokimyasal, reolojik ve duyusal özellikleri üzerinde şeker ikamesi olarak %0,
%25 ve %50 oranlarında hurma şurubu ve yağ ikamesi olarak %0, %0.1, %0.2 ve %0.3
oranlarında guar gam ilavesinin etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, guar gam ve
hurma şurubu konsantrasyonlarının artması ile yoğurt dondurması örneklerinin viskozite ve
asitlik değerlerinde de artış meydana geldiği bildirilmiştir. Guar gam ilavesinin yoğurt
dondurması örneklerini yumuşatırken, hurma şurubu ilavesinin sertleştirdiği ifade edilmiştir.
Guar gamın örneklerde yapışkanlık düzeylerini önemli ölçüde arttırdığı ileri sürülmüştür.
Guar gam ve hurma şurubu konsantrasyonunun artmasıyla örneklerin erimeye karşı
gösterdikleri direncin de artış gösterdiği ifade edilmiştir. Hazırlanan örneklerin duyusal açıdan
kabul edilebilir bulunduğu belirtilmiştir.
Rezaei ve ark. (2011) tarafından yapılan araştırmada, yoğurt dondurması örneklerinin
fizikokimyasal, duyusal ve akış özellikleri üzerinde guar gam ve Arap gamı ilavesinin etkileri
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, gam ilavesinin yoğurt dondurması örneklerinin
viskozite, hacim artışı değerleri ve erime hızını önemli ölçüde etkilediği ifade edilmiştir. En
yüksek viskozite değerinin ise %0.3 oranında guar gam kullanılarak elde edilen yoğurt
dondurmalarında kaydedildiği bildirilmiştir. Örneklerin akış davranışı incelendiğinde, tüm
yoğurt dondurması örneklerinin kesme inceltme davranışı sergilediği ortaya konmuştur. En
yüksek kabul edilebilirlik puanının, %0.2 guar gam ve %0.5 Arap gamı kullanımıyla elde
edildiği ifade edilmiştir. Sonuç olarak dondurma örneklerinin duyusal ve fizikokimyasal
nitelikleri üzerinde Arap gamı kullanımının guar gama göre daha olumlu sonuç verdiği
açıklanmıştır.
Güven ve ark. (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, pektin, guar gam, gam karaya,
maltodekstrin ve bu stabilizatörlerin farklı oranlarda kullanımının yoğurt dondurmalarının
kalite özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, stabilizatör
kullanımının yoğurt dondurmalarının; viskozite, asetaldehit, penetrometre ve hacim artışı
değerleri üzerinde önemli değişikliklere neden olduğu bildirilmiştir. Guar gam ve
maltodekstrin kullanılan örneklerin pH değerlerinin diğer örneklerden daha yüksek olduğu
belirtilmiştir. Yalnızca guar gam kullanılan örneklerin titrasyon asitliği değerlerinin ise diğer
stabilizatörlerin kullanıldığı örneklere göre daha düşük olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca
yalnızca guar gam kullanılan örneklerin en yüksek kurumadde değerine sahip olduğu
saptanmıştır. Protein oranı en yüksek olan örnek pektin kullanılarak elde edilen yoğurt
dondurması olurken bunu guar gam kullanılan örnek izlemiştir. Guar gamlı yoğurt
dondurması örneklerinde en yüksek penetrometre değeri saptanmış, en yumuşak dondurmanın
guar gam kullanılarak üretilen yoğurt dondurması olduğu gözlenmiştir. En düşük asetaldehit
miktarına sahip olan örneğin ise yalnızca guar gam kullanılarak üretilen yoğurt dondurması
örneği olduğu belirtilmiştir. Viskozite değeri ve hacim artışı oranı açısından da en yüksek
değerlere sahip olan örneğin guar gam kullanılarak elde edilen örnek olduğu bildirilmiştir.
Duyusal nitelikleri bakımından ise guar gam kullanılan örneğin; maltodekstrin ve karışım
olarak hazırlanan örneklerden sonra kabul edilebilirlik puanı en yüksek olan örnek olduğu
ifade edilmiştir.
5.
SONUÇ
Guar gam süt endüstrisi için çok uygun ve güvenli bir bileşendir ve özellikle süt ürünlerinin
birçok tekstürel özelliğini geliştirmektedir. Kısmen hidrolize guar gam (%2-6 konsantrasyon
seviyesi), tam yağlı yoğurda kıyasla az yağlı yoğurdun dokusal ve reolojik özelliklerini
iyileştirmekte ve sinerezi azaltmaktadır. Dondurmaların homojenliğini ve dokusunu korumaya
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yardımcı olmaktadır. Dondurulmuş ürünlerde kullanımının temel amacı stabilizasyondur.
Guar gam, su bağlama özelliğinden dolayı dondurma stabilizasyonunda önemli bir role
sahiptir. Dondurmada; yapı, doku, çiğneme ve ısı şoku direncini iyileştirir. Sektördeki
popülaritesinin bir başka nedeni de düşük maliyetidir. Ekonomik yapısı, gam ve stabilizatör
endüstrisinde popüler olmasını sağlamaktadır. Ayrıca gıda ürünlerinde diyet lifi olarak
takviye amaçlı kullanılmaktadır. Tüketimi vücuttaki kolesterol seviyesini düşürerek kalp
hastalıkları riskini azaltmakta, şeker hastalığını kontrol etmekte ve insanda bağırsak hareketini
sağlamaktadır. Toksik etkilerinin olmaması ve sağlığa faydalı olduğunu gösteren çalışmalar
guar gam kullanımını teşvik etmektedir. Bu alanda yapay ürünler kullanmak yerine guar gam
gibi doğal kaynaklı ürünlerin kullanımı teşvik edilmelidir.
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ÖZET
Süt, protein ve kalsiyum fosfat kompleksinden oluşan ve kazein miselleri olarak adlandırılan
heterojen koloidal partiküller içermektedir. Kazein; yağsız sütün ana proteininin çökeltilmesi,
yıkanması, kurutulması ve öğütülmesi ile elde edilen suda çözünmeyen süt proteini olarak
tanımlanmaktadır. Ürün teknolojisi ve süt endüstrisi açısından bakıldığında, kazeinler sütün
en önemli ve değerli bileşenidir. Kazeinatlar ise; kazeinlerin işlem yardımcısı maddeler ile
(NaOH, KOH, Ca(OH)2) nötralize edilerek kurutulması ile elde edilen ürün olarak
tanımlanmaktadır. Kazeinatlar normal kalsiyum konsantrasyonunda ve pH 5.5’in üzerinde
tamamıyla çözünebildikleri için birçok gıdanın üretiminde kullanılabilmektedir. Süt ve süt
ürünlerinde kurumadde miktarının arttırılması hedefiyle kazeinatlardan yararlanma işlemi
uzun zamandır endüstriyel düzeyde uygulanmakta ve bu amaçla farklı formlarda kazeinatlar
kullanılmaktadır. Üretim yöntemine bağlı olmak üzere; rennet kazeinat, asit kazeinat, kazein
hidrolizat, sodyum, potasyum, kalsiyum ve amonyum kazeinat gibi kazeinatlar süt ürünlerinde
kullanılabilmektedir. Süt endüstrisinde, özellikle peynir başta olmak üzere birçok süt
ürününün yapımında kazeinatların kullanımıyla birçok tekstürel problemin önüne
geçilebildiği anlaşılmıştır. Bir süt proteini olarak tanımlanan sodyum kazeinat çoğunlukla
stabilizör ve emülgatör olarak kullanılmaktadır. Su ve yağ moleküllerini birbirlerine
bağlamakta ve yağ partiküllerini küçülterek gıdaların görünüşünü geliştirmektedir. Sodyum
kazeinat, birbirlerini sırasıyla su ve yağ analoglarıyla çeken birçok hidrofilik ve hidrofobik
gruba sahiptir, böylelikle emülsifiye ve stabilize edici kapasitesi bulunmaktadır. Dünya Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sodyum kazeinatın
gıdalarda kullanımı ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Gıdaların protein
içeriğinin arttırılması amacıyla başta yoğurt ve peynir yapımında olmak üzere birçok gıda
ürününde kullanılmaktadır. Sodyum kazeinat gıda ürünlerinin raf ömrünü de
arttırabilmektedir. Bu araştırmada süt endüstrisinde sodyum kazeinat uygulamaları, sodyum
kazeinatın süt ürünleri ile etkileşimi ve bu uygulamanın ürün kalitesi üzerindeki etkileri
derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: sodyum kazeinat, süt ürünleri, süt proteini
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USAGE POSSIBILITIES OF SODIUM CASINATE IN THE DAIRY INDUSTRY
ABSTRACT
Milk contains heterogeneous colloidal particles called casein micelles, consisting of a
complex of milk protein and calcium phosphate. Casein is defined as the water-insoluble milk
protein obtained by precipitation, washing, drying and grinding the main protein of skimmed
milk. From the perspective of product technology and the dairy industry, caseins are the most
important and valuable component of milk. Caseinates are defined as the product obtained by
neutralizing caseins with processing auxiliaries (NaOH, KOH, Ca(OH)2) and drying.
Caseinates can be used in the production of many foods since they can dissolve completely at
normal calcium concentration and pH above 5.5. With the aim of increasing the amount of dry
matter in milk and dairy products, the process of utilizing caseinates has been applied at the
industrial level for a long time and caseinates in different forms are used for this purpose.
Depending on the production method; caseinates such as rennet caseinate, acid caseinate,
casein hydrolyzate, sodium, potassium, calcium and ammonium caseinates can be used in
dairy products. In the dairy industry, it has been understood that many textural problems can
be avoided by using caseinates in the production of many dairy products, especially cheese.
Sodium caseinate is defined as a milk protein and is generally used as an emulsifier and
stabilizer. It binds water and oil molecules together and affects the appearance of foods
positively by reducing the fat particles. Sodium caseinate has many hydrophilic groups and
hydrophobic groups that attract each other by water and oil analogues, respectively, so they
have emulsifying and stabilizing capacities. The World Food and Agriculture Organization
(FAO) and the World Health Organization (WHO) have not placed any restrictions on the use
of sodium caseinate in food. It is used in many food products, especially in yogurt and cheese
making, in order to increase the protein content of foods. Sodium caseinate can also increase
the shelf life of food products. In this study, sodium caseinate applications in the dairy
industry, the interaction of sodium caseinate with dairy products and the effects of this
practice on product quality were compiled.
Keywords: sodium caseinate, dairy products, milk protein
1.

GİRİŞ

Süt, protein ve kalsiyum fosfat kompleksinden oluşan kolloidal partiküller içermekte ve bu
heterojen kolloidler kazein miselleri olarak adlandırılmaktadır (De Kruif ve ark., 2012).
Kazein, hem kantitatif hem de besinsel olarak sütteki en önemli protein bileşenidir ve sütün
toplam azotunun yaklaşık %80'ini oluşturur. Kağıt, tekstil, boya, deri, elyaf ve diğer
malzemeleri üreten endüstrilerde kullanılabilmektedir. Kazein, sistein hariç, çok zengin bir
esansiyel amino asit kaynağıdır. Meme bezleri tarafından sentezlenen fosforile glikozillenmiş
bir komplekstir. Kovalent olmayan etkileşimlerle bir arada tutulan üç farklı polipeptit
zincirinden (αs1, αs2 ve ß) oluşmaktadır. Kazein fraksiyonları, çapı 20-300 nm arasında
değişen bivalent katyonlar (kalsiyum ve daha az miktarda magnezyum) içeren misel
agregatlardan oluşmaktadır. Bu yapı, hidrofilik bağların etkisiyle kolloidal bir durumda
hidrofobik fraksiyonların oldukça kararlı dağılımına izin vermektedir (Sarode ve ark., 2016).
Kazeinler, moleküller arası agregaları ayrıştıran üre varlığında ve αs2- ve κ-kazeinin disülfid
bağlarını bozan bir indirgeyici ajanın (ditiyotreitol) varlığında ayrılabilmektedir (Dupont ve
ark., 2011). Kazeinler baz alınarak birçok yeni ürün üretilebilmektedir. Asit kazein, yağsız
sütün mineral veya organik asitlerle pH 4.6'ya doğrudan asitlendirilmesiyle elde edilmektedir.
Rennet kazein ise, yağsız süte peynir mayası ilavesi ile üretilmektedir. Asit kazeinin suda
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çözünmemesi sebebiyle bazı uygulamalarda kullanımı sınırlıdır. Çözünür bir kazein ürünü
elde etmek için asit kazein, bir alkali ile nötralize edilir ve püskürtme yöntemi ile kurutularak
kazeinatlar elde edilmektedir. Kazeinatların eldesinde çeşitli alkali türleri
kullanılabilmektedir. Sodyum, potasyum ve kalsiyum kazeinatlar, piyasadaki en yaygın
kazeinat türleridir (Augustin ve Margetts, 2003). Yenilebilir kazein ve kazeinatlar aynı
zamanda birçok gıdada kullanılan köklü süt yan ürünleridir (Sarode ve ark., 2016).
Kazeinatların süt endüstrisinde ürünlerin protein oranlarının arttırılması amacıyla
kullanılmaktadır. Protein oranları ve dolayısıyla kurumadde ve randıman değerlerinde artış
meydana gelen süt ürünlerinde kazeinatların kullanımıyla birçok yapısal problemin de
giderilebildiği bilinmektedir. Kazeinatlar, süt ürünleri içerisinde daha çok peynir ve peynir
benzeri ürünlerin üretiminde süte ilave edilerek kullanılmaktadır (Güven ve ark., 2006).
Sodyum kazeinat bir süt proteini olarak tanımlanmakta, genellikle emülsifiyer ve stabilizatör
olarak kullanılmaktadır. Su ve yağ moleküllerini birbirine bağlamakta ve yağ partiküllerini
küçülterek gıdaların görünümünü olumlu yönde etkilemektedir (Erdoğrul ve Ergün, 2004;
Abdolmaleki ve ark., 2019). Sodyum kazeinat, birbirlerini sırasıyla su ve yağ analogları ile
çeken birçok hidrofilik gruba ve hidrofobik gruba sahiptir, böylece emülsifiye edici ve
stabilize edici kapasiteleri vardır (Bai ve ark., 2019). Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sodyum kazeinatın gıdalarda kullanımına herhangi bir sınırlama
getirmemiştir. Gıdaların protein içeriğinin arttırılması amacıyla yoğurt ve peynir yapımında,
diyet
ürünlerin
hazırlanmasında,
ekmeklerin
protein
ve
lisin
bakımından
zenginleştirilmesinde, sosis ve benzeri et ürünlerinin bir arada tutulmasını sağlamak amacıyla
yaygın olarak kullanılmaktadır (Güven ve ark, 2006; Anonim, 2016). Sodyum kazeinat gıda
ürünlerinin raf ömrünü de arttırabilmektedir (Sarıoğlu ve Öner, 2006).
2.

SODYUM KAZEİNATIN SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI

2.1.

Hayvan Yemi Olarak Kullanımı

Rogers ve ark. (1984) tarafından yapılan araştırmada, dört adet Holstein ineğinde farklı
protein kaynaklarının süt verimi, süt bileşimi ve azot kullanımının etkinliği üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Bu kapsamda protein kaynağı olarak; su, sodyum kazeinat, soya unu ve pamuk
tohumu unu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; süt verimi ve süt proteini oranlarını en çok
arttıran protein kaynağının sodyum kazeinat olduğu belirtilmiştir. Tüm protein kaynaklarının
azot kullanım etkinliğini arttırdığı, ancak en etkili protein kaynağının sodyum kazeinat olduğu
ifade edilmiştir. Ayrıca farklı protein kaynakları kullanımının sütün yağ oranını
değiştirmediği bildirilmiştir.
Mackle ve ark. (1999) tarafından yapılan araştırmada, dallanmış zincirli aminoasitler ve
sodyum kazeinatın süt protein konsantrasyonu ve verimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Dört adet Holstein ineğine su, dallanmış zincirli aminoasit, sodyum kazeinat ve dallanmış
zincirli aminoasit-sodyum kazeinat infüzyonu gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda,
günlük kurumadde alımı ve süt veriminin infüzyon işlemlerinden etkilenmediği bildirilmiştir.
Sodyum kazeinat ve dallanmış zincirli aminoasit-sodyum kazeinat infüzyonunun süt proteini
konsantrasyonu ve süt proteini veriminde hafif bir artışa neden olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca
bu infüzyon işlemlerinin plazma üre azot konsantrasyonlarını da arttırdığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak, dallanmış zincirli aminoasit ile takviye yapmanın hiçbir yararı olmadığı ve
sodyum kazeinatın süt proteini konsantrasyonu ve iyi beslenmiş ineklerde verim üzerine
yalnızca hafif etki gösterdiği belirtilmiştir.
Kazemi-Bonchenari ve ark. (2010) tarafından yapılan araştırmada, farklı seviyelerde peptid
desteğinin rumen fermentasyon paterni, sindirilebilirlik ve mikrobiyal protein sentezi
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda üç adet Holstein ineğinde sodyum kazeinat
infüzyonu gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sodyum kazeinat alan ineklerde;
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mikrobiyal protein sentezi, süt yağı verimi, rumen sıvısındaki asetat ve dallanmış zincirli yağ
asitleri konsantrasyonları ve lif sindirilebilirliğinin önemli düzeyde arttığı bildirilmiştir.
Sodyum kazeinatın; rumen amonyak azotu (NH3-N), rumen peptid azotu (Pep-N) ve rumen
amonyak azot-rumen peptid azotu oranı ve dolayısıyla kan üre azotu, süt üre azotu ve idrar
konsantrasyonlarını önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Ancak sodyum kazeinatın
kurumadde ve ham protein sindirilebilirliği üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı ifade
edilmiştir.
2.2.

Yağsız Sütlerde Kullanımı

Gaygadzhiev ve ark. (2011) tarafından yapılan araştırmada, peyniraltı suyu protein izolatı ve
sodyum kazeinat ile izole edilmiş veya kombinasyon halinde stabilize edilmiş emülsiyon
damlacıkları ile rekombine yağsız sütün rennet ile muamelesi sonucunda meydana gelen
agregasyonu araştırılmıştır. Bu kapsamda süte farklı iki oranda rennet ilave edilerek ve sütlere
CaCl2 ilave edilerek ve edilmeden farklı örnekler hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda,
peyniraltı suyu protein izolatı ile stabilize edilmiş damlacıkların varlığının, ilave CaCl2
varlığında bile, rekombine sütlerde kazein misellerinin jelleşme davranışını değiştirmediği
belirtilmiştir. Ancak bunun aksine, sodyum kazeinat ilavesi CaCl2 ilavesinin sonrasında
çözeltideki damlacıkları stabilize ederken, rekombine sütün rennetlenme özelliğini olumsuz
etkilemiştir. Yağ damlacıklarını kaplayan peyniraltı suyu protein izolatı, sodyum kazeinat
tarafından aşamalı ve sistematik olarak ikame edildiğinde, %30'un üzerindeki herhangi bir
miktarın, sütün rennetlenme özelliğini bozduğu bildirilmiştir.
Gaygadzhiev ve ark. (2012) tarafından yapılan araştırmada, ilave sodyum kazeinat varlığında
sütte kazein misellerinin rennet kaynaklı agregasyon davranışı incelenmiştir. Araştırmada
santrifüjlü süpernatanların boyut dışlama kromatografisi ile analizi sonucunda, sodyum
kazeinat eklendikten sonra süt serumu fazında çözünür proteinde bir artış olduğu ifade
edilmiştir. Zaman içinde hidrolize edilen toplam k-kazein miktarı etkilenmemiş olmasına
rağmen, çözünebilir kazeinin süt reolojisi üzerinde önemli bir etkisi olduğu, reolojik analizler
sonucunda doza bağlı olarak jelleşme süresinde azalma meydana geldiği belirtilmiştir. Ayrıca
çözünür kazeinlerin eklenmesinin kazein misellerinin birikmesini engellediği doğrulanmıştır.
Rennetleme işlemi öncesinde CaCl2 ilavesinin yapılması, sodyum kazeinat içeren örneklerde
rennet sonucunda meydana gelen topaklanmayı arttırmıştır. Ancak yine de sodyum kazeinatın
topaklanmayı inhibe edici özelliğinin belirgin olduğu vurgulanmıştır. Sonuç olarak, jelleşme
sırasında gözlenen inhibe edici etkinin, çözünebilir kazein moleküllerinin rennet ile
değiştirilmiş kazein misellerinin yüzeyindeki adsorpsiyonundan kaynaklandığı bildirilmiştir.
Lin ve ark. (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, yağsız süt tozu ve sodyum kazeinat
kullanılarak yağsız süt örneklerinin protein içeriği %3.3’ten %4.1’e yükseltilmiştir. Araştırma
sonucunda, sodyum kazeinat ilavesinin çözünmeyen kazein (toplam kazeinin %6-18’i) ve
kalsiyum (toplam kalsiyumun %36-43’ü) seviyelerini arttırdığı, ilave edilen sodyum kazeinat
miktarı arttıkça süt örneklerindeki bulanıklığın azaldığı belirtilmiştir. Rennet sonucunda
meydana gelen jelleşme %0.2 oranında sodyum kazeinat ilavesinden olumsuz etkilenirken,
%0.4’ün üzerinde sodyum kazeinat ilavesinin jelleşmeyi tamamen inhibe ettiği bildirilmiştir.
Bu durumun, kimozine bağlı olarak gerçekleşen hidroliz sonucunda çökmeyen kazein
miktarının artmasıyla jel ağının gelişiminin engellenmesinden kaynaklandığı ifade edilmiştir.
Rennet kaynaklı oluşan hidrolizin sodyum kazeinat ilavesinden etkilenmediği ifade edilmiştir.
31°C'de 1 saat inkübasyondan sonra rennet ile muamele edilmiş sütün santrifüjlenmesi
üzerine çökmeyen toplam kazeinin oranının, % 0.4'ün üzerinde sodyum kazeinat ilave
edildiğinde önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir. Sodyum kazeinat ilavesiyle, pH 6.7 ila 7.2
aralığında ısı stabilitesi ve pH 6.4'te etanol stabilitesinin arttığı bildirilmiştir.
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2.3.

Süt Tozu

Parker ve ark. (2005) tarafından yapılan araştırmada, 80-90℃’de uygulanan ısıl işlemin
sulandırılmış yağsız süt tozu ve sodyum kazeinat karışımı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Araştırma sonucunda, sodyum kazeinatın yokluğunda sulandırılmış yağsız süt tozuna ısıl
işlem uygulanması, peyniraltı suyu proteinleri ve k-kazeinin çözünür kompleksleri ile kazein
miselleri içeren peyniraltı suyu komplekslerinin oluşumuna yol açtığı belirtilmiştir.
Sulandırılmış yağsız süt tozuna %0.5 ve %1.0 oranlarında sodyum kazeinat ilave edildiğinde;
peyniraltı suyu proteininin denatürasyonu ve süt serumunda çözünür komplekslerin oluşumu
hız ve miktar açısından azalmıştır. Ancak ısıl işlem uygulamasıyla birlikte kazeinatın
ortamdan kaybolduğu bildirilmiştir. Bu durumun ısıtma sırasında kazein miselleriyle ilişkili
olan kazeinat kütlesinin, k-kazeinin yüzey tabakası içine bağlanarak, kazein misellerinin
çaplarında bir artışa neden olmamasından kaynaklanabileceği ifade edilmiştir.
2.4.

Krema

Rezvani ve ark. (2020) tarafından yapılan araştırmada, az yağlı çırpılmış kremaya proteinpolisakkarit kompleksi (sodyum kazeinat, karboksimetil selüloz ve keçiboynuzu zamkı)
eklenmiş ve elde edilen ürünün fiziksel ve tekstürel özellikleri değerlendirilmiştir. Protein ve
polisakkarit oranları, yanıt yüzey metodolojisi kullanılarak optimize edilmiştir. Araştırma
sonucunda, stabilizatör kombinasyonunun, viskozite, sertlik, ortalama partikül boyutu ve
hacim artışını arttırdığı ve düşük yağlı kremanın fiziksel ve duyusal özelliklerini iyileştirdiği
ifade edilmiştir. Renk parametreleri üzerinde önemli bir etki gözlenmezken, duyusal
değerlendirme sonucunda, en çok arzu edilen düşük yağlı kremanın %0.35 sodyum kazeinat,
%0.15 karboksimetil selüloz ve %0.15 keçiboynuzu zamkı içerdiği ortaya konmuştur.
2.5.

Yoğurt

Damin ve ark. (2009) tarafından yapılan bir araştırmada, sütün farklı oranlarda süt proteinleri
ile zenginleştirilmesinin yağsız stirred yoğurtların asidifikasyonu ve tekstürel özellikleri
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda süt proteini takviyesi amacıyla; yağsız süt
tozu, peyniraltı suyu proteini konsantresi ve sodyum kazeinat kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda; kullanılan sodyum kazeinat miktarı arttıkça yoğurt örneklerinin fermantasyon
sürelerinin kısaldığı, verim, depolama modülü ve pıhtı sıkılığının arttığı belirtilmiştir. Yoğurt
örneklerinin mikro yapıları incelendiğinde ise sodyum kazeinatlı örneklerde az sayıda büyük
gözenekler oluştuğu gözlenirken, yağsız süt tozu içeren örneklerde gözeneklerin küçük ve çok
sayıda olduğu bildirilmiştir.
Marafon ve ark. (2011a) tarafından yapılan bir araştırmada, stirred tip yağsız probiyotik
yoğurtlarda yağsız süt tozu kullanımı yerine peyniraltı suyu proteini konsantresi ve sodyum
kazeinat ile zenginleştirilmiş, elde edilen yoğurt örnekleri 28 gün boyunca soğuk havada
depolanarak kontrol örnekleri ile kıyaslanmıştır. Araştırma sonucunda, peyniraltı suyu
proteini konsantresi ve sodyum kazienat ile zenginleştirilmiş yoğurt örneklerinin reolojik ve
duyusal açıdan yağsız süt tozu ilaveli kontrol örneklerinden üstün olduğu belirtilmiştir.
Yoğurt örneklerinin asidifikasyon profilinin, zenginleştirme işleminden etkilenmediği ve canlı
probiyotik mikrobiyota sayılarının yüksek ve tatmin edici bulunduğu bildirilmiştir. Probiyotik
yoğurt örneklerinde elde edilen tüm pozitif sonuçların depolama süresince korunduğu ifade
edilmiştir. Ayrıca zenginleştirilmiş probiyotik yoğurt örneklerinin mikro yapılarının, ürünün
kolloidal özelliklerine ek olarak süt bazının kimyasal bileşimindeki değişikliklere bağlı
olarak, kontrol örnekleri ile karşılaştırıldığında bazı pozitif farklılıklar gösterdiği belirtilmiştir.
Marafon ve ark. (2011b) tarafından yapılan benzer bir başka araştırmada, probiyotik yoğurt
üretiminde yağsız süt tozu yerine peyniraltı suyu proteini konsantresi ve sodyum kazeinat
kullanımı denenmiş, bunun sonucunda yoğurt örneklerinin reolojik ve mikrobiyolojik
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özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, süt proteinleri ilavesinin
asidifikasyon profili, Streptococcus thermophilus ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis
sayısı üzerinde hafif bir etkisinin bulunduğu, ancak Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus sayısını önemli düzeyde azalttığı bildirilmiştir. Asidifikasyon kinetiği ve canlı
bakteri sayısı da göz önünde bulundurulduğunda sodyum kazeinat ve peyniraltı suyu proteini
konsantresi ilavesinin probiyotik yoğurt örneklerinin reolojik özelliklerini geliştirdiği
belirtilmiştir.
Macit ve Bakırcı (2017) tarafından yapılan araştırmada, set tipi yoğurtların bazı kalite
özellikleri üzerinde yedi farklı stabilizatör kullanımının etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda
stabilizatör olarak; sodyum kazeinat, jelatin, karragenan, ksantan gam, guar gam, keçiboynuzu
zamkı ve doğal mısır nişastası kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yoğurt örneklerinin birçok
fiziksel ve kimyasal özelliği üzerinde farklı stabilizatör kullanımının istatistiksel olarak
önemli etkilere neden olmadığı bildirilmiştir. Stabilizatörlerin yoğurt örneklerinin yalnızca
renk değerleri üzerinde önemli değişikliklere neden olduğu belirtilmiştir. Sodyum kazeinat
ilaveli örneklerin en yüksek L değerine sahip olduğu ve bu durumun sodyum kazeinatın sütün
protein oranını arttırmasından kaynaklandığı bildirilmiştir. Duyusal analizler sonucunda ise,
stabilizatör kullanılarak üretilen yoğurt örneklerinin beğenilmediği, kontrol örneğinin
panelistler tarafından daha çok tercih edildiği ifade edilmiştir. Sonuç olarak, set tipi
yoğurtlarda kullanımı uygun olabilecek stabilizatörlerin sodyum kazeinat ve jelatin olduğu
açıklanmıştır.
El Bouchikhi ve ark. (2019) tarafından yapılan araştırmada, sodyum kazeinat, nişasta, laktoz
ve laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu meydana gelen serum ayrılması ve bunun
asit jel oluşumu üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, %8.0 oranında
sodyum kazeinat içeren tüm örneklerde serum ayrılması miktarında %22.2 ila %47.8 oranında
azalma meydana geldiği belirtilmiştir. Serum ayrılmasının laktoz ve laktik asit miktarına bağlı
olmaksızın doğrudan sodyum kazeinat ve nişasta konsantrasyonuna bağlı olduğu
bildirilmiştir. Sodyum kazeinat ve nişasta karışımı kullanımıyla serum ayrılmasının optimum
seviyeye düşürülebileceği vurgulanmıştır. Bu amaçla %1.0’in üzerinde nişasta ve %5.0’in
üzerinde sodyum kazeinat kullanımının uygun olacağı ifade edilmiştir.
Macit ve ark. (2019) tarafından yapılan araştırmada, set tipi yoğurt örneklerinin tekstürel
özellikleri üzerinde farklı stabilizatörlerin etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda; sodyum
kazeinat, jelatin, karragenan, ksantan gam, guar gam, keçiboynuzu zamkı ve doğal mısır
nişastası olmak üzere yedi farklı stabilizatör kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler
sonucunda, stabilizatör kullanımı ve depolama süresinin yoğurt örneklerinin tüm tekstürel
parametreleri üzerinde önemli değişikliklere neden olduğu bildirilmiştir. Ancak, gevşeme
kuvveti değerinin depolama süresinden etkilenmediği belirtilmiştir. Araştırma sonucunda,
yoğurdun tekstürel özellikleri bakımından en uygun stabilizatörün sodyum kazeinat olduğu
ortaya konmuştur.
Van Esch ve ark. (2013) tarafından yapılan araştırmada, mikrobiyal transglutaminaz enzimi
ile çapraz bağlı sodyum kazeinat tasarlanarak, süt ürünlerinde viskozite arttırmak amacıyla
kullanımı amaçlanmıştır. Ancak kazeinat ile enzimin çapraz bağlanmasının bazı alerjik
reaksiyonlara neden olabileceği belirlenmiş ve çapraz bağlı sodyum kazeinatın duyarlılık
kapasitesi ve alerjenlik seviyesi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sodyum
kazeinat ilavesinin kazeine karşı gösterilen alerjik reaksiyonlardan farklı reaksiyonlara neden
olmadığı bildirilmiştir.
2.6.

Peynir

Krishnankutty Nair ve Corredig (2015) tarafından yapılan bir araştırmada, sodyum kazeinat
varlığında konsantre sütün rennet kaynaklı jelasyonu ve ultrafiltrasyon ve ozmotik stres
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kullanılarak süt konsantrasyonları arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Araştırma sonucunda,
deneysel koşullar altında çözünür kazeinlerin ve ilave edilen sodyum kazeinatın çökelmediği
belirtilmiştir. Sodyum kazeinat ilavesinin konsantre sütlerin çözünür faz miktarını arttırdığı,
en fazla oranın ise ozmotik stres ile konsantre edilmiş sodyum kazeinat ilaveli örneklerde
gözlendiği bildirilmiştir. Ayrıca sodyum kazeinat ilavesinin sütün konsantrasyonundan sonra
yapılmasının çözünür faz miktarını arttırmada daha etkili olduğu belirlenmiştir. Ozmotik stres
ile konsantre edilen sodyum kazeinat ilaveli sütlerde serum kalsiyum oranının daha fazla
olduğu ifade edilmiştir. Sodyum kazeinat varlığında ozmotik stres ile konsantre edilen
örneklerin kontrol kazein misellerininkine benzer bir davranış gösterdiği ancak, UF ile
konsantre edilmiş sütün sodyum kazeinat ilavesinden bağımsız olarak, kontrol örneklerine
benzer davranış gösterdiği bildirilmiştir. Sonuç olarak, sodyum kazeinat varlığının UF ile
konsantre edilmiş örnekleri etkilemezken, sütün ozmotik stres ile konsantrasyonunun
ardından sodyum kazeinat ilave edilmesinin kazein misellerinin rennet kaynaklı
agregasyonunu inhibe ettiği belirtilmiştir.
Bansal ve ark. (2017) tarafından yapılan araştırmada, sodyum kazeinat, peyniraltı suyu
proteini konsantresi, Cheddar peyniri, CMC ve gliserol mono stearat kullanılarak peynir sosu
elde edilmiş, bu sosların bazı fiziksel ve duyusal özellikleri incelenmiştir. Araştırma
sonucunda peynir soslarında; sodyum kazeinat, peyniraltı suyu protein konsantresi ve
Cheddar peyniri oranının artmasıyla; aroma, yapı, tekstür, renk ve görünüş puanlarında
azalma meydana geldiği, sıkılık, yapışkanlık ve görünür viskozite değerlerinde ise artış
gözlendiği bildirilmiştir. En çok beğenilen peynir sosu içeriğinin; %8.82 oranında sodyum
kazeinat-peyniraltı suyu protein konsantresi karışımı, %6.00 oranında Cheddar peyniri ve
%9.72 oranında süt yağından meydana geldiği belirtilmiştir. Sodyum kazeinat-peyniraltı suyu
protein konsantresi karışımının miktarı arttıkça, peynir soslarının aroma puanlarının olumsuz
etkilendiği gözlenmiştir. Bu durumun sodyum kazeinatın hafif aromasından
kaynaklanabileceği bildirilmiştir.
Lobato-Calleros ve ark. (2000) tarafından yapılan bir araştırmada, taze Beyaz peynirlerde
sodyum kazeinat kullanımının peynirlerin viskoelastik özellikleri üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, sodyum kazeinat ilavesinin taze peynirlerin randımanını
arttırırken, nem kaybını azalttığı belirtilmiştir. Peynirlerin elastiklik ve viskozite değerlerinin,
nem ve pH değerlerinde gözlenen artışa paralel olarak artış gösterdiği ifade edilmiştir.
Sodyum kazeinat ilavesinin taze peynirlerin viskoelastik özellikleri üzerinde önemli
farklılıklara neden olduğu bildirilmiştir.
Güven ve ark. (2006) tarafından yapılan bir araştırmada, peynir randımanının arttırılması
amacıyla süte sodyum kazeinat ilavesi yapılarak Beyaz peynir üretimi gerçekleştirilmiş, elde
edilen peynirlerin 9 haftalık depolama süresince bazı fizikokimyasal ve duyusal özellikleri
incelenmiştir. Bu kapsamda inek sütüne %0.5, %1.0 ve %1.5 oranlarında sodyum kazeinat
eklenmiş ve peynir üretimleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, sodyum kazeinat
ilavesinin peynir randımanlarını önemli düzeyde arttırdığı ve peynirlerin; pH, titrasyon
asitliği, yağ, suda çözünen azot ve proteoz-pepton azotu oranları üzerinde istatistiksel açıdan
önemli etkilerinin bulunduğu ifade edilmiştir. Duyusal analizler sonucunda ise, sodyum
kazeinat miktarı arttıkça peynirlerin duyusal özelliklerinin olumsuz etkilendiği ve en çok
beğenilen peynirin %0.5 oranında sodyum kazeinat ilaveli peynir örneği olduğu belirtilmiştir.
Hosseini ve ark. (2014) tarafından yapılan bir araştırmada, farklı oranlarda guar gam ve
peyniraltı suyu protein konsantresi (WPC-35), sodyum kazeinat bazlı imitasyon peynirlerinin
sertlik ve eriyebilirlik gibi fonksiyonel özelliklerini geliştirmek için fonksiyonel katkı
maddeleri olarak kullanılmıştır. Araştırmada peynirlerin bileşimi, duyusal özellikleri, renk ve
tekstür özellikleri üzerinde bu stabilizatör ve peyniraltı suyu proteini kullanımının etkileri
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incelenmiştir. Araştırma sonucunda,
stabilizör ve peyniraltı suyu proteini
konsantrasyonlarının artmasıyla peynirlerin protein oranlarının azaldığı bildirilmiştir.
Güzeler ve ark. (2018) tarafından yapılan araştırmada, Yumuşak peynir üretimi sırasında süte
%1.5, %2.5 ve %3.5 oranlarında sodyum kazeinat ilavesi yapılarak peynirlerin bazı
fizikokimyasal ve duyusal özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucuda, sodyum kazeinat
miktarı arttıkça peynirlerin pıhtı sertliği değerlerinin azaldığı belirtilmiştir. Peynirlerin; pH,
titrasyon asitliği, kuru madde, kuru maddede yağ, tuz, kuru maddede tuz, SÇA’da çözünen
azot, olgunlaşma derecesi, proteoz-pepton azotu, toplam serbest aminoasit miktarı, L, a, b ve
pıhtı sertliği oranlarının sodyum kazeinat ilavesinden istatistiksel olarak önemli düzeyde
etkilendiği ifade edilmiştir. Duyusal analizler sonucunda ise en çok beğenilen peynir
örneğinin %3.5 oranında sodyum kazeinat ilaveli peynir örneği olduğu bildirilmiştir.
2.7.

Dondurma

Parsons ve ark. (1985) tarafından yapılan araştırmada, dondurma yapımında yağsız süt tozu
kullanımı yerine tatlı peyniraltı suyu tozu, peyniraltı suyu proteini konsantresi ve sodyum
kazeinat kullanılmıştır. Araştırmada tüm karışımlar, %10.5 yağ, %22 toplam kurumadde, %13
sükroz, %3 mısır şurubu ve %3 stabilizatör-emülgatör içerecek şekilde hazırlanmıştır.
Araştırma sonucunda dondurmaların aroma, yapı ve tekstür özellikleri üzerinde tatlı peyniraltı
suyu tozu, peyniraltı suyu proteini konsantresi ve sodyum kazeinat kullanımının etkisinin
bulunmadığı belirtilmiştir. Hiçbir dondurma örneğinde kumlanma ya da kristalizasyona
rastlanmadığı ifade edilmiştir. Duyusal analizler sonucunda örnekler arasında istatistiksel
olarak bir farklılık tespit edilmediği bildirilmiştir. Ancak tatlı peyniraltı suyu tozu ve sodyum
kazeinat karışımı ilavesiyle elde edilen dondurmaların duyusal nitelikler bakımından en zayıf
özelliği gösterdiği belirtilmiştir.
Kumar ve ark. (2016) tarafından yapılan araştırmada, sodyum kazeinat ve zerdeçal ile
hazırlanan nanoemülsiyon dondurma yapımında kullanılmış ve bu nanoemülsiyonun
dondurma özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan stabil
dondurma miksinin; %8 oranında süt yağı, %2 oranında orta zincirli trigliseritler, %0.24
oranında zerdeçal ve %6 oranında sodyum kazeinat içerdiği ifade edilmiştir. Araştırmada
farklı işlem koşullarının (ısıtma, pH ve iyonik kuvvet) parçacık boyutu dağılımı ve
nanoemülsiyonun zeta potansiyeli üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda;
ısıl işlem sırasında, nanoemülsiyonun parçacık büyüklüğünün 333.8 ± 7.18'den 351.1 ± 4.04
nm'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Nanoemülsiyonun pH 4.6'da dengesizleştirildiği ve partikül
büyüklüğünün pH 5.0'ın üstünde ve altında arttığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, iyonik
konsantrasyonun değişimiyle parçacık boyutunda hafif bir artış olduğu gözlenmiştir. Serbest
bırakma kinetiği verileri sonucunda, nanoemülsiyonun pepsin sindirimine karşı stabil,
pankreas faaliyetlerine karşı hassas olduğu belirtilmiştir. Duyusal analizler sonucunda ise
nanoemülsiyon ile hazırlanan dondurmalar ile kontrol örnekleri arasında bir fark
gözlenmediği ifade edilmiştir.
3.

SONUÇ

Süt ürünlerinde sodyum kazeinat uygulaması konusunda sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır.
Ancak bu uygulamanın, ürün verimini, çözünür azot içeriğini, protein içeriğini artırması ve
süt ürünlerinin çoğunun dokusal özelliklerini iyileştirmesi gibi birçok avantajı bulunmaktadır.
Böylece süt endüstrisi için en önemli kalite hatalarından biri olan tekstür sorunu
önlenebilmektedir. Sodyum kazeinatı süt verimini, süt proteinini ve azottan yararlanma
verimini artırmak için hayvan yemi olarak değerlendirmek mümkündür. Beslenme açısından
kritik öneme sahip bir mineral olan süt kalsiyum içeriğini ve peynir prosesi gibi bazı ürün
proseslerini arttırmaktadır. Bu uygulama, kremaların viskozitesini, sertliğini, ortalama
parçacık boyutunu ve hacmini arttırmakta ve fiziksel duyusal özelliklerini iyileştirmektedir.
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Sodyum kazeinat, süt, yoğurt ve peynirde yağ ikamesi olarak kullanılabilmektedir. Böylece
yağı azaltılmış ürünler elde edilebilmekte, kalorisi daha düşük, beslenme açısından daha
faydalı ve sağlıklı ürünler geliştirilebilmektedir. Yoğurtlarda ise duyusal özellikleri
iyileştirmekte, L* değerini, depolama modülünü ve pıhtı sertliğini artırmakta, serum
ayrılmasını ise azaltmaktadır. Peynirlerde viskoziteyi ve elastikiyeti arttırırken, nem kaybını,
asitliği ve pıhtı sertliğini azaltmaktadır. Sodyum kazeinatın birçok süt ürünü ile uyumlu
olması, süt endüstrisi için önemli bir bileşen olduğunu göstermektedir. Süt endüstrisinde
sodyum kazeinatın daha fazla değerlendirilmesinin ve bu konuda daha fazla araştırma
yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to examine Agricultural sector as a means of poverty and
unemployment reductions in Nigeria. The study was carried out due to the need to diversify
the economy and to curtail the dependency on oil. Secondary data were sourced from the
Central Bank of Nigeria statistical bulletin. The variables used are Real Gross Domestic
Product (RGDP), Agricultural Output (AO), Manufacturing Output(MO), Poverty
Reduction(POVR), and Services Output(SO). The variables were analyzed using Ordinary
Least Square (OLS) method of regression analysis. Augmented Dickey Fuller (ADF),
Johansen Co-integration and Vector Error Correction Model were used to evaluate the
variables. Agricultural output, manufacturing output, poverty reduction and services output on
economic growth in Nigeria. The findings showed that there exists a positive relationship
between economic growth and agricultural sector on economic growth in Nigeria.
Keywords: Agriculture, Poverty reduction, Unemployment reduction and Economic growth.
Introduction
Agriculture dominated the economy and accounted for all its foreign reserves. Since the
discovery of oil in a larger quantity, there has been a shift from agricultural sector and this
made the agricultural sector to be neglected. Agricultural sector has been leading provider of
employment in Nigeria even before the discovery of oil. The sector provided employment for
about 70 percent in 19960 – 1964 and as at 2012, it was about 37.02 percent (Maria, 2015).
Agricultural sector was the mainstay of the economy during the independence. Its
contribution to gross domestic product (GDP) ranges from 56.1%, 61.22% and 66.77% and
63.4% from 1960 – 1967 (Ayaoli, 1998). The contribution drastically declined in the 1970
because of the oil boom and negligence of the agricultural sector. The mass exodus from the
rural to urban areas has thus resulted in the shortage of agricultural manpower and
predominant activity in most of the zones in the country including the South Western
Nigerian (Adebayo and Olagunju, 2015). Majority of the labour force in Nigeria are peasant
farmers (Odetola and Etumnu, 2013). Agriculture was the major source of funds for the
implementation of the first national development plan of 1962 – 1968. The discovery of crude
oil in commercial quantities in Nigeria is 1968 and the oil boom 1970s culminated in the
displacement of agriculture as the driver of the nation’s economy (NISER, 2015). In 1981
however, agricultural output in Nigeria declined and the country began to import food such as
rice, wheat and sugar etc. Since then, Nigeria has been spending its foreign reserves on
importation of staple foods. Huge amounts have been spent in 2010 alone on imports of
wheat, rice and sugar (Adesina, 2012).
In Nigeria, successive governments over the years have initiated various policies to boost the
potentials of Nigerian agriculture to feed its nation and perhaps reduce unemployment. Such
policies include, Operation Feed the Nation (OFN), Green Revolution, Directorate of Food,
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Road and Rural Infrastructure (DFRRI) among others. The programmes failed due to the lack
of continuity in existing policies implemented by the past administrations. This therefore,
contributed to the slow in the growth of agricultural sector thereby giving rise to poverty and
unemployment.
Literature Review
Agricultural Development
Agriculture in the past years before the oil boom era in Nigeria was seen as the mainstay of
the Nigeria economy. It contributed to both income growth and poverty reduction in
developing countries such as Nigeria by generating income and employment in the rural areas
and providing food at reasonable prices in urban areas. The sector matters greatly in low
income countries where about 60 percent of the labor force is employed. Agriculture is the
main source of livelihood for about 86 percent of the rural households. Some 75 percent of the
poor people still live in rural areas and derive the major part of their income from the
agricultural sector and related activities.
As stated by Ezema (2012), Agriculture is the production of both food and crops for
consumption of mankind. It the science of making use of the land to raise plants and animals.
Agriculture, the second largest sector after, fell from 48% of GDP in 1970 to 20.6% in 1980
and only 23.3% of GDP in 2005 (CBN, 2014). The sector contribution to the growth of the
Nigerian economy in 2013 stood at 39.21% and 41.93% improvement in the third quarter of
2014. This is because agricultural output continued to experience improved production in
2014.
According to Essien (2008), agriculture has been assigned an important role in national
development by most developing countries. It has been seen as means of reducing dependence
on certain importations, containing food price increases, earning foreign exchange absorbing
many new entrants to the labour market and increasing farm incomes at times of severe
unemployment and rural poverty.
Agriculture and Poverty Reduction
It is well known that mankind is faced with the challenges of how to provide equitable
standard of living, adequate food, clean water, healthy and secured environment etc. Inability
to meet these needs have been referred to as the presence of poverty (Bwamuojo, 2013).
Empowering rural people especially through agriculture is an essential step of eradicating
poverty (Warr, 2001). Agriculture is the foundation and bedrock upon which the development
of stable human community has depended on throughout the whole universe such as rural and
urban communities.
Udofia and Essang (2015) noted that poverty in Nigeria is mostly a rural phenomenon and
agriculture has been seen as the sector that could touch the poor as it is at the heart of the
livelihood of the rural people. Agriculture was noted to be a key driver of growth in recent
years with high potential of reducing poverty among Nigerians. The agricultural sector is
arguably the most important sector of the economy in its contribution to the gross domestic
product. It holds abundant potentials for the reduction of poverty hence it serves as the engine
of growth of the overall economy.
Nigeria agriculture contributed significantly to the nations GDP and played major roles in the
global community. Agriculture accounted for about 42 percent of world's export of palm oil
in 1960 and 18 percent global export of Cocoa in 1961. Nigeria was also the largest exporter
of Cotton in West Africa. Today, there is decline in agricultural contribution. The decline in
the agricultural contribution to the gross domestic product was due to the neglect of the sector
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and not because of increased share of the industrial sector (Ekpo and Umoh, 2012). With the
dominance of subsistence agricultural production, which has been undertaken by small-holder
farmers, the potentials of the agricultural sector have not been optimally tapped. Yet,
agriculture has unique power in reducing poverty.
Agriculture and Employment Generation
In the rural areas, the rise in unemployment in the urban areas was initiated by spaces
available in agriculture both in poultry farming and crop production. Agriculture provided the
platform for the absorption of people that could not get job in the formal sector, thus shielding
the communities from the vagaries of unemployment but as more people return from the cities
because they could not find jobs or lost their jobs, the spaces in Agriculture are becoming
stressed as more spaces are not being speedily created to quickly absorb these new elements.
Empirical Review
Olajide et al. (2012) in their study concluded that agriculture contributes significantly to the
growth of GDP. From their findings, a unit change in agricultural output will
cause 34.4 percent change in GDP.
Several studies have been carried out to examine the relationships between agriculture and
economic development. Applying Augmented Dickey-Fuller unit root test, ordinary least
squares, and the Newey-West method on secondary data, Dim and Ezenekwe (2013)
modelled life expectancy against agricultural output and agricultural expenditure, among
other variables. The result is quite revealing. The agricultural output with co-efficient -1.71 is
elastic, implying that a percentage rise in agriculture output will increase life expectancy
(Economic Development) in Nigeria by 1.71 percent. The study however stresses that
agricultural productivity is not sufficient to improve rural life except it is accompanied by a
corresponding off-farm employment creation, improvements in education, medical and other
social services. This suggests that the state has crucial role to play if agricultural growth must
lead to poverty and hunger reductions in Nigeria.
Umaru and Zubairu (2012) applied Augmented Dickey Fuller technique and show breakpoint
rest on an empirical analysis of the contribution of agriculture and petroleum sector to the
growth and development if the Nigeria economy from 1960 - 2010. The results show that
although both sectors contribute positive positively to economic growth and development,
agricultural contribution is higher. The study noted that a good performance of an economy in
terms of per capita growth may be attributed to a well-developed agricultural capital. The
study calls for concerted effort by policy makers to increase agricultural productivity in
Nigeria by improving the expenditure on the sector.
Ayinde examined the effect of agricultural growth on unemployment and poverty in Nigeria
over the period of 1980 to 2011. Data for the study was obtained from the Nigeria Bureau of
Statistics, Central Bank of Nigeria. IMF publications and United Nations Publications.
ARIMA model, Granger Causality approach and Co-integration techniques of data analysis
were used to analyze the data. The results from the Granger causality test showed there is an
unidirectional causation from poverty to agriculture growth, unidirectional causation from
change in agricultural growth and unemployment in Nigeria is dependent on poverty.
Unemployment rate depends on agricultural growth during the time frame.
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Methodology
The paper adopted the ex-post facto research design. Data were mainly from secondary
sources. The secondary sources were obtained from various publications of the central bank
of Nigeria.
Other sources include journal articles and the internet in building the literature and empirical
reviews of the study. In order to measure the relationships, the multiple regression analysis
technique was adopted in the multiple regression analysis of the secondary data from 1980 2018. The use of multiple regression models is appropriate because the relations in view are
multivariate. The aim of this multiple regression is to examine the nature of the relationship
between a given dependent variable and independent variable in a regression function
(Nworuh, 2001).
The growth of Nigeria economy is assumed to be determined by several variables, the
dependent variable, Real Gross Domestic Product (RGDP) and the independent variables:
Agricultural Output, Manufacturing output, Poverty reduction and Service output, denoted by
X.
With the assumption stated above, the multiple regressions can be represented as thus:
Y= f(x) - - - - - - - - - (1)
Where Y, is the dependent variable and X are the independent variables.
This can also be represented in a non-stochastic form as:
RGDP= f (AO, MO, POVR, SO) - - - - - - - - - (2)
Where;
RGDP = Real Gross Domestic Product
AO

= Agricultural Output

MO

= Manufacturing Output

POVR =Poverty Reduction
SO

= Services Output

Model Specification
From the above functional form, we derive the stochastic equation as,
RGDP = βo + β1AOt + β2MOt + β3PORt + β4SOt + Ut - - - - - - - - (3)
Econometrically, this equation can be stated in a log linear form as,
LRGDP = αO + α1LAO + α2LMO + α3LSMO + α4LSO + Ut - - - (4)
Where;
U= stochastic error term
α0, α1, α2, α3, α4 = Parameter estimates
LAO = Log of Agricultural Output
LMO = Log of Manufacturing Output
LPOVR =Log of Poverty Reduction
LSO = Log of Service Output
Results, Findings and Discussions
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Table 1: Unit Root Test by performing Augmented Dickey Fuller
Variables

Augmented
Dickey
Fuller

1%

5%

Order
of Significant
Integration

D(logRGDP) -3.229346

-3.639407

-2.951125

1(1)

1%

D(logAO)

-5.721801

-3.639047

-2.951125

1(1)

1%

Log(MO)

-5.091045

-3.639047

-2.951125

1(1)

1%

D(logPOR)

-5.059929

-3.653730

-2.957110

1(2)

1%

D(SO)

-8.420482

-3.646342

-2.954021

1(2)

1%

D(ECM)
Source: E-view Computation Result
From the table above, the log of RGDP, Log of Agricultural output, and log of manufacturing
output were stationary at first difference while poverty reduction and services output are
stationary at second difference. This shows that the model is integrated at order I (1) and I (2).
Co-Integration Test
Co-integration helps to identify the degree to which two variables are sensitive to the same
average price over a specific period of time. Co-integration is the existence of long run
relationship between two or more variables.
Hypothesized

5%

No.of C(E)S

Eigen value

Trace Statistics

Critical Value

Prob.**

None*

0.600852

81.28607

69.81889

0.0046

At most 1

0.497532

50.05970

47.85613

0.0306

At most 2

0.411713

226.66009

29.79707

0.1102

At most 3

0.176510

8.621716

15.49471

0.4015

At most 4

0.057648

2.018800

3.841466

0.1554

Source: E-view Computation Result
The trace statistic is greater than the critical in “None” and At most.
This shows the absence of co-integration at 5% level of significance.
Trace test indicates only one(1) co-integrating equations at 5% level of significance which is
at None.
Thus, there is long run relationship between LRGDP, LAO, LMO, LPOR and LSO
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Error Correction Modelling:
Table 3: Result of Error Correction Model
Variables

Coefficient

Standard error

t-statistics

Prob.

D(AO)

0.146186

0.044368

3.294850

0.0026

D(MO)

0.132667

0.029827

4.447849

0.0001

DS(MO)

0.011664

0.023836

0.489345

0.6283

D(SO)

0.562053

0.89856

6.255040

0.0000

ECM(-1)

-0.751217

0.136227

-5.512419

0.0000

Source: E-view software resuilt
R-squared 0.862954
Adjusted R – square 0.839326
Durbin – Watson Stat 1.631129
From Table 3, ECM is negative and falls between 0 and 1.
E C M = -0.751217ie 75% of disequilibrium can be corrected within a year.
R2 is the co-efficient of determination of fit among the variables.
It explains the variation in the dependent variable that has been explained by the independent
variables. From the model, Adjusted R2 is 83%.
It explained that 83% of changes in RGDP, which is accounted for by Agricultural output,
Manufacturing output, Poverty Reduction, services output.
From the regression result, the coefficient of AO, MO, POVR, and SO are 0.146186,
0.132667, 0.011664 and 0.562033 which conforms to our a priori expectation.
Discussion of Findings
The study examines the significance of Agricultural sector as means towards poverty and
unemployment reduction in Nigeria
In achieving the objective of the study, OLS methods involving Error correction model was
adopted in testing the time series properties, the evidence from estimated economic model
suggests that all the variables examined are stationary at 1st and 2nd differences using
Augmented Dickey Fuller (ADF).
Johansen co-integration test reveals that the variables are co- integrated which conforms the
existence of long run equilibrium relationship between the variables.
The study reveals that Agricultural sector on the economic growth was great.
Conclusion and Recommendations
The paper examines the significance of agricultural sector as a means of poverty and
unemployment reductions in Nigeria. Diversification of the economy has been one of the
necessary issues in the Nigerian economy. This is important because Nigeria depends mostly
on oil which peradventure, there was a collapse in the oil market, the economy may not
survive. The improvement in agricultural sector by giving special attention and channeling
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credit facilities to the real farmers boosts the agricultural production, reduce poverty and
increase the employment level. It has therefore raised economic growth.
We employed Ordinary Least Square (OLS) methods involving Error Correction Model
which was used to investigate the study. We were able to establish a long run relationship
between economic growth, agricultural output, manufacturing output, poverty reduction, and
services output. The evidence from the estimated economic model reveals that all the
variables are co-integrated and conforms to the long run relationship.
Therefore, the study concludes by recommending that;
Adequate attention should be given to the agricultural sector. Credit facilities should be
granted to the real farmers.
Also, there should be re-introduction of the various Agricultural Programmes like Operation
Feed the Nation (OFN), Green Revolution (GR) and Directorate of Food, Road and Rural
Infrastructure (DFRRI) to boost the agricultural sector. This will help to reduce poverty and
unemployment levels.
Government should try as much as possible to tap optimally the potentials of agricultural
sector. To encourage farming activities. This will therefore encourage others to join the
farming profession.
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ABSTRACT
The average age of farmers is rising globally especially in developing countries such as
Nigeria. This places credence on the involvement of energetic and educated youths in
agriculture to replace the aged farmers, thus, increase the rate of adoption of technologies,
innovations and improved practices, which are apt for future food sustainability. Therefore,
there is a need for evidence-based data on Nigeria young generations’ perception of
agriculture and agricultural-related careers. This data will help define sustainable
interventions needed to stimulate the interests of youths to venture into agriculture. Hence,
this study assessed secondary school students’ perception of agriculture and agriculturalrelated careers in Akure North Local Government Area of Ondo State, Nigeria. A multistage
sampling technique was adopted to elicit information from 155 respondents. Data were
analysed using both descriptive and inferential statistical tools. Findings revealed that 65.2%
of the respondents belong to the science class, 56.1% were females with a mean age of
15years. Only 3.2% of the respondents aspire to become farmers and 100% noted that they
have never attended any agricultural education programme. Also, the respondents averred that
farming is for poor people (mean= 3.6). Ultimately, the study alludes that students hold some
negative perceptions of agriculture. Therefore, policymakers, agricultural NGOs and groups
should promote school-based agricultural extension education and training, to expose students
to various agricultural-related careers and opportunities; thereby, stimulate their interest in
agriculture.
Keywords: Youths, perception, agricultural extension education, sustainable development
INTRODUCTION
Globally, the importance of agriculture to the growth and development of any nation cannot
be overly emphasised (Pelzom & Katel, 2017). The Global Agriculture and Food Security
Program (GAFSP), (2021) opined that the attainment of majorly all of the Sustainable
Development Goals (SDGs) hinges on agricultural development. This is because, agriculture
is a catalyst for developing economies as it contributes to stability, improved health and apt in
the amelioration of climate change. For instance, in Nigeria, agriculture was the mainstay of
the Nigerian economy before the discovery of oil in the 60s. It contributed more than 60
percent of her overall GDP (Evbuomwan & Okoye, 2017; Nwankpa, 2017; Sabo, Isah,
Chamo, & Rabiu, 2017). Even now, agriculture remains a cardinal sector in Nigeria’s
economy. It is the source of food and employment for her ever-increasing population.
According to Izuchukwu, (2011) and Michael (2017), agriculture continues to contribute
significantly to the foreign exchange earnings of the nation.
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Despite all the laudable (potential) contributions of agriculture to international and national
development, the sector is increasingly threatened by varied factors: Samberg et al., (2016)
identified inequitable access to the market due to factors such as poor road transportation,
inability to cope with hazards and shocks such as flooding, and unfavourable government
agricultural and rural development policies. Similarly, Shuaibu et al., (2018) highlighted the
high cost of raw material, limited access to credit, and inadequate extension services. Also,
Asadu et al., (2018) noted the non-availability of processing and storage facilities, high cost of
labour, the poor land tenure system, and lack of irrigation facilities.
Arguably, there is a need for innovation, new technologies and improved practices to attain
agricultural development and the food system transformation. However, the dearth of
education and training of farmers has led to the wide gap between innovation and improved
practices. This place high credence on the involvement of the youths in agriculture (Ovwigho,
2014, Ridha, et al., 2017). Moreover, the workforce in agriculture has receded worldwide,
from 44% to 26% between 1991 and 2020 (International Labour Organisation, 2020). Also,
the average age of farmers is rising especially in developing countries such as Nigeria, where
the rural youths are incessantly migrating to the urban areas (International Labour
Organisation, 2020). The interest of this young population in agriculture and agriculturalrelated careers is dwindling (Harniti & Anwarudin, 2018). They perceived agriculture as a
dirty, low income-generating venture and that the possibility of attaining a fulfilling future in
agriculture is a mirage. Hence, they consider agriculture as a secondary occupation, in
extreme cases, irrelevant (Johnson et al, 2015).
Additionally, Adejoh et al., (2016) observed that secondary school students have attributed
low societal value and low income to agriculture. And this has negatively influenced their
decision on taking agriculture as a career in the future. Fabiyi et al., (2015) added that
emphasis must be placed on the participation of youth in agriculture. By encouraging them to
study agriculture as a course at the tertiary level and ultimately take up a career and/or invest
in agriculture after graduation. This is because the aged farmers must be replaced with
energetic and educated youths. Thus, increase the rate of adoption of technologies,
innovations and improved practices, which are apt in future food sustainability.
Although many students are aware of the various careers in agriculture through their
curriculum, they possess less confidence about embarking on a career in agriculture. This
necessitates that groups, NGOs, policymakers, international organisations, define goals to
help sensitize students on educational and career opportunities in agriculture. This will help in
increasing students’ knowledge and understanding of various job prospects and opportunities
in the field of agriculture. (Johnson et al., 2015; Fabiyi et al,2015). In fast-tracking the
attainment of these goals, Fabiyi et al., (2015) suggested that extension agents can be used in
secondary schools as Subject Matter Specialist (SMS) to speak about advancement in
agriculture using video to display mechanised farmers and testimonials from successful
agricultural professionals. However, before such measures can be put in place, there is a need
for evidence-based data on the perception of secondary school students towards agriculture
and agricultural-related careers. This will help to define sustainable approaches to stimulate
the interest of these young ones in venturing into agriculture and agricultural-related careers.
Hence, this study.
The specific objectives are to:
i.
ii.

describe the socio-economic characteristics of secondary school students.
determine the perception of secondary school students to agriculture and
agricultural-related careers.

www.istanbulkongresi.org

421

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

HYPOTHESIS
H0:

There is no significant relationship between some selected socio-economic
characteristics of secondary school students and their perception of agriculture and
agricultural-related careers.

METHODOLOGIES
The study was carried out in Akure North Local Government Area (LGA) in Ondo State,
Nigeria. The LGA is one of the 18 Local Government Areas (LGAs) of the State. The total
population of Akure North LGA based on the 2006 census is 136,765. And comprises five
prominent communities namely Oba-ile, Iju, Itaogbolu, Ogbese, Igoba (Ajakaye, 2017). The
communities lie entirely in the tropics, between latitude 50 451 and latitude 70 521 North and
longitude 40 201 and 60 051East. The primary occupation in the area includes trading, mining,
fishing, crafting, public service and the cultivation of a variety of arable and cash crops,
including cassava, wood products, maize, yam, banana, oil palm, cocoa (DRS, 2010).
A multistage sampling technique was adopted to select respondents for the study. The first
stage involved the random sampling of the Oba-Ile community out of the five prominent
communities in the LGA namely Oba-ile, Iju, Itaogbolu, Ogbese, Igoba. The second stage
involved the random selection of five private secondary schools from the list of private
secondary schools in Oba-Ile. The private secondary schools were considered for the study
due to government restrictions in accessing government schools during the period of COVID19. However, the selected schools did not permit to mention of their names for this
publication. The final stage involved the purposive selection of all students in the Senior
Secondary School classes (i.e., SSS 1 - SSS 3) from the selected schools. This is because they
are the categories of students on the verge of making career decisions and preference for
choice of study at the tertiary level. Therefore, out of the population of 643, a total of 155
students were used for the study.
Data were collected through a validated questionnaire which was divided into two sections;
respondents’ socio-economic characteristics and perception of agricultural-related careers.
Data were analysed using a descriptive and inferential statistical tool. Frequencies counts and
percentages were used to describe the socio-economic characteristics (independent variable)
of respondents. While Chi-square analysis was used to determine the relationship between
some selected socio-economic characteristics (independent variable) such as gender, class
division of respondents and respondents’ perception (dependent variable) of agriculturalrelated careers.
FINDINGS
Results in Table 1a shows the socioeconomic characteristics of the respondents. The table
indicated that 41.3% of the respondents are in their final year and 41.9% are in their
penultimate year. This shows that majority of the students are on the verge of making career
choice as they prepare to write the Senior Secondary School Certificate Examination (SSSCE)
and the Joint Admission and Matriculation Board (JAMB), which prepares students for
tertiary education. Additionally, 65.2% of the respondents belong to the science class, 32.3%
art class and 2.6% commercial class. This shows that among the respondents, there is a high
preference for science and technology-based disciplines and careers. Similarly, the table
indicates that 56.1% of the respondents were females and 43.9% were males. This shows that
both genders are inclined to education in the study area. However, more females were
available in senior classes than males. Also, according to the table, the mean age of the
respondents is 15years. And the majority 81.9% of the respondents were between the ages of
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15 and 19 years. While 0.6% were above 19 years of age. This result implied that most of the
respondents were teenagers.
Table 1a:

Distribution of Respondents by Socioeconomic characteristics.
frequency
percentage
Mean + SD

Class
SSS 1
SSS 2
SSS 3
Class Division
Art Class
Science Class
Commercial Class
Sex
Male
Female
Age
11-14 years
15 - 19 years
< 20 years

26
65
64

16.8
41.9
41.3

50
101
4

32.3
65.2
2.6

68
87

43.9
56.1

27
127
1

17.4
81.9
0.6

15 years + 1.39

Source: Field survey, 2021
Based on table 1b, 23.2% of the respondent’s fathers are businessmen, 16.8% were engineers,
16.1% security and 11.6% farmers. This showed that non-farm activities are the top-ranked
occupation among adult men in the community. This could be as a result of the proximity of
the community to the state capital, Akure. On the other hand, the majority 84% of the
respondent’s mothers were traders, 12.3% teachers, 11.6% civil servants and 5.2% were
farmers. In tandem with the adult’s men in the community, the results connote that adults’
women in the community are more inclined to trading rather than farming.
Table 1b:
Distribution of Respondents by Socioeconomic characteristics.
Respondents’ Fathers’
frequency
Percentage
Occupation
Businessman
36
23.2
Engineer
26
16.8
Security Officer
25
16.1
Farmer
18
11.6
Clergy
15
9.7
Civil Servant
13
8.4
Respondents’ Mothers’
Occupation
Trader
84
54.2
Teacher
19
12.3
Civil Servant
18
11.6
Nurse
10
6.5
Artisan
9
5.8
Farmer
8
5.2
Source: Field survey, 2021
Table 2 shows the interest of respondents in agriculture and agricultural-related careers.
38.7% of the respondent’s desire to become a doctor, 28.4% lawyers, 13.5% engineers, while
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a small fraction 3.2% of the respondents aspire to become farmers. The result is no surprise at
all. As it a popular aspiration of young people to become professional in fields such as
medicine, law, engineering and technology. Also, 55.5% of the respondents offer agricultural
science as a course in the school, while 44.5% do not take agricultural science subjects. This
shows that the students are interested in agricultural science as a subject, considering that the
subject is not a compulsory subject in the secondary school curriculum in Nigeria. Also, in
Table 2, 100% of the respondents pointed out that they have never attended any agricultural
education programme before. This could be because, an agricultural education programme has
never been conducted in their schools, which makes it impossible for students to attend.
Table 2: Distribution of Respondents by Interest in Agriculture and Agriculturalrelated careers.
Students Future Ambition
frequency
percentage
Doctor
60
38.7
Lawyer
44
28.4
Engineer
21
13.5
Farmer
5
3.2
Pharmacist
5
3.2
If student offer agriculture science
as a course
No
69
44.5
Yes
86
55.5
If students have ever attended any
agricultural education programme
No
155
100.0
Yes
0
0
Source: Field survey, 2021
Table 3 below reveals the perception of the respondents to agriculture and agricultural-related
careers. The results indicate the rank order of these perceptions. The respondents opined that
Farming is for poor people (mean= 3.6) and it was ranked first. Respondents also agreed that
Farming is profitable (mean = 3.5) and ranked second. And subsequently, they agreed that;
Agriculture is important in creating employment and generating income (mean = 3.5),
Farming is only good for the male gender (mean = 3.5). It was interesting to know that
respondents agreed that; Farming is a dirty agricultural Occupation (mean = 3.1); there is no
pride in the agricultural professions (mean = 3.0); Anyone that study agricultural-related
fields will become a farmer (mean = 2.9). It could be deduced that the respondents understand
that farming is profitable. Yet, they hold a negative sentiment on farming and agriculturalrelated careers. They do not perceive any sense of pride in agricultural professions.

Table 3: Distribution of Respondents by their Perception of Agriculture and
Agricultural-related careers.
Perceptional Statements
1. Farming is for poor people.
2. Farming is profitable.
3. Agriculture is important in creating employment and
generating income
4. Farming is only good for the male gender
5. If there is exposure to opportunities in the field of
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Mean
3.6
3.5
3.5

SD
0.5
0.5
0.5

Decision
Agree
Agree
Agree

3.5
3.3

0.7
0.5

Agree
Agree

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

agricultural science, it might encourage students to
venture or take up a career in agriculture.
6. Farming is a dirty agricultural occupation
7. The youths are important and have a role to play in
agricultural development in Nigeria.
8. I think I can succeed in an agricultural field because
agricultural science subjects are easy to pass
9. There is no pride in the agricultural professions
10. Anyone that study agricultural-related fields will
become a farmer

3.1
3.0

0.8
0.7

Agree
Agree

3.0

0.8

Agree

3.0
2.9

1.1
0.9

Agree
Agree

Source: Field survey, 2021
Table 4a and 4b show the chi-square and correlation analysis of some selected socioeconomic characteristics of the respondent’s and their perception of agriculture. Age and class
divisions of students significantly influence students’ perception of agriculture and
agricultural-related careers at < 0.05 level of significance. However, sex, fathers’ occupation,
mother occupation was not significant. These results connote that the null hypothesis for the
study was therefore rejected.
Table 4a. Chi-square analysis showing the relationship between some selected
respondent’s socio-economic characteristics and their perception of agriculture
and agricultural-related careers.
Chi-square X2

DF

Sex

0.021

1

0.884

NS

Fathers Occupation

12.111

11

0.355

NS

Mothers’ Occupation

4.069

7

0.772

NS

Class Division

7.338

2

0.026**

Variable

**Significant at < 0.05

p-value

Decision

S

NS= Not Significant; S= Significant

Source: Field survey, 2021
Table 4b. Correlation analysis showing the relationship between the respondent’s age
and their perception of agriculture and agricultural-related careers.
Variable
Age
**Significant at < 0.05

R

p-value

Decision

0.797

0.021**

S

S= Significant

Source: Field survey, 2021
DISCUSSION
Findings from the study further amplify existing studies (Johnson et al, 2015; Adejoh et al.,
2016; Harniti & Anwarudin, 2018), which specifies that the young population are not
interested in pursuing agricultural-related careers, rather, professional courses such as
medicine, engineer, nursing. This concern instigated the observation of Twumasi et al., (2019)
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and Otekunrin & Otekunrin (2020), which lamented that with the dwindling involvement of
youths in the agricultural food chain, the attainment of future food sustainability could be a
mirage. The low intent of youths to venture into agriculture and various agribusiness has led
to various agricultural initiatives globally targeted towards encouraging youths’ participation
in agriculture. For instance, School Agricultural Program (SAP) in Bhutan (Pelzom & Katel,
2017). Komunitas Petani Muda Indonesia (KPMI) which translates to Indonesia Young
Farmers’ Community (Harniti & Anwarudin, 2018). Also, the Youth in Agriculture
Programme (YIAP) in Ghana (Twumasi et al., 2019) and Young Professionals for
Agricultural Development (YPARD) in Nigeria.
Although, the students were convinced that there are prospects in the field of agriculture.
However, most of those that are offering agriculture science subject could be doing so
because they believe that agricultural science subjects are easy to pass. Most of the students
nurture the conviction that farming is for poor people; only for the male gender and that there
is no pride in the agricultural professions. These findings align with the study of (Pelzom &
Katel, 2017) which reported that students share some form of positive knowledge of
agriculture. Consequently, Twumasi et al., (2019) added that one of the notable constraints to
youth’s participation in agriculture is that the youths observe that farmers are not accorded
with respect and that farming activities are dirty, tedious and generate little returns on
investment since simple farming implement are mostly used.
On the other hand, the study revealed that parents and peers do not influence the respondent’s
decision to study agricultural science subjects. This, therefore, means that if a strong
conviction is formed in the mind of a child, he or she will pursue desired careers. The
Movement for School-Based Agricultural Education (MSBAE), (2021) stated that the
younger populations are easily influenced and they are quick to decide on things that interest
them compared to adults. Therefore, young people are seen as the entry point to the adoption
of innovations, technologies and improved practices in a community.
Consequently, as indicated by the respondents, there is evidence of a lack of agricultural
education programmes in schools in the study area. This put lot of credence on the study of
Fabiyi et al., (2015) which suggested that it is high time agricultural extension agents are used
in a secondary school as Subject Matter Specialist (SMS) to speak to the students about the
advancement and prospects in the field of agriculture. And to further reiterate to the students
(future agricultural leaders) that the attainment of future food sustainability hinges on them.
Besides, Harniti & Anwarudin (2018) amplified that a critical means to influence the interest
of young people in agriculture and agricultural-related careers is through non-formal
agricultural education and training. Furthermore, Otekunrin & Otekunrin (2020) stressed that
deliberate actions must be taken both in school and out of school to encourage and stimulate
the interest of the students to venture into agriculture.
RECOMMENDATIONS
i.

ii.

International organisations, policymakers, governments, NGOs and individual
should promote school-based agricultural education and training across schools in
the country to expose the young population to various agricultural innovations.
Hence, empower them with the needed skills and improved practices to become
change agents that will transform agriculture and the food system.
The federal and state ministry of education in the country should review the
secondary school curriculum and reinstated agricultural science as a compulsory
subject among students. This could reduce the negative perception of students and
improve their attitude toward agriculture.
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iii.

iv.

Through the Parent Teachers’ Association (PTA) meetings, parents and family
members should be encouraged to allow their children and wards to study
agricultural-related disciplines and ultimately venture into agriculture.
Aside from the training of adult rural farmers, agricultural extension agents should
also be used as subject-matter specialist to facilitate school-based agricultural
education and extension programmes in both rural and urban areas.
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ABSTRACT
Herbal plants have many medicinal properties. Distinguishing different types of medicinal
plants from other similar plants and weeds is essential in agriculture. At present, the
identification of herbal plants is done visually by experts, which is a tedious, time-consuming
and energy intensive. Therefore, the use of new technologies can be a good alternative to
laboratory and visual methods. In this research, in order to accurately and quickly identify
herbal plants, a machine vision system and machine learning algorithm were performed. After
preparing the sample images by the machine vision system, an intelligent image processing
algorithm was utilized to extract the features. An optimal SVM algorithm was implemented to
classify the features extracted from the plant sample images. 98.99%, which indicated the
potential of the proposed method in the diagnosis of herbal plants.
Keywords: herbal plants, classification, machine vision, image processing, SVM

Introduction
Presence of plants is an essential aspect of human life on this planet [1]. Herbal plants also
with common name of medicinal herbs are widely used in traditional medicine. This kind of
plants are greatly consumed in all of world especially in non-industrialized countries due to
their availability and low costly properties. According to reports of world health organization
(WHO) up to 80% of world population still believe in miraculous effective of botanical drugs
in treatment of cancers. This kind of plants include wide range of nutritionally active
components [2]. Two important factor of nature-based and fewer side effects of these plants
on human bodies make a huge difference among chemical plants and medicinal herbs.
Additionally, using chemical drugs create irrecoverable effects on body [13].
As potentially agricultural country, Iran is rich of various beneficial herbal plants.
Approximately 7500 type of various plants are available in Iran in which 10-15% of them are
used as traditional drugs. Regarding to importance of Iran’s medicinal plants, the knowledge
of medicinal plants should be let know to people. On the other hand, this knowledge should
be reliable, fast and easy. On that basis using a proper technique as an automated medicinal
plants recognition system is necessary.
Image processing is a robust technique that a set of processing operations are applied to
enhance the quality of digital images. These operations apply on digital images to extract
important features [3]. There have been conducted several studies such as plant leaf
segmentation [4], plant leaf disease recognition [5] and weed detection [6] that image
processing has been greatly used. Currently, visual and laboratory methods are used to
identify medicinal plants, which are laborious, time consuming, cost extensive and also
require an expert operator.
Leaf of plants are considered as an important part of plants which can be used for plant
identification. Shape, color and texture are three important features of plants leaves images
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which are used for plant recognition. [14] Suggested a plant identification method based on
color and shape-based features with 96 % accuracy. Ziyaee and his colleague Compared
Different Image Processing Methods for Segregation of Peanut (Arachis hypogaea L.) Seeds
Infected by Aflatoxin-Producing Fungi. The results of the study show that the combination of
LED light and a white background with ANN had 99.7% accuracy in detecting fungal growth
on peanuts 72 h from infection with Aspergillus. Additionally, UV lights and a black
background with ANFIS achieve 99.9% accuracy in detecting fungal growth on peanuts 48 h
after their infection with Aspergillus [18].
On that basis several important textural and shape features of plant leaf images were
extracted. To this aim, an automated image processing algorithm was developed to identify
herbal plants images rapidly and accurately.
2. Methods and Materials
2.1. Study region
The study area is located in Iran, West Azerbaijan province, Salmas city
(38°11′41″N 44°45′53″E). The city is situated in North West of Lake Urmia near the Turkey
(Fig. 1).

Fig.1. the study region in this study
2.2. Sample preparation
In the current study 30 sites were considered where in every site three plant sample were
collected and labeled from S1 to S6 (Fig 2). After collecting the plant samples, they were put
into special bags and transported to the laboratory for image capturing. In the next step, A
Galaxy A8 smartphone was used to capture plant images. A proper illumination condition will
enhance the image resolution and also help to analysis processing accurately [15]. To this aim
a proper illumination chamber designed to remove the around noises. The best distance
between smartphone camera and plant samples was set to be 20 cm. after imaging operation
was done the plant captured images were transferred to laptop and saved in .JPG format (Fig
3).
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Fig. 2. Distribution of images of herbal plants used in this study.

Fig. 3. Schematic of imaging framework.

An automated image pre-processing algorithm was designed to apply on plant images to
perform some pre-processing operation on saved images [11]. Image segmentation is an
important step in image pre-processing operations which is conducted with some reason: 1)
the image processing will carried out on the region of interested, 2) the size of processing
operation will significantly decrease and 3) the sufficient features will be extracted [7]. Fig 4
illustrates some important pre-processing operations in the current study to prepare images for
further processing [17].
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Fig. 4. Different pre-processing operations applied on medicinal herbs images.

2.3. Feature extraction
An image processing system composed of procedure which are utilized to enhance the image
quality, feature extraction and feature classification [16]. Proper input variable selection is
one the most promising operation in classification of objects based on features [9]. Feeding
the machine learning algorithm with valuable features will reduce the training and
computational time [8]. Several texture and shape features of plant images were extracted in
order to classify medicinal plant images. Some image-texture based features such as
Homogeneity, Entropy, Energy, Correlation, Contrast, Sum of Entropy, Sum of Variance and
Difference Entropy were extracted from gray level co-occurrence matrix. GLCM is a method
of extracting second order atatistical texture features [12]. Also shape features such as
Compactness, Eccentricity and Aspect ratio were extracted from plant sample images.
2.4. Plant Classification
In order to classify extracted features, a SVM model was implemented to identify various type
of medicinal herbs images. Support vector machine (SVM) is an intelligent machine learning
algorithm which is used to assign labels to objects [10]. As Fig 5 indicates the main objective
of SVM algorithm is separating two class of A and B with maximum margin by hyper plane.

Fig. 5. Performance of a SVM classifier
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Finally, mean square error (MSE) and coefficient of determination (R2) were computed from
equation (1-2) to evaluate the proposed algorithm.
n

(1)

1
2
MSE = ∑(Yestimated − Ytarget )
n
i=1

2

(2)

∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 − 𝑌𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 )
𝑅 = 𝑛
∑𝑖=1(𝑌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 − 𝑌𝑚𝑒𝑎𝑛 )2
2

3. Results and Discussion
Plant’s leaf images were captured under fully controlled condition in an imaging box. A total
of 95 images were acquired for image analysis. The image processing and SVM algorithm
were implemented in MATLAB software.
3.1. Results of SVM
Table 1 presents optimum values of statistical parameters obtained from feature based SVM
algorithm. C and γ are two important parameters related to SVM models which are calculated
and indicted in Table1.
Table 1. The performance of SVM model suggested in the current study
R2
Algorithm

Structure

C

𝛾

SVM

_

56

0.51

MSE

Train

Test

Train

Test

99.11

98.99

0.121

0.149

As Table 2 indicates the combination of shape and texture based SVM model had the highest
and lowest R2 and MSE values, respectively. The obtained results showed the shape based
LDA model had the worst performance with 69.98 % accuracy. Additionally, an ANN model
with structure of 28-10-6 was also designed. As indicated in Table 3, Compare to SVM model
the proposed ANN model had performance rate with 92.96 % accuracy. Considering to
obtained results the solution achieved with SVM model for plant image classification was
reliable and accurate enough compare to ANN model.
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Table 2. Evaluation of different model performance using image-derived features.
Features

SVM

QDA

LDA

KNN

R2

MSE

R2

MSE

R2

MSE

R2

MSE

Shape

85.26

0.1715

71.37

0.4251

69.98

0.4297

79.31

0.3771

GLCM

89.61

0. 137

78.19

0.3912

80.33

0.3412

87.43

0.136

Shape + GLCM

99.11

0.121

79.16

0.3471

86.41

0.2183

88.63

0.142

Table 3. A Comparison between SVM and ANN model
operation

Medicinal
plant

Algorithm

R2

Structure

MSE

Train

Test

Train

Test

ANN

28-10-6

93.87

92.96

0.176

0.219

SVM

_

99.11

98.99

0.121

0.149

classification

3.2. Effect of photography height on accuracy of plant classification
Also, the effect of different photography height from sample on overall rate of plant
classification accuracy was evaluated (Table4). The performance of SVM algorithm was
investigated between the three heights of image capturing. The average performance of three
heights demonstrated that the highest and lowest accuracy of plant samples classification was
achieved in 20 cm and 40 cm values of 98.99 % and 91.01% respectively. It is obvious from
the gained results that there was a considerable improvement in classification accuracy rate
with reducing the distance of smartphone camera and plant samples from 40cm to 20cm. this
may be attributed to some vital information such as spatial resolution.
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Table.4. The performance of SVM model based on three heights.
Model

Height of photography (cm)
20

SVM

30

40

R2

MSE

R2

MSE

R2

MSE

98.99

0.149

94.36

0.238

91.01

0.334

Conclusion
The current study is carried out with the aim of herbal plants classification. In this respect the
proposed study is composed of several subsequent step including sampling, image capturing,
image preprocessing and processing operations and finally classification of medicinal plant
images based on extracted features. It is concluded from the obtained results that with
combination of plant images-derived features, the best classification accuracy rate was
achieved by suggested SVM model with 98.99 %. Furthermore, the effect of different
photography height on plant classification was also evaluated. The results illustrated that the
plant images captured in height of 20 cm and 40 cm had the highest and lowest performance
with 98.99 % and 91.01 %, respectively. Therefore, it is concluded that there is a significant
improvement of overall accuracy by reducing the distance between smartphone camera and
plant samples.
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ABSTRACT
Wetlands are ecosystems of very high interest for agricultural development as well as for
environmental conservation. The ability of wetlands to act as sponge that can hold water for a
longer period of time as compared to the surrounding areas and their higher soil fertility have
made wetlands attractive for agricultural purpose. This study was carried out to delineate the
wetlands in ile-ife and to analyze soil fertility in relation to growth of indigenous vegetable in
the wetland area in Ile-Ife. Wetlands in the study area were delineated using LANDSAT
satellite imagery and global positioning system (GPS) for mapping and assessing the spatial
pattern of wetlands, particularly the cultivated ones and soil physico-chemical properties of
the wetlands area were determined to know the suitability to the growth of indigenous
vegetables. They occurred in small and medium sized extensions. The soil fertility in the
wetland was discovered to be suitable for the growth of the vegetables at the selected
wetlands because there was no significant (p < 0.05) difference in the soil pH, bulk densities,
soil texture, exchangeable cations and electrical conductivity of the soil at the selected
wetlands planted with vegetables. The reliability of this result showed that the spatial
distribution of soils in the wetland and their physico-chemical properties will assist the
farmers to know all the soil contents across the wetlands in the study area.
Keywords: Fertility, Assessment, Wetland, Vegetable, Soil
1.0

INTRODUCTION

There is a wide variety of indigenous vegetables and fruits found in Africa, which are chief
sources of nutrients, vitamins, antioxidants, minerals, and proteins (Odhav et al., 2007).
Vegetables are herbaceous plants grown for food in Nigeria and other parts of the world. They
are the fresh and edible type of herbaceous plants, which may be the root, stem, leaves, fruit
or a combination of these parts depending on one’s knowledge of them and their availability.
Vegetables are among the best resources for overcoming micronutrient deficiencies and
provide smallholder farmers with much higher income and more jobs per hectare than staple
crops (AVRDC, 2006). Eifediyi et al. (2008) pointed out that the use of indigenous vegetables
and fruits are part of African cultural heritage, and they play important role in the tradition
and food culture of the African household. It plays very important role as a source of nutrients
to the human body and their consumption ensures intake of various essential vitamins and
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mineral elements thus avoiding the problem of malnutrition. Vegetables are an important
component of daily diets of many people and an important source of minerals, vitamins, and
antioxidants essential for human health (Amuri et al., 2017). Indigenous vegetables and fruits
are sold locally, thus improving economic status of such communities.
Insufficient consumption of vegetables and fruits annually causes 2.7 million deaths
worldwide, and is one of the top ten risk factors contributing to human mortality This
necessitates the inclusion of indigenous vegetables and fruits (especially where exotic
vegetables are not affordable) in diets in order to alleviate problems of hunger and
malnutrition which is most prevalent in several African countries. Interest in indigenous
vegetables and fruits crops arises from a variety of socio-economic concerns and needs. Its
economic importance cannot be underestimated, especially in the area of poverty alleviation
among rural people. In some communities, wild vegetables are used as a source of income,
especially the rural poor communities. They usually harvest these vegetables and sell them
locally. Odhav et al. (2007) pointed out that indigenous vegetables and fruits represent
inexpensive but high quality nutrition sources for the poor segment of the population.
Vegetables are water loving plant, before it could be grown, source of water supply must be
considered and most livelihood activities depend on the availability of water (Adams et al.,
2010).
The bulk of the vegetable needs of Nigerians are produced in wetlands that are called “akuro”
in South western, Nigeria. The areas are cultivated by small holders who cultivate small plots
of land and use low input technology. Akuro is a word used for describing wetlands or the
seasonally flooded or floodable flood plains along major savannah rivers and / or depressions
on the adjacent low terraces. A sustainable production of vegetables to meet the demands of
an ever increasing population in the country is of great concern (Oladoja et al., 2006). This is
because, the domestic demand for them is met essentially from local production, and the
importation of fresh vegetables into Nigeria is uncommon.
In Nigeria, Wetland is estimated to cover about 28,000 km2 which are about 3% of the
923,768 km2 land surface area of the country (Doherty et al., 2017). Wetlands are rich in soil
nutrients, producing good soil conditions which favour the growth of various vegetation. They
rank among the most productive and valuable ecosystems in the world and performs
numerous important functions like farming, groundwater re- search etc. They are generally
rich in mineral salts due to water supply from the surroundings via run- off and/or
groundwater ( Ogban et al., 2011). Wetland cultivation is now being emphasized (Ogban
and Babalola,, 2009), to supplement the uplands where soil productivity and crop yields have
declined due to severe accelerated erosion and degradation , accentuated by farmers mining
the physical, chemical, and biological fertility of their soils.
Wetlands, with a few exceptions, are potentially productive and suitable for intensive wet and
dry land uses because of favourable soil water balance, long growing seasons, low soil
erosion hazards, large land units with gentle to flat topography, and moderate to high fertility
status, enhanced by the soils’ hydromorphic processes than their adjacent upland neighbours (
Ogban et al., 2011). In addition, wetlands are under increasing pressure as a result of conflicts
arising from competing land uses including haphazard use, intensification of agricultural
activities by farmers, pastoralists, fisher folks and other wetlands users (Ardo, 2004). The
overall strategy for increasing crop yields and sustaining them at a high level must include an
integrated approach to the management of soil nutrients, along with other complementary
measures and this approach recognizes that soils are the store house of most of the plant
nutrients essential for plant growth and that the way in which nutrients are managed will have
a major impact on plant growth, soil fertility, and agricultural sustainability (Gruhn, 2000).
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In recent time, agricultural use of wetland soils has increased significantly in many
developing countries particularly in Africa including Nigeria (McCartney et al., 2010). This
increase is driven partly by increasing population, deterioration of upland soils, economic and
financial motivation (Schuyt, 2005) and increasing issues of food insecurity in developing
countries (Taiwo, 2013). Organic matter content is important for the proper management of
soil fertility, it helps in soil helps plants grow by improving water-holding capacity and
drought-resistance. Moreover, organic matter permits better aeration, enhances the absorption
and release of nutrients, and makes the soil less susceptible to leaching and erosion. The
variability in the soil physico-chemical properties has been a topical issue in a sustainable
environment as the crop yield, growth and production depends on this.
The increasing interest in indigenous vegetables and fruits throughout the world, reflect a
growing trend within agriculture. Wetland cultivation becomes the only alternative source of
water supply for dry season farming as the crop bring high return on investment during this
period. Therefore, it is believed that wetland cultivation is both economically and ecologically
significant, and constitutes an important safety net for the rural population. Soil fertility
decline is considered as an important cause for low productivity of many in this wetland
(Sanchez, 2002).
However, spatial variation in soils has not been given sufficient attention to determine if an
assumption about greater variation with increasing spatial scale is universally valid and how
often this premise might be violated. Assessing soil fertility decline is difficult because most
soil chemical properties either change very slowly or have large seasonal fluctuations. Despite
several studies on soil fertility in other parts of the world, in Nigeria there is scanty
information on soil fertility of wetland areas in South-western Nigeria. Hence, the need to use
Geographical Information System (GIS) approach to examine variation in physiochemical
properties of soils as it aids vegetable growth in South Western Nigeria. The aim of this study
is to analyse soil fertility in relation to growth of indigenous vegetable in the wetland areas in
South Western, Nigeria.
2.0

MATERIALS AND METHODS

2.1

Study Area

The study was carried out in Ile –Ife, South west, Nigeria as shown in Figure 2.1. It lies
between latitude 4o 29’ 00’’ and 4o 37’ 00 E and between longitude 7o 25’ 30’’ and 7o 33’
00’’N and Ile-Ife houses two Local Government Areas (LGAs) namely, Ife Central and Ife
East. The natural or climax vegetation of the area is lowland tropical rainforest. However, the
natural vegetation of the area has now been reduced to secondary forest or replaced by
perennial and annual crops (Mengistu & Salami, 2007). Urban land use type is covering about
one-third of the catchment and it is increasing with population. Farming practice on the
floodplains of some major rivers in Ile-Ife is characterized by small holdings with cultivation
of field crops such as maize, cocoyam and vegetables. Most floodplains in the study area are
occupied by residential buildings. The built up area of this city is in fact growing quite fast
towards the river channels and floodplains. In Ile- Ife, there are many wetland (akuro) sites
where vegetables are been cultivated.
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Figure 2.1: Map of the study area
The climate of the study area is described as humid tropical environment (Orimoogunje,
2005). The area is located in the cocoa belt of Nigeria. It falls within the tropical humid
climate that is characterized by wet and dry seasons. While rainy (wet) season is used for
rainfed agriculture the wetlands are cultivated in dry season as irrigated agriculture. The
wetlands used for cropping are located within the city and are farmed by both men and
women of varying ages and diverse origins. The pattern of rainfall is characterized by the
double maxima regime, the two periods of maxima rainfall being June/July and
September/October. The study area has mean annual rainfall of about 1400mm while the
mean temperature ranges between 280C to 340C. Relative humidity is about 75.8% to 86% for
dry and wet seasons respectively.
2.2

Delineation of Wetland Areas

Data set used in this study include: boundary map of the study area, 30m SRTM Digital
Elevation Model (DEM), topographic maps, Landsat 7 imageries and soil samples. The
selection of the wetlands (akuro) sites for the study were based on the outcome of preliminary
survey. During the preliminary survey, the wetland (akuro) sites were selected based on the
size and farmers that have potential to plant vegetables at the selected sites were consulted to
ascertain the reliability of the methodology adopted for the study. The series of operations that
was performed in order to achieve the specified objectives for the study are shown in Figure
2.2. The Landsat images were commonly used in mapping wetland vegetation (Adam et al.,
2010) and it provide adequate temporal, spatial, and spectral resolutions for detecting
wetlands (Frohn et al., 2009). LANDSAT 7 satellite imagery which served as the base map be
the spectral data sources that was used in the processing and classification procedure in order
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to get all the wetland area in the study area. In order to delineate the watershed boundary and
sub basins, an orthorectified 30m SRTM Digital Elevation Model (DEM) covering the study
was imported into ArcGIS 10.1 to create certain required layers.
These layers include the flow direction, flow accumulation, stream, stream segments, slope
grid, catchment grid delineation, catchment polygon, and drainage line and adjoint catchment
layers. These layers were created using the Arc Hydro extension in ArcGIS. The scanned
topographic sheets covering the study area were imported to ArcGIS 10.1 and georeference.
The standard wetlands within the study area was identified from the stream network layer
generated from the mapping exercise by buffering the stream up to 100m from the stream. A
buffer is a zone around a map feature measured in units of distance or time. A buffer is useful
for proximity analysis. A buffer of 100m is used based on the field observation on the stream
in the study area. Handheld GARMIN III global positioning system (GPS) was used to
capture coordinates of some identified wetlands in the study area. Based map of the study area
was used as a guide to the locations of the wetland area. The GPS readings were interpolated
on the map to assess the spatial pattern of the wetlands.

Data Acquisition

Landsat
Image
2002

Topographic
Map

Layer Stacking

Digitize

Band Math

Stream Network

Obtain DEM

NDVI

Buffer

Slope

SRTM

Extraction

Decision Tree Classification

Post Classification

Ground Truth using
GPS

Delinated Wetlands

Soil samples
from wetland A

Soil samples
from wetland B

Laboratory Analysis

Correlation of Vegetables soil
requirement with soil
properties from laboratory
analysis

Figure 2.2: Work flow diagram
2.3

Determination of Soil Properties

In order to achieve this objective, two (2) wetland site where there is potential vegetables
farming operation were chosen based on the type of indigenous vegetables that were to be
planted and their location. Twenty (20) composite agriculture soil samples were collected
from different altitudes and locations (Site I and Site II) of the sampling sites and the
coordinate of the sample points was collected through hand held GPS (global positioning
system) receiver with the 2m accuracy level entry in database as longitude and latitude. Ten
sampling points were collected at each sampling site, thereafter samples were collected from
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up to 15 cm soil depth (top soil) and soil samples were randomly collected from the selected
wetland locations following standard procedure as described in the Soil Survey Manual (Soil
Survey Division Staff, Soil Survey Manual). The sample point was added into Arc map 10.1
environments where it was overlaid on the map on the suitability map of the study area.
Disturbed soil samples were collected on the field using core samplers. Random soil sampling
was preferred due to very small size of plots present in the area. Root part and other plant
residues were removed from the soil and then these soil samples were air dried at room
temperature, sieved with <2.0mm test sieve. GPS were used to get the coordinate of each
point where soil samples were taken for laboratory analyses in order to know the physicochemical properties of the soil. Soil samples collected from field were taken to laboratory at
Department of Soil Science and Land Resources Management for the determination of soil
parameters such as: bulk densities (BD), textures, pH, electrical conductivity and
exchangeable cations.
2.4

Correlation of Soil Properties with Soil Requirements for Vegetables

The data generated from the soil samples taken to the laboratory will be analysed using
descriptive and inferential statistics, i.e. mean, maximum and minimum, standard deviation,
and coefficient of variability (CV) to assess variability within the soils. Variation of soil
physico-chemical properties between soils developed on the three (3) parent materials will be
analysed using one way analysis of variance (ANOVA) (SPSS). Selected soil physical and
chemical properties that have been documented in the literature to be directly and indirectly
related to productivity potential were used to determine if the soil laboratory analyses meant
the soil requirement for the selected vegetables.
3.0

RESULT AND DISCUSSION

3.1

Distribution of Wetlands

The drainage system of the watershed is dendritic due to the nature of the terrain which has
gentle slope extending from the southwest towards the north eastern direction. The rivers at
the study area have different length range from 105 to 3672.7m. The number of streams
generated by stream network from SRTM data. There were a total of 110 wetlands identified
in the study area. The wetlands occur in small and medium sized extensions, it is occurrence
is frequent, random and doesn’t have a standard distribution. It is very difficult to identify the
wetland from Landsat image because wetlands have vegetation canopies or agriculture; they
can look similar to uplands with similar vegetation or agricultural crop cover. Even when, the
lowland vegetation is characteristically different from uplands, the difference in spectral
reflectivity may not be consistently significant over space but using scaled NDVI threshold
value of less than 0. 2. It was taken into account that the NDVI was created to monitor
photosynthetic activity and different types and/or amount of vegetation. NDVI may not be
able to tell if a dense mass of vegetation is lying on a water body or soil but with slope less
than 2 showed wetlands clearly that are within 100m buffer (Figure 3.1) of the stream
channel. The Landsat 7 satellite imagery were segmented through the combined digital
processing and visual image interpretation to show the spatial pattern of the wetlands as
shown Figure 3.2. This result shows that they are many wetland areas within the study area
and most of wetlands are along the river channels and scattered all over the study area.
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Figure 3.1: Stream Network Overlaid by 100m Buffer Ring to Identify the Wetlands.
Fig 3.2: Distribution of Wetlands in the Area
3.2

Soil properties of the Wetland

The two (2) selected wetlands where there is farming operations were shown on Figure 3.3.
The wetlands are selected because there is farming operations and size for each location. The
first selected wetland (Site I) is located between latitude 07o31’43”N and 07o32’31”N and
between longitude of 04o32’20”E and 04o32’52”E and soil sample were random collected
within the location and the area is 1273msq. Site II is another wetlands selected and it has
area of 1750.3msq, it lies between longitude of 04o31’31”E and 04o32’1”E and between
latitude 07o27’30”N and 07o28’8”N and soil sample were random collected within the
location. The physico-chemical properties considered include; pH, bulk densities, soil texture,
electrical conductivity and exchangeable cations. The reason for considering the physical and
chemical properties of soil is to determine the suitability of the soil for the vegetables growth.

Figure 3.3:
Collected

Map Showing the Selected Wetlands Where Soil Samples are been

3.2.1 Soil pH
Figure 3.4 and 3.5 show the physico-chemical properties of soil from the selected wetlands
where the soil sample are been collected randomly. The pH of the soil at Site I and Site II
ranged from 5.7 and 6.7 and from 4.7 and 6.5 respectively.. The pH of the soils which was
slightly acidic implies that the soil is suitable for vegetable plantation. A slightly acid soil is
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desirable for most vegetables (Osunbitan, 2013). Some types of plant growth can occur
anywhere in a pH range of 3.5 to 10.0. With some exceptions, a soil pH of from 6.0 to 7.0 is
ideal for good plant growth (Haby, 2011).

Figure 3.4:
in Site II

Distribution of Soil pH in Site I

Figure 3.5: Distribution of Soil pH

3.2.2 Bulk density and Soil texture
The bulk density of soil at the Site I varied within the location as shown in Figure 3.6, it
ranges from 0.96g/cm3 to 1.07g/cm3 and for Site II as shown in the Figure 3.7, and it varies
from 1.21 to 1.6 g /cm3. The high bulk density at Site II is an indicator of low soil porosity
and soil compaction. The bulk density at the Site I that are less than 1.47g/cm3, the highest
limit for silt loam soil, with this the soil at the Site II support root growth, effective aeration
and water movement through the soil. The soil texture at Site I1 is sandy loam, soil texture is
important, because it affects the movement and availability of water and nutrients in the soil.
High bulk density could be as a result of compaction caused by tractor passes. This conform
to the findings of Abu-Hamdeh (2003) who reported that the soil bulk density increased
significantly with an increase in compaction depending on the number of passes tractor wheel.

Figure 3.6:
Distribution of bulk density in site I Figure 3.7:
density in site II

Distribution

of

bulk

3.2.3 Electrical Conductivity (EC) of the Soil
The electrical conductivity of soil at Site I range from 11.6 to 15.5 mS/cm as shown in Figure
3.8. The lowest electrical conductivity is 10.7 mS/cm while the highest electrical conductivity
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is 14.7 mS/cm at the Site II shown in Figure 3.9. Electrical conductivity is an indication of
salinity. The use of organic fertilizer should be encouraged in the scheme if the EC is too high
to reduce the salinity level of the soil.

Figure 3.8: Distribution of Electrical conductivity in Site I
Figure 3.9: Distribution of Electrical conductivity in Site II
3.2.4 Exchangeable Cations
The total amount of exchangeable cations (which is the ability of negatively charged clay
minerals to hold cations) is called the cation exchange capacity. Cations exchange
information provides farmers with valuable information about the structural stability,
structural resilience, and nutrient status of their soil. Exchangeable cations (positively charged
ions) analyze in the soil samples include calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), sodium (Na+)
and potassium (K+) as shown in the Figure 3.9 - 3.12 and Figure 3.13 – 3.16 for Site I and
Site II respectively. The balance of exchangeable cations is important. In Site I, the
exchangeable Na+ content of the soil ranged from 0.10 and 0.48 cmol/kg, the exchangeable
K+ varied from 0.06 and 0.31 cmol/kg, the exchangeable Ca2+ ranged between 0.44 and 0. 86
cmol/kg and Mg2+ varied from 0.26 and 0.35 cmol/kg. At Site II, the exchangeable Na+
content of the soil ranged from 0.10 and 0.48 cmol/kg, the exchangeable K+ varied from 0.06
and 0.31 cmol/kg, the exchangeable Ca2+ ranged between 0.44 and 0. 86 cmol/kg and Mg2+
varied from 0.26 and 0.35 cmol/kg. They were no significant difference in the range of all the
exchangeable cations at both sites.
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Figure 3.9: Distribution of Exchangeable cation (Na+) in Site I

Figure 3.10: Distribution of

Exchangeable cation (K+) in Site I

Figure 3.11: Distribution of Exchangeable cation (Ca2+) in Site I

Figure 3.12:

Distribution of Exchangeable cation (Mg2+) in Site I
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Figure 3.13:Distribution of Exchangeable cation (Na+) in Site II Figure 3.14: Distribution of
Exchangeable cation (K+) in Site II

Figure 3.15: Distribution of Exchangeable cation (Ca2+) in Site II
Distribution of Exchangeable cation (Mg2+) in Site II
3.3

Figure 3.16:

Analysis of Wetlands Physico-Chemical Properties and Vegetable Requirement

The indigenous vegetable that are commonly plant in the study area are Jute mallow
(Corchorus olitorius), Lagos Spinach (Celosia argentea) and Green Amaranths. They all have
their soil requirement as shown in Table 4.1. EHS (2014) argues that the preferred pH for
almost all vegetables is between 5.5 and 6.5 therefore, the soil samples used still favored the
selected vegetable production. For green amaranths, soil with a pH of 6.4 could produce high
yields (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2010), Jute mallow (Corchorus
olitorius), tolerates a soil pH of 4.5 - 8.0, but more extreme pH conditions will reduce the
availability of iron in the soil and soil reaction for the survival and growth of Lagos Spinach
(Celosia argentea) is 6.0 – 6.4 (Gill et al., 1999) and all this soil pH line between the 6.0 and
6.5 derived from laboratory analyses. The electrical conductivity of the soil sample indicated
that there were no significantly different (P<0.05) between the soil samples.
Table 3.1: Indigenous vegetables and their soil requirement properties
Vegetables

Soil

Soil

Bulk

Electrical

pH

Texture density
3

Jute

4.5

mallow

8.0

– Sandy

Exchangeable

cations

Conductivity (Cmol/kg)

(g/cm )

(EC) mS/cm

Ca2+ Mg2+ K+

1 -1.4

< 16

>1.5

loam

>0.4

Na+

>0.25 Close
to 0

(Corchorus
olitorius)
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– Sandy

Lagos

6.0

Spinach

6.4

loam

6.4

Sandy

1 – 1.4

< 16

>1.5

>0.4

>0.25 Close
to 0

(Celosia
argentea)
Green

1 – 1.4

< 16

>1.5

>0.4

>0.25 Close

loam

Amaranths

to 0

(Source: EHS (2014), Gill et al., 1999, Zhu (2001), and Grossman & Reinsch (2002))
The result of analysis indicated that the soil sample used in planting had moderate salinity
value. Any value higher than 16mS/cm is considered high salinity according to FAO standard.
High salinity is not good for vegetable growth, since the electrical conductivity of the soil
sample is less than 16mS/cm, this is shows that the soil is good for the growth of the selected
vegetables. Magnesium also acts as a phosphorus carrier in plants. It is necessary for cell
division and protein formation likewise potassium is the catalyst in plants. It is important for
the manufacture and transport of plant sugars/carbohydrates, increases the chlorophyll in
leaves, and regulates the opening and closing of the leaf stomata, disease resistance, water
uptake and ripening process of fruits. Sodium is a micronutrient that aids in metabolism,
specifically in regeneration of phosphoenolpyruvate and synthesis of chlorophyll and excess
sodium in the soil limits the uptake of water due to decreased water potential, which may
result in wilting (Zhu, 2001). The desirable concentrations of the main exchangeable cations
influencing plant growth according to (Hollaway, 2007) are Calcium (>1.5), Magnesium
(>0.4), Potassium (>0.25) and Sodium (as close as possible to 0.0). From the results of the
analysis, it shows that Na+, Mg2+ and K+ of the soil at location I and location II are
considerably tolerable expect Ca2+ with value less than the critical value. Optimum vegetable
production is achieved on well-drained sandy loam soils. Although vegetables can be grown
on a wide range of soil types, most vegetables are not well adapted to heavy clay soil types
(Aggie Horticulture, n.d). A soil that has a well-developed structure will become less dense as
porosity increases; as a result the bulk density of the soil will decrease. Soils with high bulk
density have a smaller volume of pore spaces. Very high bulk density is therefore undesirable
for plant growth, since infiltration, aeration (supply of air to roots) and root development are
likely to be below optimum, bulk density values are typically < 1.0 for topsoil high in organic
matter, 1.0 to 1.4 for well-aggregated loamy soils, and 1.2 to 2.0 for sands and compacted
subsoil horizons in clay soils (Grossman & Reinsch, 2002). Table 4.2 and 4.3 shows all the
selected vegetables that can be planted on both Sites but the soil physico-chemical properties
in both Site favour Jute mallow growth compare to other vegetables.
Table 3.2: Indigenous vegetables correlation with soil physico-chemical properties in Site I
Sampl

pH

e

EC

Bulk

(mS/c Density

Point

m)

Soil

Exchangeable Cations

texture

(cmol/kg)

3

K+

(g/cm )

Na+

Ca2+

Vegetables

Mg2
+

1

5.9

11.6

1.05

Sandy

0.7

0.1

0.6

0.3

loam
2

5.8

13.6
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loam
3

6.1

12.7

1.03

mallow

Sandy

0.9

0.1

0.5

0.2

celosia

loam
4

6.4

15.5

0.98

Silt loam

0.8

0.3

0.4

0.3

amaranths

5

6.7

12.4

1.05

Sandy

0.6

0.2

0.5

0.2

Jute

loam
6

5.8

15.5

1.01

mallow

Silt loam

0.5

0.2

0.7

0.1

Jute
mallow

7

6.3

15.5

1.02

Silt loam

0.1

0.2

0.4

0.3

celosia

8

5.7

12.4

1.04

Sandy

0.2

0.1

0.6

0.2

Jute

loam
9

5.9

11.7

0.96

mallow

Sandy

0.1

0.2

0.7

0.3

loam
10

6.1

13.4

1.07

Jute
mallow

Sandy

0.3

0.3

0.8

0.3

celosia

loam

Table 3.3: Indigenous vegetables correlation with soil physico-chemical properties in
Site II
Sampl

pH

EC

Bulk

Soil

Exchangeable Cations

e

(mS/c

Density(

texture

(cmol/kg)

Point

m)

g/cm3)

K+

Na+

Ca2+

vegetables
Mg2
+

1

5.4

13.4

1.35

Sandy

0.2

0.1

0.6

0.3

Jute mallow

0.0

0.2

0.5

0.3

Jute mallow

0.0

0.1

0.5

0.2

Jute mallow

0.0

0.4

0.4

0.3

Jute mallow

0.2

0.1

0.5

0.2

Jute mallow

loam
2

5.6

12.6

1.22

Sandy
loam

3

4.7

11.2

1.6

Sandy
loam

4

6.2

13.7

1.43

Sandy
loam

5

6.5

10.7

1.58

Sandy
loam
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6

6.4

12.7

1.45

Sandy

0.1

0.1

0.7

0.1

loam
7

6.3

14.7

1.21

Amaranths
and celosia

Sandy

0.1

0.1

0.4

0.3

celosia

0.1

0.2

0.6

0.2

Jute mallow

0.3

0.2

0.7

0.3

Jute mallow

0.1

0.1

0.8

0.3

amaranths

loam
8

5.5

12.5

1.32

Sandy
loam

9

5.4

11.9

1.35

Sandy
loam

10

6.4

13.4

1.34

Sandy
loam

Conclusion
Landsat data provide the necessary temporal, spatial, and spectral resolutions for accurately
detecting wetlands in the study area. The wetlands in study area occur in a random
distribution, they have small and medium sized extension. The classification adopt showed a
better conservation of shape and distribution of the wetlands. The most interesting feature of
wetlands is that they provide conditions that enable a wider range of crops than dry lands, and
therefore provide ready food supplies to wetland adjacent communities during unfavorable
conditions that are otherwise unavailable for the traditional crops grown in the uplands.
Beyond subsistence agriculture, wetlands are increasingly offering products for additional
income through cultivation of locally marketable crops such as rice, sugar cane and
vegetables. Two selected wetland are chosen where the soil sample are been taken for
laboratory analysis, the result of the analysis shows that there is no significant difference in
the physico-chemical properties at both sample locations and also the soil in the selected
wetlands are suitable for vegetable production. Spatial distribution of soils in the wetland and
their physico-chemical properties will assist the farmers to know all the soil contents across
this wetland to achieve optimum vegetables production in this area. Also, the soil physicochemical properties in both sites favours growing of Jute mallow compare to other vegetables.
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ÖZET
Kapitalizmin için bir çeşit üs olan İngiltere'de kapitalist pratiklerin ortaya çıkışını İngilterenin
ülkenin sömürgecilik faaliyetleri ile açıklamak gereklidir; ancak elbette yeterli olduğunu
iddia etmek doğru olmayacaktır. İngiliz sömürgecilik faliyetlerinin ana karaya hammadde
getirmesi inkar edilemez tarihsel bir gerçekliktir; ancak sermaye ve emek, üretim ve ticari
ilişkilerde iki önemli faktör olarak ön plana çıkar: Dönemi, tarihsel olarak Sanayi
Devrimi'nin gerçekleştiği ve Sanayi kapitalizminin şekillenmeye başladığı dönem olarak
tanımlayabiliriz. Böyle bir dönemin (sömürgecilik) varlığına rağmen, üretim ilişkilerinde
dominant faktörün hala emek yoğun olduğu iddia edilebilir. Bu durum insan kaynaklarının
hala önemli bir ekonomik bileşen olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, insan ve yetenek ve
motivasyon sebepleri üretim sürecine ve ilişkilere dahil edilmelidir. Rasyonel ve meşru hale
gelmek için bu süreçlerin kültürel, ekonomik veya teo-ekonomik motivasyonlara sahip
olacağı varsayılır. İnsan, hem emek hem de girişimci olarak, kalkınma faktörleri açısından
ekonomik süreçlerde merkezi bir rol oynar. Başka bir deyişle, ekonomi sadece ekonomi değil
daha fazlasıdır; insana ait ilkelerin (aksiyolojik ilkeler) de rol oynadığı bir alandır. Bireylerin
ekonomik olaylar, üretim ilişkileri ve süreçler hakkındaki bakış açıları, faaliyetleri üzerinde
olumlu veya olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Dönemin kapitalist geçiş süreçlerinde,
metodolojik teolojinin ekonomik anlayış, düşünce ve eylem üzerindeki temel konumu ortaya
çıkar. John Wesley'in yaşadığı dönemi ve fikirlerinin ne kadar güçlü olduğunu
düşündüğümüzde, aslında İngiliz kapitalizminin ortaya çıkmaya başladığı bu dönem olduğunu
hatırlamalıyız. Ekonomik parametrelerin dini ilke ve fikirlerden etkilenen insan (emek)
unsuru ile etkileşimi, ne ekonominin ne de teolojinin tek ve aynı olmadığını göstermektedir.
Bu çalışmada metodist düşünce ve uygulamaların üretim sürecindeki emek ve sermaye
faktörüne ve dolayısıyla kapitalizme katkısı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Methodizm John Wesley, Kapitalizm,Din ,Ekonomi, İngiltere

ANGLO-SAXSON GENETICS OF CAPITALISM: JOHN WESLEY AND
METHODISM

ABSTRACT
Explaining the emergence of capitalist criteria in England, the first center of capitalism, with
the country's colonial reflexes will not be necessary - but sufficient. It is undeniably necessary
for British colonialism to bring raw materials to England; however, two factors are crucial in
capital production and relations: capital and labor. The era is historically described as the
period when the Industrial Revolution occurred and Industrial capitalism began to take shape.
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Despite the existence of such an age, it appears that the era is still labor-intensive. This means
that, along with human resources, it is a critical economic parameter. As a result, it must be
involved in the production process and relationships. It is assumed that these processes would
have cultural, economic, or theo-economic motivations in order to become rational and
legitimate. Man, both as labor and as an entrepreneur, plays a central role in economic
processes in terms of factors of development. In other words, economics is more than just
economics; it is a field in which human values (axiological principles) also play a role.
Individuals' perspectives on economic events, production relationships, and processes may
have a positive or negative impact on their activities. In the period's capitalist transition
processes, the foundational position of methodical theology on economic comprehension,
thinking, and action emerges. When we consider the time period in which John Wesley lived
and how powerful his ideas were, we must remember that In reality, it was during this period
that British capitalism began to emerge. The interaction of economic parameters with the
human (labor) element, which is influenced by religious principles and ideas, demonstrates
that neither economics nor theology are one and the same. In this study, the contribution of
methodist thoughts and practices to the labor and capital factor in the production process and
thus to capitalism will be examined.
Keywords: Methodism, John Wesley, Capitalism,Religion,Economy, England,
1.INTRODUCTION
The founder of the methodist theological school, John Wesley, and his supporters agreed that
the financial gain was high. According to them, the earnings should be directed to more
profitable investments and opportunities should be created to earn more. In this school where
poverty is accepted as shame, giving financial aid is not tolerated. Wesley views poverty and
unemployment as, in a sense, the two sides of the madoleon. If there is wealth, it will be in
poverty; and this is normal. Wesley thinks that poverty is God's will, and that poor people find
themselves in it because they are worthless to God.(Madron,1965,p.39)
Wesley's desire to help low-income groups manifested itself in economic life. Wesley focused
specifically on business projects for employment. In other words, he advocated the increase of
economic action by supporting entrepreneurship. For example, he trained workers in the
processing of cotton and became a pioneer for employment. It thus laid the theological
groundwork - it seems - for the existence of small and medium-sized enterprises that serve as
the engine of the capitalist economy. Thus, with increasing employment, the share of lowincome groups in production has increased, and this situation can be said to support
consumption and production in terms of growth by causing an increase in total demand and
subsequently in total supply.(Madron,1965,p.43)
2.EFFECTS OF RELIGIOUS UNDERSTANDING TO ECONOMICS PRACTISES
In methodical economic understanding, creating job opportunities should be essential instead
of financial aid. Thus, the labor directed to production will contribute positively to both the
increase in efficiency for the economy and the provision of justice in the distribution of
income. To put it briefly, the founding role of Methodical theology on economic
understanding, thought and activities is particularly prominent in the capitalist transformation
processes of the period. In this part of our study, the contributions of Methodist ideas and
practices to the formation processes of capitalism will be examined.
At this point, the point that should be expressed first is this: For a Methodist, profession is the
only and only way to reach God and gain his approval. Success and gain are almost a
symbolic fruit of achieving this consent. On the other hand, for Methodists, diligence has a
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new meaning: it finds expression in a kind of "capitalist monk" model. Such that; a Methodist
turned his workplace into a sacred place where he could worship God, and he began to crown
productivity as a sign of submission to Him. This "monk of time" will be able to go a long
way in getting closer to God by serving his client well in this new place of invocation and in
his own commercial relations. With this understanding, he will not lose his "methodical"
discipline by continuing to exist in daily life, being spoiled in the face of wealth gain and
accumulation, and will be frugal. This means that profession and work are sanctified and their
participation in socio-economic life. These features that combine labor with theological
discipline — it seems — provided an important and central theo-economic motivation for
Wesley and his followers.(Akalın,2010,p.200) This means that profession and work are
consecrated and participate in socio-economic life. Combining labor with theological
discipline—it seems—provided an important and central theo-economic motivation for
Wesley and his followers.
Similarly, with the hopes of Methodism, hard work and individual discipline have not only
turned into a lifestyle, but this has been melted into the pot of faith, and material capital and
religious principles have been transformed into harmony. With this transformation, the aim of
obtaining income expected from studies has begun to be postponed. This seems to have
caused every house and every neighborhood to become a production
center.(Akalın,2008,p.42)
For the Methodist, on the other hand, this motivation for success stems from the drive to unite
this world with the afterlife. According to their beliefs, with the success achieved by
combining the two worlds, not only peace in this world but also salvation in the next world
will be possible. The theological anthropological principle on which all of these are based is
the belief in choice. In this context, the thoughts of a methodist about his own community are
remarkable in terms of understanding the logic in question. Accordingly, the members of the
congregation must be virtuous individuals in every sense. They should guide themselves to
act with their minds in every business. Their economic success instills in them not only
acceptance with God, but also the belief that they will have a special bond with God.
Similarly, the material wealth they acquire should not cause them to fall into sluggishness;
should ensure that they persist in refraining from extravagance.
With this understanding of work and profession approached with a ritual consciousness, it has
now been possible to specialize in every professional branch, and they have been in an effort
to continue this success with the economic network they have created.(Akalın,2008,p.4) The
economic network and church organization in question have been an important pillar for the
Methodist. The social and theo-economic ambiance made possible by this foundation seems
to have helped the Methodist businessman not to feel alone in his economic activities. As a
matter of fact, an event in 1840 can be a good example of what kind of motivation and
support Methodist business people lead their business life. If a methodist businessman goes
bankrupt because he has not fulfilled his obligations, that businessman is removed from
church membership. At first glance, this situation can be considered to be based on a
reasonable justification; however, in such a case of bankruptcy, at the first stage, two church
officials investigate the reasons for the bankruptcy. If it is determined that the bankruptcy
occurred for a reason beyond the control of the business person, the business person is
supported with both prayer and necessary financial aid. Thus, it can be stated that while the
Methodist business person is supported with a social motivation to be successful in business
life, he is not left alone in uncontrollable situations and is supported financially by the
community to which he belongs, ensuring the continuation of his commercial
life.(Jeremy,1998,p.69) In short, a Methodist is not left alone in social and commercial life.
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This collective foundation almost imposes the Methodist economic activities to be efficient by
creating an environment of trust.
However, the Methodist prefers to continue his activities in an individualistic character in
business life. In this respect, Methodism places great emphasis on the direct individual
relationship between God and the individual, and less on institutional action or social
initiative. In this context, it would be appropriate to state the following claim: Methodism
represents the individual revival of the ancient Christian (life, economy, etc.)
understanding.(O’Brien,2003,p.76)
Depending on these, it is possible to state the following: Methodism paved the way for a
serious revival of individuality; because for a Methodist, salvation can no longer be achieved
through pompous Church services behind closed doors, but through participation in life itself,
by engaging in economic activity, by the pursuit of wealth. Individual success, especially
economic, begins to be accepted as the most important indicator of being chosen in this
respect. On the other hand, the individual successes of individual Methodists—as Smith put
it—will mean the success of the entire congregation.(Akalın,2008,p.5)
In this context, it would be appropriate to state the following thesis: The Methodist system of
thought has succeeded in placing its theology on the secular axis. Instead of the doctrine of
the Church, which is detached from life and coded with prayers loaded with suffering, it has
shaped an understanding that carries religious activity into life and weaves the sacred together
with human and life. Salvation will be possible not within the four walls of a monastery or
church, but by producing in working life, generating income, saving and transferring what he
has saved to business life. Saving is key in Methodist theo-economic vision; because saving
acts as a bridge between work and investment. To put it succinctly, the second rule comes into
play for a Methodist after wisdom, stability, and wealth have been achieved through
professional activity.This is the principle of saving the earned income. Dispossessed
economic activity will suffer the futile result of throwing talents overboard. It is not right to
spend even a portion of the wealth acquired simply to satisfy the desire of the body, the eye,
or life.(Wesley,1982,p.243)
While Wesley's theology recognizes the spontaneity and legitimacy of self-interest, it also
argues that self-interest should be controlled and kept in proper perspective. This view
qualifies as "normal, reasonable, prudent self-love". The principle of self-love is based on the
belief that it can act as a role model for loving others. Thus, the path to individuality is
opened. As stated earlier, according to Smith, who parallels Wesley's views, individual
interests are expected to serve social interests. This means; It seems that the theological
legitimacy ground for action, which we can describe as a kind of first spark for capitalism, has
been established.(Koch and Twain,2014,p.14) The individuated methodist is now more alone
and has to survive in such an economic arena; therefore it has to be more utilitarian.
An individualized and—in a way necessarily—pragmatized Methodist is no longer concerned
with the past and the future; because the future has not yet come; even its future should be
doubted. The past is over; cannot be tampered with or changed; so it's like it never happened.
In this case, there is only one time dimension. It is only today and “today” needs to be
evaluated in the most beneficial and productive way.(Akalın,2010,p.8) For the individual
living in the moment, the world is one and only. Both benefit and efficiency will be realized
in this moment.
On the other hand, having individualistic and utilitarian qualities does not prevent a Methodist
from being humble. Therefore, success is not a result for him to be proud of. He is expected to
focus only on the moment. At this time, he must be efficient and disciplined. A Methodist,
while working so disciplined / “methodically”, also does not imagine the future returns of this
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work discipline. A methodist does not act with this thought and approach, as imagining that
he will work more disciplined in the future by being proud of the past will mean wasting the
present. The Methodist's motto is clear: live in the moment, be productive.(Akalın,2010,p.6)
Bu anlayışa sahip olan bir Metodist, verimin beraberinde parayı getireceğinin farkındadır.
Generally speaking, the existence of money is blessed in the Methodist world. It is not money
and the drive to earn money that is bad in the Methodist theo-economic vision. The bad thing
is that the money earned is spent in the way of sin. In this context, the components consisting
of the factors of reaching money, such as material ambition, entrepreneurship, investment,
which are the necessary conditions of Capitalism, are almost sanctified in Methodism and
protected with a religious umbrella. The analytical question to be asked at this point should
be: Is the acquisition of money, which is almost protected under a religious umbrella,
legitimate and acceptable in all daily and economic fields? Methodist theo-economics answers
this: Money must be earned only by professional activity. Earnings must also be accumulated
and used for economic activity. Thus, it is tried to ensure a continuous monetary circulation
by paying attention to the directing of money mostly to commercial
activities.(Akalın,2010,p.8)
On the other hand, winning is not just important to a Methodist. He has to use what he earns
to expand his trade and trade network. In addition, excess of personal expenses is considered
extravagance according to Methodist thought. It is emphasized that a person who spends his
wealth for personal pleasures and does not direct it to profitable investments will not be able
to receive divine forgiveness by drawing a negative picture.(Akalın,2010,p.12)
The Methodist sees himself/herself as an "accountant" because he believes that wealth
belongs to God and sees himself as a trustee.
God has placed all kinds of goods, wealth and income and administration under
the responsibility of the Methodist. Be smart and have faith! Material and
wealth belong to this world and all you can take away is faith. Neither the rites
in the church nor the images of you kneeling and breaking your neck will
accompany you. There is no intercessor other than Himself. Fulfilling the duty
of fiduciary duty that God has entrusted to you, is a debt of
servitude.(Akalın,2010,p.12)
The aforementioned accountant is only in the position of a trustee who follows the money on
behalf of his boss and looks for ways to use it more efficiently. How; The same is true for
Methodist if a trustee is not entitled to wealth and using it on his own behalf is a crime. Such a
situation is considered to be rebellious. In short, all wealth that belongs to God must be used
wisely. The wealth held by the concern for the future is ultimately inactive and our data. It
will eventually go to consumption. This is nothing but inefficiency.(Akalın,2010,p.3)
When Wesley's thoughts and approaches are considered theologically, his views on business
life are—in general—largely in line with reformist thinkers. He strongly opposed spending
money on worldly pleasures, noting the dangers of wealth. His thoughts on entrepreneurship
are also very encouraging. Wesley, who finds it right and appropriate for individuals to be
interested in worldly activities, emphasized in many of his sermons that his followers should
do their best and tend to save.
At the heart of Wesley's theo-economic approaches are individual responsibility, effort, and
discipline. The passive practices of both the Calvinist and Anglican Churches were rejected,
instead emphasizing the ways and importance of self-development. According to Wesley, it is
the individual's responsibility to realize this. For this reason, dealing with labor in a
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disciplined and diligent way is one of the basic principles. These principles are both a way of
life and a way of showing faith and devotion to the Wesley cause.(Hollow,2020,p.10)
Methodizmin iman ile ekonomik ilişkiler arasına koymuş olduğu bağın sonuçları oldukça
verimli sonuçlar üretmiş görünüyor. Methodist düşüncede, Kalvinist ve Püritenler gibi
çalışmanın Tanrı’ya yakınlaşmada önemli bir yol olduğunu inanmakla kalmayıp, elde edilen
servetin atıl bir halde kalmasına da izin verilmez.(Akalın,2008,p.4)
In this context, people will have the tendency to devote their time to much more useful work.
The expansion of trade areas with efficient production will emerge as a natural result of these
processes. Another aspect of faith is that time should not be wasted. Positive results will occur
for the individual who has these characteristics and thus participates in production, and the
income level will increase.(Akalın,2008,p.4)
On the other hand, luxury consumption and vanity are situations that should not have a place
in the life of a Methodist. Action without payoff is useless and futile. In connection with this,
they have very rigid opinions about entertainment. With the motto "Time is money", they saw
the time reserved for entertainment as the enemy of productivity and took a stance against
excessive entertainment and games; they even went even further and sometimes resorted to
banning theater and sports activities.(Akalın 2010,p.203)
Because of this and similar thoughts and attitudes, Methodists, who have an understanding
that can be called "radical", insist that election and God's approval are directly proportional to
commercial gain and success in the profession. However, they are not inclined to give up all
they have in the name of spirituality; because according to them, this is an irrational attitude
and acceptance. Ultimately, all wealth belongs to God, and this wealth, which is held in trust,
is expected to be multiplied by economic activities. Thus, many benefits will be provided,
especially in the social field.(Akalın,2008,p.11)
Wesley is also very interested in work ethics and business relations and relates both concepts
to each other. It bases these two concepts on the perception of the soul. Accordingly, Wesley,
who establishes a psychological bond between the owner of the labor and the labor,
emphasizes that there is a very close relationship between the workers' doing the tasks
assigned to them in the best way and the mood they are in. Based on this spirit idea, he
questions whether this spirit is a worldly spirit or a transhistorical Messianic spirit. He claims
that the answer to this question lies in how efficiently the work that is under the responsibility
of the workers is done or not. From this point of view, it is possible to argue that the
Methodist belief encourages workers to be more reliable and productive people by being
consistent within itself. It is possible to capture the summary of his approach in the following
statements:
I am afraid; Thousands of so-called good Christians do not understand a truth.
If you act in accordance with the spirit of Christ, you will be successful in all
your endeavors. You do everything in a spirit of self-sacrifice, you surrender
your will to God's will, and you realize that this is the most perfect way to do
worldly work if you constantly aim for the glory of God and not for comfort,
pleasure, or riches, and nothing that this ephemeral world can
give.(Madron,1965 p.42 )
On the other hand, the letter written by a follower of Wesley can be shown as a good example
of how the Methodist establishes a relationship between God and business. The words in the
letter are as follows: “As a business person, I enter the most productive business opportunities
God has put before me with his appreciation and consent. Until the time when His will directs

www.istanbulkongresi.org

457

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

my path in a different
persistently.(Hollow,2020,p.19)

direction,

I

will

continue

to

walk

that

path

The aforementioned follower of Wesley underlines that the industry in which he operates is
an area where he can serve God. This point is made clear in the letter he wrote to his wife:
Even in an environment of the most intense stress, we need to live like
Christians. The world is a suitable environment for us to carry out God-given
duties. Just as we enjoy the blessings bestowed upon us in the world, we can
also serve Christ by working. We do not have to abandon worldly affairs to
serve Christ. This is a very old superstition.(Hollow,2020,p.19)
These statements are outside the classical understanding of the Church and imply to set the
parameters of a secular work ethic with theological emphasis.
As a result of this trend—the Church's abstention from the social and economic life of its
members, and the State's refraining from any interference in the private enterprise of
individuals—the old idea of corporate social life nearly disappeared at the end of the
eighteenth century, being replaced by the enlightened and infallible pursuit of intelligence of
the individual's self-interest. got new insight.(O’Brien,2003,p.76)
In order to fill this gap, which emerged with the weakening of the authority of the church,
Methodists preferred a literal perspective rather than interpreting the verses of the Bible.
Therefore, they argue that the verses can be applied to modern economic situations.
Wesleyans argue that the Bible is nothing more than an organized plan for the
economy.(Powel,
https://sampowelldotnet.files.wordpress.com/2015/07/thinking-abouteconomics-and-ethics-like-a-wesleyan.pdf p.5)
Methodists view work as a religious ritual. Working in this context, the Methodist sees
himself as blessed. Therefore, even if the socio-economic level of a working methodist
decreases, no alternative other than working and producing should be considered. It seems
that even at the falling income level in times of economic crisis, earning without labor
through begging is a behavior that should be avoided. Because they are always against
earning an income without working. For Methodist, getting a job for the unemployed is a
form of worship. Creating employment is a religious way to get closer to God.
The Methodist must direct his wealth to investment rather than luxury consumption and must
find ways to direct the worker to production by keeping them away from inefficiency and
misery. For this purpose, they have strongly criticized and banned behaviors that will keep the
labor idle, such as drinking and gambling. They even demanded that the prisoners in prison be
made to work.(Akalın,2010, p.200) Considering such intense work on a social scale, it was an
expected development that a huge capital and production power would emerge.
It is clearly seen that there is an organic link between Methodism and the industrial
revolution. The fact that the development of the industry gained divinity with concepts such
as faith and belief is an important contribution of methodist codes to the capitalism of the
period. Even in times of economic crisis, methodism has become a recipe for salvation for
capitalism by acting as a locomotive with the codes of thought it has
created.(Akalın,2010,p.205)
This period, in which capitalism gained momentum, when supported by a theological
motivation, the process gained momentum and accelerated the development. The labor force
that capitalism needed has now found its spiritual catalyst with methodism. The entry of labor
into the service of capital has gained legitimacy with theology. Thus, not only labor is under
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the control of capital, but also in cases where inefficiency and underemployment are
undesirable and inefficiency is in question.
It is an important crossroads in the understanding of providence when examining the harmony
and relationship between Wesley and capitalism. Indeed, Wesley does not accept the view
that economic outcomes are predetermined and therefore cannot be truly changed by our
actions. Instead, it states that the responsibility to act ethically and wisely rests on the
individual's shoulders. He denies that we should seek help from God, but that he has a direct
will to remove our responsibility for the course of events. It affirms wealth but argues that it is
moral to seek financial well-being as long as we accept the responsibility that comes with
wealth.(Kouch and Lowery,2014,p.14)
In Wesley's theology, the concept of perfection constitutes the final stage of salvation. In this
theology, we can say that Christian perfection aims at the purification of man from all kinds
of deficiencies and flaws. Wesley sees every Christian as perfect. Perfect is also sacred.
Wesley claims that because man is sinful, he needs all kinds of progress and knowledge.
Perfection is only possible by loving God. The practice of loving in daily life is service. It is
possible to claim that the best service to God is only by working. As man works, he proves
that he loves God and is purified. Wesley argues that the concept of perfection is a concept
belonging to God and takes its source from the holy book itself.(Polat,2008,p.83-84) “Be
perfect as your heavenly father was perfect.”1 For the methodist, who acts with the principle
of success and chooses a methodical/disciplined life for this purpose, success and then
purification seem to come.
3.RESULT
Based on these discussions, it is possible to understand why England played such an
important role in the emergence of the Capitalist system. We can argue that socio-economic
codes and theological parameters interact with each other. As a matter of fact, we can argue
that the union of economy and theology became a necessity when the ideas of Methodism of
work, success, income and wealth, and thus gaining God's approval and heaven and heraldry
were considered together with colonial England of the time. As a matter of fact, the
processing of the accumulated raw material requires a labor-intensive technology, considering
the conditions of the day. Therefore, human is an important production factor that processes
this raw material. Although this period, which can be called the eve of the industrial
revolution, seems to have met the need for a quantitative workforce with migration from the
village to the city, quality is an important factor on the productivity of this workforce. It can
be argued that the productivity of a workforce that is particularly motivated, far from
questioning, content with little and dreaming of heaven, also whets the appetite of capital
owners. In this context, it is seen that the industrial revolution/capitalism started in England
does not depend on coincidence. It can be claimed that Methodism played an important role in
the emergence of British capitalism, as the accumulated capital gained momentum in the
production process with the support of theology.
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ÖZET
Evanjelik ilahiyat ile kapitalist mantığın arasındaki ilişkiyi bir nebze dahi anlamak için ilk
olarak evanjelik ilahiyatın amaçları ile kapitalist mantığın uygulamalarını çok iyi anlamak
gerekir. Daha sonra evanjelik ilahiyatın öbür dünya inancını kapitalist bağlamda irdelemek
gereklidir. Evanjelik ilahiyat ütopik kodlara sahip ve diğer mezhepler ile kıyaslandığında aşırı
muhafazakar bir nitelik arz ettiği iddia edilebilir. Bu mezhep ile ilgili olarak dünyanın sonu
ve sonrası ile ilgili efsaneler üzerinde düşünülmesi gereken konulardır. Nitekim bu efsaneler
Evanjelik pratiklerin önemli bir nedenini oluşturur. Bu genetik kodların önderliği ile hareket
etmeyi tercih eden Evanjelikler, Tanrının müdahalesininin zorunlu olduğuna inanmışlardır.
Ancak bu bekleyiş aktif bir bekleyiştir. "Tanrıyı kıyamete zorlamak" olarak ifade edilen bu
slogan ile hareket eden Evanjelikler, modern ekonomik sistemin mali pratiklerini amaçları
için kullanma konusunda oldukça isteklidirler. Bu sürecin everene müdaheleyi tercih eden
Tanrı, bir anlamda Evanjeliklerin beklediği sonuçları onlar için sağlamış olacaktır. Ancak
dahasını da amaçlayan Evanjelikler için Tanrının krallığı için bir adım daha gereklidir. Bu
adım,ekonomik anlamda tüm üretim faktörlerininin Tanrı tarafından oligarkların eline verilme
ütopyasıdır. Böylece sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik birlik ve egemenlik
tamamlanmış olacaktır. Çalışmamızın bu bölümünde Evajeliklerin eskatolojik ve dünyevi
amaçları ile Kapitalizmin uygulamaları arasında bir bağ kurulmaya çalışılacaktır.
ABSTRACT
In order to understand the interaction between evangelical theology and the capitalist
system,it is first necessary to focus on the logic of evangelical theology and the applications
of the capitalist system. Second, it is necessary to examine the eschatology of evangelical
theology in a capitalist context. Evangelical theology has utopian codes and is extremely
conservative compared to other sects. Regarding this sect, myths about the end of the world
and beyond are remerkable. However, this waiting is not a passive waiting. Acting with this
motto expressed as "forcing God to doomsday", Evangelicals seem eager to use the practices
of capitalism for their purposes. God, who chooses to intervene in the cosmos as a result of
this compulsion, will in a sense have provided the eschatological results that evangelicals
expect for them. But for evangelicals aiming to do more, one more step is needed for the
kingdom of God. This step is the utopia that all factors of production are in the hands of those
chosen by God. Thus, not only political but also economic unity and sovereignty will be
completed. In our study, we will try to establish a connection between the eschatological and
worldly aims of Evajeliks in the narrow sense and the practices of Capitalism, and in a broad
sense, the relationship between the two femomes - religion and economy - will be brought to
light. Thus, by examining the economic events with a different perspective, it will be tried to
explain with the help of current events that economy is not just economy.
Keywords: Evangelism,Capitalism,Economy,Religion
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1.INTRODUCTION
Evangelism stands out as a concept used to denote Martin Luther and Protestants, especially
during the Protestant Reformation. Since the 17th century, the Puritans who immigrated to
America from England, introduced Protestantism to North America, and they have survived
as a radical group until today (Bedir,2013,p.80).
Evangelism, or "turning to the Bible," is a widely held belief among reborn Christians. The
belief that those who believe in the Bible will be compensated by being ascended to the
heavens is one of the most common understandings of Evangelical theology.
This theology, re-emerging with new insights at different times, is revived in the 19th century
with Margareth McDonald's vision of the "return of Jesus Christ". His vision is immediately
accepted by those who believe that true Christians will be "born again" before the great chaos.
According to theology, only those who believe in him will be able to see Jesus and live with
him in the sky. They believe that the prayer of God is the prayer of the Jews; Therefore, the
Jewish Bible is the main reference source on which the Christian Bible is based for
evangelicals.
2.RELIGIOUS EFFECT TO ECONOMICS
The prominent belief codes of the evangelicals, the radical Protestant group, are as follows:
The Bible and its literal meaning are essential; Sonhood of the Prophet Jesus as the second
element of the Trinity; His death is due to the sins of humanity; He will come back again; that
the turn will be a moment
The texts on which their eschatological understanding is based are Paul, Jacob, Peter and
John. In these texts, Hz. Rebirth, return of Jesus; Subsequently, the issues of resurrection of
dead bodies come to the fore. Accordingly, The second coming of Jesus is in spiritual form;
The third coming will take place bodily in seven years. His second arrival is to save the
evangelicals; The third coming will be to establish God's Kingdom in the millennium.
According to them, the prophecy of Daniel(Matta 24:1-30) will also come true at the end of
time. (Yarar ve Bozkurt, 2020, 72-75)
Considered in this context, the scriptures inspired by evangelicals and based on their beliefs
are generally the New Testament section of the HKK, and the Gospel of John in particular.
Evangelicals believe that the events mentioned in these texts will take place literally. Since
their imaginations of history and their lives are generally shaped by evangelical codes, they
are able to divide their understanding and expectations of the future into various periods
formed in this axis. In particular, the movement places the second coming of Jesus Christ to
earth at the center of his future plan. Among the reasons for the second coming is the
occurrence of great chaos. It is believed that the Armaggedon war will take place at the end of
this chaotic process, including economic crises. Jesus Christ and his followers, who will be
victorious from the war, will rule the Kingdom of God on earth. This domination is accepted
as the golden age that will last for millennia. To this end, the earth and humanity are expected
to be prepared for the Second Coming. Since evangelicals are "elected" they will not be
adversely affected by these processes. . (Gündüz, 2010, p. 161)
For evangelicals, chaos is the key to apocalypse and therefore to God's reign. According to
them, after the chaos, Jesus Christ will come and they will rule the world thanks to Jesus
Christ. Therefore, chaos must be accelerated for the birth of Jesus Christ. According to them;
In order for Jesus Christ to return, the Jews must have the promised land and the Masjid alAqsa must be demolished and the former Solomon Temple must be rebuilt in its place. (Çetin,
2014, p. 2) According to the evangelical principles, a sincere Christian should assist God in
all processes that God is believed to do. More than that, since the Battle of Armageddon will

www.istanbulkongresi.org

462

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

take place sooner or later, it is a kind of duty for a Christian to force God to doomsday.
(Kurtoğlu, 2019, p. 54)
One of the pillars of the chaos that will occur can be predicted to be economic turbulence.
With the millennial processes — the early 2000s — the Second Coming of Jesus Christ
begins to be expected by evangelicals in principle. Related to this, it is significant that some
economic turbulences come to the fore with the claims that the central banks of the United
States (USA) and the European Union (EU) were artificially induced. In parallel with this, it
should not be difficult to put forward the economic turbulence experienced in 2008 as the
economic leg of the chaos in question. Interventions made by the US and EU central banks
under the name of "rescue" in this global economic crisis in 2008 can also be considered
within the scope of activities that deepen the chaos in one aspect.
The economic analysis of this situation, which deepens the chaos, can be expressed as
follows: The excessive circulation of the liquidity needed by the financial markets has caused
an economic "bubble" to form. In such a fragile period, global markets come to the point of a
"bomb ready to explode". While USD in circulation was 827 billion in 232 years from the
establishment of the USA to the 2008 Crisis, today it has exceeded 4 trillion dollars. While
the total national income of the world was 80 trillion dollars in 2013, virtual currency from
derivative products reached around 830 trillion dollars. About 500 trillion dollars of this
amount consists of "swaps" of interest swaps controlled by 10 banks. (Kurtoğlu, 2014, p. 396)
It is possible to claim that production and financial markets have been restructured in favor of
financial oligarchs by restructuring the income distribution with the artificial crises created.
We can argue that this restructuring has basically two purposes; The first of these aims is that
the economy is in the hands of the "chosen" group in the processes leading up to the
"kingdom of God". The other is the emergence of poverty and socio-economic injustice with
the income distribution that is expected to deteriorate. Such a conjuncture also means the
creation of favorable conditions for the establishment of a kingdom believed to be social
chaos and anarchy. In other words, it will be possible to construct an apocalyptic projection of
the future by “God being forced to doomsday”
The neo-liberal paradigm, which entered the formation process with the Washington
Consensus, begins to circulate in the market by re-blending it with the theo-economic
elements of Evangelism. If we read with the evangelical disco, this chain of events is the
necessary processes that flow towards the "Battle of Armegeddon".
It is possible to see the chaotic effect of financial destruction on income distribution with this
agreement, which took place during the reign of Jimmy Carter, the 39th President of the USA,
whose evangelical tendencies are quite evident. From this point of view, it will be seen that a
redistribution is realized in favor of capital and against labor. (Bocutoğlu, 2013, p. 15)
By the 1980s, it is noteworthy that evangelicals played a dominant role in US politics and
economy. President Ronald Reagan, whose evangelical tendencies are very strong, his
economic policy is shaped according to the basic codes of Neoliberal Capitalism. With these
policies called Reaganomics, a supply-based economic policy is applied. Thus, state
intervention in the economy was reduced, and in particular, the redistribution of income in
favor of capital was achieved by reducing the corporate tax. It is not difficult to predict that
the income distribution deteriorating in favor of capital will somehow pave the way for
economic chaos
The 2010s were the years when protest movements against Neoliberal Capitalism based on
financial economy came to the fore. The restless movement, which started with the motto
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"Occupy Wall Street! .." (Occupy Wall Street || OWS), can be given as an example of
economic chaos.
On the other hand, considering the economic motivations of evangelicals, they believe that
there is no direct relationship between economic success and the depth of one's belief. Instead,
many Evangelists claim that both Christians and other people can be successful in this world.
Whether Christians or not, God blesses people with various abilities, different faculties, and
responds to their efforts.
However, according to evangelicals, God will do grace and grace based on people's beliefs in
the future life. In other words, the economic injustice that often appears in the "earthly
kingdoms" will be corrected in the "heavenly kingdom", glorifying those who are faithful to
God, while those who do not believe will be thrown into hell. (Roels, 1997, p. 114)
On the other hand, the manifestation of the religiousness that evangelicals display — at the
micro-economic level — in their business life appears in different ways. The values they
defend and / or put forward on principle increase work efficiency. In the context of values and
practices that trigger efficiency, the following can be mentioned: A significant majority of
evangelicals are sensitive to discrimination in the business world. Likewise, they see it as a
religious duty to encourage Bible reading and prayer groups in their workplaces. This and
similar support and incentive type activities increase individual and institutional motivation
and thus productivity. On the other hand, such activities, according to them, can serve the
conversion of non-evangelical believers. (Roels, 1997, p. 115)
It can be stated that evangelicals have two main purposes in their understanding of
Christianity: (1) The literal meaning of the Christian Bible is essential. (2) Accordingly,
Christian traditions cannot be subjected to modern interpretations. In summary, they think that
the continued adherence to the literal meaning of the text preserves the purest form of religion
and thus prevents the degeneration of Christianity(Çetin, 2014, p. 5) .
3.RESULT
When we think in this context, it will be possible to conclude that the commercial and
financial motivations in the Jewish scriptures will also apply to Evangelists, given the literal
perspective in question and the fact that evangelicals attach importance to the Jewish Bible
corpus.
As with the general Christian sects and schools, the messianic expectation plays a central role
in the evangelical escotological imagination. In literal and real terms, Jesus Christ will come
and establish God's kingdom on earth. It is believed that apocalyptic prophecies must be
fulfilled for this "Second Coming." The main thread of these prophecies consists of chaos and
catastrophic events. In order for the expected "Second Coming" to accelerate, the apocalyptic
sequence of events must enter the process. In such a conjuncture, the role of evangelicals is to
serve the maturation of the conditions. One of these conditions is the widespread and effective
occurrence of economic crises.
On the global axis, the economic and fiscal policies implemented especially after the
millennium crossroads cause deregulation in economies globally. The most important
economic policy that triggered these processes started to emerge with the Washington
Consensus. It is an important issue that President Reagan, who has evangelical sensibilities, is
at the head of the implementers of the aforementioned Consensus
To sum up the capital that has changed hands globally with neoliberal policies and the
deteriorating income distrubution both caused global economic caused the factors and tools of
production to change hands.This global change and handover opens the door to the
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monopolization of power economically. This paves the way for world markets to become
vulnerable to economic crises and chaotic interventions. In such an apocalyptic context, the
"Second Coming" expectations will be further triggered by the "chaos becoming cosmos".
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ABSTRACT
The study examines the potency of New Public Management (NPM) reforms in Nigerian
public service as a drive towards achieving Sustainable Development Goals in Nigeria. The
paper aims at identifying the position and effects of New Public Management reforms in
sustainable development of Nigeria. It adopted the content analysis of secondary source of
data from government publication, article journals, internet materials, archival documents,
among others. The author finds that all the Seventeen (17) Sustainable Development Goals
need an effective public service either to coordinate, mediate or directly provide those goals
through de-bureaucratisation of public service with full implementation of NPM-inspired
reforms. The article recommends that NPM reforms must be fully implemented through
radical approach to enhance achievement of Sustainable Development Goals in Nigeria.
Keywords: New Public Management, Public Management, Bureaucracy, Public Service,
Sustainable Development, Administrative Philosophy

INTRODUCTION
African nations, including Nigeria except Ethiopia and Liberia, inherited their public
administration system from colonial masters. These systems were primarily used for assuring
the continuity of state and, maintenance of law and order within each territorial area.
Independence of nations in Africa witnessed the era of nationalisation policy of public
administration system, to ensure total control of our affairs. These nationalised public
administration systems were developed in conformity with classical model of administration
advocated by Max Weber, with monocratic hierarchy and strict rules.
In recent years, many changes took place in human life, environment, health, technology as
well as public administration, with globalisation trends, introduction and application of
computers, information and technology, and communication revolution, aimed at improving
economic development and economy sustainability of nations. Abdullahi and Jummai (2014)
argued that globalisation trend has not only stimulated new opportunities, but also generated
new problem. These problems were identified with developing nations that fails over the
years to improve on the inherited public administration to meet the global trends. The global
standard of public service delivery and public management is the implementation of new
public management from the early 1980s and the emerging new public governance from
initial Weber’s model of administration (Osborne, 2010).
New Public Management (NPM) as a term coined in the late 1980s to denote a new stress on
the importance of management and production engineering in public service delivery often
linked to doctrines of economic rationalism. NPM advocates de-bureaucratization, offloading,
downsizing or rightsizing the public bureaucracy, greater reliance on the private sector,
service delivery through contracting out and outsourcing, public–private partnership,
competition and reliance on market forces, and creation of an enabling environment for the
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growth of private enterprise (Gruening, 2001; Pollitt & Bouckaert, 2000; Anthony &
Nwanegbo, 2006; Ibietan, 2013 & Chigudu, 2014). It advocates empowering rather than
serving, decentralization, private participation, citizen empowerment, innovation and use of
modern information and communication technology (ICT) and e-Government. It is
characterized by cutting red tape, shifting from systems in which people are accountable for
following rules to systems in which they are accountable for achieving results; putting
customers first; empowering employees to get results, and producing better government for
less.
Many African countries that have shifted from the idea of traditional public administration are
making way for improved economy, safe top world countries that have been enjoying the
benefit (Hope, 2001; Ibietan, 2013; Agboola & Lamidi, 2017). Nigeria firstly introduced
NPM-inspired reforms through Structural Adjustment Programmes of 1986, as a precondition
of getting donations from World Bank and International Monetary Fund. The return of
democracy in 1999 strengthen the implementation of NPM to reduce the cost of governance
and improve public service delivery. It was discovered that Nigeria needs more effort aims at
the reformation of public administration system through the ideas of New Public Management
to improve on social service delivery which will improved the economy.
According to Gruening (2001), Anthony & Nwanegbo (2006), Ibietan (2013) & Chigudu
(2014), the most common attributes of NPM include accountability, customer satisfaction,
performance auditing and management, decentralization, private actors’ participation,
strategic planning and management, flexibility, separation of politics and administration,
personnel management, contracting out, changed management style, improved financial
management, and more use of information technology. All these attributes coupled which are
in congruent with the seven principles advocated by Osborne and Gaebler (1992) and Hood
(1991), which were argued to be the originator of the term New Public Management (NPM),
comprise the set of tools which public officials might be able to use.
These could shift public sector organizations from their traditional hierarchical, rules-based,
bureaucratic structures toward a more managerial system based on expediency, efficiency,
economy, and output calculation. Can this shift in administrative system ideology be the
solution to problem of inefficiency in public service delivery, systemic corruption,
bureaucratic bottlenecks, lack of accountability, and abandonment of social service projects
among others, that characterises the Nigerian public service? The aforementioned problems
constitute greater challenges to the use of the resources presently, let alone preserving those
resources for future generation. Will Nigeria get answers to questions on the enhancement of
Sustainable Development through implementation of principles of New Public Management?
These questions serves as a standard module of discussion in this study. This paper will
clarify the concept of New Public Management, Sustainable Development, and analyse the
relationship between New Public Management reforms and Sustainable Development,
provide conclusion and give recommendations for future development, through content
analysis of secondary source of data from government publication, article journals, internet
materials, archival documents, among others.
THEORETICAL FRAMEWORK
This paper has its theoretical base laid in the Public Choice Theory. This theory benefited
greatly from the works of scholars like Self (1972); Stoker (1991); Chandler (1994); Das
(1998); Adamolekun (2002); Ezeani (2004); Olaopa (2008) and Ibietan & Joshua (2015). The
main thrust of this theory is that market considerations offer the optimal mechanism for
service delivery and decision making.
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The theorists similarly contend that public bureaucracies and representative democracy have
in-built tendency to over-supply due to numerous factors which include the inclination of
political office holders to conceal the true economic and fiscal positions of the country from
the electorates and a resort to deficit financing in order to keep electioneering promises. The
theory also posit that organised interest groups and bureaucrats constantly push for more and
advance selfish narrow interests to the detriment of the silent and disorganised masses that
fund state expenditure.
A further contention of the theory is that the existing democratic arrangements are poor
predictors of citizens’ preferences and demands (Ibietan and Joshua, 2015). The failure of
representative democracy and public bureaucracies create in-built tendencies for profligacy
and inefficiency on the part of government. The theory asserts that, government can be too
big, disconnected from the people, unnecessarily politicised and hijacked by vested interests.
Predicated on this, government tends to ignore citizens preferences which results in
oversupply of low quality and irrelevant services impeding the achievement of sustainable
development goals.
The relevance of this theory to new public management reforms and the sustainable
development of Nigeria cannot be overemphasized. The poor state of infrastructures, social
sciences and delivery of essential public goods in the face of abundant human and material
resources shows a yawning gap between resource endowment and management on one hand,
and development outcomes on the other. This realisation calls for appropriate administrative
and institutional reforms located in the tenets of public choice theory and the pragmatic
application of NPM initiatives if public service will be in position to support the achievement
of sustainable development goals in Nigeria.
CONCEPT OF NEW PUBLIC MANAGEMENT
New public management has become convenient shorthand for a set of broadly similar
administrative doctrines which dominated the public administration reform agenda of most
OECD countries from the late 1970s. It captures most of the structural, organizational and
managerial changes taking place in the public services of these countries.
NPM advocates de-bureaucratization, offloading, downsizing or rightsizing the public
bureaucracy, greater reliance on the private sector, service delivery through contracting out
and outsourcing, public–private partnership, competition and reliance on market forces, and
creation of an enabling environment for the growth of private enterprise. It advocates
empowering rather than serving, decentralization, public participation, citizen empowerment,
innovation and use of modern information and communication technology (ICT) and eGovernment. It is characterized by cutting red tape, shifting from systems in which people are
accountable for following rules to systems in which they are accountable for achieving
results; putting customers first; empowering employees to get results, and producing better
government for less (Osborne and Gaebler, 1992; Gruening, 2001; Pollitt & Bouckaert, 2000;
Anthony & Nwanegbo, 2006; Dzimbiri, 2008; Ibietan, 2013 & Chigudu, 2014).
Principles of New Public Management
New public management approach is started by setting objectives in terms of operational
budgeting and with resource allocation, whereas, implementation efforts will continue to
produce and provide goods and services. In this approach, emphasis on achieving results and
success rate through achieving the goals will be measured (Babajani, 2010).
New public management founded based on a series of principles, these can be expressed as
follows:
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The first principle: Emphasis on management skills for active, objectively and voluntary
control of organizations.
The second principle: Defining standards and criteria for measuring performance through
determining the objectives and indicators success.
The third principle: Emphasis on use of output controls, instead of using input controls.
The fourth principle: Moving toward separation units and decentralization in public sector.
The fifth principle: Moving toward greater competition in the public sector that leads to
lower costs and better standards.
The sixth principle: Emphasis on private sector management styles.
The seventh principle: Emphasis on efficiency, effectiveness and economic efficiency to use
the resources (Hood, 1991; Osborne & McLaughlin, 2005; Fatemi & Behmanesh, 2012).
These principles stated that managers in governmental organizations should form more active
control and personal management to move towards effective management (Yamamoto, 2003;
Fatemi & Behmanesh, 2012). According to these principles they should perform their duties
from the viewpoint of accountability than determine obligations as executives of public sector
should have skills as executive managers in the private sector have professional skills
(Yamamoto, 2003). New public management does not emphasis on processes (inputs) but on
efficiency (outputs). The reason for this is the difficulty in calculating the efficiency of public
services and controls according to which public funds are spent. On the other hand,
accountability for outputs is specified clearly by targets, success indicators and criteria for
performance measurement (Fatemi & Behmanesh, 2012).
Administrative Philosophy
Administrative philosophy is a part of framework that intended to explain the government
agenda and authoritative decisions in a given place and time. Administrative philosophy
includes administrative system which are nested system of ideas concerned with
organisational design, operation and culture (Osborne, 2010; Islam, 2015). Administrative
philosophy can be viewed as government policy towards management of public resources at
his disposal for the general wellbeing.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The world Commission on Environment and Development Report defines sustainable
development as development that meet the needs of the present generation without
compromising the ability of future generation to meet their own need. The argument for
sustainable development is to ensure socially responsible economic development while
protecting the resource base and the environment for the benefit of future generation (Mulu,
2011; Makinde & Olabode, 2019).
Oyeshola (2008) cited in Makinde and Olabode (2019) identified three main factors;
economic sustainability which is the ability to produce goods and services on a continuous
basis without jeopardizing sectoral balance of the country; social sustainability which is the
adequate provision of social services including health, education among others, and political
accountability; and environmental sustainability which means a stable resource base, avoiding
over exploitation of renewable resource. Makinde & Rafiu (2020) quoted Usoro, Usoro,
Akpan and Otu (2010) that sustainable development focused on the reduction in the levels of
poverty, illiteracy, and unemployment and income inequality. All the above definitions
centers on management of resources effectively and efficiently such that wastage, corruption
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or any form of mismanagement will be prevented. To achieve this feet require effective and
efficient public management system or simply effective and efficient public sector.
NEW PUBLIC MANAGEMENT REFORMS AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN NIGERIA

ACHIEVEMENT

OF

Sustainable Development, which has become global phenomenon in the aim to ensure
equitable distribution of nations resources for the present generation and not jeopardizing the
ability of future generation to make a living, need an effective and efficient public sector. All
the Seventeen (17) Sustainable Development Goals (SDGs) need an efficient and effective
public service either to moderate, initiate, assist in providing or even directly provide those
goals. The assessment of Sustainable Development Goals provide evidence that those goals
will only be achieve with effective public management. SDG one which focuses on No
Poverty requires plan to implement and evaluate economic and social empowerment strategies
and endeavour. The second goal focuses on zero hunger through promotion of best practices
to ensure food security in agriculture sector, food processing industries, food distribution
system and food value chain. The third goal targeted good health and well-being for all citizen
through preventive measure for diseases rather than curative measures and, effective and
equitable and cost effective health system to improve the quality of life for all. Quality
education is the focus of the fifth goal of SDG and sixth goal focuses on clean water and
sanitation.
Government services towards achievement of these goals will be organised under bureaucratic
model initially tailored towards Wilsonian’s politics-administration dichotomy and Weber’s
ideal model before the introduction of New Public Management reforms which advocated for
de-bureaucratisation and decentralisation of decision making and, application of private sector
style of management into public sector management. New Public Management reforms
through accountability, decentralisation of decision making, service quality, cost recovery and
public reporting is expected to improve public service delivery. Those Sustainable
Development Goals are service expected to be deliver by the government, either directly or
through partnership with private sector, or being provided solely by private entrepreneurs,
non-governmental organisations or community initiatives, with government regulating
through policy formulations. Whichever way, relationship between New Public Management
reforms and achievement of Sustainable Development Goals is like a direct variation without
interferences, in which there is significant effect of the former on the achievement of the later.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Weber’s ideal model of bureaucracy have their own unique benefits, but at the same time it
does not focused to grow individuals, rather than taking risks support escape from risk,
strengthen to managers rather than efficient use of resources, waste of resources into teaching
managers and ultimately increases your confidence but is slow in movement. This are
evidence for New Public Management (NPM) efficacious for public sector reforms. It
emphasizes on design and evaluation to the lasting relationship among organizations and its
core mechanism are trusted, relationship capital and relational contract. It not only focuses on
the organization operation mechanism, but also pays more attention to the efficiency of the
public administration and citizens’ participation in governance issues.
Nigeria public administrative system needs reform that will ensure citizen participation,
private sector cooperation, focuses on public economics, outsourcing of functions that are not
core to the function of public organisation, and efficient management of allocated resources.
The above will enhance value for money expended on public project as well as efficient
management of resources for competitive economy. The achievement of Sustainable
Development Goals in Nigeria rest on effective and efficient public management either to
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coordinate, mediate or directly service that will lead to accomplishment of targets on those
goals. The following recommendations are necessary for improving new public management
reforms toward achievement of sustainable development goals in Nigeria;
1. Full implementation of New Public Management through radical approach to reposition Nigerian Public Service for sustainable development of Nigeria.
2. Re-engineering of Public Administrative system to meet the international best
practices.
3. Application of principles and framework of Public Private Partnership initiatives to
government institutions’ operations and service delivery.
4. Competitive recruitment process to ensure round pegs in the round holes within the
public sector of Nigeria.
5. Effective management of available resource to ensure that values are derived from
expenditure.
6. Proper evaluation of government activities to ensure effective and efficient use of
resources.
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ABSTRACT
Due to Covid-19, the disruption has been seen in the traditional education system discarding
old pattern of providing education to the students. The world has faced a severe problem due
to imposition of Lockdown for curbing the spread of Covid-19. The school, colleges and
university shut down across the globe. Globally, over 1.2 billion children have stopped going
to school in a physical mode. Therefore, there is a dramatically transition seen in the
education system. This critical situation has given rise to various e-learning platforms where
children can attend classes remotely and on digital platform. The objective of the study
focuses on the growth of the new emerging education technology based edtech firms which
provide online digital learning solutions to the students. The data has been collected from
various sources of Journals, reports of World Bank and annual reports of companies, articles
of newspaper, and case study etc. The latest data showed that there are 1.2 billion children in
186 countries affected due to the closure of the academic institutions. This shifting from
offline mode to online mode brings dramatically change in the education system. This
transition provides new opportunity to many business firms to redesign the whole education
system. The global EdTech investments in education technology sector reached to US $ 18.66
billion in 2019 and it is expected to touch $350 billion in 2025. The online educational sector
and e-learning platforms have continued to observed extraordinary growth in unprecedented
times. The EdTech firms developed their Apps and websites for providing solutions to the
problem faced by the students during COVID-19.
Keywords- Digital Education, edtech start-up, information technology, education sector
The lockdown was imposed in India on 22 March 2020 by the Indian Government to curb the
spread of COVID-19. The school, college and educational institutions shut down across the
globe due to Lockdown imposed by the government. The shutdown of schools across the
globe results in prevention of the transmission of virus to the students (Cowling et al. 2020;
Nafisah et al. 2018; Rashid et al. 2015). COVID has an impact on more than 1000 million
students in primary, secondary and higher education present in 185 countries across the globe
(Marinoni et al. 2020). In India, more than 32 crores of students have been suffered due to
restrictions imposed in the Lockdown. At the primary level, around 14 crores of primary
education and 13 crores of secondary education have been severely affected due to
Lockdown, according to the report of UNESCO. The educational institutes, Central Board of
Secondary Education (CBSE) and state boards of the country cancelled their exams, classes,
internship and forced to opt to go for digital mode of learning. The massive transformation
has been observed in adopting the digitalization of education at higher level during the
pandemic across the globe (Dwivedi et al. 2020). The pattern of education has totally been
shifting from traditional educational pattern to digital mode. It creates various opportunities
and challenges for the educational institutes to transform their infrastructure and compel them
to adopt digital teaching learning process (Allen and Seaman 2016). The various EdTech
companies grasp an opportunity to provide education to the students through technology
enabled digital learning platforms (Dhawan, 2020). EdTech derives from two words
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Education and Technology. It denotes the technology enabled hardware or software designed
to enhance educational outcomes. The EdTech is referred as “the digitalization of educational
services and business models” launched by the startups that provide educational technological
solution for educational institutes, government and business houses (Renz and Hilbig 2020).
The EdTech market would be expected be touch around $2 billion by 2021. Online or Digital
Learning is defined as all types of innovative learning provided to the students through
computer or Information and Technology Communication (ICT) resources. Online Learning
was introduced in 1995 and different terms like digital learning, online learning, e learning are
used in place of each other in paper that are synonyms to each other. ICT plays an important
role in making teaching learning process more effective in higher education (Aljaraideh and
Bataineh 2019). The new digital learning platforms cultivate a participatory culture, promote
more involvement of participants in various activities and develop logical and analytical
decision making capability and maintain transparency in evaluation of outcomes. At the same
time, the best talent can be utilized in bringing innovation in the education system (García,
Garrido, and Martín, 2021). The huge digital transformation has been observed in which the
teachers delivered lectures through live video conferencing Apps such as Zoom, Google meet,
Google Classroom, Facebook, Youtube and Skype etc.
The startups offered interactive and learning platforms to provide education to the students
and deliver other services to various educational institutes and government (Sharma, 2020).
The pandemic boost the real-time learning experience of people. It gives the new experience
to the learners that boost the confidence of the users for learning outside classrooms. These
startups offered creative and skill based courses providing innovative solution that enhance
the practical skills and develop logical and analytic learning skills of the students. The closure
of schools and colleges led to rapid shift from physical mode of classroom learning to remote
learning. This situation results in placing more responsibility to the parents for making
students understand and learn the things (Garbe, Ogurlu, Logan, and Cook, 2020). The
closure of offline academic activity leads to change the lives of the students, parents, their
families and educator (Cohen & Kupferschmidt, 2020). The students have been compelled to
learn and grasp the concepts through virtual mode whereas parent’s role has been changed to
learning facilitators, teachers and coaches (Garbe, Ogurlu, Logan, and Cook, 2020). Some
families are really facing hardships in activating and engaging the students in creating the
learning environment at their homes.
THEORETICAL FOUNDATION
Online Education provides teaching and learning experience to the students from any location
without any interruption. The online education proved to be successful when it provides
reliable access of technology and resources to all the students residing in remote areas
(Vlachopoulos, 2020). The online education is the only solution to ensure continuity of
education during COVID-19. It is proved to be fruitful for those students who are sincere and
hardworking but it is futile for those who are not intrinsic motivated in doing their studies.
The government and policymakers should formulate different policies for catering the need of
each level of education- primary, secondary and higher education. The different teaching
methodologies should be adopted for getting the desired outcome of education in virtual mode
(Li, 2020). It is very difficult to bridge the gap of digital divide unless all the vulnerable group
of students have access to all the necessary resources of hardware, software, computers and
network connectivity. This gap of digital divide can be possible to fill through the
collaboration of the government and the participation of various private sectors
(Vlachopoulos, 2020). It is very much necessary to provide training to the educators for
efficiently delivery of content to the students on a digital mode. Online education creates new
learning environment to make the students accessible and help them to develop skills,
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competencies, abilities and attitudes. The awareness and feedback about the digital learning
experiences of the students should be considered and must find solution to improve it in for
further teaching (Vlachopoulos, 2020). There is a need to evaluate the amount of investment
made in educational technology, as investors, education technology companies, governments,
educational institutions, officials, and policymakers to meet the continuity of the emergency
service of remote learning (Hodges et al., 2020). Many educational technology companies
provide free service to the students and teachers for getting experience of remote teaching in
the world. Zoom, Google Meet, Cisco WebEx allow the users to conduct classes on digital
mode free of cost through videoconferencing. The educational institutions get the institute
management services such as acquisition of learning platforms, proctored examination
solutions, and synchronous communication solutions and other products and services from
various technology based companies (Vlachopoulos, 2020).
Online learning opens the doors of the students who had restricted access because of
geographical location constraints, status or physical handicap (Carr-Chellman, 2005).
Adarkwah (2021) reported in his studies that there is lack of interaction between studentstudent and teacher-student which negatively influenced the effectiveness of the course. The
lack of social interaction and continuous sitting in front of screen leads to produce mental
distress, stress, and anxiety and feel physical tiredness and headaches etc. Most of the time,
there is one way communication between teacher and students. The student do not respond to
the teachers’ questions and take advantage of making excuse of network connectivity problem
for making communication to the teachers. The results reported in the study conducted by
Adarkwah (2021) stated that the traditional method of teaching is more effective than the
online teaching methods (Adarkwah, 2021). The students reported that there is a severe
problem of network connectivity that poses a threat in the online learning. Some students
cannot afford the ICT tools therefore, deprived of getting education. The motivation level of
the student and teacher would definitely impact the effectiveness of online learning. The
collaborative approach of e learning encourage the participants to share their views, opinions,
work together, develop their academic competence, increase their self-efficacy, develop social
skills and foster social and cognitive skills (Ngai, Lee, Ng, & Wu, 2018). Bhagat, Mishra,
Dixit, and Chang (2021) conducted the sentimental analysis of the public opinions about
Online Learning during COVID-19. The online and blended learning helps the students to
build a resilient system to provide alternative solution to education at the physical mode. The
results showed that the students reported the positive and cautious perception about the online
learning. Renz and Hilbig (2020) highlighted the importance of data-based teaching and
learning solution provided by EdTech company. The EdTech companies are transforming the
market with the integration of Learning Analytics and Artificial Intelligence in their business
model. They provide educational solution to the students, educational institutes and
government.
OBJECTIVES
The objective of the study is to highlight the transition of education from offline to digital
mode and examine the growth of EdTech companies in promoting online education during
COVID-19.
RESEARCH METHODS
The data for the study has been collected from various reports at national and international
level such as World Bank, UNESCO, Government of India MHRD Websites, SWAYAM
portal and other government recognised portals, Journals article, newspaper article, blogs and
websites from various Edtech companies.
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FINDINGS AND ANALYSIS
The India’s edtech sector has shown a sharp and tremendous growth since the lockdown
imposed in the country from March 2020. Covid-19 brings an opportunity to EdTech startups
similar to what happened with fintech companies at the time of demonetization in India. Many
business houses require bringing transformation in the business process to adapt to the chaos
caused by COVID-19. The Edtech startups geared up during the pandemic by providing
services to the millions of students such as online coding classes and K-12 coaching modules.
These start-ups have shown increasing number of users, funding and stakeholders like it was
never before. The Edtech industry attracted $1.4 billion in funding. BYJU’S, Vedantu, Toppr
and others serves a need of 265 million school going students, rank highest in the world
(Mitter, 2021). BYJU’s has added 7.5 million new users on its platform when the company
provided free access to content during COVID-19. It has been observed that the time spent by
the students increased from 70 minutes to 91 minutes during the lockdown. International
Finance Corporation (IFC) has also invested money in BYJU’S through acquiring a minority
equity stake of $9 million to assist the company to expand geographically across India and
globally (Casanova, 2018). It helps the company to bring innovation in technology for making
the students learn personally at digital platform. IFC has also invested money in Bridge
International Academics which provides online education to low cost nursery and primary
schools and coursera. They cater the needs of the 70% users of the company from outside the
top 10% cities of India. The technology start-ups have got a big boost during the time of
COVID-19. The geographical spread of the BYJU’S is not only restricted to big towns of the
country but reach benefits to the students of small towns of the country where the quality
education is very limited. The Apps of these companies provide detailed feedback about the
student’s performance to the parents. The interesting fact found in the data was seventy
percent customers base are from Tier II, III, and IV cities of India and projected to rise in the
coming years (Casanova, 2018). BYJU’S provide courses for competitive test preparation and
supplementary courses for the students. It provides coaching for competitive entrance exams
like IIT-JEE, CAT, UPSC, GMAT, GRE, engineering/medical, and school-curriculum-based
courses for students. It has risen funding of $ 3.12 billion from Silver Lake, Houghton
Mifflin Harcourt, Aarin Capital and 46 Other Investors. Recently BYJU’S acquired LabInApp
and WhiteHat Jr (Komarraju, 2021). IFC has made investments in EdTech companies such as
Coursera, Learn Capital, and Andela that focussed more on promoting innovation in
education. Unacademy, another Bangalure based firm adopted a freemium business model
in which the company offered basic service free of charge and charge a subscription fee for
its high quality content. The pre-recorded classes are available free of charge and live
interactive sessions are available on charged basis. The company witnessed a staggering
growth in the number of users during the pandemic. It achieved a growth of 82% in revenue
from the preceding month of March, 2020. BYJU’S and Unacademy emerged as leader in
mergers and acquisitions. Unacademy acquired CodeChef, PrepLadder, Mastree, Kreatryx,
Coursavy, and NeoStencil whereas BYJU’S acquired LabInApp and WhiteHat Jr. The
industry is expected to reach $10.2 billion in the coming five years.
Awign Enterprise, Bangaluru based startup was founded in 2016, indulged in providing
services such as operation management, auditing, due diligence, new business
development with a team of around 650K trading partners. The company has grown 30
times having 5 million tasks in 9000 pin codes around 400+ cities in India (Azmi, 2020).
Classplus, Delhi based startup was founded in 2018, aims to digitize the tuition system in
India. Classplus provides various features in its App share messages, homework, online
tests, and video lectures for online students. They ease the tutoring with the acceptance of
digital payments. The company has added 200K users on the platform. It has grown to 10
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times of its initial worth with few users from neighbouring countries. The company
provides institute management system to help conduct online tests, student performance,
attendance, fee management etc on the online platforms. Doubtnut offered video based
solutions for responding to student’s queries with the help of image recognition and machine
learning algorithms. It provides solutions in multilingual online learning. It uses the data
shared by around 2 million daily users in the form of live classes, notes, and tests. The
company achieved 10 times revenue growth during the pandemic (Azmi, 2020). Masai
School another startup has $3.1 billion worth software development market providing
coding classes for the beginners and experienced professionals. The company provides
two programs, first who know nothing about the coding and other for experi enced coding
professionals. Their business model is based on the income sharing platform that means
that the students need not to be paid fees till they get a job of atleast a package of Rs 5
Lakh per annum. The students have to pay back the fee amount of Rs 3 Lakh through 15%
of their monthly income for 36 months. The company has tripled its user base during the
past 10 months across 25 states of India. Practically, Hyderabad based edtech startup was
launched its business in April 2020. The startup uses next-generation interactive methods
like augmented reality, simulations, and 3D videos to teach. It focusses more on
conceptual learning and improves retention power of the students through video content,
hands on learning, experiential learning, live classes and Artificial Intelligence. Quizizz
provides solution in the form of gamification, quizzes and analytics to make learning as a
fun. The company has 65 million monthly users spread in around 150 countries across the
world. Skillmatics, another startup, design innovative educational products and games for
developing children’s core skills. It has sold around 3 million toys and games globally.
Textbook startup caters the needs of the students who make preparation for government
jobs. The preparation market for the government job is valued at $5 billion. The company
serves 90 million applicants each year and claim to improve exam score by 53% and
selection rate is 7% in the government job. It operates on a freemium model where 15% of
the content is available free on the platform and rest content is available on the
subscription fee of Rs 700.
Winuall provides platform for the tuitions teachers who go out of the business during the
pandemic. The company charge some amount of subscription fee from tutors and permit
them to use their platform to sell their services and courses on the platform. AskIITians
provides educational service solution to engineering aspirants across India. Board Infinity
provides career coaching platforms for students and working professionals. Career360
provides career decisions related aspect to the students based on their interest and skills.
CollgeDunia provides information about the colleges and competitive exams to the
students. It has a database of over 25,000 colleges with their reviews that helps the
students to make the right decision about choosing the college. Bambinos.live, Banagalore
based startup has learning solutions to the 4-15 years of children offered 40+ co-curricular
courses like creative writing and Bharatnatyam. The company launched Bhagwad Gita on
its platform having users present from countries like Japan, Canada and Korea. It has
more than 15,000 students enrolled in the platform. It explores the true potential of the
children on the basis of their interest (India Today, 2021). SP Robotics provides experiential
learning to students between the age of 7 and 17 to get acquainted with the use of latest
technology like Robotics, Coding, Drone Artificial Intelligence, Virtual Reality and
Internet on Things. It operates in 14 countries with 83 branches present across 27 cities in
India. It focuses on real time learning that guides every individual. Kyt, another company,
designed courses to support children between age group of 5-15 in creating interest and
making learning a fun experience. Qshala, another Bangalore based startup has making
learning possible through Quiz that helps to enhance life-skills and inculcate curiosity
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among children (India Today, 2021). Corporate Gurukul, Singapore based startup offer
experiential learning to provide internship and research programs for pre-university level
and university students in association with National University of Singapore and Nanyang
Technological University. The internship programs are in the areas of Artificial Intelligence,
Machine Learning, Entrepreneurship, Deep Learning, Community Leadership, Sustainable
Engineering, and Design Thinking (Higher Education Digest, 2021). Globus Infocom,
provides Education and Technology solution to the Indian Government and private sector.
The company is focussing on education technology, surveillance, digital signage and displays
(Higher Education Digest, 2021). UpGrade offers accredited courses and certificates on ECommerce, Big Data, and BFSI Basell III. Vedantu provides two-way interaction via
whiteboard, audio, and video for school curricula and making preparation for exams like IIT
JEE and NEET. It provides certified tutors from institutes like IIT Bombay, IIT Roorkee,
BITS Pilani, etc. It offers monthly and flexible hour-based pricing plans.
CONCLUSION
The future of the online learning cannot be predicted, all of sudden the tremendous growth of
the EdTech companies were visible due to meet the emergency demand of the technology
enabled resources. The closure of the schools and colleges compel the students and teachers to
come on a digital mode. Most of the schools and colleges shift to digital mode of learning for
enabling the continuity of education to the children. It provides an opportunity to the EdTech
companies to provide education through the digital mode. Most of the educational institutes
have a lack of budget facilities for affording the technology enabled resources for providing
education to the students. Similarly, some students from vulnerable sections have a lack of
resources in terms of hardware, software computer enabled products, gadgets and internet
connectivity. As a result, these above situations create the digital divide in the education
sector leads to polarization of education to only some section of the society. These situations
pose a serious threat to the online education sector across the globe. This problem can be
mitigated through the collaboration of government, educational institutes and private sector
companies. The combined effort of all the stakeholders involved in the education sector
require to do a systematic planning, investing and delivery online learning services.
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ABSTRACTS
The incessant depreciation of Nigeria Naira with adverse effect on production costs which
translated to cost push inflation has been attributed to the implementation of structural
adjustment program (SAP) in 1986, in addition to the volatile oil price and deeply rooted
political corruption. This study investigates the effect of inflation on Nigerian industrial
production. Annual time series data was collected from the Statistical Bulletin of the Central
Bank of Nigeria and the National Bureau of Statistics for the years 1987 to 2019. In the
analysis, the ARDL estimation approach was used. In both the short and long run, it was
discovered that inflation, interest rates, and foreign direct investment have no significant
impact on industrial production. Meanwhile, while exchange rate volatility has a significant
long-run positive effect on industrial production, it has no statistically significant effect in the
short run. It was suggested that the government implement policies to discourage importation
by imposing strict trade restrictions and partial bans on certain products in order to boost
demand for locally produced goods.
Keywords: Inflation, Economic growth, Exchange rate, Interest rate, Foreign direct
investment
Word Count: 171
1. Introduction
One of the macroeconomic goals which every government strives to achieve is the
maintenance of stable domestic price level. This goal is pursued in order to avoid cost of
inflation or deflation and the uncertainty that follows where there is price instability (Salam,
Salam & Feridun, 2006). Inflation is characterized by a fall in the value of the country’s
currency and a rise in her exchange rate with other nation’s currencies (Fatukasi, 2010). Most
economic scholars are of the view that inflation is strictly a monetary phenomenon. These
scholars argue that inflation occurs when the rate of growth of the money supply is higher
than the growth rate of the economy (Akcay, Alper & Ozmucur, 1996, Chimobi & Igwe,
2010). This is the conventional monetarist linkage from the creation of base money to
inflation when Central Banks issue money at a rate that exceeds the demand for cash balances
at the existing price level and the increased demand in the goods market pushes up the price
level as the public tries to get rid of its excess cash holdings (Bakare, Adesanya &
Bolaarinwa, 2014).
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Although high inflation is bad for an economy because of its adverse effect on economic
performance, zero inflation is equally harmful because it will lead to eventual stagnation of
the economy since its presence at a mild level is needed for economic growth (Hossain et al,
2012). High inflation rate has social and economic effect on the economy as a result of its
negative effect on price stability, savings and investment (Onoja, 2015). Inflation hurts the
economy in many ways. It creates problems for economic activities, for example, it
discourages investment and limits export, and it also creates problems for the economy in
terms of income distribution and erodes purchasing power. Real investment takes time to
produce the expected income, due to the time lag occasioned by the manufacturing process,
the investors then know that in periods of inflation, they will receive lesser value (that is,
weak naira) than they had invested in the project. This discourages investments. This situation
obviously brings about a fall in the standard of living of the people and creates severe
problems for the growth and development of the economy (Okonkwo & Chigbu, 2016)
Nigeria as a giant of Africa has for long been regarded as a nation blessed with abundant
human and material resources (Osesie, 2017). But after the discovery of crude oil in the late
1950s, the nation has shifted from its preeminent developing industrial production base to
crude oil production (Englama, et al. 2010). This has not only jeopardised its economic
activities but also aggravated the nation's level of unemployment (Okon & Osesie, 2017).
(Okon & Osesie, 2017). Its consequence on inflation in Nigeria is evident in that, the country
becomes unable to earn enough foreign exchange needed to meet her import bills. This throws
it into deficit in its balance of payments (Okonkwo & Chigbu, 2016). (Okonkwo & Chigbu,
2016). The overall price level has been very high because of direct and indirect price effects
of expensive imports of finished goods and intermediate inputs. The over-reliance on imports
has raised the domestic price level thereby forcing the domestic producers to increase their
prices since in the face of increase spending on expensive import. The trade in expensive
imports, expensive inputs and foreign competition also increases the cost of production and
hence inflation in Nigeria (Ramzan, Kalsoom & Zareen, 2013). (Ramzan, Kalsoom & Zareen,
2013). The government has over the years introduced several policies to counteract this
menace called inflation, but yet it has been on the rise, which means that despite the
government’s position to have minimal single digit inflation, it seems nothing has actually
been done (Egbulonu & Wobilor, 2016). (Egbulonu & Wobilor, 2016).
The inflation-growth linkage has been on the front burner of academic discourses. However,
the relations between inflation and growth have mostly been studied at an aggregate level and
the need to relate inflation to some specific activity sectors of an economy rather than from
the perspective of total growth have been largely ignored. The Nigerian economy is
comprised of various sectors whose activities contribute to the total annual gross domestic
product (GDP) (GDP). Most studies have assessed the relation between changes inflation and
the economy, but only few have attempted to disaggregate the economic components to
determine the specific effect of inflation on a specific priority sector of the economy. It is
argued that a study on the economy as a whole might not provide salient information on some
sectors of the economy, which could have aided in policy making. In addition, the effect of
macroeconomic instability, specifically the uncertainty in inflationary trend on the
development of Nigerian industrial sub-sector has not been fully addressed. Hence, this study
attempt in this discourse to address this knowledge gap by examining the link between
inflation and the industrial sector performance in Nigeria.
The aim of this study is to investigate the effect of inflation on industrial production in
Nigeria. The study's objectives are as follows:
• Analyze inflation and industrial production trends in Nigeria.
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• Determine the impact of inflation on Nigeria's industrial output.
• Examine the nature of the short- and long-term link between Nigerian inflation and
industrial output.
Nigerian policymakers have made it a point to keep inflation under control over the years.
Since the issue of inflation control is so pressing, policymakers are increasingly focusing on
inflation targeting. Given the industrial sector's importance, efforts are undertaken to assess
the impact of inflation on the sector's output in order to improve policymaking. The few
empirical studies that have looked at the relationship between inflation and industrial sector
output have come up with inconsistent results, which prompted the current study. The report
will be used as a tool and a guide in the creation of policies to alleviate the country's inflation
problem and promote industrial sector growth. The research is limited to the impact of
inflation on Nigerian industrial production. The research will span the years 1987 to 2019.
The time frame was chosen to encompass the period following the commencement of
Nigeria's Structural Adjustment Programme (SAP).
2.

Literature Review

2.1

Conceptual Issues

Inflation has been intrinsically linked to money, as captured by the often heard maxim
“inflation is too much money chasing too few goods”. Hamilton (2011) described inflation as
an economic situation where the increase in money supply is “faster” than the production of
goods and services in the same economy. In the view of Okonkwo and Chigbu (2016)
inflation is the rate at which general prices of goods and services rise persistently over a
period of time consequent upon continual rise in demand for goods and services relative to
shortages in the supply of the goods and services. In order words, inflation is the persistent
rise in the general price level over a period of time. Economic theories have divergent
opinions about the responsiveness of output growth to inflation. The aggregate supplyaggregate demand framework explains that there is a positive relationship between inflation
and output growth. In other words, when output increases, inflation also rises as well.
However, the distinct phenomenon of stagflation (persistent high inflation in addition to
unemployment and stagnant demand for goods and services in a country’s economy) came
into prominence in the 1970s and the validity of positive relationship earlier suggested was
questioned (Gokal & Hanif, 2004).
Furthermore, arriving at a common consensus seems very unlikely as findings reveals that the
nature of relation between output growth and inflation is country specific, and depends also
on the methodology used to determine such relation. The costs associated with high and
variable inflation have always been emphasized by economists, policymakers and financial
industry regulators. Despite the fact that there are evidence of substantial changes in the
nature of firms, industries and markets in recent times, these institutional developments have
not had significant impression on mainstream theories for inflation (Nitzan, 1990). When the
efficiency of an economy is undermined by inflation it brings about myriad of negative
externalities. Theoretically speaking, such inefficiencies are often observed when inflationary
tendencies make future profitability or returns on investment projects improbable. In this case,
investors might become conservative in their strategies, which eventually lead to decline in
investment and economic growth. Inflation may also weaken the international
competitiveness of a country, causing its exports to be relatively more expensive hence
decrease in demand for its goods and services overseas. In the event of dwindling demand for
exports, local industries would find it difficult to operate at optimal level and productivity will
obviously begin to fall - A problem that not only hurt the activity sectors of the economy but
may ultimately impact negatively on the balance of payment (Gokal & Hanif, 2004).
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On the other end, an industry is the classification that refers to a group of firms that are related
in terms of their primary business activities. In modern economies, there are dozens of
different industry classifications, which are typically grouped into larger categories called
sectors. Industrial Sector growth is associated with higher productivity growth and per capital
incomes, described as a “structural bonus” (Timmer & Szirmai, 2000). As the production of
the output of the economy increase as a result of mass production of goods and services with
the use of better utilization of technologies, materials and labour capabilities, there is
incidence of capital formation which invariably increases the economic performance of the
country; foreign investor are wooed into the economy and job opportunities are created which
in the long run reduces the rate of unemployment to the lowest minimum and also increase the
foreign earning of the country as a result of huge receipts from goods export abroad. The
provision of these basic amenities will in the long-run further open up the economy for
advancement and also improved the standard of living of the populace (Ayeyemi, 2013).
2.2

Theoretical Review

Milton Friedman proposed the monetarist theory of inflation, which is often known as the
quantity theory of money (QTM). Money supply, according to monetarists, is the most
important predictor of an economy's price level. A change in the amount of money available
in an economy will result in a direct and proportional change in the price level. The quantity
theory of money can be expressed as follows using Irving Fisher's equation of exchange:
PQ=MV
When and where:
M denotes the amount of money in circulation in a given economy,
V is money Circulation Velocity,
Q denotes the number of transactions, and
P stands for "general price level.
Inflation in an economy is caused by a change in the supply of money or the quantity of
money in circulation, which influences the price level but not the rate of development in the
economy, according to monetarists. They felt that the degree of inflation has a significant
impact on investments, exports, and capital accumulation, and thus on the long-term growth
rate of an economy. They focused on the long-run dynamics of an economy rather than the
short-run dynamics.
Adam Smith, the originator of classical economics, proposed a supply-side model of growth
in which he identified three major production factors: land, labor, and capital. He proposed a
production function in which output is a function of land, capital, and land, and is stated as:
Y=f (L, K, T)
Where: Y= Output, K= Capital, L= Labour, T= Land
Savings leads to investment, which leads to economic progress, according to Adam Smith. He
claims that increased output is due to increased investment, population expansion, land, and
overall productivity growth. According to Gokal and Hanif (2004), the relationship between
inflation and economic growth is negative since enterprises' profit levels are reduced and
savings are reduced due to increasing wage expenses. This hypothesis has been questioned
since it does not provide a direct explanation for inflation and the impact of taxes on profit
and output levels. Romer proposed the endogenous growth hypothesis, commonly known as
the New growth theory (1990). Economic growth is generated by components in the
production process, according to this hypothesis. In contrast to what the neo-classical theory
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predicts, the theory claims that technological advancement is endogenous. The endogenous
theory assumes that the marginal product of capital remains constant, whereas the neoclassical
theory assumes that capital diminishes with time. According to the endogenous theory, the
rate of return on capital, which includes both human and physical capital, is a fundamental
predictor of growth rate. According to Goodfriend and Macalum (1987), the rate of inflation
will cause a decrease in all capital and growth rates.
2.3 Empirical Studies
In the literature, previous empirical research on the relationship between inflation and
industrial production are widely recognised. The results of these studies are mixed, with
research finding no correlation, a negative correlation, and a positive correlation between
inflation and economic growth under various settings. Meanwhile, the vast majority of
empirical studies support a negative inflation-economic growth association, particularly when
inflation exceeds the ideal level. Sergii (2009) backs up the previous point, claiming that there
are theoretical justifications supporting a positive relationship between inflation and growth
for low inflation and a negative relationship for high inflation. As a result, the inflationgrowth relationship is non-linear, and there is an inflection point where the impact shifts from
positive to negative. According to Ifionu (2015), in addition to other initiatives, ensuring a
strong financial sector for efficient intermediation can help to attenuate inflationary effects.
Furthermore, when inflation is moderate, the results show the opposite, revealing a zerorelationship and a statistically positive relationship between inflation and economic growth.
Some studies, on the other hand, believe that inflation can cause growth, while others argue
that inflation is the cause of growth (Xiao, 2009).
This research identifies some empirical studies on inflation determinants. Gaomab (1988)
demonstrated the difference between short and long run price relationships using an
unrestricted autoregressive distributed lag (ARDL) model. Changes in the supply of goods
and services (consumption) in Namibia were found to be a significant determinant of
inflation. Canetti and Greene (1991) looked at the impact of monetary growth and exchange
rate changes on current and expected inflation rates. Gambia, Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra
Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Zaire, and Zambia are among the countries studied. The
Vector autoregression technique was used as the analysis tool. The study's findings show that
monetary dynamics control inflation in four countries, while exchange rate depreciation
controls inflation in three others. Kuijs (2002) estimated the long-run cointegrating
relationship for goods, labor, money, and foreign exchange markets in a study on monetary
transmission mechanisms and inflation in the Slovak Republic. Foreign prices, the exchange
rate, and wages all had a significant impact on inflation, but aggregate demand had only a
minor impact.
Odusanya and Atanda (2010) in Nigeria critically examined the dynamic and simultaneous
inter-relationship between inflation and its determinants from 1970 to 2007. The Augmented
Engle-Granger (AEG) method, as well as the cointegration test and error correction model,
were used. When transitioning from a high or moderate rate of inflation to a low rate of
inflation, the estimated result shows significant benefits. Bakare et al. (2015) looked at the
influence of inflation on Nigerian economic growth and development in another study.
Inflation had a favorable impact on economic growth, according to the findings. In his study,
Bayo (2013) looked at the factors that influenced inflation in Nigeria between 1981 and 2003.
Fiscal deficits, money supply, interest, and exchange rates all had a positive and significant
impact on Nigeria's inflation rate during the study period, indicating that the causes of
inflation are multi-faceted. In a similar vein, Mbutor (2014) examined the impact of Nigeria's
money supply on inflation. The impulse response function revealed that inflation and money
supply have a long-term positive relationship. The variance decomposition of inflation, on the
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other hand, revealed that GDP was the most significant driver to inflationary developments in
Nigeria, and that the money supply accounts for almost half of all price fluctuations. Inflation,
according to Umaru and Zubairu (2012), has a beneficial impact on economic growth by
increasing productivity, output, and total factor productivity. In contrast, Eze (2015) found
that inflation is inversely associated to economic growth in his research. Chude and Chude
(2015) used the OLS methodology to examine the link between inflation and economic
development in Nigeria from 2000 to 2009. The findings reveal that in Nigeria, there is a
strong link between inflation and economic growth, that the exchange rate has a beneficial
impact on economic growth, and that a high interest rate has a negative influence on growth.
While empirical evidence continues to support the inflation-growth nexus in Nigeria, there is
growing concern about the industrial sector's viability in the country.
3.

Methodology

The Solow growth model, which was later improved by Mankiw et al (1992) also known as
the "Augmented Solow growth model is commonly used in the empirical specification of
growth oriented models. Solow (1957) proposed that growth is caused by the accumulation of
physical capital and the increase of the labor force, as well as a "exogenous" element,
technological advancement, which makes physical capital and labor more productive (Udah,
2010). We abstract from the household sector, an important aspect of the original endogenous
growth model, in the simplified form provided in this study, in order to focus on concerns
surrounding industrial sector growth. The general role of endogenous production:
GDPPC = AkαL1–α

3.1

We assume symmetry across sectors for simplicity, so that each sector will use the same level
of capital and labour. Then, we have the aggregate production function as:
GDPPC = AKα Lβ

3.2

Where:
GDPPC = Real GDP per capita at time t
A = Total factor productivity
K = Capital stock
L = Labour.
For the purpose of this research work the above model specification will be adopted and build
upon, economic growth will be proxy by industrial sector productivity to examine the
performance of the implication of inflation rate on industrial sector in Nigeria.
3.1

Research Design

This study examined the effect of inflation on industrial production in Nigeria between 1987
and 2018. The study adapted the econometric models used in the study conducted by Chude
and Chude (2015) on the relationship between inflation and economic growth in Nigeria to
achieve the empirical results. The econometric model examines the relationship between the
variables involved in the model is specified thus;
INDGDP= F(INF, EXR, FDI, INTR)
Y = β0 + β1 INF + β2 EXR +β3FDI +β4 INTR + μ ---------- (1)
Where:
Y= INDGP= Industrial output growth rate
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INF = Inflation rate
EXR = Exchange rate
INTR = Interest rate
μ = Error term
A priori expectation: (β0 – β3> 0)
Secondary data was collected for the purpose of this research. The Statistical Bulletin of the
Central Bank of Nigeria (CBN) and the Nigeria Bureau of Statistics provide the source of the
annual time series data used. In terms of the expected sign, the a priori expectation describes
the mathematical relationship between and among the dependent variable and the explanatory
variables. The theoretical postulates in the study predict a negative association between
inflation, exchange rate, and economic growth, while a positive association between foreign
direct investment and economic growth is expected.
The model is estimated using the autoregressive distributed lag (ARDL) cointegration
methodology in this study. This model assumes that none of the variables are integrated of
I(2) and are instead integrated of either I(1) or I. (0). Using the Econometric View EViews
software application, the model was then simulated and the result was provided.
4.

Results and Discussion

4.1 Pre Estimation Results

The values of the skewness (S), kurtosis (K), and Jarque-Bera statistics measures of the OLS
residuals are shown in the descriptive statistics in Table 1 below. When the mean is equal to
the median, the series are normal distributions; when the mean is larger than the median, the
series are positively skewed; when the mean is less than the median, the series are negatively
skewed. The null hypothesis that a series is normally distributed is rejected at the 5% level if
the Jarque-Bera probability value is less than 0.05, but the null hypothesis cannot be rejected
if the Jarque-Bera probability value is larger than 0.05.
All of the variables are positively skewed because their mean values are bigger than the
median, with the exception of interest rate, which is negatively skewed since its mean value is
lower than the median. Because the Jarque-Bera probability value for industrial GDP, foreign
direct investment, and inflation is less than 5%, the null hypothesis that the series are
normally distributed is rejected; however, the null hypothesis of a normal distribution cannot
be rejected for the exchange rate and interest rate because their P-values are greater than 5%.
As a result, interest rate and exchange rate series are normally distributed, although industrial
GDP, foreign direct investment, and inflation are not.
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4.1.1: Descriptive Analysis
Table 1: Jaquebera Normality Test
Variables

INDGDP

INF

EXR

FDI

INTR

Mean

4169077.

20.10278

69.75812

317286.1

20.89444

Median

1162439.

12.35000

21.96860

101650.0

21.17000

Maximum

18402191

72.90000

193.2792

1360308.

36.09000

Minimum

20174.65

4.700000

0.540700

-404.1000

10.00000

Std. Dev.

5863600.

18.24073

66.59816

420146.3

6.066190

Skewness

1.389068

1.502171

0.269619

1.132460

0.029324

Kurtosis

3.498644

3.981173

1.358999

2.902268

3.001837

Jarque-Bera

11.95003

14.98315

4.475492

7.709116

0.005165

Probability

0.002541

0.000558

0.106699

0.021183

0.997421

Sum

1.50E+08

723.7000

2511.293

11422301

752.2000

Sum Sq. Dev.

1.20E+15

11645.35

155236.0

6.18E+12

1287.953

38

38

38

38

Observations
38
Source: Author, 2019
4.1.2 Correlation Matrix

The correlation test is conducted check for the existence of multicollinearity problem among
the variables in an econometric model. In line with Iyoha (2004) multicollinearity problem
exist in a model when the result of the correlation coefficient is above 0.95. The results of the
correlation analysis of the set of variables in the model are presented in Table 2. The table
shows that the correlation coefficients for the relationship among the independent variables
are below 0.85 indicating that there is no problem of multicollinearity among the independent
variables.
Table 2: Correlation Analysis Matrix
INDGDP

EXR

FDI

INTR

INDGDP

1

EXR

0.825354

1

FDI

0.864639

0.820039

1

INTR

0.112898

0.196322

0.058317

1

INF

-0.333682

-0.399252

-0.339930

0.179551

INF

1

Source: Author, 2019
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4.1.3. Unit root test

.

The choice of an appropriate lag is an important factor in autorregreisive models since too
many numbers of lags reduces the degree of freedom while too view lags affect the size the
test. A maximum number of 5 lag was used in the unit root and cointegration tests and in the
buond test, as suggested by Akaike information criterion (AIC). The study used both the
Phillips-Perron and the augumented Dickey-Fuller (ADF) unit root tests by to test for the
presence of the unit roots in the data.
Table 3: Unit root test results
Variables

ADF test (Prob)
Constant
0.6571

INF
EXR

0.0366**
0.9794
0.0000**
*

Level

INDGDP

FDI

First Diff

INTR
∆INDGD
P
∆INF
∆EXR
∆FDI
∆INTR
Source: Author, 2019

0.0149**
0.9615
0.0000**
*
0.0001**
*
0.0049**
*
0.0000**
*

Cons
&trend
0.9546
0.0306*
*
0.5067
0.0000*
**
0.0485*
*
1.0000
0.0001*
**
0.0006*
**
0.0226*
*
0.0000*
**

PP tests (Prob)
Constant
0.9811

Cons
&trend
0.8536

0.0456**
0.9794

0.1315
0.4925

0.6723

0.5484

0.0204**
0.0440**
0.0000***
0.0001***
0.0000***
0.0000***

Or
der

Stationa
ry at

I(0)

Level

I(0)

Level

I(0)

Level

I(1)

1st Diff

I(1)

1st Diff

I(1)

1st Diff

I(1)

1st Diff

I(1)

1st Diff

0.0528*
0.1836
0.0000***
0.0006***
0.0000***
0.0000***

***order of integration at 1%, **order of integration at 5% and *order of integration
at 10%
Result in table 3 using the Augmented Dicker Fuller test suggest that all the variables are
stationary at levels except for industrial GDP and exchange rate but at first difference it was
only industrial GDP is non-stationary. The Phillip Perron test gave a better result as it suggest
that it is only interest rate and inflation that were stationary at levels but all the variables were
stationary at first difference without trend. Based on the Phillip Perron result, it is evident that
all the variables are I(0) and I(1) but none of the variable is I(2). This supported the choice of
ARDL technique for the analysis.
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4.1.4 Cointegration Test
The hypotheses for the test are stated as follows:.
Table 4: Johansen Cointegration Test Results
Hypothes
is
Trace
Critical
Eigenval
Value
Null
ue
Λtrace
(0.05)
0.99999
2
0.99982
r≤1
9
0.49177
r≤2
3
0.14629
r≤3
1
0.03661
r≤4
7
Source: Author, 2019
r=0

638.8375 60.06141
286.3577 40.17493
26.16887 24.27596
5.864058 12.32090
1.119120 4.129906

Max-Eigen
Λmax
0.99999
2
0.99982
9
0.49177
3
0.14629
1
0.03661
7

Critical Value
(0.05)

Prob.**

352.4798

0.0001**

260.1888

0.0001**

20.30481

0.0205**

4.744938

0.5140

1.119120

0.3378

Note: r indicates the number of cointegrating vectors; Λmax denotes maximal eigenvalues and
Λtrace trace test statistics.
** Rejection of the null hyopothesis at 5% level.
The Johansen cointegration test reported in Table 4 indicate that the hypothesis of no
cointegration among the variables is rejected since P<0.05. From the result, there is at least
one cointegrating vector among the variables of interest using both maximal eigenvalues and
trace statistics. This confirms the existence of a long run relationship (cointegration) among
the variables in the model which are integrated of the same order I (1). This necessitate the
use of Error Correction Model (ECM) or ARDL modeling to account for the relationship both
in the short and long run and to determine speed of adjustment to long run equilibrium values
of the variables. In this study the ARDL technique is employ
4.1.5 Bound Testing
The bound testing is a prerequisite for the ARDL conducted to test for the existence of a long
run relationship among the variables using the F-test as the criterion. The result of the
computed F-value after each variable has been normalized in the ARDL-OLS regression
regressions are presented in Table 5. The F-test for the joint significance of the lagged level
variables was conducted using the Wald test. The 1% lower and upper bound critical values
are 3.74 and 5.06. The calculated F-value suggests the existence of long-run relationship
among the variables since the test statistics of 6.516 is above the upper bound critical value.
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Table 5: ARDL Bounds Test
99%

F-Statistics
6.515889

95%

90%

Lower

Upper

Lower

Upper

Lower

Upper

bound

bound

bound

bound

bound

bound

3.74

5.06

2.86

4.01

2.45

3.52

Source: Author, 2019.
4.2

Estimation Results

Figure 1: Trend in Industrial Production in Nigeria

Figure 2: Inflation in

Nigeria
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4.2.1 ARDL long-run Model
The result in Table 6 shows that exchange rate volatility exert a significant positive effect on
industrial production in Nigeria significant at 5% level.. The result also shows that inflation,
foreign direct investment and interest rate do not have a statistically significant long-run effect
on industrial production in Nigeria. The adjusted R-squared value of 0.997955 indicates that
about 99.7% of the changes in industrialization are explained by changes in the independent
variables. The regression model overall goodness of fit is statistically significant at 5%
following the F-statistics of 457.3909.
Table 6: ARDL long-run Model
Variables
C
INFL(-1)
EXR(-1)
FDI(-1)
INTR(-1)
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Coefficient
4.020524
0.002531
0.002943***
0.057769
0.005535

491

t-statics
4.054675
1.490621
3.507092
-0.506479
-0.099177

Prob.
0.0010
0.1568
0.0032
0.6199
0.9223

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Note. ***, **, and * denote the rejection of the null hypotheses at 1%, 5% and 10% levels of
significance.
Source: Author, 2019
4.2.2 ARDL short-run Model
The result in Table 7 shows that inflation, exchange rate volatility, foreign direct investment
and interest rate do not have a statistically significant short-run effect on industrial production
in Nigeria. The adjusted R-squared value of 0.993971 indicates that about 99% of the changes
in industrial production are explained by changes in the independent variables. The regression
model overall goodness of fit is statistically significant at 5% following the F-statistics of
210.8240.
Table 6: ARDL Short-run Model
Variables

Coefficient

t-statics

Prob.

C

1.272401

0.931912

0.3873

INFL

0.003378*

1.755776

0.0995

EXR

0.006934*

2.297006

0.0614

FDI

-0.016913

-0.224143

0.8301

INTR

0.000485

0.052199

0.9601

Note. ***, **, and * denote the rejection of the null hypotheses at 1%, 5% and 10% levels of
significance.
Source: Author, 2019
5.

Discussion, Conclusion and Recommendations

5.1

Discussion

The findings of the study demonstrated that in the long run, exchange rate volatility had a
significant positive impact on Nigerian industrial production. Inflation, foreign direct
investment, and interest rates do not have a statistically significant long-run effect on
industrial production in Nigeria, according to the findings. This means that, in the long run,
Naira exchange rate adds positively to the rate of industrial production. This conclusion
supported Ilechukwu and Nwokoye's (2015) findings using the ordinary least square
methodology on the effects of exchange rate stability on Nigerian industry production. On the
impacts of currency rate changes on Nigeria's manufacturing sector, Enekwe, Ordu, and
Nwoha (2013) found the same beneficial effect of exchange rate volatility. By looking at the
influence of currency rate deregulation on industrial performance in Nigeria, Simon-Oke and
Aribisala (2010) found evidence indicating a positive relationship between exchange rate
volatility and industrial sector growth.
The result also shows that, in the short run, exchange rate volatility, foreign direct investment,
interest rates, and inflation have no statistically significant impact on industrial sector
productivity in Nigeria. Inflation, interest rate, and exchange rate volatility had no effect on
industrial production in Nigeria in the short run. The lack of impact of inflation on industrial
production could be attributed to government policies aimed at reducing the negative impact
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of inflation on industry. This result, however, contradicted Abdallah (2016)'s conclusions on
the impact of exchange rate volatility on Ghana's manufacturing sector performance. The
empirical results show that there is both a short run association between exchange rate and
manufacturing sector performance, utilizing time series data from 1986 to 2013 and the
autoregressive distributed lag (ARDL) methodology.
5.2 Conclusion and Recommendations
In addition to the volatile oil price and a deep level of political corruption, the implementation
of the structural adjustment program (SAP) in 1986 resulted in the incessant depreciation of
the Naira exchange rate in the foreign exchange market, resulting in increased production
costs and cost push inflation. The impact of inflation on Nigerian industrial production is
investigated in this study. This research used data from the Statistical Bulletin of the Central
Bank of Nigeria and the National Bureau of Statistics from 1987 to 2017. The analysis was
carried out using the ARDL estimation approach. It was found that, inflation, interest rates,
and foreign direct investment do not have a significant impact on industrial production in the
short or long run. Meanwhile, whereas exchange rate volatility has a significant long-term
beneficial influence on industrial production, it has no statistically significant influence in the
short run.
According to the study, inflation in Nigeria has no major impact on industrial production.
Meanwhile, only in the long run has exchange been demonstrated to have a considerable
positive influence on industrial production. This means that when the Naira appreciates,
industrial production increases, whereas when the Naira depreciates, industrial production
decreases in Nigeria. According to the report, the government should implement policies that
discourage importation by imposing tight trade restrictions and partial bans on certain
products in order to promote demand for locally produced items. Furthermore, in order to
reduce the erratic tendency in inflation, the government should diversify its sources of fiscal
deficit financing so that revenue from oil is not solely relied upon to fund the budget.
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RESUME
For the research, the structure of production for the manufacture of customized capsule
collections was revealed. Based on the information revealed, a conceptual model of the
method for designing customized capsule collections in the conditions of mass production has
been composed.
ANNOTATION
In order to develop a method for the development of customized capsule collections in the
conditions of mass production, a conceptual model is proposed that solves the information
problem for the design and technological problems of developing methods for the
development of customized capsule collections.
KEYWORDS: Conceptual model, design, technology, garments.
INTRODUCTION
The modern market for goods is overflowing with a huge number of almost identical
products. Choosing products on online and offline platforms, the consumer is guided by the
available dimensional grid and the range of products available. But, as the results of social
studies aimed at studying consumer demand show, the modern consumer is interested in
buying goods made individually for him - this emphasizes his status, significance and desire
not to be like everyone else. Therefore, one of the important directions in the production of
clothing is the production of customized products targeted at the end user [1].
RESULTS OF THE REASERCH
One of the important directions in the production of clothing is the production of customized
and personalized products aimed at the end consumer. The results of research on the design of
personalized clothing are presented in the work [2, Getmantseva V.V. 2020]. The authors
proposed a concept of the process of designing customized capsule collections in the
conditions of mass production, which includes the following components:
Stage 1. Formation of the sketch series of the collection;
Stage 2. Obtaining dimensional characteristics. Visual presentation of the collection;
Stage 3. Development of design documentation and manufacture of products,
acceptance by the customer (Figure 1).
A distinctive feature of this concept is the inclusion of a dialogue with the customer in the
design scheme on an ongoing basis. For example, the definition and formation of the color
gamut of the collection, the definition and formation of collection products, confirmation of
the visual representation on mannequins in 3D format, the formation of a 3D mannequin for
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an individual figure, making adjustments to the collection products, is carried out in the
process of dialogue with a specific consumer of the goods, after the manufacture of samples
occurs fitting and confirmation of the result. An important detail is the possibility of finalizing
the finished product, which is not offered by any existing company. This concept of the
process of designing customized capsule collections allows the most accurate selection of
products in the collection in accordance with the individual preferences of the customer,
which will significantly increase product satisfaction.
To implement the proposed concept of the design process for customized capsule collections,
the authors propose to actively use such an information resource as the Database System, due
to which a constant replenishment of individual model structures, dummies, elements of
product solutions based on consumer preferences can be provided, which helps to simplify the
work of the designer , expanding the client base.
The use of Database Systems in the process of designing customized capsule collections will
allow, when designing a product, to formalize a logical connection between the characteristics
of the designed product and the anthropomorphological features of the figure and personal
preferences of the consumer.
The Database system is proposed to be structured in the form of information blocks necessary
to justify and determine the sequence of the stages and objects of design and manufacture of
products.
The organization of information at all stages will be carried out through structured databases
(DB). For example, the database of models contains basic designs, selection of assortment,
selection of materials, selection of colors and selection of structural and decorative elements
(Figure 2).
The collection and systematization of data included in the database is carried out on the basis
of studying already existing information, the results of a survey of respondents interested in
purchasing children's clothing. The research results were reported at the All-Russian
Scientific and Practical Conference "DISK 2020" A.N. Kosygin [3, Kopylova M.D., 2020].
The organization of the relationship between information stored at individual stages is
organized on the basis of empirical material. For example, the choice of a silhouette solution
according to the sketch is directly related to the choice of the basic structure from the
Database, focusing on the increments for free fitting.
The introduction of the proposed concept into the structure of the design process for
customized capsule collections in the conditions of mass production will
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Stage 1. Formation of the sketch
series of the collection
Stage 2. Receiving the RP, visual
presentation of the collection
Stage 3. Development of DED and manufacture of
products. Customer acceptance

Choice of materials
Specification of the assortment
Fashion trend analysis
Selection of models by assortment

DB of basic constructions
BC for shoulder and waist
clothing
Model DB

Selection of BC from the Database in
accordance with the increase

DB of basic constructions
Model DB

Selection from assortment groups.
Formation of the capsule collection.
Model selection
Definition and formation of the color
scheme of the collection
Creation of a visual representation of
the collection on 3D mannequins.
Selection of ready DA

Entering DA ind. Cons.

Shape scan
Selection from DB 3D
mannequin type. fig

Entering DA
вручную
Formation of 3D
mannequin on ind.fig.

Correction of items in the collection.
According to individual DA
Creation of a visual representation of the
collection on 3D mannequins.

Capsule collection models
Color guides, Pantone
Collection colors
Color scheme of constr. decorative elements
DB of mannequins
DB of dimensional
attributes
Mannequin database
replenishment
DB of model constructions
MС DB replenishment
Mannequin database
replenishment

Collection approval. Submitting sketches to the
designer
DB of basic constructions
Development / adjustment of MC products
according to the specified sketches and individual
measurements of the customer
Approval of ready-made patterns for launching
into production
Development of technological documentation for
the capsule collection
Production of samples of collection products

Database replenishment
with refined constructions
Replenishment of the
database with patterns
Replenishment of the DB
with techn. documеntation
DB of technological
documentation

Obtaining samples of collection items
Dialogue with the customer. Transfer of products
from the capsule collection.
Fitting.Подтверждение результата
Return and revision if necessary

Database

Figure 1 - Conceptual concept of the method for designing customized capsule collections
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significantly reduce the balance of goods in the sales market and increase the level of
targeting of products in the market of light industry goods [3].
Structural Database Model
Shoulder Products Directory
BC
Handbook of waist products

Selection of assortment

Model DB
By appointment

Choice of materials
By characteristics
By tone
Choice of colors
By saturation

The choice of structural
and decorative elements
Figure 2 - Structural model of the Database
CONCLUSION
Based on an in-depth analysis of the children's customized products market, a new concept of
the collection design process based on a dialogue with the user is proposed. The concept
informally relies on a knowledge system, i.e. information received from the customer,
structured and systematized in the form of a database of recommended solutions. The next
stage of work is the development of database structures and filling them with information
material. One of their optimal means for conducting dialogues with a customer is the use of a
virtual environment and virtual mannequins. The creation and use of individual mannequins
in 3D editors will help to significantly reduce the number of fittings, achieving an ideal result,
the consumer also evaluates from the outside how the product is visually represented on his
figure and has the opportunity to make additional adjustments to the appearance, structural
and decorative details - shape, size, color and other options. Working with baby mannequins
is also the subject of further research.
The research was carried out as part of the Ph.D. thesis on the topic: "Development of a
method for designing customized capsule collections in a mass production environment."
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ABSTRACT
Science instructors often need to communicate with students and rely on technology such as
email to do so. We explored Canadian undergraduate students’ use of email and identified
several issues that may help instructors to better understand contemporary students. We found
that students often possess multiple accounts to manage email, such that one account may be
for academic communication, one for personal use, and another for matters related to
employment. In general, students have an aversion to spam, such that they will use ‘whitelists
and filtering mechanisms that potentially compromise the probability of fully receiving their
email. However, they expressed little concern if they failed to receive a message, unless it was
a response to a communication that they initiated. We also identified dissatisfaction with
delayed responses that could be attributed to students having become accustomed to almost
instantaneous communication using messaging software. As email is frequently sent and
received from a mobile phone, we have observed that messages have decreased in length and
are more like text (i.e., SMS) messages. We address these findings within the context of
academic communication with the hope of facilitating better understanding, within academic
settings, between science instructors and students.

Keywords: communication, email, spam, messages, facilitation

1. INTRODUCTION
Considering that the average undergraduate student is approximately 21 years old, today’s
students have had widely accessible Internet access for their entire lives. For example,
students in Nova Scotia, where our study was performed, may have had dialup Internet access
since 1992 (CA*Net Institute, 2001), which is about 8 years before they were born.
Consequently, they can be considered as more representative of future students than were
previous students that grew up without consistent Internet access. In response to their
expectations, universities provide Internet accessibility in locations such as laboratories and
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classrooms, as well as more student life-oriented areas including dormitories, cafeterias, and
student lounges. Increased accessibility, both on and off campus, along with greater student
comfort and familiarity with technology, has led to more science courses that require Internet
use. In fact, with the advent of online course delivery, students are no longer required to have
a physical presence on campus, except for labs where students must still engage in hands-on
exercises and skill developmen. Thus, for the vast majority of students in post-secondary
education, the Internet is a highly important aspect of academic life that is considered to be
extremely helpful to their university learning experiences (Elmer, 2007; Lanthier &
Windham, 2004). With online delivery now being used to combat Covid-19 related concerns
at many institutions, understanding students’ online behaviors in extremely important for
science instructors.
Therefore, we sought to investigate the activities of current university students with the belief
that such knowledge maybe beneficial to science instructors by revealing student behaviours
and expectations. A second motivation was to address the dearth of information on Canadian
students’ communication behaviors, as we were unable to find any published work on this
topic. In particular, we examine students’ email behavior, as email is one of the oldest and
most commonly used Internet applications. The Canadian Internet Usage Survey (Statistics
Canada, 2019) reports that 91.3% of Canadian adults (i.e., individuals aged 15 or older)
access the Internet and 93.6% of these users sent and received email. Furthermore, with
almost all students’ now having ‘smart phones,’ which are basically a pocket-sized networked
computing device, their Internet use may differ from those reported prior to the ubiquitous
presence of mobile devices (e.g., Robinson, 1994; Hassini, 2006).
While previous research has attempted to document the Internet activities of adults within the
general population, only a few (e.g., Odell, Korgen, Schumacher, & Delucchi, 2000;
Danielewicz-Betz, 2013) have examined college or university students. For the purposes of
informing science instructors of students’ behavior, it is critical that students be examined
because their behaviors are not identical to those of the general population. This difference is
well documented in older studies; for example, a study by Birdsell, Muzzio, Krane, and
Cottreau (1998) showed that 53% of those with a baccalaureate degree, or higher, performed
online activities, versus only 19% of those with a high school education, or less. Other studies
have indicated that college students are online more than the general population. Taylor
(1999) reports 85% of college students, versus 56% of American adults, use the Internet.
University education is a clear predictor of Internet use (Statistics Canada, 2019), as 98.1% of

www.istanbulkongresi.org

501

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Canadians with an undergraduate degree will use the Internet, as opposed to 81.7% of adults
who had a high school education or less.
Previous research also suggests that university students find emailing their professors
extremely valuable. Frey, Yankelov, and Faul (2003) asked students to rank the usefulness
and perceived value of a variety of Internet related tasks in relation to a course they were
completing. These tasks included: emailing the instructor, checking online posted grades,
determining the availability of email addresses for other students, submitting assignments,
retrieving the syllabus, accessing lectures notes, and participating in online discussion groups.
The most valuable and most performed task was emailing the instructor. This finding clearly
indicates that students rely upon email for communicating with their course instructors. While
Statistics Canada no longer tracks the use of the Internet for education, a previous survey
(Statistics Canada, 2006) reported that 21.5% of Internet use for educational purposes was to
communicate with instructors or peers, and 24.4% of use was for communicating with
administration, registering, or obtaining marks.
The use of the Internet is potentially affected by a myriad of variables, one of which is sex.
While men dominated Internet use in the mid-1990s, this dominance has largely disappeared,
and as of 2005, Statistics Canada (2019) reported that 92.2% of Canadian men and 90.5% of
women, aged 15 or higher, access the Internet. Likewise, in the USA, as of April 2021, 94%
of men and 93% of women use the Internet (Johnson, 2021). However, there are still sex
differences in Internet behavior, in terms of time spent online, when engaged in specific
activities including the use of email. These findings are dated, but there is a significant
absence of more recent studies regarding what the sexes do online. The most informative one
seems to be from The Pew Internet and American Life Project (2005) which revealed that
women, compared to men, tend to spend less time on the Internet, go online less frequently,
and use the Internet more for communication and maintaining contacts. Men tend to use the
Internet more for playing games online, viewing sexually explicit material, and reading news,
while women tend to use it to communicate with friends and family, even when access to the
Internet is equivalent (Odell, et al., 2000; Sherman et al., 2000). While social media and other
technologies (e.g., texting using SMS on a mobile phone) are replacing email for many
purposes, Boneva, Kraut and Frohlich (2001; but see Joiner et al., 2005) suggested that
women tend to use email to maintain relationships with friends and family members, in spite
of the fact that men have generally been found to feel more competent in using computer
technology and the Internet (Schumacher & Morahan-Martin, 2001; Sherman et al., 2000). In
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fact, women specifically use email to keep in touch with those who are far away and find
email contact with friends and family to be fulfilling (Boneva, et al., 2001). This sex
difference, such that women tend to prefer using the Internet for communication and men tend
to prefer it for information searching and entertainment, has been found among various age
groups and cross-culturally (see Joiner et al., 2005 for a comprehensive review). As Sherman
et al. (2000) state, these sex differences are of particular interest since they have been
observed among college students who have equal access to the Internet and who have similar
educational histories. For science instructors, knowing that their students go online to engage
in sex-specific activities might be of note because online laboratory assignments that rely on
communication may be more appealing to women than men, for example. Likewise, searching
for obscure facts for a bonus point in a science class might appeal more to men than women.
Interpersonal communication, whether it be by email, computer–based instant messaging
(IM), or other applications (e.g., social media) is the dominant use of the Internet (Boneva et
al., 2001). In terms of email, Lanthier and Windham (2004) document that students self-report
spending an average of approximately three hours per week on email, or about 43% of an
average of seven hours per week online. Joiner et al. (2005) showed that students self-report
using email about once a day. It is interesting that Joiner et al. (2005) did not report a sex
difference, as earlier work by Boneva, et al. (2001), showed that female university students
self-report using email 24 minutes (SD = 37.49 minutes) on an average weekday, which
significantly differs to men at 16 minutes (SD = 23.89). These differences are not only seen
among students; a study of US office employees revealed that women spend 24% more time
checking email on average during a weekday than men, which amounts to 6 hours a day
compared to 5 hours (Roepe, 2017). Further, although women are checking their email more
than men, they feel like they are not checking it enough.
People’s use of email has evolved over time. Initially it was used primarily as a means for
brief communications, then for more elaborate communications with attached documents that
were first opened with confidence but now with suspicion (Licari, 2005). Email is now often
viewed as a procrastination tool in the office setting to avoid more challenging tasks that
demand attention and focus (Roepe, 2017), with less focus on immediate communication as
compared to other tools. Recently, other communication technologies, namely instant
messaging (IM), have seemingly grown in popularity for communication, particularly among
students. Gross, Juvonen and Gable (2002) suggest that IM has become the primary online
activity of middle school students. However, as Frey et al. (2003) state, it has become
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exceedingly difficult to locate a university instructor who does not use email to communicate
with students. Instructors are turning to the Internet to facilitate their strategies for delivering
content and promoting instructor-student, as well as student-student, interactions. Although
some instructors are using a wide variety of Internet tools in the hopes of promoting active
learning and student engagement with course material, interacting with an instructor by email
remains highly important for students.
Frey et al. (2003) examined first year social work students and found that all 253 students
had exposure to their professors by email, and that it was the most frequently used
communication strategy. It was also the most highly valued communication strategy.
Although 93% of the students in their study had other students’ email addresses available to
them, students ranked this form of communication very low in terms of value, indicating that
there is a substantial difference in perceived value when communicating with a professor
versus peers by email. Thus, Frey et al. concluded that email is an effective method of online
interaction between professors and students, from the student’s perspective. Those involved
with maintaining an educational institution’s email system recognize the great importance of
email among the students and instructors. Diedreich and Colvin (2004) document their
management of a small university’s (student enrollment 2300, faculty 800) email migration
and conclude that email is the primary form of communication for university campuses and is
one of the most critical computer applications.
Given their age, the majority of current undergraduates have been raised in a world with the
Internet and email, and tend to view it as having always existed, while expecting wide-spread,
reliable accessibility. This view is in contrast to one that might be held by an older generation
who may instead consider the Internet as a relatively new media that is constantly evolving.
The majority of university instructors will likely have this perspective because at best, they
completed their university education after email became popular. Thus, there is a potential
incongruency in the way email, as well as the Internet more generally, is viewed by
instructors and students.
These disparate views between students and instructors lead to interesting hypotheses. For
example, there is a potential for different attitudes towards email access. A university science
instructor may believe that all students will respond to email, have ready access to email, and
will check email at least a few times throughout the day. This belief may be caused by the fact
that in Canadian universities every student is automatically given a computer account they can
use until graduation. This situation can be problematic, as instructors might send email to a
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student using her or his university account and not receive a response because the student
does not use this account. Further, a science instructor might send an update about an
upcoming lab and think that the students will check their email before attending in order to
prepare, only to realize that students check their emails infrequently.
It is important to note that there exist three different types of email accounts (Utz, 2004);
institutional (e.g., university), commercial (e.g., provided by one’s Internet service provider)
and free email – ‘freemail’ (e.g., hotmail, gmail). Although there are benefits associated with
receiving institutional accounts (e.g., institutional exclusivity) students might negatively
perceive the advertisement of their real name or university affiliation in their address. For
example, mlfisher@smu.ca advertises the second author’s name and affiliation – ‘SMU’ or
more fully, Saint Mary’s University. Note that we use the terms ‘account’ and ‘address’
interchangeably based on the assumption that users tend to have only one address per account.
In contrast, when presented with an array of free, potentially anonymous, email accounts,
students may prefer these addresses instead. Instructors may expect students to rely on their
university addresses, particularly since all email addresses were formerly institutional
accounts, and historically indicated status resulting from exclusivity (Donath, 1999). As Utz
(2004) discusses, addresses from the later arriving commercial providers were considered
lower in status than institutional addresses, and freemail potentially even lower in status.
Thus, users who have been on the Internet for longer are sensitive towards status given by an
email address. Instructors might still maintain this belief, but in contrast, students might rely
upon other addresses and not the ones provided by the university. There might be resistance to
being assigned an automatic institutional address, whereas commercial or freemail addresses
may be self-selected, even to the extent that they become unprofessional (i.e., provocative,
sexual).
Past research (Utz, 2004) shows that the majority of people have more than one email address,
particularly if they are concerned with privacy or expect to receive unsolicited ‘junk’ mail.
Utz reported people have an average of 6 accounts (SD = 10, indicating high variability).
Thus, students are relying on accounts that are not affiliated with their universities, potentially
due to privacy concerns. People also tend to keep distinct addresses for each of their life roles;
for example, using a professional email address for professional activities and maintaining a
personal address for family and friends (Gross, 2004). Furthermore, as Gross (2004) suggests,
multiple email accounts allow an individual to focus on the tasks associated with each account
without being interrupted and hence decreasing the likelihood of making errors. As well, there
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may be technical restrictions with some accounts (e.g., space limitations), causing individuals
to require more than one account (Gross, 2004). In any case, regardless of how many
addresses a person may report, they tend to regularly check no more than three distinct
addresses (Gross, 2004). In this article, we explore how many accounts students have, which
one they tend to use as their ‘primary’ account, and for what purposes they maintain multiple
addresses.
Another interesting situation involves lost (i.e., unreceived) email. Science instructors who are
used to receiving telephone calls or traditional paper communications may view email as
something that should be carefully attended to, dealt with in a professional tone, and filed for
later reference. Hence, a misplaced or unreceived email may be a cause for concern,
particularly given that the email may come from a colleague, high level administrator, grant
agency, or other potentially important source. However, if students view it as a social
medium, where messages have lower economic, career, or academic impact, they might be
more casual about lost email.
Junk mail, also known as ‘spam’ and used for commercial or criminal activities (e.g.,
‘phishing’), is widely considered to be a major concern for the continuance of email as a tool
for communication. Depending on the source, spam is thought to account for approximately
73% (Metz, 2005) to 80% (Townley & Parsell, 2005) of all email sent. This percentage has
increased over time and is much higher than when email was first introduced. Thus, users who
have observed the increase in spam (i.e., university instructors) will likely have different
perspectives and methods for dealing with it than will email users (i.e., students) for whom it
has always been present.
Email is an important communication tool for science instructors, yet there is little literature
to provide guidance to instructors in terms of what they should expect from students’ email
communication. Next, we examine the email behavior of 62 undergraduate students to attain
an overall description of their email use with respect to how often they use email, who the
correspond with, how they view lost email, and what behaviors they perform to manage spam.

2. METHOD
2.1 Participants
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Our sample consisted of 30 men (age, in years M = 21.73, SD = 4.49) and 32 women (M =
20.94, SD = 4.47). All participants were undergraduate students and had 15 different majors
of study (5 were undeclared) with a mean of 2.40 years of university education. In return for
their assistance, they received a credit towards an undergraduate course in psychology at Saint
Mary’s University, which is a publicly funded institution (see Odell et al., 2000, for a
discussion of the differences between private and public universities).
2.2 Procedure
In order to obtain a full background on students’ email habits, we opted to rely upon both
qualitative and quantitative analysis. Thus, we created an open-ended survey asking students
to respond to a variety of questions regarding their email accounts, how they filter their email
to avoid spam, and their thoughts about lost email. The quantitative aspect of the survey dealt
with students’ frequency in checking email, where they use a computer, and how often they
send and receive email. The exact wording of the questions is provided below, integrated with
the results to improve clarity. Participants completed the surveys in a private laboratory on an
individual basis.
2.3 Results
We used a Likert-type scale to ask, “How often do you use a computer on a weekly basis”
with the anchor points 1 (less than once a week) and 7 (many times a day), yielding a mean of
6.60 (SD = 0.88). Similarly, we asked, “How often do you check or use email?” with the same
scale, resulting in a mean of 5.85 (SD = 1.29). Participants were then asked, “Compared to
people you know that are close to your age, how do you rate your frequency of using email”
and with the same group, “how do you rate your ability to use email?” with the anchors 1
(extremely poor) and 7 (extremely good). The results showed a mean of 5.56 (SD = 1.33) for
the former, and 6.08 (SD = 1.23) for the latter, with no significant difference by sex
(independent samples t(60) = .202, p > .05; t(60) = .09, p > .05).
When asked, “How much time, on average, do you spend emailing per day?” students
indicated an average of 34.95 minutes per day (SD = 33.07). Presented with the question,
“How many emails (excluding spam) do you (approximately) receive and send per day,”
students revealed a considerable variance in their behavior, with the vast majority sending far
less email than they receive. Participants reported sending from 0 to 10 email messages per
day (M = 2.10, SD = 1.88) and receiving between 1 and 50 email messages (M = 6.03, SD =
7.51). There was no sex difference in the number of emails sent (women: M = 2.03, SD =
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2.12, men: M = 2.18, SD = 1.62; t(60) = 0.31, p > .05). Men (M = 7.77, SD = 10.33) reported
receiving more emails, albeit not significantly so, than women (M = 4.41, SD = 2.34), t(60) =
1.79, p =.07. All participants accessed email from their home.
When asked, “With which service provider is your primarily email account?” 85.5% indicated
a freemail account, 4.8% indicated the provided Saint Mary’s University account, and 1.6%
some other service. For the question, “Do you have multiple email accounts; if so, how many,
with what service providers, and why?” 49 of the students documented using more than one
account (meaning that 13 reported only using one account), with the range being 1 to 8 (M =
2.77, SD = 1.66) email accounts. Similar to Joiner et al. (2005), who found no sex difference
among students in having a personal, non-university email address, there was no sex
difference in the number of email accounts, t(59) = 0.43, p > .05. Not counting the declared,
primary address, these accounts were with Saint Mary’s University (48.4%), freemail
(69.4%), and other (17.7%). Of those who had multiple accounts, the qualitative findings
indicate that 70% of students use them to organize messages, similar to the way that folders
are intended to be used. For example, family is given one address, work-place friends a
different address, and school friends yet another address. In fact, 64% of students replied that
they use multiple accounts to separate their university careers from their personal life, and an
additional 6% replied that they use a specific account to interact with specific people. Some
participants (15%) stated that they have multiple accounts simply because another account
was given to them; in all cases these were students who identified their university account as
their secondary account. Furthermore, one student replied that she or he liked having a
specific alias, one reported wanting to have a “backup” address in case of connectivity issues,
and three needed a second account to address storage issues. One student did not provide any
explanation.
When asked, “Do you think that there should be some sort of legislation to stop junk email?”
19 replied yes, 40 replied no, and 3 were undecided. The arguments of those who did not
agree that there should be legislation centered on the idea that it is easy to delete or filter,
impossible to stop, and one just has to expect it to happen. As one participant aptly put it,
“Junk email is just something that exists like junk mail or ads on TV. You just have to live
with it.” This comment characterises the attitude of 64.5% of the participants.
Even though these attitudes demonstrate a moderate acceptance of junk email, the students
also revealed that they were quite adept at dealing with it. When asked, “Do you filter your

www.istanbulkongresi.org

508

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

own email to cut back on spam? If so, how?” 44 replied in the affirmative; of this total, 29
replied they use a “whitelist” to specify from whom the account can receive email.
It is also possible that students are apathetic towards junk email because they do not manually
sort it on a daily basis. The majority of students (69%) use the filtering of their freemail
service provider (an increase over the 37% reported by Fallows, 2004), but some (27%) were
unaware of whether any filtering took place. Most (80%) believe that filters are easy to use
and are automatically applied when creating an account. Three students believe that their
freemail accounts allow them to decide the level of the filtering. Whether they understand that
the level of the filtering is directly related to the potential for lost email is unknown, but two
students indicated that they do not allow any filtering of their email because they are
concerned with missing email.
When asked, “Have you misplaced or lost email because of filtering? If yes, how often does it
happen?” we found that students lose an estimated 1 to 116 messages per year (M = 28.38, SD
= 37.61). We further inquired, “How important is this problem to you” on a 1 (unimportant)
to 7 (important) scale (4 being neutral), the mean rating was 4.2 (SD = 1.6). That is, our
participants lose about 2 messages a month and are ambivalent to the fact. Only 9 students
responded “yes” when asked, “Would you stop filtering your email to avoid this problem?”

3. DISCUSSION
Although Canadian universities provide students with email accounts, our results show that
many students do not use these accounts. We have at least three explanations for this
behavior. First, almost all students likely had an email account prior to enrolling in university
and were unwilling to expend the effort of switching to the university address for the fouryear period of their undergraduate degree. We posit that students fully expect to continue
using email after graduation and do not wish to establish a temporary email identity. They
appear to be content with their freemail accounts, but we contend that they will likely switch
providers if their service is limited or restricted. Second, many are potentially unhappy with
imposed university storage quotas and message size limits. Students tend to be highly adept at
using email to share photographs, music, and other multimedia assets, and informal
conversations during the debriefing revealed that many students consider the university quota
as insufficient to reliably perform this activity.
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Furthermore, students do not like to have their alias (i.e., username) assigned to them and
prefer to select their own, which some universities, such as Saint Mary’s, do not permit. In
contrast, freemail accounts allow users to select their own aliases and thus, to create an
identity that is visible to the world. That is, as Gross (2004) states, people can create identities
where the alias has little in common with their real name. Comments during debriefing
indicated very clearly that students are aware of the anonymity that is available and
sometimes desire this anonymity. Furthermore, self-selection permits the creation of an
identity that matches the purpose of the account. Related to this, students might be avoiding
their university accounts when they want to remain anonymous, and hence, use a freemail
account for this purpose (Utz, 2004). Alternatively, when aliases are randomly generated, as
they are at Dalhousie University, students anecdotally mentioned that they avoid using these
accounts because the recipients of their email can not easily identify them. In general, it is
likely that students wish to select their own alias because they have personal criteria that
assigned aliases do not satisfy.
Thus, educational institutions, if they wish their services to be used, should permit users to
select their own username, provide copious amounts of easily accessed storage space and
ensure that this space, and the account, is reliably accessible potentially for the remainder of
the user’s life. Today’s users recognize that alternatives exist and are quick to use these
alternatives if they encounter problems with their current service. These findings and
implications are relevant to science instructors because students do not rely on institutional
email addresses. Thus, automated class email lists will be ineffective; consequently, we
suggest instructors ask students which address they want to use to be contacted. Further,
instructors, especially those with time-sensitive lab bookings and equipment, may want to
establish protocols early in the semester with students in order to ensure efficient
communication.
The widespread use of IM and messaging software (e.g., Slack, Discord, WhatsApp) suggests
that users enjoy the immediate response that IM generates; IM is the best medium when time
is a critical factor (Quan-Haase, Cothrel, & Wellman, 2005). It is not as interruptive as a
telephone call, which demands a reply, as respondents can reply to a text at their convenience.
Additionally, some tools, such as Microsoft Teams or Discord, permit users to identify when
their communication partners are online. Although this knowledge can be useful, it may also
hinder communication when students do not want their instructors to know their status.
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We are not advising instructors to use IM in the hopes of establishing and maintaining contact
with students. Wymer (2006), after learning that students seemed to prefer IM when
communicating with friends, decided to attempt this transition and found that the students
were very reluctant to follow suit. Over the course of the semester, during which time she was
available for two hours per week on IM, as well as during her regular office hours, only 7 of
the 72 students contacted her by IM, and only four did so more than once. One should
compare these values to her report of approximately two-thirds visiting in person during her
office hours, and email messages that were simply too numerous to count. She speculates, and
we agree, that students want to “keep their personal and professional modes of
communication separate.” From an instructor’s view, the move to IM was plagued with
issues, such as the constant possibility of distraction, and the feeling of needing to reply to a
message because the other person was waiting (Wymer, 2006). Furthermore, research on
deception in communication reveals that people are the least likely to attempt to lie or deceive
someone by email, the most on a telephone, with no differences between face-to-face
communication and IM, suggesting recordabilty and nonverbal behavior may influence one’s
decision regarding deception (Hancock, Thom-Santelli, & Ritchie, 2004). Thus, students are
likely to be more honest and less deceptive when communicating by email, as opposed to
when they use IM.
While email was first used for short and brief messages (Licari, 2005) it is now considered as
a form of formal communication for business and professional purposes and is used in a
manner similar to how postal mail was used 50 years ago. Mobile devices, with small
keyboards and screens are better suited to short, quick IMs than to longer and more formal
email messages. It is likely that the increased use of mobile phones by students is in part
responsible for the lack of email etiquette and formality that instructors tend to observe.
When discussing some of these results with colleagues, we have identified several reasons for
the continued use of email as the predominant communication technology for science
instructors. First, instructors tend to spend a great deal of their time at a computer, creating
lessons, writing papers, and performing other academic tasks. As they are on a computer
often, email is convenient and readily available. Second, email is integrated into academic
tools such as learning management systems like Moodle, Brightspace, or Blackboard
increasing its convenience and accessibility. Third, the wide range of alternative
communication tools (e.g., Microsoft Teams, Slack, Discord, Facebook Messenger,
Instagram, Twitter) make it challenging to find a platform that is widely accepted and used by
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all students. Last, most faculty have used email for the majority of their careers and find it
familiar and comfortable. It relies on the same set of tools that they already have in place for
other activities such as drafting manuscripts or lab reports while using a formal language tone,
proper format, and etiquette.
Students we have spoken with in our science faculty have admitted that they use software
such as Slack and Discord to establish ‘secret’ communications networks among themselves
so that they can communicate online without the knowledge of instructors, often for purposes
such as discussing assignments and sharing tips and techniques. Students suggest that it is
easier to associate a tool with a purpose (e.g., IMs for friends, Slack for classmates, email for
instructors) than to try and use one tool for multiple purposes. Thus, science instructors may
want to stick with email as their primary form of communication with students but should be
aware that students are using other tools to engage with each other.
Further conversations with colleagues suggested that students’ attitudes towards junk mail are
reasonable. Perhaps students’ tolerance of junk mail stems from the fact that they have not
known a time without spam and thus believe that it is to be expected – “it is just the way the
world is”. Given that spam is thought to have first occurred in the early 1990’s (Bleicher,
2005), before the majority of today’s undergraduates were born, their view that it simply
accompanies email is sensible. An informal survey of faculty members at our institutions
suggests that the attitude of students differs from instructors’ more strongly expressed fear of
losing messages. Our students do not want to filter junk email, they want to fully block it and
are content with losing some email as a consequence.
Email triage (i.e., the sorting of unhandled email) can be a time-consuming activity. While
approaches to provide support for triage have been examined (e.g., Neustaedter et al., 2005)
the use of provided filters, whitelists and multiple accounts demonstrates that students have
found techniques, albeit simple ones, for dealing with this issue. Science instructors may opt
to ensure that they send out a ‘check email’ whereby students must reply to the email at the
start of the course, ensuring the instructor is whitelisted.
We also informally polled faculty members at our universities about students’ use of
acronyms, emoticons, such as :-), and other textual devices, which revealed that they are
becoming increasingly used in email within Canadian universities. Students may expect to be
able to freely use these devices, as well as having instructors accept the language and
structure they associate with IM (e.g., lack of a proper introduction or signature, increased
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informality). In contrast, since instructors have observed the growth of email as yet another
communication technology, they may carry over their expectations that it is similar to a
written letter; hence, they use more formality in their language, tone and structure. This
contrast identifies the need to provide students with instruction in the use of email as
suggested by Gruber, Somerville, and Bavel (2020). That is, science instructors may wish to
set ground rules about email communication, such as stating that it must include a greeting, be
devoid of acronyms that hinder clarity, and be respectful in tone. One may easily joke about
these sorts of rules, such as claiming that acronyms have different meanings in ‘the science
world’, which may help the overall message become stronger.
In future work, we wish to explore discrepancies in expectations between students and science
instructors. Given that students tend to perceive email as a slow communication technology,
at least compared to other forms (e.g., IM), they might send email to an instructor with the
expectation of receiving a reply within a day or two. However, we suspect that instructors
believe that they should respond within a shorter time frame. Such responsiveness may not be
needed as student expectation, as found by Boneva et al. (2001), is mediated by sex. Men
expect and leave longer delays between emails during an interaction while women have a
period of intense communication, then a period of dormancy. Thus, we wish to identify, based
on sex and role, appropriate and satisfactory response times. Discipline may also matter;
classes involving live subjects used in labs may come with the expectation of fast
communication (e.g., fish in a biology lab where certain behaviors are only seen for brief
periods during development).
We also wish to explore instructor’s perceptions of email. For example, how do instructors
view students’ use of accounts that are not university-based; is there agreement that the status
of freemail accounts is lower than an institutional account? How do they perceive students’
whose usernames are, in their opinion, unprofessional? That is, for example, we have received
email from students whose user names are: “ghetto_meadow”, “stepha_hottie_69”,
“pigtails5”, “Buddha_baby80”, “iluv_jesus”, “black_beauty_1982”, “dream_queen_17”,
“hotstuf69,” and “sexykitten1985,” all of which advertise traits that are unrelated to their
university performance and may impact the perception of their academic ability. Additionally,
how can instructors adjust to student tolerance of unreceived email? While instructors may
simply demand that students use email in a more professional manner, such an approach will
inevitably fail when it clashes with students’ values, expectations, and experiences. Thus,
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there is a need to explore techniques that can be used to mediate differences in attitudes and
perceptions regarding electronic communication between science instructors and students.
In conclusion, while email is still considered useful to students, it is often checked
infrequently, and typically used with contacts for which IM is inappropriate or undesirable.
Trying to appeal to students through the use of other technologies will likely be ineffective,
unless students have specifically invited the instructor to use these alternatives. When email is
used, students manage spam and their identity through the use of multiple email accounts. If
messages are not received because of these techniques, students are often unbothered by this
fact. Thus, instructors should be aware that the excuse, “I never got your email,” is not always
a complete fabrication and may result from students’ use of technology. We suggest that
email, while an important and effective tool for instructor-student interaction, is being highly
influenced by perceptions of emerging technologies such as IM. Tools that merge the best
features of several communication formats (e.g., message mailboxes, feedback indicating the
message’s receipt status) are likely to be more readily adopted and will better satisfy the
differing perspectives of instructors and students. As most instructors can attest, email
messages are now shorter and more like instant messages, thus indicating that users are
blending technologies. Our survey of contemporary Canadian university students hopefully
adds to university science instructors’ awareness of student communication and assists with
the facilitation of this process.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CONVERSATION COMMERCE: A REVIEW
ON CHATBOT TECHNOLOGY AND ITS IMPACT DURING COVID 19 ON
ONLINE RETAILING
Assistant Professor Radhika ARORA
Presidency College
INTRODUCTION
Artificial Intelligence is increasingly becoming a part of our daily lives and is made up of
many technologies and branches and each has its own benefits. Conversational commerce or
chatbots are one such AI application which is also known as Intelligent Agents. Intelligent
Agents, when assimilated into our daily life, as it is increasingly happening, can perform
several tasks such as searching for information, setting alarms, reporting weather etc. A
chatbot is an AI based technology using robotics and Human-Computer Interaction (HCI)
(Bansal and Khan 2018). It can respond to any stimulus such as text or voice and provide
solution to the question asked or the task assigned. Hence they are also called Intelligent
Agents. A chatbot is programmed in such a way so as to understand one or more human
languages (e.g. English, Hindi etc.) by using Natural Language Processing (NLP) (Khanna
et al, 2015). As the pandemic has gripped the world since early 2020, it has been more than
a year now. Over this period online shopping has increased and so has the use of these
intelligent conversational bots or chatbots. So whether it is “EVA” from HDFC or “Clara”
these chatbots are in the forefront of customer service in the online world today.
The users always have the desire to be understood and want one-on-one customised
personal service. Chatbots can provide that. Artificial intelligence backed chatbots can make
the usual rigid ecommerce transaction into a more personal and engaging experience. Hence,
chatbots are making a increasing foray into marketing and technology-enabled retailing,
offering several advantages such as instant refunds/exchanges on products, convenient
service, easy accessibility, and 24/7 availability. They have become the “go-to” platform for
users to receive answers to their queries. They offer a unique and valued personalized service
which adds a great deal to the user experience (UX) which results in enhanced OCE (online
customer experience). This eventually means increased trust towards the e-retailer and
increase in sales in the ecommerce environment.
When one actually experiences a “chatbot” or an instance of conversational commerce, one
realizes that it is easier to garner information about products and connect with brands. Since
the chatbots continuously learn and memorise your previous searches, they can track products
that you may not immediately remember in your next visit to the website.
Chatbots and Conversational Commerce
A chat bot is “a computer program to simulate the conversations between human and
machine” (Leong, Goh & Kumar, 2017). Lommatzsch (2018) has done seminal work on
chatbots. His research was related to self-service kiosks in hospitals but it is equally
applicable to ecommerce in the form of online chat bots. Lommatzsch (2018) in his research
discusses the workings of a chat bot. A bot provides answers to specific questions taking into
consideration previous behaviour of the customer. The term “Conversational Commerce” was
coined by Messina, in 2015 to describe the intermingling of messaging apps and internet
shopping. One of the objectives of personalization is to help the customer to find the solution
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in the least amount of time. The customers want fast answers and chatbots are able to provide
these answers to the customer questions in the lease amount of time; (Lommatzsch, 2018). In
ecommerce today conversational commerce is used for brands and consumers to
communicate (Marwade et al.,2017). Hence chatbots are AI assistants which help customers
explore various product offerings, receive services and perform different purchases round the
clock.
Chatbot Technology
In the dictionary, a chatbot is defined as “A computer program designed to simulate
conversation with human users, especially over the Internet” [5]
Here are some fundamental concepts of chatbot technology:
Pattern Matching: The chatbots gives an answer (Response R) based on the word or
question spoken (Stimulus S) which means that the answer or output (response) is produced
based on the user’s input Marietto (2013). ELIZA and ALICE were the first chatbots
developed using pattern recognition algorithms. The problem with this is that there is no
storage of past responses, which can lead to looping conversations (Ramesh et al. 2017)
Artificial Intelligence Markup Language (AIML): This language was created in the mid
90’s and is based on Pattern Recognition or Pattern Matching concepts. It is applied to natural
language modeling for the dialogue between humans and chatbots that follow the stimulusresponse approach. It is an XML-based markup language and is tag-based (Adamopoulou and
Moussiades 2020).
Latent Semantic Analysis (LSA): This also can be used along with AIML for the design of
chatbots. It is used to discover similarity between words and phrases (Akma et al, 2018).
Template-based questions like greetings and general questions can be answered using AIML
while other unanswered questions use LSA to give replies (Shawar & Atwell, 2007). There
are several scripts which are used in chatbots such as “chatscript” and “Riverscript”.
“Chatscript” which is a successor of AIML is an expert system. The heart of the chatbots,
consists of is its ability to process natural languages. So what is NLP?
Natural Language Processing (NLP): is an area of artificial intelligence, explores the
manipulation of natural language text or speech by computers. Knowledge of the
understanding and use of human language is gathered to develop techniques that will make
computers understand and manipulate natural expressions to perform desired tasks (Jung,
2018). Most NLP techniques are based on machine learning. Natural Language
Understanding (NLU) is at the core of any NLP task. It is a technique to implement natural
user interfaces such as a chatbot. NLU aims to extract context and meanings from natural
language user inputs, which may be unstructured and respond appropriately according to user
intention [32].
Entities and Context: An entity is a tool for getting the parameter values from natural
language inputs. For example if the user wants to know “What is the time in Mumbai, India”,
the entity “Mumbai, India” has to be stored in the context of time. The user’s desire is to get
the time in a specific place. Contexts are string datatype that store the context of the object
the user is referring to in the question.
There are different types of chat bots which can be created and programmed i.e. whether they
are knowledge based or transaction based. It is Machine Learning algorithms which give
chatbots the ability to provide service and detect the sentiment of the customer. It also has the
ability to relate to customers emotionally as humans do. This is a new area of research
(Folstad, Nordheim & Bjørkli,2018).
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Amazon Alexa is one such intelligent agent which has garnered immense popularity and has
become a household name in several countries. Virtual assistants from Apple, Microsoft and
Google have now entered the market and are equally popular. They are Siri, Cortana and
Google Assistant respectively. These are all knowledge bots which help you to make a
decisions based on the question one asks.
Amazon Alexa and other Virtual Assistants
Amazon.com was founded in 1995 in Seattle by Jeff Bezos. From an online book store it
quickly became the biggest ecommerce company and over the years has evolved into
selling other products and software services such AWS (Amazon Web Services), Amazon
Prime, and Amazon Alexa. (CNN, 2019) Amazon is today one of the most innovative
companies with respect to using AI technologies on their website and in other areas of
business (Levy, 2018; Chatterjee, 2018). This was done either by its own R&D or by
acquiring technology in that area. In 2006, Amazon started their cloud computing service
(AWS) which has grown into a huge revenue generator. They offer artificial intelligence
solutions to other companies (Levy, 2018; Amazon Web Services, 2019)
Amazon Alexa
Amazon Alexa, or just Alexa, is a virtual assistant AI technology developed by Amazon. It
was first used in the Amazon Echo smart speakers developed by Amazon. Alexa is a home
automation system, in that it can control different smart devices in the house. In the last year
2020, Alexa saw a 67% jump in user interactions across India. Alexa is voice activated
assistant allows customers to use their voice to ask Alexa to perform certain tasks including:
Asking what is the time, or headlines of the day; putting on a certain movie; and even placing
an order (Wired, 2017; Reinartz, 2019). Amazon is constantly innovating and enhancing their
artificial intelligence technologies. It is capable of voice interaction, music playback, making
shopping lists, streaming online content, and can also control several smart devices as a home
automation system.
Google Assistant
Google Assistant is an artificial intelligence–powered virtual assistant developed
by Google that is primarily available on mobile and smart home devices. Google Assistant has
a much more comprehensive search than Amazon Alexa since search is Google’s core
competency. Google Assistant can do almost the same things as Alexa
Apple’s Siri
Though today Alexa and Google’s Google Assistant are more talked about, but it was Apple
which first introduced Siri their voice assistant with their iPhone. All the Virtual Assistants
available in the market today have almost comparable functionality.
Taylor (2017) describes the customer journey as a collection of interactions between customer
and firm. Customer engagement is very high with a chatbots since there is a one-on-one
conversation with a bot. The other popular e-retailer which is making headway with artificial
intelligence using chatbots is Flipkart. Flipkart is the biggest Indian ecommerce company
headquartered in Bengaluru, Karnataka with about 47% of the market share. Flipkart, recently
sold 77% of its stake to Walmart for US$16 billion, today leverages artificial intelligence
technology to assess the emotional and functional motivators that affect consumer buying
behaviour. AI Technologies are used by Flipkart to enhance user experience of both buyers
and sellers. They are now using Chabots in local languages to make in-roads into the rural
markets as a differentiator. The lockdown has caused a boom in e-commerce forcing people
who normally don’t shop online to enter the fray. Also, it is interesting to note that it is not the
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major metros which are generating the online sales but the tier 2 and tier 3 cities in India. Tier
III markets have seen a 53% year-on-year growth in e-commerce adoption, with fashion and
apparel being the drivers of change of change in this region. (Walmart and Flipkart both hit
the mark with e-commerce – a 97% jump in US while India sales exceed pre-COVID level
(Business Insider, Aug 2020)
During the midst of the pandemic in August/September 2020, maximum online sales were
registered in the smaller towns of India. In order to capture and retain this market they have
introduced the vernacular language voice assistance to provide immediate customer support in
the native language. Below is a picture of the response survey of customers who use chatbots
in ecommerce

Today not only in ecommerce where they have a mainstay but chatbots are found in other
fields, primarily healthcare.
Chatbots in Health Care
There is research to testify that Chatbots are increasingly being used in Healthcare
particularly in the case of mental health issues. The chatbots used in these cases are mostly
rule-based and they were used for training and therapy. Chatbots mainly focused on
depression and autism patients and are making steady headway in this area though it is still in
nascent stages of research (Alaa et al., 2019). The findings from their study show that there is
still a need to improve the linguistic capabilities of mental health chatbots (Laranjo et al.,
2018). Their ability to understand the patient’s problem and react appropriately to user input
has to be increased. The chatbots responses should be dynamic and should have enhanced
linguistic capabilities. Most of these are rule-based chatbots but enhancements have to be
added to the knowledgebase since the capabilities of the chatbot will always depend on the
completeness of the knowledge base (Laranjo et al., 2018). Today Chatbots are also being
used in situation where it imitates an actual physician or doctor in a clinical environment. It
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can come up with alternative treatment patterns using data analytics. Clinics are now
beginning to office preventive services by using medical bot without human intervention in
what is called e-health checkup.
Chatbots for Customer Service
With AI (Artificial intelligence) today even if humans are not available there are chatbots
now which can offer customer support in all areas. Research shows that 1 out of 5 users
completes a purchase with the help of chatbots, 40% users want offers and deals from
chatbots and consumers are willing to spend more than $500 while using a chatbot. Since the
chatbots use natural human language, there are able to provide a more enjoyable and
trustworthy experience for the customer. The other reason that chatbots are able to build close
brand relationships is because of personalization. These human like chatbots learn from
previous experience and can adapt to specific consumer characteristics. Hence introducing
chabots into the shopping process can promote stronger brand experiences, better customer
relationship management and increased sales. Findings from studies have shown that both
gender and generational cohorts influence consumer intentions to using chatbots for online
ordering of products.
However, there are instances where customer satisfaction with chatbots is not all positive.
Sometimes, the customers’ feel frustrated because the bots misunderstand the question and the
conversation goes into a loop with no resolution. The transfer to the human service
counterpart for more technical issues is not seamless and smooth and it gets frustrating for the
customer. More research is ongoing in this dimension.
Conclusion and scope for future research
There is scope for further research to observe whether human-computer interactions can be
more personalized by matching consumer personality with congruent machine personality
using language. Research in branding has shown that people are more likely to be responsive
to others with the same personality as theirs. This is similar to how in an ad; the product’s
personality is matched with the endorser’s personality, usually a celebrity admired by the
consumer. This emphasizes the likeness between the characteristics of the product and the
characteristics of the consumer. There is still not much research to extend this theory for
human-computer interactions such as chat bots. Whether using the context of the question,
can the chatbots assume a congruent personality and provide the right response. This is an
area that can be further explored.
To conclude, Chatbots will continue to evolve and provide services to wider audiences. They
are now making inroads into other sectors such as education, scientific data collection etc. and
can continue to reach out to a lot of people through messaging apps. Chatbots are becoming
highly efficient and effective in providing the superior customer service. In addition, they can
achieve higher savings by reducing returns, increasing the operations of customer service
departments. The affective experience of using a chatbots which is akin to human contact
increases personalisation, connectedness and customers’ perceived benefits. This ease of
interaction can have a positive effect on customer loyalty. This affective experience is where
artificial intelligence can continue to make an impact with increased personalisation and
customer engagement. In the future if e-retailers continue to expand on their usage of AI with
ecommerce, multiple opportunities will be created, not only for domestic AI startups but also
for the overall employment and growth of the Indian economy.
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ABSTRACT
The recent kidnapping in the Country (Nigeria) in the past years is becoming alarming and
need urgent intervention by the application of IOT. With the improvement and consciousness
of social activities concerning locating missing person and location detection, services of
Mobile communication and uses of GPS has been extensively on requirement for the
construction of a microprocessor integrated circuits. This paper critically examines the
integration of the GPS & GSM network positioning technology to convey a location-based
service for tracking and detecting human or things of user’s necessities. In this study, GPS
and GSM feature were utilized to rival the tracking and detection of missing objects of
important. Integration of this technology is supported by the use of several presentations,
devices and services. The proposed model comprises of GPS sender and receiver, GSM
service and provider, Integrated components and a micro complimentary meter oxide
semiconductor (MCMOS) that is real time clock (RTC) of CR2032 Lithium coin cell and
have a very long live duration of three (3) years. With the extensive use of smartphones and
mobile applications, this model is useful to identify the location of a person in a complex
environment and also applicable for parents in monitoring and tracking their children
whereabouts when the object is embedded on it. The result of the system when integrated will
show that it is an instant location and detection of the object in question on real time. The use
of an energised MCMOS will also show that, the system last for several years. In conclusion,
it is important to note that, the system is not static or integrated to the entity but can be
movable from one entity to another, so it can be implemented on items that is attractive to the
kidnappers for easy identification and location.
Keywords: Global Positioning System (GPS), Global System for Mobile (GSM), Human
tracking and detection,
1. INTRODUCTION
The issue of insecurity in Africans, especially Nigeria has generated a lot of horror and a
threat to the citizen of every individual, cases of adoption and missing person to undefined
environment has raising geometrically and fast detection and tracking is highly demanded.
This situation is not related to after effect of natural disasters, earth quake, tsunami and others
but related to kidnapping of any form or where people is always on the move, for instance
annual Hajj seasons or Christian crusade where there are too many people gathered together
in groups from one location to another or passages travelling from one state to another or
interstate movement may leads to tendency of missing a group members including father,
mother, spouse, siblings or friends for criminality and economic benefit in terms of financial
gain of the kidnappers. Thus getting hold of the victim or kidnapped person may be difficult
to be performed without the aid of automated process or tools. Today, in any media, let

www.istanbulkongresi.org

525

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

popular daily newspaper where missing person case is always a storyline. This situation
occurs all over the globe. Hence with the Social responsibility and awareness of the
community concerning this issue, a study On Real Time Location Detection and Human
Tracking System Using Internet Of Things (IOT) is a better solution to this problem. The
popularity of smartphones users all over the world necessitate the major reason being why
these services is adopted in this study. Usually in this study will involve the use of
smartphones and the telecommunication services, in line with the Global Positioning System
(GPS) as a medium using the satellite based navigation system that help in providing the
latitude & longitude of the device. This system comprises of a database of every registered
routes and location recorded on the Google map. The Global System for Mobile (GSM)
technology is adopted to transmit voice, image and text to complement the GSM service and
widely used as communication medium where sending and receiving process occur through a
device from remote locations.
The Human Tracking and Detection service comprise of combination of a devices and
application to perform the tracking and detecting process. Two devices are required to
achieve this, the tracking device use to send signals and android smartphone used as receiver.
The detail requirement of each of the devices is explained as:
Human Tracking and Detection device
a.

Sending the coordinate

b.

Sending panic alert with Real-time voice message if activated.

Smartphone user
a.
b.
c.
d.

View coordinates via Location Identification Application
Receiver can receive coordinate
Receiver can receive Real-time voice message
Receiver can send message request to the Sender device

1.1 Why Human Tracking and Detection
Detecting and locating a person in an unbounded and complex environment is not easy. If it is
done manually, it may take an endless loop. According to media reports in Nigeria, almost
every day, cases of missing person is reported and some may be killed due lack urgent
payment of ransom, inability individual to beer the tension mounted by the kidnappers as
well as other factors. A device to prevent this is needed in other to determine the person’s
location in terms of tracking and detection due to the fact that, the person in question is
unable to make phone calls or cannot describe the domain of the environment, it is necessary
for a device to be employed in other to save life. A lot of devices as a technological trend has
been used for long only that when powered off or disconnected, it is untraceable and
undetected. Many have been looking for solution as a service to inhibit this situation, but
with the exiting technological devices that widely in used GPS and GSM, the problem of
insecurity will be things of the past.
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2. LITERATURE REVIEW
2.0 Conceptual Review
Many GPS and GSM technology models have been developed to trace mobility of an object
such as vehicle, person or anything physically detectable. Several related studies is as defined
by Ambade Shruti Dinkar and S.A ShaikhDing, W. and Marchionini, G. Design in 2011 on
the Implementation Of Vehicle Tracking System Using GPS on Journal of Information
Engineering and Applications. A cost effective method of object tracking using GPS and
GPRS technology was proposed by Khondker Shajadul Hasan, Mashiur Rahman, Abdul L.
Haque, M. Abdur Rahman, Tanzil Rahman and M. Mahbubur Rashed in 2014. This method
allows user to view the location of the object as well as the past history of its movement using
Google Map and Internet. In 2011, Ruchika Gupta in “GPS and GPRS Based Cost Effective
Human Tracking System Using Mobile Phones” proposed A mobile phone application
developed and deployed on an Android Phone to track the GPS location and send it to a
remote location by creating a GPRS packet. This is an approach that the whole system allows
the user's mobility to be tracked using a mobile phone which is equipped with an internal
GPS receiver and GPRS transmitter Ruchika Gupta and BVR Reddy 2016. GPS and GPRS
Based Cost Effective Human Tracking System Using Mobile Phones Viewpoint.
2.1 Global Positioning System (GSM)
The use of GSM gained its popularity by more than 200 countries in the world since early
2000 and by 2005 this technology has been subscribed by more than 1.5 people which
represents 78% of the world market as stated by Timothy Sohn, Alex Varshavsky, Anthony
LaMarca, Mike Y. Chen, Tanzeem Choudhury, Ian Smith, Sunny Consolvo, Jeffrey
Hightower,William G. Griswold, and Eyal de Lara. Mobility Detection Using Everyday
GSM Traces 2015. Based on the result of the study, Sohn et al. on Mobility detection using
GSM traces, proved that GSM sensor is best used to detect high level activity on mobile
phones in any location. Hence this sensor is adopted in this study to suit the purpose.
Figure below shows the result of GSM sensor based on study performed by Sohn et al.
regarding precision and predicted movement. The overall result shows 85% accuracy of the
tests.

Sameer Darekar, Atul Chikane, Rutujit Diwate, Amol Deshmukh, and Prof. Archana Shinde
in 2012, have developed a MultiTracking system to trace objects using GPS and GSM
technology.
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In 2013, Anjor Jadhav, Savita Kharje, Pooja More and Prof. Nasim Shah proposed a mobile
tracking application based on GPS using the geographical co-ordinates of the user to locate
the mobile device. It claims able to effectively calculate the distance between the user and the
located friends based on the ones who are closest to the user. The GSM service is used by
sending SMS to the selected mobile number to notify message and location of the person as
stated by Anjor Jadhav, Savita Kharje, Pooja More and Prof. Nasim Shah (2013).
3. RESEARCH METHODOLOGY
3.0 Introduction
The realisation of this research work, will be made possible by the application of Spiral
model, which
involves incremental releases of the product, or incremental refinement
through each of iteration around the spiral. The process includes, initial study, design,
development and evaluation which is performed iteratively along the pilot study. This method
has been applied by many researcher and system developer with proven success.

Figure 1. The System Architecture
For effective functionality of the system, a wireless internet connection is required for both
the tracking and mobile phone devices. The tracking device will set on the Nano LED to
indicate a start (ON and OFF) indicator in approximately ten (10) seconds. Synchronisation
of the devices is then sent to the specific smartphone as the receiver via a service provider
server. The receiver then will receive an SMS from the tracking device with a definite alert
message and attached the linkage to the coordinate of the senders’ location. The receiver on
smartphone then will be able to click on the link and retrieve the location via a map
application which gets the information from the GPS database service. The tracking device
also transmits the voice signal to provide detail situation from the senders’ device.
The Components required for the design of this system are Micro Controller Arduino Uno
ATmega328 GSM Module , Arduino Shield GSM , GPS Module ( EM406A ), Mini
Microphone ON/OFF button and the major software requirement is the Arduino C
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Figure 2. Circuit diagram Real Time Location Detection and Human Tracking System
Using Internet of Things (IOT)
The design of the tracking device comprises of microcontroller board, Arduino Uno AT
model, GPS and GSM module is also embedded onto the board in other to allow easy
tracking and detection. An additional ON/OFF button is embedded to the board to trigger the
start and end of alert message from the device. In addition, a mini microphone was attached
to the board, this is to allow the voice data transmitted to the receiver.
The selection of Arduino board is due to its flexibility in carry out full duplex transmission on
both analog and digital signals. It also allows connection to a personal computer via USB and
it is able to run on a stand-alone mode. A range of several programming languages is allowed
to enable the communication process with other devices.
Receiving Device
Another device to run this service model is a mobile phone, equipped with a Wi-Fi
connection by a service provider. This receiving device will be detecting signals sent from the
tracking device. Data sent includes the coordinate location of the senders’ device and an alert
message defaulted set from the senders. In addition, the coordinate was sent via a URL link to
the Google applications map received via a Short Messaging Service (SMS). Besides the
coordinate and text message, the sender device also allows the transmission of voice data.
This is transmitted by an installed microphone component on the Arduino board for onward
capabilities to receive voice data. The purpose of this is to help receiver to judge the geniality
from the sender or otherwise when emergency condition occurs.
4. SYSTEM IMPLEMENTATION AND EVALUATION
The senders Device (Customized Arduino Board) on its success should be able to
communicate with the receiving Device (Mobile Phone) based on the project planned
proposed design.
The following are the features to be achieved:
i.

Accuracy of the GPS system in getting coordinate

ii.

Availability of the GSM system to sending report to the user

iii.

Efficiency of the GPS and GSM to receive and send data.
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To achieve the implementation and evaluation phase, several tests will be plan, especially the
integration test, that will ascertain the performer and the result to be recorded. This test will
also run on each module and its integration on devices and application. The detail result to be
obtained are:
Accuracy of coordinates, minimum delay time due to environmental factor, message delay
due to Network service provided.
Another important testing plan is the functionality test. This phase of testing will involve
validating the application and specifications to correctly performs all its required functions.
The set of test will be executed when the units of the application are considered complete. It
will involve the operations and back-end testing to access each level of functionality
including the overall service characteristic, the performance and the accuracy.
5 SUMMERY AND CONCLUSION
5.1 Summery
The integration of the GPS & GSM network positioning technology to convey a locationbased service for tracking and detecting human or things of user’s necessities. In this study,
GPS and GSM feature were utilized to rival the tracking and detection of missing objects of
important. Integration of this technology is supported by the use of several presentations,
devices and services. A User Acceptance Testing (UAT) is a process to obtain confirmation
that a system meets mutually agreed-upon requirements. A Subject Matter Expert (SME),
preferably the owner or client of the object under test, provides such confirmation after trial
or review. In software development, UAT is one of the final stages of a project and often
occurs before a client or customer accepts the new system.
5.2 Conclusion
It is important to note that, the system is not static or integrated to the entity but can be
movable from one entity to another, so it can be implemented on items that is attractive to the
kidnappers for easy identification and location. With the extensive use of smartphones and
mobile applications, this model is useful to identify the location of a person in a complex
environment and also applicable for parents in monitoring and tracking their children
whereabouts when the object is embedded on it. The result of the system when integrated will
show that it is an instant location and detection of the object in question on real time.
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ABSTRACT
E-commerce is having a major effect on global market practices. Instead of conventional
commerce, data is now stored in digital form, to manipulate it into a format that aids in fast
business decision-making. Multiple data trends are accommodated by the massive amount of
data produced during e-commerce transitions. A data scientist must predict numerous
relationships or trends among products and consumers while analyzing such data. For various
strategic and operational decisions, a variety of techniques and tools are employed.
Furthermore, several computational models for analyzing e-commerce data were introduced,
which aided in better interfacing on a larger scale. Deep data analysis is needed to predict
product and customer relationships. This research explains the SPARK tool for large and
distributed data analysis in detail. Analyses aim to make data-driven decisions to help support
e-commerce business operations. One of the stronger aspects of this model that yields
importance as revenue is the study of goods from different viewpoints. These relationships,
not only aid in forecasting overall demand and supply but also in forecasting more favorable
prices for business goods, allowing sales to rise.
Keywords—big data, data analysis, spark, python, e-Commerce, RDDs, demand-driven
supply chain.
I.

INTRODUCTION

E-commerce is a big source of buying and selling of goods and services which has direct
ability to influence the dealers and customer. E-commerce improves the traditional ways of
business, however, generating huge data which is to be dealt with accordingly to gain
business insight for taking effective decisions [1]. Big data is generated in different ways and.
One of the major main sources of data generating includes a) transactional data, b) social
media or apps data, c) e-commerce data, and d) search engine data.
E-commerce can play an instrumental role to help in developing economics to optimize
profits. More than, 20% of the organizations have applied such technologies in marketing
their products [2]. Anticipating this era of ICT, predicting end-user behaviors with the help of
generated data is one major milestone of any business. E-commerce data is one of the most
significant data for consumer behavior predictions. These predictions are helpful for profit
and sales enhancement. By using the e-commerce data, the order of the set of items and
consumer's interests can be deemed. However, dealing with big data comes in with big data
processing problems. Distributed approaches like Hadoop and Spark are there to solve such
big data computing and storing problems. In this paper, Spark is employed due to its
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relevance with the scope of this study and minimized computational time (in-memory
processing capability).
In Figure I. Spark context is shown.

Figure I. Spark Context
Through comparative study, it can be concluded that Spark is better than other big data
processing tools [3] [4].
The e-commerce data is big data and presented or located at different places in different
forms. The data needs to be rectified to get the proper insights. The analyses of the data by
using the latest technologies may help to increase the customer’s interaction and loyalty to the
products. Companies or producers can target the area vise customers to increase their sales
[5].
The upcoming sections of this study are arranged as. Section II discussed the related work,
motivation, and problem statement. Section III presents the proposed model, dataset. The
results and comparison are discussed in Section IV. Section V concludes the paper.
II.

LITERATURE REVIEW

A lot of recommendation systems are currently active like Netflix video recommender,
Amazon product recommendation systems. These recommendation systems employ real-time
and/or previous data to perform analysis and give results. There are a lot of data mining
algorithms, which are used in recommendation systems. However, predicting the popularity
of a product needs some more parameters and metrics. Moreover, concerning the big data
involved, distributed processing is the key to optimize the search/ decision time.
The author in [5] implements the Alternating Least Square algorithm to solve the matrix
factorization problem using spark. ALS is used in recommendation systems for parallel
implementation.
The author in [6] perform analyses of product quality and check the risk accordingly. The
author performs the experiment and feature extraction using Fuzzy C-Means clustering and
Cost-Sensitive Learning (CSL)-Naive Bayesian algorithm of machine learning.
The researcher proposed both the traditional and ML algorithms in [7] to forecast the products
of Amazon. Oracle big data platform and Azure cloud are used for product recommendation
database with the help of Spark.
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The author in [8] proposed spark based system to handle and analyze big data of HIV/AIDS.
Spark is helpful in cluster computing, memory computation, and batch processing. Today’s
technology is producing data every second like social media platforms [9]. The researcher
proposed Apache Spark for big data analysis of python and Scala. The study aims to provide
an easier way for the programmer to select coding languages in Apache Spark which is best
suitable for their project.
In [10] the author discussed the online shopping platforms which are becoming the focus of
users with the development in the E-commerce field. With the increased involvement in the
E-commerce field, transactional data record-keeping should be maintained properly. The
researcher focuses on the online data of women’s clothing. The analyses are performed to
check the customer’s loyalty and their buying experience.
[11] proposed the transformation of the big data to reach accurate and saleable results in
terms of big data time series to predict the electricity demand. The study uses real-world data
from Uruguay's electricity demand.
The [12] proposed collaborative filtering recommendation system which is mostly used in ecommerce websites. The author proposed a MapReduce framework and the recommendation
algorithm based on item similarity.
In [13] a big data analysis system of smart grid application is introduced under the framework
of Hadoop and Spark. The k-means clustering and integrated decision tree algorithm are
combined to analyze and construct the prediction system.
The stream computing framework is proposed in [14] to check the online and offline
recommendations of the e-commerce system. The memory computation of the system is the
major concern of efficiency and performance.
The motivation behind this work came from [5] in which the authors proposed a model that
analyzed e-commerce data to predict the product demand in certain areas. In the proposed
study, the focus is on the product sales based on their respective areas which were missing in
[5]. This not only provides us with sales details but also gives the view of customer’s choice
on product selection amongst huge market. Moreover, market trends are also analyzed that
can give much insight whether to invest in a particular product for a certain region or not
focusing on customer trends and behaviors. Besides the traditional approach and limited data
analyses, as utilized in [5], SPARK is utilized for handling big data problems for more
specified areas.
III.

PROPOSED MODEL

The analysis is performed in this research is scalability to work being done in [5] is limited
analysis with limited parameters. The analysis performed in [5] is predicting the total sale
value of product categories. The difference is the
amount of data used as in this research we perform analysis on big data with about 1.5 million
records while base paper used the limited dataset to perform analysis. In this proposed
research the data is analyzed based on sales by country, by product, and several unique sales.
The proposed model is performing analysis using spark by following steps:
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Figure II. Spark for Data Analysis
The data set is obtained from multiple data streams, like cache data, transactional data. ETL
(Extract, Transform, and Load) process is conducted to make multiple RDDs (Resilient
Distributed Datasets) as per spark context. The RDDs are obtained and the RDDs are passed
to the model to obtained analytical results. The customer product demand is analyzed and
predicted from the result.
Data Set
In most densely populated areas, supermarkets are expanding, and market competition is
fierce. One of the historical sales of a retail company that has been recorded for three months
in three different branches is included in the dataset. Predictive data analytics methods are
easy to apply with this dataset. Walmart is an American multinational From the United States,
a retail company that runs a chain of hypermarkets, discount department stores, and grocery
stores, headquartered in Bentonville, Arkansas [15]. It is the world's highest revenuegenerating company.
The sales data set used in this paper is collected from Kaggel [16]. The data set is of 1.5
million records which are composed of different valuable features like invoice number, item
description, quantity, price, customer id and, country. The sales market is growing fast and it
is changing its structure with time. The sales sector needs operative’s plans to survive. In the
data cleaning process, multiple approaches are considered for removing incomplete data,
filling missing values, and many others. By using this data a predictive analysis is performed
to the total invoices along with revenue generated by each country is also analyzed.
A.

METHODS AND METHODOLOGY
As data include more than 1.5 million records, so it is impossible to use traditional tools and
methods for data analysis. As stated earlier, in this work, SPARK is used to analyze the retail
sales data. SPARK is gaining popularity gradually based on its analysis techniques for big
data. After data cleansing, it is transferred to the SPARK data context. The analysis performed
is referred to the prediction of total sales value of product category vise. Data analysis
considered multiple approaches mainly total sales, products with most and minimum sales,
area-wise sales, and product continuity in multiple countries based upon its sales.

IV.

The experiments are conducted on Ubuntu (18.04) operating system with anaconda to work
with Python libraries. Dataset used in this analysis is obtained through public dataset
providers [17]. While performing analysis following steps are taken:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Create a Spark Session.
Create Spark RDD (Resilient Distributed Data).
Initialize Spark SQL to query data.
Load and run analytic model.
Get Final output and based on results take decisions.
At last, the SPARK Session is closed.
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RESULTS AND DISCUSSIONS
As mentioned earlier, the proposed model analyzes the products based on multiple
perspectives one of which is; how many sales are generated in each country? Table I
represents the same i.e., the total number of invoices concerning country

V.

Table I. Total Number of Invoices
Total Invoices
462
229
9794
58
8863
146
61
2078
732
127
480
803
8385
35
1135
2577
389
288
182
297

Country
Sweden
Singapore
Germany
RSA
France
Greece
European Community
Belgium
Finland
Malta
Unspecified
Italy
EIRE
Lithuania
Norway
Spain
Denmark
Hong Kong
Iceland
Israel

.
Table II. Total Revenue
Total Revenue
1806.83
25108.89
38737.200
248.1
44175.01
713.29
294.05
7626.52
4014.97
666.01
1275.65
3879.38
49307.75
99.44
6742.13
12763.52
1266.95

Country
Sweden
Singapore
Germany
RSA
France
Greece
European Community
Belgium
Finland
Malta
Unspecified
Italy
EIRE
Lithuania
Norway
Spain
Denmark
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12241.500
481.21
1079.040

Hong Kong
Iceland
Israel

Table II represents the total revenue generated by each country. As the core purpose of retail
data analysis is to increase sales. This provides complete details that; which country is
responsible for the major annual turnover of the organization concerning certain products. It
also represents the customer purchasing trends. Hence, this can also give insight regarding the
sales that be increased in certain areas by targeted marketing.

Figure III. Unique Sales against Country
Fig III represents the number of unique sales in each country. The average sales represented
in the graph are from 100 to 4000. Greece has the lowest sales and the highest sales of count
3800 are in the United States. By this analysis, the producers can target the country to
increase their sales and revenue.
As a result, it is clear that the number of e-commerce companies is rising, while the money
spending by businesses to adopt BDA is also moving in the direction of market survival and
sales growth. Customer retention is crucial for any e-commerce company.
Consumers have a lot of options when it comes to switching businesses, but keeping them in
the same one is a huge challenge. Existing customers should have more value than new
customers. Brand-new clients based on the dynamics of the market, this model calculates the
rate of Churn.
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Figure IV. Unique Sales against Product
Fig IV shows the unique sales against products with unique identification codes. The products
are categorized by item number and product #85123A has maximum sales among other
products in the United States.
The proposed approach builds a better customer experience, predictive analysis, increased
personalization, optimized pricing, improved sales, and demand forecasting. It also ensures
the management of customer behavior and preferences in online shopping by big data
analysis.
VI.

CONCLUSION

E-commerce companies should make better use of the data science and machine learning
techniques available to them. The business that fails to correctly use the dataset will be
penalized as a benefit. A brief overview of e-commerce analysis is given in this paper using
spark. Spark on a massive scale, collectively storing several petabytes of data on more than
8,000 node clusters. It’s quickly becoming the biggest open-source network to deal with big
data. Every e-commerce business operator is striving for the right data with a single version of
the truth. Generating data reservoir is the first step of Big Data, whereas the SPARK is the
framework to perform the slice and dice of this data. Over time, every e-commerce business
firm wants to hold its monopoly. In such cases, there is a requirement for meaningful data
analysis and data-driven decisions based upon those analyses. Such an analysis should be
objectively evaluated and efficient enough logically and strategically to support decisions.
The proposed model is appropriate and fairly suitable for all. The results conclude that the
proposed system or model spells out to consider all attributes of data that reciprocates the
analysis of every aspect of data. Based on such model-oriented analysis, revenue-generating
sales decisions can be taken to implement. Establishing a monopoly of products and services
in connection with customer loyalty and consumer behavior is one of the fulcrums of this
model, which is value-added esteem for the decision-makers.
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BAĞIMSIZ TÜRK ORTODOKS PATRİKHANESİ VE MERYEM ANA
KİLİSESİ’NİN İÇ MEKANININ İNCELENMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Bülent AYBERK
Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü
ÖZET
Lozan antlaşmasının ardından gerçekleşen nüfus mübadelesine dek; Anadolu’da, yüzyıllardır
yerleşik bulunan Türk Ortodokslar, Türklerin, Malazgirt savaşı ile Anadolu’ya gelen göçer
bir topluluk değil; tam tersine bu coğrafyada yerleşik bir öğe olduğunu göstermektedir. Öte
yandan bu topluluk, Ulusal Savaşım (Milli Mücadele) döneminde, içinde bulunulan olumsuz
toplumsal ve siyasi koşullar içinde, Fener Rum Patrikhanesi’nin ve henüz kurulan
Yunanistan’ın Helenleştirme girişimlerine karşı, Ankara hükümetinin ve Mustafa Kemal
Paşa’nın yanından yer alarak, ulusal bağımsızlığa destek vermişler ve böylece sahip oldukları
Türk kimliğini açıkca göstermişlerdir. Türk Ortodokslar, Papa Eftim’in önderliğinde
Kayseri’de düzenlenen “Umum Anadolu Türk Ortodokslarının Kilise Kongresi” ile Bağımsız
Türk Ortodoks Kilisesi’ni kurmuşlardır. Ancak ne yazık ki Lozan Antlaşması’nda alınan
kararlar, yurtsever bu topluluğun Yunanistan’a göçmek zorunda bırakmıştır. Bu gelişmenin
ardından Papa Eftim, Fener Rum Patrikhanesine karşı koyabilmek için mücadelesini
İstanbul’a kaydırmıştır. Burada Galata kiliseleri ile Fener Rum Patrikhanesi arasında yaşanan
çatışmadan yararlanan Papa Eftim, Türk Ortodoks Patrikhanesinin merkezini Panayia
Kilisesi’nin içinde yer aldığı Karaköy’deki yerleşkeye taşımıştır. Günümüzde Bağımsız Türk
Ortodoks Patrikhanesi varlığını burada sürdürmekte ve Ortodoks dünyasındaki gelişmeleri
izleyerek, Türk dünyasının yararına olacak biçimde görüşler üretmektedir.
1475 yılında inşa edilen kilise, Doğu Roma İmparatorluğu döneminden bu yana İstanbul’un
koruyucusu olarak sayılan Meryem Ana’nın adını taşımaktadır. Türk Ortodoks Patrikhanesi
yerleşkesine üçgen alınlıklı mermer kapıdan girilmekte ve L biçili avluya ulaşılmaktadır.
Kilisenin narteksine girişi sağlayan batı ve kuzey yönlerindeki iki kapı da bu avluya
açılmaktadır. Nartekste; Aziz Nikola, Panayia, Zoodokos Pagi ve Aziz Basileos, Aziz
Hristodomos ikonaları, ikona sehpaları ve ikonaların içinde sergilendiği mobilyalar
bulunmaktadır. Bu avlu kullanılarak aynı zamanda Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin yönetim
bölümüne de ulaşılmaktadır.
Bazilikal plana sahip olan kilise, cephede, beşik çatı kullanılırken; üç nefle oluşturulmuş iç
mekanda ana nef, tonoz çatı; yan neflerde ise düz tavanla örtülmüştür. İstanbul’daki ortodoks
kiliseleri arasında en etkileyici iç mekana sahip olduğu rahatlıkla söylenebilecek olan
kilisenin özellikle ikonastionu, ambonu ve despot koltuğu çok görkemlidir. Mermer
basamakla çıkılan bema üzerindeki üç nefi’de kaplayan ikonastion’un en önemli öğesi olan
Güzel Kapı’nın sağından güney duvarına doğru İsa, İoannes Prodromos, Panagia, Khristos
Genesis; Güzel Kapı’nın sol yanından kuzey duvarına doğru ise, Meryem ve Çocuk İsa,
Panagia Koimesis’in betimleri yer almaktadır. Yer yer zamanının yıpratıcı etkisini yenik
düşen bu mekan Papa Eftim’in ve Türk Ortodokslarının verdikleri bağımsız kilise
mücadelesinin anılarını baştan sona taşımaktadır. Bu simge yapıya, Türk Ortodoksluğunun
merkezidir demek yanlış olmayacaktır.
Hazırlanan bu bildiri, Türk Ortodoks Partikhanesinin merkezinin İstanbul’a taşındığı dönemi
ve sonrasını konu almakta ve Meryem Ana Kilisesinin iç mekanını incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Ortodoks Patrikhanesi, Papa Eftim, Meryem Ana Kilisesi, İç
Mekan
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THE INDEPENDENT TURKISH ORTHODOX PATRIARCH AND ANALYSIS OF
THE INTERIOR OF THE PANAYIA CHURCH
ABSTRACT
Until The Lausanne Treaty; Turkish Orthodox settled in Anatolia for centuries are an
evidence of reality that Turks are not a nomadic community that came to Anatolia with the
Malazgirt war; on the contrary, it shows that it is an established element on this geography.
On the other hand, this community, in the period of the National War, take part in the side of
Ankara government and Mustafa Kemal Pasha against the Hellenization attempts of the Greek
Patriarchate of Fener and the recently established Greece. Turkish Orthodox established the
Independent Turkish Orthodox Church after the "General Anatolian Turkish Orthodox Church
Congress" held in Kayseri under the leadership of Pope Eftim. However, the official decisions
taken in the Treaty of Lausanne forced this patriotic community to migrate to Greece. After
this development, Papa Eftim shifted his struggle to Istanbul in order to resist the Greek
Patriarchate. Taking advantage of the conflict between the Galata churches and the Fener
Greek Patriarchate, Papa Eftim moved the center of the Turkish Orthodox Patriarchate to
Karaköy, where the Panayia Church is located. Today, the Independent Turkish Orthodox
Patriarchate maintains its existence here. Following the developments in the Orthodox world,
the church produces views for the benefit of the Turkish world.
The church, which was built in 1475, bears the named of the Virgin Mary, who is considered
as the protector of Istanbul since the Eastern Roman Empire period. The entrance to the
Turkish Orthodox Patriarchate is through a marble door with a triangular pediment and is
reached L-shaped courtyard. Two doors, on the west and north sides, which provide the
entrance to the narthex of the church, open to this courtyard. In the narthex; There are icons of
St. Nicholas, Panayia, Zoodos Pagi and St. Basileos, St. Hristodomos, icon stands and
furnitures for displaying the icons. By using this courtyard, the administrative section of the
Turkish Orthodox Patriarchate can be reached, as well.
The church, which has a basilical plan, has a gable roof on the facade; in the interior, while
main nave is covered with vaulted roof; flat ceilings used for the side naves. It can be said the
building has the most impressive interior among the orthodox churches in Istanbul, especially
with its magnificent iconastation, ambo and despot seat. On the right side of the iconastastion
there are the images of Jesus, Ioannes Prodromos, Panagia, Khristos Genesis and on the left
side there are depictions of the Virgin Mary and Child Jesus, Panagia Koimesis. This
building, carries the memories of Pope Eftim and the independent church struggle of the
Turkish Orthodox. It would not be wrong to say that this symbol is the center of Turkish
Orthodoxy.
This paper focuses on the period in which the Turkish Orthodox Particate moved to Istanbul
and the aftermath, and it examines the interior of the Church of the Virgin Mary.
Keywords: Turkish Orthodox Particate, Pope Eftim, Panagia Church, Interior
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1-GİRİŞ
Anadolu Türk Ortodokslarının önderliğini üstlenen ve bağımsız bir kilisenin kurulması için
öncülük yapan Papa Eftim’in vermiş olduğu mücadelenin ve Türk Ortodoks Patrikhanesinin
var oluşunun dayanmış olduğu tarihi ve toplumsal bir temeli bulunmaktadır. Ancak, Fener
Patrikhanesinin yıllar boyunca yürüttüğü propagandaların sonucu olarak araştırmacılar,
Anadolu’da meskun bulunan Hıristiyanları soy tasnifine tabi tutmaksızın, Rum veya Ermeni
olarak gösterip, Anadolu'daki Türk varlığını Müslüman Türk'lerden öncesi için sanki yok
göstermeye çalışmışlardır. Oysa yapılan ilmi araştırmalar, bu tezlerin yanlışlığını ve
Anadolu'daki Hıristiyanların tamamının Rum, Ermeni veya diğer milletlerden ibaret
olmadıklarını, içlerinde Türkçe konuşan, fakat ibadet dili olarak Rumca'yı kullanan Türk asıllı
grupların var olduğunu ortaya koymuştur (Baş, sf.479, 2002).
Bu bağlamda, bağımsız bir Türk kilisesinin kurulması yönünde Anadolu’dan İstanbul’daki
hükümet yetkililerine gönderilen sayısız telgraf ve mektupların varlığı akılda tutulmalıdır.
İkdam gazetesinde 7 Mayıs 1921 tarihinde yayınlanan “Anadolu Ortodokslarının Milli Kilise
Davası” başlıklı yazı, Anadolu’da yerleşik Türk soylu ortodoksların amaçlarını özetler
niteliktedir. Söz konusu yazıda, Anadolu’daki Ortodoksların Fener Patrikhanesinden
ayrılarak, kendi milli kiliselerini; yani Türk Ortodoks Patrikhanesini kurma arzusunda
olduklarını ve bu istek doğrultusunda Anadolu’nun bir çok yerinden telgrafların geldiğine
dikkat çekilmektedir. Ayrıca, Bulgar Kilisesinin Fener’den ayrılışına değinilerek; benzer bir
girişimin Anadolu’da da gerçekleşebileceği belirtilmektedir. Bulgar Eksarhlığı kurulduğunda
buna hiçbir Hristiyan ülkenin karşı çıkmadığına dikkat çekilerek, Patrikhane karşı çıksa da,
Türk Ortodoks Patrikhanesinin kurulması için herhangi bir engelin söz konusu olamayacağı
vurgulanmaktadır (Anzerlioğlu, sf.213, 2002).
Öte yandan Fener Patrikhanesi’nin sürdürmekte olduğu girişimler, İstanbul ve Trabzon
çevresinde başarılı olmasına karşın; Anadolu'nun diğer bölgelerinde etkili olmamıştır. Bunun
en önemli nedeni kuşkusuz, Anadolu Ortodokslarının, Fener ve Yunan Hükümetinin
tahriklerinden uzak kalması ve başlarında Papa Eftim'in bulunmasıdır (Ercan, sf. 416, 1967).
Burada özellikle üzerine basılarak vurgulanması gereken önemli bir nokta; bir ruhban olarak,
Papa Eftim’in Patrikhane’ye karşı vermiş olduğu mücadelenin nedenleri arasında; Anadolu
topraklarında girişilen işgali önlemek olduğu kadar; kendi dindaşlarını, ileride pişmanlık
duyacakları girişimlerden uzak tutmak, ve bu nedenle karşılaşabilecekleri kötü olaylardan
korumak ve onlara doğru yolu göstermek de bulunmaktadır. Çünkü dindaşlarının, Yunan
isteklerinin etkisiyle bulunacağı faaliyetler, onlar için acı olaylara neden olabilirdi. (Mert,
sf.63, 2005).
Osmanlı devrinde gerek patrikhanenin, gerek Babıali’nin en büyük sorunlarından birisi Rum
kökenli metropolitlerin kendi bölgelerinde yönetim biçimleri olmuştur. Bu durum birçok
reaya tarafından da şikayet konusu olarak dile getirilmiştir. Metropolitlerin yolsuzlukları için
alınacak önlemler sık sık gündeme gelmektedir. Hatta 1849 yılına ait bir fermanda Rum
metropolitlerin ıslah-ı ahvali için patrikhane bünyesinde bir meclis oluşturulmasına ilişkin bir
emir bulunmaktadır (Ortaylı, sf.113-114, 1987). Papa Eftim’in yazdığı ve bir temel metin
olarak görülmesi gereken bildirilerde özellikle kullandığı tanımla; gözlerini makam hırsı
bürümüş olan “kara cübbeliler”in yaptığı yolsuzluklar dile getirilmiştir. Ayrıca Türk
Ortodokslarının, Fener Patrikhane’sinin Anadolu Türk Ortodokslarına yönelik yarattığı
yönetsel hataların yaratığı rahatsızlıklar, ilerleyen dönemde yeni kilisenin kuruluş bildirisinde
bir gerekçe olarak yer bulacaktır1.

1

1903 yılından itibaren Anadolu’nun farklı yerlerinde yaşayan Türk ortodokslar tarafından Osmanlı hükümetine
gönderilen dilekçeler ve basında yayınlanan telgraflar, bu konudaki rahatsızlıkları açıklamaktadır (Doğan, sf.47-
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Papa Eftim, bir Türk kilisesinin kurulmasının zorunluluk durumuna gelmesinin nedenini, New
York Times Temsilcisi Clair Price’a öz biçimde aktarmıştır. Papa Eftim, görüşmede Anadolu
Hristiyanlarının Türk kökenli olduğunu belirtmiş; İstanbul Patrikhane’sinin siyasi sorunlara
karışması2 nedeniyle Bulgarların ve diğer Balkan uluslarının onu terk etmesine neden
olduğunu belirtmişti. Eftim, bu halkların kendilerine ait ulusal kiliselerini kurmalarının
Anadolu Ortodokslarının durumlarıyla benzer özelliklere sahip olduğunu; bu girişimin dini
olmaktan çok siyasi bir anlamı olduğunu söylemekteydi. Anadolu Hıristiyanları, siyasi
oyunların içine dalarak, gerçek görevlerini yerine getirmeyen Patrikhane’den umutlarını
kestikleri için yeni bir kilise kurulması çabasına girişmişlerdi (Benlisoy F., Benlisoy S., sf.95,
2016).
Papa Eftim, Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin kurulması amacıyla Kayseri’ye doğru yola
çıkmış ve arada Nevşehir’e, Ürgüp’e ve İncesu’ya da uğramıştır. Burada yaşayan Türk
kökenli hıristiyan ve Türk müslümanlar arasında bir süreden beri sürmekte olan toplumsal
kopuşun, Fener Rum Patrikhanesi tarafından görevlendirilen din adamları yüzünden
gerçekleştiğini belirlemiş; ardından Papa Eftim’e güven duyan devlet adamları aracılığıyla
buradaki toplumsal yaraların iyileşmesi için gerekli bağları, geçmişten beri süregelen birlikte
yaşama kültürüne uygun biçimde yeniden kurmuştur (Ergene, sf18-24, 1951).
Kayseri’de bulunan Zincirdere Manastında düzenlenen kurultay, Konya Metropoliti
Prokobiyos’un, Gümüşhane Episkoposu Yervasyos’un ve Antalya Episkoposu Meletyos’un
katılımı ile düzenlenmiş (Şahin, sf. 247, 1996), Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin kurulması
kararı alınarak, kuruluş duyurulmuştur. Kayseri Kurultayı’nda alınan kararlarının
mazbatasının yayınlanmasıyla da Fener Rum Patrikhanesine karşı bağımsızlık ilan etmenin
yolu artık tutulmuştur (Cihangir, sf.59, 1996).
Türk Ortodoksları, sürmekte olan kurultay boyunca; Fener Rum Patrikhanesi’nin
propagandalarını engelleyebilmek amacıyla 11 Temmuz 1922 tarihinde Kayseri’de
Anadolu’da Ortodoksluk Sadası adlı haftalık bir gazete çıkarmaya başlamışlardır. Gazete,
Anadolu’da yerleşik bulunan ve Rum olarak adlandırılan toplumun Yunanlılık kimliği ile
bağının bulunmadığını, soyca Türk olduklarını ve Türk Bağımsızlık mücadelesine destek
verdiklerini vurgulayan bir söylem ile yayın yapmış; ayrıca Yunanlılarla iş birliği yapan Fener
Rum Patrikhanesinin bu tutumuma karşı çıkan yazılar gazete yer almıştır (Balcıoğlu, Ulusan,
sf.74, 2001).
Papa Eftim, Türk Ortodokslarının olduğu kadar Rumların da haklarını savunarak Rum
toplumunun Fener Papazlarının siyasi amaçları nedeniyle yanlış yollara çekildiğini
kanıtlamaya çalışmıştır. Özellikle Fener Rum Patrikhanesine el koyduğu dönemde Kara
Cübbeli” olarak adlandırdığı papazlar ile olan bu mücadelesini, Teoman Ergene kitabında şu
sözcükler ile dile getirmektedir.
“Papa Eftim’in bu mücadelelerdeki biricik gayesi, patrikhanedekiler ile milli hükümetimizin
arzusuna uygun bir anlaşma temininden ibaretti. Bu anlaşmanın ana hattı da, Türkiye’deki
Ortodoks yurttaşların mütareke ve işgal devletleri esnasında ve muhtelif tesirler altında
kapıldıkları hülyaları terkle, milli esaslara istinak eden aziz ve büyük Türk topluluğunda yer
almaları Türk milletini kendilerine kardeş tanımalarıydı, Türklüğe karşı olan bağlılığını ve
53, 2016).
2 Ergene bu duruma bir örnek olarak Samsun’da görevli Kara Vangelis adlı metropolit din adamını verir. Fener
Patrikhanesi, bu metropolit aracılığıyla buradaki Pontusçuları kışkırtarak; Osmanlı yurttaşı Rumları Yunan
ordusuna gönüllü yazılmalarını sağlamaya çalışıyor ve açık bir biçimde Yunan ordusu için yardım topluyordu
(Ergene, sf. 24, 1951).
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beslediği kardeşlik duygularını, yaptığı nice hizmetleriyle göstermiş ve bütün Türklere
kendini sevdirmiş olan Papa Eftim, bu milli arzunun yerine getirilmesini ve dindaşlarının
kayıtsız ve şartsız refah ve saadete ermesini kendince hem milli hem de dini bir vazife
edinmişti.” (Ergene, sf.98, 1951).
Türk Ortodoksları Milli Mücadele döneminde varlarını yoklarını vermişler; ancak bunun
karşılığı olarak Yunanistan’a verilmekle ödüllendirilmişlerdir (Mert, sf.30-31, 2005). Bunun
sonucu olarak, Türk Ortodoks Patrikhanesi, Lozan görüşmeleri sonucu alınan kararlarla
gerçekleştirilen mübadele nedeniyle büyük bir cemaati kaybetmiştir. Anadolu’da Ortodoksluk
Sadası gazetesinin 14. sayısında yer alan “Anadolu Türktür” başlıklı yazıda, Anadolu’nun
Roma egemenliği altında bulunduğu sırada Hristiyanlaştığı, Avrupa’nın en meşhur
müverihlerinin de dört bin yıl önce Anadolu’nun kadim ahalisinin Turanlı olduğunu öne
sürdüklerini belirttikten sonra, ‘Şu halde, Anadolu’da yaşayan Turaniler tamamıyla din
serbestisi esası bulunduğundan; bazılar müslüman bazıları, hristiyan kalmışlardır’ (Özkan,
sf.64, 2003) denmekte ve sürmekte olan Lozan görüşmelerinde gündeme getirilen mübadele
konusuna yönelik olarak Türk Ortodoksların endişelerinin yersizliği şöyle dile getirilmektedir:
“İşte ırken, lisanen, adeten Türk, diyaneten Ortodoks olan biz Türk Ortodoksların
Türklüğünden hiç kimse şüphe etmeyeceğinden, gerek azınlık, gerek mübadele husularının
bizlere şümullu olamayacağını Avrupa bilmelidir” (Özkan, sf.64, 2003).
Ancak bu halkın Milli Mücadele döneminde ırken Türk olduklarını ilan etmeleri ve Fener
Rum Patrikhanesi’ne karşı tavır koymaları dikkate alınmamıştır. Onların mübadeleye maruz
kalmalarının ana nedeni ise; Ortodoks mezhebine bağlı olmalarıydı. Çünkü 1920’lerde
Türkiye’de ‘Ulus’, uygulamada ırk ile değil din ölçütü ile tanımlanmıştı. Bu yaklaşım sonucu
olarak; Türk soylu bu toplum, sadece Hıristiyan oldukları için Anadolu’dan ve Trakya’dan
Yunanistan’a gönderilmiş (Mert, sf.30-31, 2005) ve böylece Türk dünyasının varsıllığı olan
bu büyük bir kültür birikimi3, yitip gitmiştir.
2- MERYEM ANA KİLİSESİ - PANAYİA KAFATİANİ
Panayia4 Kilisesi, Bizans döneminden beri İstanbul’un koruyucusu olarak sayılan Meryem
Ana’nın adını (Bozis, sf.8, 2011) taşımakla beraber; Meryem’in Uykusu’na (Koimesisi Tes
3 Mübadeleyi yalnızca bir nüfus değişimi olarak görmemek gerekmektedir. Bu değişim nedeniyle Anadolu
önemli bir kültür birikimini yitirmiştir. Bugün Avrupa müzelerinde görülen Bizans ve Bizans sonrası döneme ait
olan değerli ikonaların büyük bir çoğunluğu Anadolu’dan götürülmüştür. Örneğin Atina Bizans Müzesi’nde
bulunan Meryem ve Çocuk İsa’yı gösteren, mozaikten yapılmış, 14. Yüzyıla tarihlenen Bizans İkonası, 19231925 yılları arasında yaşanan göçler sırasında Mudanya’nın Tirilye Köyü’nden Yunanistan’a götürülmüştür
(Başeğmez, 127, 1995). Anadolu’da kalan bu ikonalardan bazı örnekler Antalya Müzesinde koruma altına
alınmıştır. Örneğin, Aziz Gerasimos’a ait olan bir ikonanın arkasında Karamanlıca (yunanca harfli Türkçe)
yazılmış “Pisidya Metropoliti Gerasimos’un, 4 Mart 1901” ifadesi bulunmaktadır (Yener, sf.234, 2015).

4 Panayia: Hz. Meryem, Ortodokslukta “Teotokos” (Tanrı Doğuran/Tanrı Annesi) olarak onay görmekte,
“Anne” motifiyle özdeşleştirilmektedir. Meryem, tüm insanlığın annesi olarak Ortodokslarda “Meryem Ana”
vasfıyla kendisine yer bulmuştur. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde, teolojik bağlamda sadece İsa’nın annesi
olması itibariyle konu edilen Meryem, tarihî süreç içerisinde, İsa’dan sonraki ikinci önemli şahsiyet konumuna
kavuşmuş ve azizeler arasında ön plânda yer almaya başlamıştır. Kadınlar içerisinde en kutsal/yüce kabul edilen
Meryem’in sıfatlarına veya ismine atfen mabedler inşa edilmiş, şehirler başta olmak üzere kütüphaneler,
araştırma merkezleri veya okullar gibi birçok mekâna bizzat onun ismi veya sıfatlarını ifade eden adlar
verilmiştir. Luka 1:38’e atfen; Meryem, Tanrı ile insan arasındaki işbirliğinin en üstün örneğini teşkil etmektedir.
Bu nedenle de Ortodokslarda, Meryem için tamamıyla veya çok kutsal anlamında “Panaya” (Panagia) tabiri
kullanılmakta ve bu özellik, “…Çok kutsal, çok mübarek ve muhteşem Hanımımız…” ifadeleriyle açıkça
vurgulanmaktadır. Bu anlayışla Ortodokslar, Katoliklere yakın/ortak bir tutum sergilemektedir (Küçük ve
Arslan, sf .56, 2018).
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Theotokou) adanmıştır. Koimeisis, Meryem’in ruhunu teslim ederek bu dünyadan göçmesi ve
Cennetin Krallığı’na alınmasıdır. Meryem’in ölümünün anlatıldığı bu olay, ölümün yeniden
doğuş anlamına geldiği Hristiyan algısı uyarınca “Meryem’in Uykusu” olarak
tanımlanmaktadır (Barut, sf.76, 2012).
Kilisenin, İstanbul’un fethinin ardından başlayan göçler sırasında 1475 yılında Kaffa’dan
gelen Rumlar tarafından inşa edildiği belirtilmektedir. Yapı, 1698’de geçirdiği yangının
ardından yeniden inşa edilmiştir (Karaca, sf.329, 2008).
Kafatiani (Kaphatiane) Kilisesi’nin 1734 tarihli kitabesinde kiliseye maddi katkıda bulunanlar
arasında o dönem ortodoks cemaat üzerinde hem maddi gücü ile hem de sahip olduğu itibar
ve nüfuzu ile etkili olan ortodoks mezhebinden kürkçü esnafı da bulunmaktadır (Tellan,
sf.123-124, 2017). Kilise, padişah Abdülmecid döneminde 4. Antimos’un patrikliği sırasında
1840 yılında temelden yenilenmiş5 ve 11 Ağustos’ta açılışı yapılmıştır. Kilisenin giriş kapısı
üzerindeki kitabeye dayanılarak, günümüzdeki yapının 1840 yılında yapıldığı belirtilmektedir
(Karaca, sf.329-330, 2008). Bugün Pera’da konumlu bulunan Panayia Kilisesi’nin inşa
edilmesine dek, 18. Yüzyıl sonlarına dek bu bölgede yaşayan Rumlar, Panayia Kafatiani
Kilisesi’ni ibadet amacıyla kullanmakta ve aynı zamanda kiliseye kayyum olarak hizmet
vermekteydiler (Bozis, sf.8, 2011).

Görsel 1: Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin ve Meryem Ana Kilisesi’nin Giriş Kapısı
(Bülent Ayberk, 2018)
2. TÜRK ORTODOKS PATRİKHANESİNİN PANAYİA KİLİSESİNE TAŞINMASI
Galata Ortodoks Cemaatinde bir bölüm cemaat üyesi ile merkez yönetim kurulu başkanı
Damyanos Damyanidis arasında Grigorios’un Patrik seçilmesi ile başlayan bir çekişme patlak
vermişti. Papa Eftim’in araya girmesi ile yatışan bu gerginlik, ilerleyen aşamalarda yeniden
5 Abdülhamit döneminde, Rusya ile yapılan Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla (1774) Rusya’nın, Osmanlı
topraklarında yaşayan Ortodokslar üzerindeki etkinliği kabul edilmiştir. Antlaşma maddeleri Fatih döneminden
beri yasak olan yeni kilise inşası hükmünü ortadan kaldırır niteliktedir. Aynalı Kavak Antlaşması’nda (1779) ise
Hristiyanların eski kiliseleri onarabilmeleri ve yeni kiliseler yapabilmelerine olanak veren maddeler
bulunmaktadır. II. Mahmut dönemiyle birlikte padişah fermanı, sadece yeniden inşa edilecek kiliseler için
zorunlu hale getirilmiştir (Barış, sf. 216-217, 2018).
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alevlenmiş ve Papa Eftim’in bu sürece yeniden müdahil olmasını gerektirmişti. Ancak bu defa
Papa Eftim, değişen güç dengelerine bağlı olarak yeni biryol izleyerek; birbiri ile karşıt
durumda bulunan, Galata kiliseleri özel heyeti ve Damyanidis’in başkanlığı altındaki merkez
heyeti ile ayrı ayrı görüşmeler yaparak; bu iki oluşumu da Patrikhane’den uzaklaştırmayı
başarmıştır. İki grubun aynı amaç için Fener patrikhanesine karşı mücadele edeceğine yönelik
olarak gerekli taahütleri sağladıktan sonra; artık Patrikhane ile bağlarını kesmeleri isteminde
bulunur. Bunun üzerine merkez heyet tarafından gerekli girişimlerde bulunularak, hem Fener
Patrikhanesine, hem de resmi makamlara gönderilen resmi yazılar ile Fener Patrikhanesi ile
tüm ilişkinin kesildiği bildirilir. Bunun ardından merkez heyeti ve özel heyetler Papa Eftimin
başkanlığı altındaki Türk Ortodoks Patrikhanesine katılma kararı alır. Kısa bir süre sonra
Tatavla ve Kumkapı kilisesleri heyetleri de Papa Eftim’e gönderdikleri mektupla Türk
Ortodoks kilisesi cemaatine katıldıklarını bildirirler (Ergene, sf.111-132, 1951). Bunun ardına
Papa Eftim, aralarındaki anlaşmazlığa son vererek kendi tarafına çektiği Galata Kiliseleri özel
heyetleri ve merkez heyetlerine Kayseri’de daha önce oluşturulmuş bulunan Türk Ortodoks
Patrikhanesini İstanbul’a, Panayia Kilisesine aktarmak konusundaki düşüncesini açıklar. Bu
kararı olumu bulan merkez heyeti ve özel heyet, düzenledikleri bir toplantıda oy birliği ile
Panayia Kilisesi’nin Papa Eftim’in buyruğunda olduğunu bildirirler (Ergene, sf.133, 1951).
Böylece Papa Eftim, Galata Kiliseleri heyetlerinden aldığı muvafakat ve çağrı üzerine
Panayia kilisesini Türk Ortodoks kilisesilerinin geçici merkezi duruma getirir (Ergene, sf.134,
1951).
Panayia Kilisesi’nde, 06 Haziran 1924 tarihinde, Türk Ortodoks Patrikhanesinin İstanbul’daki
ilk kurultayı düzenlenir. Bu kurultaya İstanbullu Ortodoks heyetleri ile İstanbul’da yerleşik,
aslen Anadolulu olan ortodoksların temsilcileri katılır. Kurultayda Fener Rum Patrikhanesi ile
ilişkilerin kesin olarak sonlandırılması, Kayseri’de kurulmuş bulunan Türk Ortodoks
Patrikhanesi’nin İstanbul’a aktarılması, kilisenin başkanlığına Papa Eftim’in getirilmesi ve
Panayia Kilisesinin Türk Ortodoksluğu’nun merkezi olarak tanınması kararı alınır. Papa Eftim
Galata’da bulunan Panayia Kafatiani, Hristos, Aya Nikola ve Aya Yani kiliselerinin
başpapazlığını üzerine alır (Doğan, sf.141, 2016). Ancak eklemek gerekir ki; bu kiliseler,
daha sonra Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin Fener Rum Patrikhanesi ile yaşayacağı sorunların
bir başka başlığını oluşturacaktır6.
Papa Eftim, 14 Temmuz 1924’te Panaiya Kilisesi’nde ikinci bir kongre düzenler. Bu
kongrede kilise yönetimi için sorumlu bir heyet belirlenirken; patrikhaneye ait bir nizamname
oluşturulur. 14 Temmuz’daki bu kurultayda alınan kararlar, 06 Haziran tarihindeki kurultayda
alınan kararlarla aynıdır. Farklı olarak kongrede kabul edilen kilise nizamnamesinin, hükümet
tarafından kabul edilip onaylanmasına kadar, Papa Eftim’in yönetimi altında olmak üzere,
Avukat İstimat Zihni, Damyonos Damyanidis, Koço Papadapulos, Zamba Zambaoğlu,
Dimosteni Papadapulo, Yani Biloğlu Efendilerden oluşan daimi bir cismani meclis ve Sokrat
6 09.09.1965 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan bir haber, kiliseler üzerindeki bu anlaşmazlığın
sürdüğünü göstermektedir. “1924 yılında beri Türk Ortodoks Patrikhanesi ve Fener Rum Patrikhanesi tarafından
kullanılan Aya Nikola ve Aya Yani kiliseleri ‘Tapu’ yüzünden bir anlaşmazlık çıkmış ve 05.09.1965 tarihinde
ayin yapılamamıştır. Türk Ortodoks Patrikhanesi Patrik vekili Turgut Erenerol, Aya Nikola ve Aya Yani
Kiliselerinin kendi patrikhanelerine ait olduğunu, tapu kayıtlarını kanıt göstererek ileri sürmüş ve yasal yolara
başvurarak, Fener Patrikhanesi’nin bu kiliseleri kullanmaması isteminde bulunmuştur. Fener Patrikhanesi ise;
kiliseleri kullanabilmek için Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğe başvurmuştur. Emniyet müdürlüğü her iki
cemaatinde kiliseleri kullanabileceğini bildirmiştir. Her iki cemaat arasında bir olayın çıkmaması için İstanbul
Valiliği, tapu sorunu aydınlanana kadar, bu cemaatlerin kiliseye girmemesini kararlaştırmıştır. Sabahleyin bu
karardan habersiz olan iki cemaat te kiliseler gelmiş; ancak polisler tarafından içeri sokulmamışlardır. Türk
Ortodokslar, ibadetlerini Panayia kilisesinde yaparken; Rum ortodokslar ise ayin süresince kapalı tutulan
kiliselerin önünde beklemişlerdir” (URL-1).
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Karahisarlıoğlu, Kiryako Gölcuoğlu, Anostos Manoğlu, Nikola Vasilyasidis, Kiryako
Pamukoğlu Efendilerden oluşan ihtiyat azaları seçilir (Mert, sf,47, 2005).
3. BULGULAR
3.1. KİLİSENİN MEKANSAL DEĞERLENDİRMESİ
Kiliseye, Ali Paşa Değirmenci sokak üzerinde bulunan, klasik üsluptaki başlığa sahip, kaide
üzerinden yükselen yivli pilastırlardan ve üçgen bir alınlıktan oluşan mermer bir portaldan
girilmektedir. Alınlığın simasının üstünde mermerden bir haç bulunurken, simanın
kenarlarında karşılıklı olarak iki adet akroter yer almaktadır. Bir diğer kapı da Akçe Sokak
üzerinde bulunmaktadır. Avlu duvarının sokağa bakan cephesi patlatma yöntemiyle üretilmiş
mermer ile kaplıdır. Ana girişten L biçili avluya girilmektedir (Görsel-2). Batı yönündeki
sıvasız avlu duvarının üzerinde farklı büyüklüklerdeki mermer yazıtlar bir dizi halinde
sıralanmıştır. Kilisenin narteksine girişi sağlayan batı ve güney yönlerinde bulunan iki kapı da
L biçimli avluya açılmaktadır. Bu avlu kullanılarak aynı zamanda Türk Ortodoks
Patrikhanesi’nin yönetim bölümüne de ulaşılmaktadır.
Kilisenin çan kulesi güney doğu köşesinde bulunmaktadır. Kare planlı, klasik üsluptaki
başlıklara sahip pilastrlarla oluşturulan baldaken bir tipolojiye sahip olan çan kulesi, dört
yönden balustradlarla çevrili bir kubbeye sahiptir.
Kırma çatıya sahip olan kilisenin çatı saçağını; ön yüzü düz, alt yüzü dış bükey bir silme
çevrelemektedir. Revaklı narteksin üzerinde farklı büyüklükte, galeri bölümünün doğal ışıkla
aydınlatılması için kullanılan önünde demir şebekeler bulunan pencereler yer almaktadır.
Cephede, ayrıca gergi demirleri ve kılıç demirleri dikkat çekmektedir.

Görsel -2: Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin Avlusu (Bülent Ayberk, 2018)
3.2. NARTEKS
Narteksin zemini mermerle kaplıdır. Kemerlerinin arası tuğla parapetle yaklaşık olarak bir
metre yüksekliğe kadar örülmüş basık kemerli arkadlardan oluşan bu bölüm, naosun ibadete
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kapalı olduğu zamanlarda bireysel ibadetlerin yapılabilmesi için ya da gezilebilmesi için açık
tutulmaktadır (Görsel-3), (Ek-1).
Klasik üslüptaki mimari öğelerin güçlü biçimde öne çıkarılarak, Naos’a girişi vurgulayan
mermer portal, ahşap çerçeve konstrüksiyona sahip çift kanatlı ikinci bir kapının örttüğü,
madeni giriş kapısını çevrelemektedir. Yine L biçimli narteksin güneyde bulunan bölümünde
yer alan naos’a giriş amacıyla kullanılan bir diğer kapı güney nefine (Ek-1) açılmaktadır. Kilit
taşı öne çıkarılarak vurgulanmış olan kemerli pencerelerin önüne güvenlik amaçlı olarak
yaklaşık 60 derecede eğime sahip olan demir şebekeler yerleştirilmiştir.
Nartekste; Aziz Nikola, Panayia, Zoodokos Pagi7 ve Aziz Basileos, Aziz Hristodomos
ikonaları8nı, ikona sehpalarını ve ikonaların içinde sergilendiği mobilyaları da içermektedir.
Denizcilerin koruyucu azizi olarak kendisine inanılan Aziz Nikola’nın ikonasının karşısında
tavandan asılı, metal gereçle yapılmış bir gemi maketi (Ek-2) bulunmaktadır.
Narteksin güney bölümünde tavandaki volta döşeme açık bırakılmıştır. Kilisenin güney
tarafındaki kemerli giriş kapısı burada yer almaktadır. Doğu duvarında bitkisel bezemelerle
donatılmış ve sütunçelerle çevrelenmiş, içinde Aziz Fanourios’un ve Kapodokyalı üç azizin9
tam boy olarak betimlendikleri ikonaları içeren bir ikona sergileme mobilyası bulunmaktadır
(Ek-1) .

7 Zoodokos Pagi: Hayat Veren Pnar. İstanbul’un, tarihi Doğu Roma dönemine uzanan ünlü Balıklı
Ayazması’nın şifalı suyunu temsil amaçlı yapılan ikonalardır (Yılmaz, sf. 170, 1993).
8 Hz. İsa ve Hz. Meryem ikonalarına benzer biçimde Azizler’in ikonalarına da saygı gösterilmektedir. Çünkü
Azizler kilisenin yeryüzündeki görünmeyen temsilcileridir. Öldükten sonra bile insanlara yardım etmeye devam
ettiklerine inanılır. Bu din adamları Tanrıyla kullar arasında aracı görevi görmektedirler (Kırbay, sf .7, 2010).

9 Yazılar açık ve seçik olarak okunamamakla birlikte; bu üç aziz, olasılıkla; Aziz Hrisostomos, Aziz Grigorios
ve Aziz Basileos olmalıdır.
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Görsel -3: Meryem Ana Kilisesi’nin Narteksinde Kuzey Yönüne Bakış (Bülent Ayberk,
2018)
3.3.NAOS
Bazilikal plana sahip olan kilisenin, üç nefle oluşturulmuş iç mekanında (Şekil-1) ana nefte
tonoz çatı; yan neflerde ise düz tavan kullanılmıştır. Ana nef (Görsel-4), birbirine kemerlerle
bağlanmış, altı adet yuvarlak gövdeli taşıyıcı sütunlarla, kuzey neften (Ek-3) ve güney neften
(Ek-4) ayrılmaktadır. Kilisenin ana nefini örten tonoz çatı ile yan nefler arasında yükseklik
farkının oluşturulabilmesi için, ana ve yan nefleri birbirinden ayıran sütun sıralarının üzerinde
devam ederek, bu sütunları birbirine bağlayan ve tonoz çatının üzerine oturtulduğu kirişler
bulunmaktadır.

Şekil 1: Meryem Ana Kilisesinin Planı (Karaca, 2008)
Karaca, İstanbul’daki tüm Ortodoks kiliselerinde ikonostastion10’un üç nefi de kapladığını
belirtmektedir (Karaca, sf.594, 2008). Bu tipoloji burada da kullanılmıştır. Ahşap gereçle
10 İkonastasion: Ortodoks kiliselerinde ikonastastis, Tanrı’nın konutu olarak bilinen ana sunak (Bema) ile
cemaatin toplandığı sahını birbirinden ayıran bir bölmedir. İkonastastis, maddi dünya ile tinsel alem arasında bir
set olmayıp, her iki alem arasındaki sınırı simgeleyen bir niteliğe sahiptir. İkonalarla kaplı olan ikonastastisin üç
kapısı olup, bu kapılar, yeryüzü krallığı ile göksel krallık arasındaki sınırda bulunduklarından, yeryüzünden
gökyüzü krallığını geçişi de temsil ederler (Akkaya, sf.115, 2014). Oyma, kabartma şeklinde bitkisel ve
geometrik motifler ile süslü ikonostasiste, ikonalar, belli bir düzene ve sıraya göre dizilmektedir. İkonostasis; üç
kapıdan oluşmaktadır. Bu üç kapı içerisinde en önemli pay, Kral kapısı olarak da bilinen ana kapıya verilmiştir.
İkonostasisin merkezini oluşturan ‘Orta/Ana (Kral) kapı’, insanların dualarını gökyüzüne ileten meleklerin,
sürekli kullandığı sembolik olarak gökyüzüne açılmayı ve Tanrı’nın geldiği yeri sembolize etmektedir. Tanrı
Krallığı’na geçişin simgesi olan ve ‘Meryem’e Müjde, Son Yemek ve dört İncil’in yazarlarının ikonaları’ ile
süslenen Kral kapısının sağında ‘Mesih İsa, kutsayan İsa’, kilisenin azizleri, Yahya ikonaları; solunda Tanrı
Annesi (Teotokos) veya çocuk İsa ile birlikte Tanrı annesi/Tanrı doğuran, Evrenin Hâkimi (Pantokrator) İsa ile
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üretilmiş olan ikonostastion, görkemli bir klasik alınlık ile mekana biçimsel olarak egemen bir
konumdadır. Ancak hiyerarşi bakımından mekandaki bu biçimsel egemenliğin, diğer öğelerde
ya biçim (Despot koltuğu, ambon ve sütun başlıkları) ya da renk (altın varak) kullanımıyla,
daha küçük ölçeklerde yinelendiği; böylece ikonanstasionun mimari bakımdan baskın
etkisinin mekana dağıtıldığı görülmektedir.

Görsel-4: Ana nefin görünümü (Bülent Ayberk, 2018)
İkonastasion’un üçgen alınlığının tepesinde; haç üzerinde çarmıha gerilmiş İsa, sol yanında en
sevdiği öğrencisi Yahya11 ve sağında annesi Hazreti Meryem betimleri bulunmakta, çarmıhın
dibinde ise bir kurukafa12 yer almaktadır. Ayrıca simanın kuzey yönünde, Petrus’la olan
bağıntısı13 nedeniyle burada yer aldığı düşünülen bir ‘horoz’ betimi bulunmaktadır. Simanın
alt yüzünde ve kornişte diş dizisi kullanılırken; alınlığın iç yüzünde (Timpanion), İsa’nın
havarileri ile son kez bir arada olduğu ‘Son Yemek’ sahnesi yer almaktadır. İsa’nın kendine
secde ikonaları ve kapının üzerinde ise ‘Başrahip İsa İkonası’ veya son akşam yemeği ikonası ile (daha üst
taraflarda) Tanrı Krallığı’nın bedensiz varlıklarından kabul edilen Başmelekler Gabriel (Cebrail) ve Mikail
ikonaları yer almaktadır. Ana kapının girişinde ise insanın gökyüzünü görmesine engel olan insanî yönünü
sembolize eden bir perde yer almaktadır (Küçük, sf.235, 2016).
11 Aziz Yahya: İncil’in dört yazarından biridir. Hz. İsa havarileri içinde en çok onu sevdiğinden, çarmıhta iken
annesini ona teslim etmiştir. Yaklaşık olarak 100 yaşına kadar yaşayan aziz, vasiyeti üzerine Selçuk’taki
Ayasuluk Tepesine gömülür (Yener, sf.206, 2015).

12 ‘Çarmıha Geriliş’ sahnelerinde göze çarpan kurukafa, Golgota anlamının yanı sıra; Adem’in kafatasını
simgeleyerek, ilk günaha gönderme yaparak; İsa’nın kurban edilişi sonucunda gerçekleşen bu ilk günahtan
kurtuluşu olgusunu anlatmaktadır (Tükel ve Arsal, sf.165, 2014).
13 Yuhanna İncili 13: 13-38 de İsa, Petrus’un kendisini reddedeceğini ve bunu horoz ötmeden üç defa
yapacağını söyler: “36-Simun Petrus O’na, “Ya Rab, nereye gidiyorsun?” diye sordu. İsa, “Gideceğim yere
şimdi ardımdan gelemezsin, ama sonra geleceksin” diye yanıtladı. 37-Petrus, “Ya Rab, neden şimdi senin
ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm!” dedi. 38-İsa şöyle yanıtladı: “Benim için canını mı
vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim, horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin.” (URL-2).
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ihanet edecek olan havariyi açıkladığı, Son Yemek sahnesi betimlerinde, havarilerin buna
gösterdiği tepki ve Yahuda’nın kimliği önem kazanmaktadır. Bu bağlamda sanatçılar,
Yahuda’nın kimliğinin açıklanma anı için çeşitli gösterim biçimleri kullanmışlardır (Tükel ve
Arsal, sf.156, 2014). Burada, Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosunda, Yahuda’yı elinde para
kesesini tutarken ve diğer eli ile İsa‘yla aynı anda masadaki ekmeğe uzatırken betimlediği
yaklaşım biçimi yinelenmiştir. Ana Kapı’nın kemerinin üzerinde “Kutsal Mendil”14 ikonası
bulunmaktadır. Bitkisel bezemelerle donatılmış plastrların, hemen üzerinde, friz yüzeyinde
altı adet Serafim meleği15 betimi, alçak kabartma olarak yerleştirilmiştir.
İki mermer basamakla çıkılan bema üzerindeki İkonastion’un en önemli öğesi olan Güzel
Kapı’yı kırmızı renkte bir perde örtmekte; bu perdenin üzerinde İsa’nın Kanı’nın simgesi
olarak, şarap kadehi içindeki bedeni, betimlenmektedir (Karaca, sf.618, 2008). Güzel Kapının
her iki yanında, şamdanlar (Menalia’lar) yer almaktadır.
İkonastasion’ın ana nef üzerindeki bölümünde, Ana Kapı’dan güney yönüne doğru; İsa,
Vaftizci Yahya 16, Ana Kapı’dan kuzey yönüne doğru ise, Meryem ve Çocuk İsa ikonası,
hemen yanında ise, kilisenin adandığı17 Panagia Koimesis18, sahnesi yer almaktadır.
14 Kutsal Mendil: Ortodoks Kilisesi’nin başta İsa’ya ait ikonalar olmak üzere, birçok ikonası geleneksel olarak
insan eliyle yapılmamış ilkörnekler olarak kabul görmektedir. Söz konusu bu tür ikonalar, bazı mucizevi olaylar
ile bağlantılı olarak ortaya çıkmışlardır. Örneğin, İsa’ın betimi, mucizevi bir biçimde kendisinden miras
kalmıştır. (Akkaya, sf.19, 2014). Efsaneye göre; Urfa prensi Abgaros, İsa’ya bir elçi göndererek, yanına gelmesi
için ricada bulunur. Ananias adlı elçi, resim yapmaktan da anladığı için İsa’nın bir resmini yapmak istemektedir.
İsa’ya getirdiği mektubu verdikten sonra, resmi yapmaya çalışır. Ancak İsa’nıın çevresi çok kalabalık olduğu
için bunu başaramaz. Bunu gören İsa, yüzünü yıkadıktan sonra kuruladığı mendili Ananis’a verir. İsa’nın
yüzünün biçimi bu mendile çıkmıştır. Bu mendil sayesinde sağlığına kavuşan Urfa Prensi, bu mendili bir ahşap
yüzey üzerine gerdireek; kentin kalesinin giriş kapısın üzerine koydurur (Yılmaz, sf. 84, 1993).
15 Serafimler, melek hiyerarşisinde en büyük en kutsal olduğu kabul edilen melektirler. Yarı insan yarı hayvan
olarak betimlenmişlerdir. En belirgin özellikleri altı kanatları olan bu melekler, tanrının tahtının koruyucularıdır.
Altı kanatlarından ikisiyle yüzlerini diğer çiftiyle bacaklarını örterler ve son çifti ile de uçarlar (Özalan, sf.21,
2010).
16 Vaftizci Yahya. (İoannes Prodromos): “Önceden Haber Veren”, “Müjdeci” anlamına gelen “Prodromos”
olarak anılır. İsa’nın kurtarıcı olarak geleceğini haber vermesi için dünyaya geldiğine inanılır (Yener, sf.198,
2015).
17

Ortodoks kilisesi ikonastastisinde, bir kişinin ya da kilise tarafından özellkle kutlanan bir olayın
canlandırıldığı ikona, genellikle Meryem ikonasının yanında yer alır (Akkaya, sf.118, 2014)

18 Panagia Koimesis: Ortodoskluk mezhebi içinde nesnelerin üzerinde ya da ibadet mekanlarında betimlenen
tüm kutsal kişiler, 17. Yüzyıl sonu 18. Yüzyıl başında yaşamış olan, Fournalı Diyonisios’a ait olan “Ressamın El
Kitabı” adlı metin ile günümüze ulaşmıştır. Bu metinde Koimesis şöyle anlatılır: “Evler; ortada Meryem’in,
elleri göğsünde çapraz kavuşturulmuş olarak yatakta uzanmış ölü bedeni; yatağın her iki yanında üzerinde yanan
mumlar olan birer şamdan; yatağın önünde kesik elleri yataktan sarkan bir Yahudi ve ile elinde kılıç tutan bir
melek var. Meryem’in ayakucunda havari Petrus Meryem’i elindeki buhurdan ile tütsülüyor; başucunda Aziz
Pavlos ve Aziz İoannes Teologos, Meryem’i kucaklıyorlar. Diğer havariler ve ellerinde İncil tutan piskoposlar
Dionysius Areopagite, Hieroteus ve (Efes Piskoposu) Timoteus; yatağın çevresine dizilmişler. Sahnede ağlayan
kadınlar var. Meryem’in yukarısında İsa, Meryem’in beyazlara bürünmüş kutsal ruhunu kollarında tutuyor;
etrafını sarmış melekler arasında İsa, azametli bir ışıkla çevrelenmiştir. Gökyüzünde bulutlara binmiş gelen on
iki havari, sahnede ikinci kez yer alırlar. Sağdaki evin köşesinde Damaskinoslu Aziz İoannes, üstünde “Kutsal
Bakire, sen cennette ağırlanmaya ve cennet mekânlarında boy göstermeye lâyıksın” (veya buna benzer bir metin)
yazılı bir rulo tutar. Soldaki evin köşesinde şair Aziz Kosmas, üstünde “Sen fani bir kadınsın, fakat buna rağmen
havariler mucizevi biçimde seni Tanrı’nın lekesiz annesi olarak kabul ederler” (veya buna benzer bir metin)
yazılı bir rulo tutar”(Barut, sf.70, 2012).
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İkonastasionun, Tanrı Krallığı’na geçişin simgesi olan Orta Kapı’nın sağ ve sol tarafındaki
küçük kapılar ise diyakozlar19 ve diğer görevliler tarafından kullanılmaktadır (Küçük ve
Arslan, sf.59, 2018). Bu diğer iki giriş kuzey (Ek-3) ve güney neflerinde (Ek-4)
bulunmaktadır. İkonastion’un Kuzey nefte bulunan bölümünün üzerinde Eski Ahit’ten
simgeler; güney nefteki bölümünün üzerinde ise; Yeni Ahit’ten simgeler yer almaktadır.

Görsel-5: İkonastasion ve Despot Koltuğu (Bülent Ayberk, 2018)
Yan nefleri, ana neften ayıran korent üsluptaki başlıklarla sonlanan taşıyıcılar, kemerler ile
birbirlerine bağlıdırlar. Her kemerin ve yukarında inen tonoz destek kemerlerinin taşıyıcıların
üzerinde birleştiği noktalarda on iki havarinin girland ile çevrelenmiş betimleri madalyonlar
içinde yer almaktadır. Kemer sırası doğu duvarında bulunan pilastr başlıklarının üzerine
oturarak sonlanmaktadır. Kemer sırasının üzerinde ana nef boyunca konumlanan kirişler
arasında karşılıklı olarak tonoz gergileri bulunmaktadır. Alçı ile koyu yeşil mermer görünümü
verilmiş sütunların zeminden yaklaşık olarak 1.20 metrelik yüksekliği, ahşap padavra ile
kaplıdır.
Tonoz çatının iç yüzeyine Pantokrator İsa, betimi işlenmiştir. Osmanlı döneminde Ortodoks
kiliselerinde kubbeye izin verilmemesi nedeniyle Pantokrator İsa betimine kubbeyle eşdeğer
anlam yüklenerek, biçimsel de olsa aynı konumda, orta nefin ortasına yerleştirilmiştir
(Karaca, sf. 621, 2008). Kuzey nef ve güney neflerin tavanlarında gözlemlenen dökülmeler
nedeniyle buradaki bağdadi çıtaları görülebilir duruma gelmiştir. Özellikle kuzey nefin üst
örtüsünde daha yoğun sıva dökülmesi durumuyla karşılaşılmaktadır.
Naos’un içinde cemaatin oturması için konumlandırılan doğrusal otruma birimlerininsıralarının dışında;ana nefte, kuzey nef ve güney nef duvarları boyunda karşılıklı olarak,
19 Diyakoslar, Hıristiyan din adamları hiyerarşisinin en alt bölümünde yer almaktadır. Katolik ve Ortodoks
hiyerarşisi içinde de yer alan diyakoslar, kilisede sakramentleri idare etme dışındaki genel işlerle ilgilenen
görevlilerdir. Rahiplerin yardımcıları gibi görev yaparlar. Rahipler diyakosların içinden Piskoposlar tarafından
seçilerek belirlenmektedir. Diyakoslar, normal şartlarda ayini yöneten ruhbanlarla müminler arasında aracılık
rolü üstlenmektedir. Duaları bu diyakoslar yönetmekte, ayine katılanlara liturjinin önemli anlarını yine
diyakoslar hatırlatmaktadır. Bu görevleri sebebiyle diyakoslar kilise hiyerarşinde yer etseler de, kilisenin asıl
değil; yardımcı görevlisidir (Öztürk, sf 36, 2010).
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ahşap stasidialar20yer almaktadır. Kuzey nefteki stasidia dizisi, kuzeyden naos’a girişi
sağlayan kapının önünde sonlarırken; güney nefteki stasidia dizisi, güney duvarı boyunca
sürmekte ve batı duvarında, galerinin altında sonlanmaktadır.
Naos’a karşılıklı olarak üst üste konumlandırılmış pencereler ile doğal aydınlatma
sağlanmaktadır. Kuzey doğuda ve güney doğuda alt sırada bulunan pencereler kare biçimli
iken; güney batıdaki pencere dizisi ve üst sıradaki aydınlık pencereleri basık kemerli biçime
sahiptir. Kuzey ve güney neflerinin doğu duvarındaki pencereleri ise; beşik kemer
biçimindedir. Batı duvarındaki pencere dizisinde de basık kemer kullanılmıştır. Üst sıradaki
pencere dizisinin gofre doğramalarında farklı renklerdeki camlar ile haç biçimi
oluşturulmuştur. Naos’ta yapay aydınlatma amacıyla kullanılan, ana nefin tonoz çatıının
destek kemerlerinden sarkan, görkemli kristal avizeler mekanın büyüklüğü ile uyumlu
oranlara sahiptir.
Zemin hem narteks bölümünde hem de naosta diyagonal mermer karolar ile kaplanmıştır.
Narteks bölümünde tek renkli mermer karolar kullanılırken, naosta açık ve koyu iki ton
kullanılarak damalı bir zemin oluşturulmuştur. Yan nefler, ana neften bir basamak
yukarıdadır. Kilisenin zemininde farklı boyutlara sahip Türk halıları kullanılmıştır. Farklı
dinlerden Türk topluluklarının ibadet evlerinde Türk halısını kullanmalarına ilişkin bir diğer
örnek Livanya’nın Trakai kentinde yerleşik Musevi Türklere ait Karay Kenesasıdır (Ayberk,
sf.101, 2018).
Ana nefin doğu tarafında karşılıklı yarım daire bir platform üzerinde konumlu iki dua sehpası
bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde Naos’un güney tarafında ikinci sütunun önünde soğan
kubbeli, beş basamakla çıkılan despot koltuğu yer almaktadır (Görsel-5). Bitkisel bezemelerle
ve melek betimleri ile donatılmış, varakla kaplı despot koltuğunun, iki adet aslan yontusu
üzerine oturmaktadır. Ayrıca yaslanma yüzeyinde Piskopos giysileri içinde “Tahtta oturan
İsa”21 (Enthronos Hristos) betimi yer almaktadır.
Orta nefte taşıyıcı sütunlardan beşincisinin üzerinde ahşap gereçle yapılmış ambon22
konumlandırılmıştır (Görsel-6). Buraya kuzey nefi tarafında bulunan ahşap bir merdivenle
çıkılmaktadır. İkonastation ile aynı bezeme biçimine sahip olan bu öğenin dört yüzünde dört
İncil yazarının ve tam ortada İsa’nın betimi bulunurken, ambonun üzerinde kanatları açık bir
güvercin figürü yer almaktadır.
Ayrıca iç mekanda kuzey nef duvarında Panagia Kafatiani için özel olarak yapılmış, her iki
yanınında, 12 havarinin betimlerinin yer aldığı madalyonlar ve korent üslubunda yivli
20 Stasidia: Ortodoks kiliselerinde dinsel törenler çoğunlukla ayakta durarak gerçekleştirilmektedir. Geleneksel
olarak Ortodoks kiliselerinde oturma birimleri bulunmamaktadır. Bu türden mobilyaların, inananları ibadete
etkin biçimde katılmaktan alıkoyarak, onları yalnızca edilgen izleyicilere dönüştürebileceği düşünülmüştür. Bu
nedenle oturma birimlerinin yerine, kiliseye, ana nefteki sütunların arasına ve yan nef duvarları boyunca
karşılıklı olarak; “stasidia” adı verilen bir dizi özel mobilya yerleştirilir. Bu mobilyalar, kiliselerde yer alan
sıralar gibi üzerine oturulan birimler değildir; ana amaç yaşlıların ortodoks kiliselerinde bu mobilyaya
dayanarak dua edebilmesi ve uzun süren ibadetlere rahatlıkla katılabilmesi için kullanılmaktadır (Barbaouitis ve
Vasileiou, sf. 1, 2013).
21 “Taht üzerinde oturan İsa”, ikonografisinde İsa, kainatın egemeni tanımlamasıyla hükümdar gibi taht üzerinde
tam karşıdan betimlenmektedir. Doğu Roma sonrası dönemde bu türdeki betimlemeyle çok sık
karşılaşılmaktadır. İsa, başında tacı, bir elinde asası, diğer elinde dünya egemenliğini simgeleyen yuvarlak bir
küre ile betimlenmektedir (Yılmaz, sf. 96,1993).
22

İncil’in üzerinde okunduğu yer olan ambon, aynı zamanda diyakozların ve teologosların söylev yeridir.
Ambon, erken dönem kiliselerinde naosun ortasında yer alırken, sonradan naosun kuzeyinde bulunan
taşıyıcılardan birinin üzerine, naosa bakacak biçimde konumlandırılmıştır (Karaca, sf. 618, 2008).
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sütunçeler, volütler ile çevrelenmiş “Yol Gösterem Meryem”23 (Hodegetria Meryem) ikonası
(Ek-5) bulunmaktadır. Paulus, bu ikonanın Kaffa’da İstanbul’a göç eden Rumlar tarafından
beraberlerinde getirildiğini belirtmektedir (Karaca, sf 329, 2008) İkonanın hemen batı
tarafında, duvar üzerinde Aziz Georgios24’un Kapadokya’da halkını tehdit eden bir ejderhayı
öldürmesine ilişkin betim yer almaktadır. Kuzey nefte ayrıca, işlemeli bir epitafion 25 (Ek-3)
dikkat çekmektedir.

Görsel 6: Ambonun konumu (Bülent Ayberk, 2018)

23 Ayakta veya otururken tam figür ya da yarım figür olarak tasvir edilen bu Hodegetria adı verilen ikonaların
kompozisyonunda, Meryem, bir eliyle Çocuk İsa’yı tutmakta diğer eliyle de onu işaret etmektedir. On ikinci
yüzyılda rehber, önder veya yol gösteren anlamlarına gelen Hodegetria grubu ikona kategorisi ortaya çıkmış ve
tüm Bizans dönemi boyunca en yaygın kopyalanan ikona türlerinden biri olmuştur. Hodegetria’nın ilk ahşap
panel görüntüsü ise Kanonik İncil yazarlarından biri olan evanjelist Aziz Luka'ya atfedilmektedir. Aziz Luka'nın
Meryem’e bakarak boyadığına inanılan bu ahşap panel ikonanın orjinali, beşinci yüzyılda Kudüs’ten
Konstantinopolis'teki Hodegon Manastırı'na getirilmiş ve burada muhafaza edilmiştir. Bu orijinal ikonayı
görmek isteyen Hristiyan hacılar da, bu resmin konulması amacıyla yapıldığı iddia olunan Hodegon Manastırı'na
akın etmiş ve manastır, şehrin törensel yaşantısında önemli bir yere sahip olmuştur (Şen, sf.1365, 2017).
24 Aziz Georgios, Hıristiyan Dünyası’nda saygı gören en büyük azizlerden biridir, din şehitlerinin en büyüğü
(başmartir) olarak kabul edilir. Yaşamıyla ilgili farklı anlatımlar vardır. Bunlardan birinde azizin, Kudüs
yakınlarında doğduğu, Diocletianus Dönemi’nde (284-305) yaşadığı ve inancı nedeniyle işkence görüp
öldürüldüğü; bir başkasında ise azizin Kapadokya’da doğup yaşadığı, Roma ordusunda asker olarak çalıştığı,
Diocletianus Dönemi’nde (284-305) generalliğe yükseldiği ve bu dönemde Hıristiyan olduğu için öldürüldüğü
kabul edilir. Azizin yaşamının farklı anlatımları gibi, onun kahramanlıklarını anlatan efsaneler de çeşitlidir.
Bunlardan en ünlü efsaneye göre Aziz Georgios, Kapadokya’da putperest bir kral olan Selbios’un kızını
kaçırarak şehrin suyunu kesen bir ejder ile zorlu bir mücadeleye girerek onu öldürür. Böylece hem kızı kurtarır,
hem de şehrin suyunu tekrar akıtır. Bu olay sonucunda kral ve tebaasının şükran ifadesi olarak Hıristiyanlığı
kabul ederek, azize tâbi olduklarına inanılır (Aydın, sf. 372-373, 2011). Bu olayın anısına Aziz Georgios,
ikonalarda, genellikle canavı öldürüken betimlenmektedir (Yılmaz, sf 244, 1993).
25 Epitafion: Epitafion kumaşı genel tema olarak İsa’nın cansız bedeninin işlendiği, resmedildiği veya basıldığı
dini bir kumaştır. Epitafion, Kutsal Yas Haftası törenlerinde İsa’nın bedenini çarmıhtan indirilmesi ritüelinden
sonra, Kutsal Bema’dan çıkarılır ve genelde ahşaptan yapılmış (bazen mermer de olabilir), baldaken planlı
‘’Kovuklion’’ üzerine yerleştirilir. Kovuklion dolaştırıldıktan sonra, dini kumaş Kutsal Bema’ya geri götürülür
ve rahipler tarafından kutsal sunağa geri konulur. Kumaş, İsa’nın gökyüzüne uçtuğu güne (analipsis) kadar orada
kalır (Osmanoğlu, sf. 25, 2018).
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Naos’un batı duvarında (Görsel-7) güneyden ve kuzeye doğru; simgesi olan kartalla gösterilen
İncil yazarı Yuhanna’nın, cennetin anahtarlarını elinde tutan Aziz Petrus’un, kılıcı ile Aziz
Pavlus’un ve elinde tuttuğu palmiye dalı bir din şehidi olduğu anlaşılan bir azizenin betimleri
yer almaktadır. Ana giriş kapısının timpanionun üzerinde Koimesis sahnesi ve hemen
üzerinde, kapının kemerinde Tanrının başlangıç ve son olduğunun belirten Alfa (Α) ve
Omega (Ω) 26 monogramı ve bunun üzerinde ise; kutsal üçleme betimi yer almaktadır (Ek- 6)
.

Görsel 7: Nasos’yan batı yönüne bakış (Bülent Ayberk, 2018)
Kuzey batıda baldaken biçime sahip olan kovuklion27 (Ek-7) konumlandırılmıştır. Beyaz
ahşap üzerine varaklı bitkisel motiflere süslenmiş olan mobilya, üç dilimli kemere sahiptir ve
dört köşesinde kandiller bulunmaktadır.
Narteks’in üst katındaki galeride kadınlar için ayrılan mekan bulunmakta, bu batı duvarı da üç
adet aydınlık penceresi ile sonlanmaktadır. Kadınlar bölümü gofre biçiminde doğramalardan
oluşan pencere ile örtülmüştür. Bu pencerenin altında İsa’nın Çilesi olarak adlandırılan,
İsa’nın yaşamının son dönemine ait olan bölümünün anlatıldığı zaman dizisine ve olaylara
göre sıralanmış sahneler bulunmaktadır (Ek-8).
4. DEĞERLENDİRME
Karaköyde konumlu bulunan Türk Ortodoks Patrikhanesi, Osmanlı imparatorluğu döneminde
başlayan Anadolu Türk Ortodokslaırın bağımsız kilise kurma düşlerinin somut bir sonucu
olarak karşımızda durmaktadır. Panayia kilisesinde düzenlenen ilk kurultayda alınan kararda
olduğu üzere; Türk Ortodoksluğunun merkezi olarak kabul edilen patrikhane, Türk tarihi
26 Yeni Ahit’te Yunan abecesinin (alfabesinin) ilk ve son harfi olan ‘Alfa’ ve ‘Omega’ya gönderme ile Tanrı,
‘Esinlemeler, 22: 13’te. “Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son ben'im” ifadesini kullanmaktadır
(URL-2).
27 Kavuklion: İsa’nın mezarını sembolize eder ve Büyük Cuma günü inançlıların secde etmesi için dolaştırılır.
Büyük Cuma süresince ilahiler eşliğinde çarmıhtaki İsa sembolünün temsili cenazesi gerçekleştirilir, temsili
bedeni çiçek ve kokularla bezenmiş çiğ taneleriyle ıslatılır (Osmanoğlu, sf. 234, 2018).
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açısından da önemli bir dini kuruluştur. Papa Eftim döneminin çalkantılı günlerinde önemli
bir anlayışı temsil eden patrikhane, Papa Eftim’in yaşamdan ayrılmasının ardından ortodoks
dünyasındaki gelişimelerin Türkiye’nin yararına olacak biçim alması için çabasını
sürdürmektedir.
Patrikhane yerleşkesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi, bugün İstanbul’daki en görkemli iç
mekana sahip kiliselerden biridir. Mübadele ile cemaatini kaybeden kilise, yalnızca belirli dini
günlerde kullanılmaktadır. Yoğun bir kullanıcı baskısı olmamakla birlikte uzun yılların etkisi
nedeniyle yapı içinde yıpramalar görülmektedir. Belirlenebilen bu sorunları dile getirrmek
gerekirse. Naosta zemin suyu sorunu kaynaklı lekelenmeler duvarların alt bölümlerinde
görülmektedir. Özellikle yan neflerin tavanlarında sıva dökülmesi sonucu bağdağdi döşemeler
görünür duruma gelmiştir. Ana nefi yan neflerden ayıran sütunların üzerindeki sıvada bazı
noktalarda çizilmeler görülmektedir. İçmekanda yer alan bazı ikonalardan görülen fiziksel
koşullardan kaynaklanan yıpranma nedeniyle bu yapıtların restore edilmesi gerekmektedir.
Yapının sahip olduğu uluslararsı temsiliyet bakımından önemi düşünüldüğünde bu yapının
varlığında somutlaşan anlamın sürdürülmesi ve bunun geleceğe taşınması; aynı zamanda Papa
Eftim’in ideallerinin de Türkiye için hala diri olduğunu gösterecektir.
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EK GÖRSELLER

Ek-1
(Bülent Ayberk, 2018)

Ek-2
(Bülent Ayberk, 2018)
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Ek-3: Kuzey Nef ve duvarda asılı bulunan Epitafion
(Bülent Ayberk, 2018)

Ek-4
(Bülent Ayberk, 2018)
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Ek-5: Hodegetria Meryem İkonası
(Bülent Ayberk, 2018)

Ek-6 Batı duvarında yer alan ikonalar
(Bülent Ayberk, 2018)
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Ek-7: Kovuklion’un konumu (kristal avizenin altında; en köşede görülen mobilya)
(Bülent Ayberk, 2018)

Ek-8: İsa’nın Çilesi döneminin betimlendiği sahneler
(Bülent Ayberk, 2018)
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ÖZET
Türkler, Anadolu’ya son defa gelişlerinin ardından, bulundukları coğrafyaya yerleşmek adına
yapmış oldukları resmi, dini ve sivil mimari yapılarla döneme imza atmışlardır. Yapıların
mimarları ve bezeme ustalarının kim oldukları tam olarak bilinmese de yaptıkları eserlere
bakılınca ne kadar yaratıcı oldukları ortadadır. Bu mimari yapılardan biri olan Sivas Çifte
Minareli Medrese, üzerindeki taş bezemeleriyle abidevi bir eser olarak Sivas il meydanında
bulunmaktadır. Ecdadın yaptırmış olduğu yapılar günümüzde üzerindeki taş bezemeleri ile
dikkati çekerken, Anadolu Selçuklu Döneminde yaşamış olan banilerin, mimarların ve taş
ustalarının zarafetini de yansıtmaktadır. Bu tarihi ve kültürel değeri tanıtacak ve
bezemelerinden yola çıkarak seramik, çini ve cam sanatları alanlarında eserler üretecek
şekilde bir proje geliştirildi. Bu proje çerçevesinde üniversite öğrencileri ile birlikte
çalışılarak, ortaya seramik, çini ve cam malzemelerinden eserler ortaya çıkarıldı. Bu
çalışmada Sivas Çifte Minareli Medrese bezemelerinden yola çıkılarak uygulanan proje ve
proje kapsamında meydana çıkarılan eserler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sivas, Çifte Minareli Medrese, Seramik Sanatı, Çini Sanatı, Proje,
Gençlik.
ANATOLIAN SELCUK PERIOD IN THE FOOTSTEPS OF OUR WORKS;
SIVAS DOUBLE MINARET MADRASA
ABSTRACT
Turks, after their last visit to Anatolia, signed the period with the official, religious and civil
architectural structures they built to settle in their geography. Although it is not known exactly
who the architects and decoration masters of the buildings are, it is obvious how creative they
are when looking at their works. One of these architectural structures, Sivas Double Minaret
Madrasa is located in Sivas provincial square as a monumental work with its stone
decorations. While the structures built by the ancestors attract attention with their stone
decorations, they also reflect the elegance of the builders, architects and stonemasons who
lived in the Anatolian Seljuk Period. A project was developed to introduce this historical and
cultural value and to produce works in the fields of ceramic, tile and glass arts based on their
decorations. Working with university students within the framework of this project, artifacts
made of ceramic, tile and glass materials were created. In this study, the works unearthed
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within the scope of the project and the project applied based on the decorations of Sivas
Double Minaret Madrasa will be examined.
Keywords: Sivas, Double Minaret Madrasa, Ceramic Art, Tile Art, Project, Youth.
GİRİŞ
1071 yılında Anadolu’ya son kez gelen Türkler, Anadolu topraklarına yerleşerek bu
coğrafyayı kendilerine vatan edinmişleridir. Yerleşmek istedikleri bölgelerde mimari
yapılaşmaya başlamışlar, başkent Konya olmak üzere çevredeki diğer illere de yayılarak hem
mimari hem de sanat alanında oldukça önemli ve muhteşem eserler yapmışlardır. Bu
eserlerden Sivas ilinde bulunan Çifte Minareli Medrese ve bezemelerini, İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Mühür Kültür Sanat ve Spor derneğinin yapmış oldukları ortak
proje kapsamında, üniversite öğrencileri ve dernek katılımcıları ile seramik, çini, cam ve ebru
olarak uygulanmıştır. Bu uygulama sürecinde projede medresenin tarihi, projenin geçtiği
aşamalar, uygulanış yöntemleri, hedefleri ve nasıl sonuçlandırıldığı incelenecektir.
PROJE NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR
Proje, sınırlı bir zaman dilimi içerisinde yapılacak ve toplum yararına yapılacak olan
çalışmaların bütününe denilmektedir. Projede bir ya da birden fazla kurum ve kuruluşlar ortak
hareket edip, sonunda bir ürün, bir hizmet veya sonuç ortaya çıkarmaktadır. Projeler, bütçeyle
ve belirli kaynaklar dâhilinde yapılmaktadır. Projelerde aranan ana özellikler; Özgün olması,
Sonucu değerlendirilebilir olması, elde edilebilir olması, Mevcut şartlar ve imkânlarla
gerçekçi ve yapılabilir olması, Zamanlamasının doğru olmasıdır.1
Bu çerçevede; Projeyi oluşturan plan, adı, tanımı, amacı ve kapsamı, konusu, bilgi
toplanması,
kaynakçaları,
paydaşları,
etki
değerlendirmesi,
sürdürülebilirliği,
uygulanabilirliği, hedef kitlesi, maliyeti, görevlendirmesi, sonuçlandırılması, katkıda
bulunanlar gibi unsurları oldukça önemlidir e her birinin tane tane detaylıca yazılması
gerekmektedir. Bu maddeler projenin yazım ve sonuçlandırmasında kolaylık sağlamaktadır.
Bu bağlamda “Anadolu Selçuklu Dönemi Eserlerimizin İzinde; Sivas Çifte Minareli
Medrese” bezemelerinin, seramik cam ve çini olarak projelendirilmesi, uygulanması geçirdiği
süreçler ve sonuçları incelenecektir.
ANADOLU SELCUKLU DÖNEMİ ESERLERİMİZİN İZİNDE; SİVAS ÇİFTE
MİNARELİ MEDRESE
Sivas kentinin meydanında bulunan Medrese, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin
Muhammed Cüveyni tarafından yaptırılmıştır. Bezemelerinden bir kısmı Konya İnce Minareli
Medrese taç kapısıyla benzerlik gösterdiğinden dolayıdır ki aynı mimarın, Kölük bin
Abdullah’ın olduğu düşünülmektedir (Esmek, 2015).
1882 yılında Çifte Minareli Medrese’nin taç kapı ve minareler harici diğer bölümleri
tamamen yıkılmıştır. 1882 yılında yıkılan yapının ön cephesi desteklenerek tamamen
yıkılması önlenmiştir. 1946 yılında minarelerin şerefeleri restore edilmiştir. 1965-1971 yılları
arasında Doç. Dr. Haluk Karamağaralı yönetiminde yapılan kazı çalışmaları sonucu
Medrese’nin dört eyvanlı, çift katlı ve açık avlulu olduğu anlaşılmıştır. 1972 yılında yıldırım
düşmesi sonucu gövdesi çatlayan minare tekrar onarılmıştır (Esmek, 2015).
Sivas Gök Medrese’nin mermer taç kapısı Çifte Minareli Medrese ile benzerlik
göstermektedir. Taç kapının iki yanında bulunan kabartma bezemeli kuleler üzerine çifte
1

https://www.gelisimveinsan.com/stk/proje-nedir-nasil-planlanir-proje-raporu-nasil-yazilir/
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minare ilave edilmiştir (Resim1-2). Medresenin ana duvarları ve köşedeki kuleleri kireç
taşından yapılmıştır, Minarelerin gövdesinde zikzak, baklava desenli bezemeler, turkuaz ve
patlıcan moru sırlı-sırsız tuğlalarla uygulanmıştır. Minarenin gövdesinde çinili kısımlara
dolgu yapılarak, önceden dökülmüş olan çiniler yerlerine yerleştirilmiştir. Minarede gövdeye
geçiş kısmında uygulanmış olan onikigen bölümlerde, mozaik çini, çok kollu yıldızlardan ve
bitkisel desenli bezemelerden oluşan sivri nişler uygulanmıştır. Tahribata görmüş olan çini
panolar onarılmıştır. Minarelerin arka cephelerinde “Allah” ve “Muhammed” yazılı kufi hat,
geometrik süslemeli mozaik çiniler mevcuttur (Özkul, 2020).

Resim 1: Sivas Çifte Minareli Medrese,
Ön Cephe.

Resim 2: Sivas Çifte Minareli Medrese,
Arka Cephe.

SİVAS ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE TAŞ İŞLEMESİ
Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar Türkler, yaşadıkları bütün coğrafyalarda ve bölgelerde, bir
araya gelmiş mimar ve bu sanatkârların üsluplarıyla ortak bir değer yakalamış ve bunu
sanatsal boyuta taşımışlardır. Özellikle mimari alanda kullanarak abidevi eserler ortaya
koymuşlardır. Bu yapılardan biri olan ve kent meydanında bulunan Sivas Çifte Minareli
Medrese Taç kapısı, kireç taşından ve mermer malzemeden yapılmıştır. Simetrik olarak
görünse de asimetrik süslemeler uygulanmıştır. Mukarnas kavsarası olan taç kapı bitkisel
tasarımlarla, dikdörtgen biçimli süsleme şeritleri ile tamamlanmıştır. Taç kapının çerçevesini
saran ilk şerit ince kıvrım dallı süslemeyle işlenmiştir ve mukarnas konsol frizi çevirmektedir.
Yan yana uygulanmış iki şerit arasında ince çubuk sütunlar yapılmıştır.
Bu yapıdaki geniş çerçeve, palmet rumi desenle bezenmiştir (Ögel, 1966). Çubuk sütunların
gövdelerinde büyük ve zengin işlenmiş başlıklar bulunmaktadır. Üst üste işlenmiş palmetli
rumilerden oluşan uzun saplı başlıklarda ışık-gölge tezatlığı başarıyla yansıtılmıştır.
Mukarnası çeviren kemer üzerinde simetrik şerite oturan bezemeler mevcuttur. Kemer frizinin
tepesinde, şerit üzerine yaprakların üstü bitkisel motiflerle oluşturulmuş olan büyük bir
palmet oturtulmuştur (Esmek, 2015).
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Taç kapının üzerinde şerit şeklinde kitabesi uzanmaktadır. Taç kapının sol yan cephesinde
bulunan mukarnaslı niş, geometrik ve bitkisel süslemelerle sanki taç kapının küçük ölçekteki
örneği olarak tasarlanmıştır. Taç kapının yan cephesinde bulunan diğer mukarnaslı niş, diğer
örneğine göre daha özenli bezeme programına sahiptir. Pencere süslemelerinde, taç kapıyı
çeviren dikdörtgen çerçevelerde, cephe duvarlarında süslemelerin olduğu görülmektedir.
Aşırılıktan kaçınarak belli oranda uygulanmış olan taş süslemelerle yapıya canlılık getirmiştir.
Palmetlerde üst üste yaprakların artarak katmerlenmesi, tepe yaprağı düşey ve yatay olarak
uzanması, süslemede görülen değişikliklerdendir. Taç kapının sağ tarafta bulunan
pencerelerden bir tanesinin bezemeleri Konya İnce Minareli medresenin taç kapısındaki
bezemeye benzemektedir (Özkul, 2020).
Taç kapının üzerinde birbirinden farklı ve boyutlu olarak desenler uygulanmıştır. Zaman
içerisinde tahrip olan kabaralardan bir kısmı kırılmış olsa da bir kısmı sağlam kalmıştır.
Medrese’de hendesi kûfi, geometrik kûfi, hatt-ı satrancili (Satrançlı Kûfi) ya da mâ’kılî kûfi
olarak bilinen yazı stilleri kullanılmıştır (Gök, 2019).
Sivas Çifte Minareli Medrese Taş İşlemelerindeki Desenler hakkında detaylı bilgiyi Kifayet
Özkul’un 3. Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Kongresinde
yayınlanmış olan “Sivas Meydanda Üç Kardeş Medrese; Çifte Minareli Medrese, Buruciye
Medresesi, Şifaiye Medresesi ve Bezemeleri” adlı makalesinden elde edilebilir. Bu projede
uygulanmış desenleri incelerken bu makaleden yararlanılabilir.
Sivas Çifte Minareli Medrese Taş İşlemesindeki Desenler, Tespitleri ve Yeniden Çizim
Aşamaları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile Mühür Kültür Sanat Spor ve Eğitim derneğinin ortaklaşa
yapmış olduğu kültür projesinde üniversite öğrencileri ve dernek üyeleri birlikte çalışmıştır.
Sivas Çifte Minareli Medrese hakkında tarihi araştırmalar yapılmış, taş işlemelerdeki
desenlerin fotoğrafları çekilmiş, çıktıları alınıp üzerlerinde düzenleme yapılarak, uygulamaya
hazır hale getirilmiştir (Resim 3-8). Desenler uygulama yapılacak katılımcılara hem çini, hem
seramik, hem cam, hem de ebru üzerine uygulama desenleri olmak üzere paylaştırılmıştır.

Resim 3: Desenlerin Çizimleri.
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Resim 5: Desenlerin Çizimleri.

Resim 6: Desenin Seramik Üzerinde
Uygulanma Aşamaları.

Resim 7: Desenin Çini Bisküvi Üzerinde
Uygulanma Aşamaları.

Resim 8: Desenin Çini Bisküvi Üzerinde
Uygulanma Aşamaları.

Sivas Çifte Minareli Medrese Taş İşlemesindeki Desenlerin Çini Olarak Uygulanması
Tarihi araştırması yapılmış ve fotoğrafları çekilmiş olan medresenin seçilen desenleri
üzerinde düzeltmeler yapılmıştır. Sır altı çini uygulaması için seçilmiş olan desenler ve
detayları belirlenen ölçülerdeki karolara geçirilmek üzere evvela boncuk iğnesi ile delinmiş ve
daha sonra kömür tozu ile tabaklara geçirilmiştir. Medresenin renklerine uygun olarak sır altı
boyalarla boyanmış ve şeffaf sır ile sırlanarak 905 derecelik çini fırınında fırınlanmıştır
(Resim 9-75).
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Resim 9: Çifte Minareli Medrese, Cephe Görüntüsü, Çini Uygulama, Kifayet Özkul.

Resim 10: Çifte Minareli Medrese Planı, Satrafor Üzerine Akrilik Uygulama, Kifayet Özkul.
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Resim 11: Çite Minareli Medrese Bezemeleri, Tuval Üzerine Akrilik Uygulama, Kifayet
Özkul.

Resim 12: Pencere Çerçeve Pervazı,
Fotoğraf.

Resim 13: Çifte Minareler ve Çini Plakalar,
Fotoğraf.

Resim 14: Taç Kapı, Bordür, Fotoğraf.

Resim 15: 12, 13 ve 14 Nolu Fotoğraflardaki
Bezemeleri Kullanarak Yapılmış Çini
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Uygulama, Ayşe Ardıç.

Resim 16: Taç Kapı, Rumi Deseni,
Fotoğraf.

Resim 17: Çifte Minareler, Fotoğraf.

Resim 18: 16 ve 17 Nolu Fotoğraflardaki Bezemeleri Kullanarak Yapılmış Çini Uygulama,
Muhammed Arslan.
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Resim 19: Taç Kapı, İnce Şerit, Rumi
Deseni, Detay, Fotoğraf.

Resim 20: 19 Nolu Fotoğraftan Uyarlama, Çini
Uygulama, Ece Özkul.

Resim 21: Taç Kapı, İnce Şerit, Rumi
Deseni, Detay, Fotoğraf.

Resim 22: 21 Nolu Fotoğraftaki Taş İşlemenin
Çini Uygulaması, Ece Özkul.

Resim 23: Pencere Çerçevesi Kenar Pervaz
Bordürü, Fotoğraf.

Resim 24: 23 Nolu Fotoğraftaki Taş İşlemenin
Çini Uygulaması, Ece Özkul.

www.istanbulkongresi.org

570

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Resim 25: Çini Uygulama, Kifayet Özkul.

Resim 26: Çini Uygulama, Ece Özkul.

Resim 27: Pencere Çerçevesi Kenar
Pervazı, Fotoğraf.

Resim 28: Çifte Minareli Medrese Arka
Görüntü, Fotoğraf.

Resim 29: 27 ve 28 Nolu Fotoğraflardaki Bezemeleri Kullaanrak Yapılmış Çini Uygulama,
Gül Balakçı.
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Resim 30:Taç Kapı, İç Detay Taş İşlemeler, Fotoğraf.

Resim 31: 30 Nolu Fotoraftaki Taş İşlemenin Çini Uygulaması, Gülizar Akgün.

Resim 32: Taç Kapı Tepesinde Bulunan Rumi Bezemeleri, Fotoğraf.
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Resim 33: 32 Nolu Fotoğraftan Çini Uyulama, Muhammed Arslan.

Resim 34: Cemal Akyldız Gravür Çalışması.
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Resim 35: 34 Nolu Fotoraftan Çini Uygulama, Reyhan Morgil.

Resim 36: Taç Kapı, Çerçeve İnce Bordür,
Fotoğraf.
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Resim 38: Taç Kapı, Çerçeve Bordür,
Fotoğraf.

Resim 39: 38 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Özge Duran.

Resim 40: Minyatür, Matrakçı Nasuh'un
çizimiyle 16. yüzyılda Sivas.

Resim 41: 40 Nolu Fotoğraftaki Minyatürün
Çini Minyatür Uygulama, Reyhan Morgil.
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Resim 42:Tas Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 43: 42 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Rukiye Kaçar.

Resim 44: Taç Kapı, Çerçeve Bordürü
Geometrik Desen, Detay, Fotoğraf.

Resim 45: 44 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Aysu Likos.
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Resim 46: Tas Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 47: 46 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Rukiye Gültekin.

Resim 48: Tas Kapı, Mukarnas, Detaylar,
Fotoğraf.

Resim 49: 48 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemelerinin Çini Uygulaması,
Hazel Gündoğdu.

Resim 50: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 51: 50 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Hazel Gündoğdu.
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Resim 52: Taç Kapı, Çerçeve Bordürü,
Detay, Fotoğraf.

Resim 53: 52 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması

Resim 54: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 55: 54 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Hazel Gündoğdu.
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Resim 56: Çerçeve Bordürü, Detay,
Fotoğraf.

Resim 57: 56 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Özge Duran

Resim 58: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 59: 58 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Hazel Gündoğdu.
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Resim 60: Çerçeve Bordürü, Detay,
Fotoğraf.

Resim 61: 60 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Melike Melis
Yaz.

Resim 62: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 63: 62 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Özge Duran.
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Resim 64: Pencere Çerçevesi, Detay,
Fotoğraf.

Resim 65: 64 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Sedef Yeşilağaç.

Resim 66: Pencere Sütun Bezemesi, Detay,
Fotoğraf.

Resim 67: 66 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Hilal Ay Konan.

Resim 68: Taç Kapı, Çerçeve, Detay,
Fotoğraf.

Resim 69: 68 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Hilal Ay Konan.
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Resim 70: Taç Kapı, Çerçeve ve Mukarnas,
Detaylar, Fotoğraf.

Resim 71: 70 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Reyhan Morgil.

Resim 72: Taç Kapı, Çerçeve, Detay,
Fotoğraf.

Resim 73: 72 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Çini Uygulaması, Gül Balakçı.

Sivas Çifte Minareli Medrese Taş İşlemesindeki Desenlerin Seramik Olarak
Uygulanması
Sivas Çifte Minareli Medrese Taş İşlemesindeki desenlerin fotoğrafları çekildikten ve
fotoğraflardaki desenler üzerinde düzletilmeleri yapıldı, çizilerek veya desen sınırlarından
milimetrik delinerek plastik beyaz çamur üzerine geçirilmiştir. Uygulama plaka olarak ve
boyutlu olarak iki şekilde yapılmıştır.
Desenler, seramikte kullanılan yardımcı aletler ile oyularak ve kazınarak şekillendirilmiştir.
Boyutlu çalışmalarda şekillendirme işlemi plaka yöntemi ile gerçekleştirildikten sonra
birbirine monte edilerek boyutlu hale getirilmiştir. Şekillendirme işlemi bittikten sonra
plakaların üzerine evvela bir kâğıt ya da gazete serilip ağırlık konularak bombe yapmamasına
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dikkat edilmiş ve kurutulmuştur. Boyutlu objeler ise gazeteye sarılarak yavaş bir şekilde
kurutulmuştur. Hızlı kuruma çatlamalara sebebiyet vereceğinden dolayı kurutma işleminde
dikkat edilmiştir. Tamamen kuruduktan sonra 1040 derece ısıyla fırınlanmıştır.
Fırınlama işleminden sonra mangan oksit, demir oksit ve bakır oksit karışımı ile
oksitlenmiştir. Tekrar fırınlandıktan sonra çerçevelerine ve taşıyıcı plakların üzerine monte
edilmiştir (Resim 74- 150).

Resim 74: Dış Cephe, Taç Kapı Yan
Duvarlardaki Kabartma Bezemeler, Fotoğraf.

Resim 75: 74 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Âdem
Demir.

Resim 76: Dış Cephe, Bitkisel ve Geometrik
Bezemeli Ajurlu, Fotoğraf.

Resim 77: 76 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Özge Düz.
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Resim 78: Taç Kapı, İç Pervaz, Detay,
Fotoğraf.

Resim 79: 78 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Oğuzhan
Alemdar.

Resim 80: Çifte Minarelerin Arka Kısmında Resim 81: 80 Nolu Fotoğraftaki Taş
Bulunan Mozaik Çini, “Muhammed” Yazılı İşlemenin Seramik Uygulaması, Ayşe
Plaka, Fotoğraf.
Yılmaz.

Resim 82: Çifte Minarelerin Arka Kısmında
Bulunan Mozaik Çini “Allah” Yazılı Plaka,
Fotoğraf.
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Resim 84: Taç Kapı, Çerçeve Bordürü, Resim 85: Kapı Kulpu, Metal.
Fotoğraf.

Resim 86: 84 ve 85 Nolu Fotoğraflardan
Seramik Uygulama, Ayşe Yılmaz.

Resim 87: Taç Kapı, İç detay, Kitabeden
Kesit, Fotoğraf.
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Resim 89: Pencere Çerçevesi, Detay, Fotoğraf. Resim 90: 89 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Gülizar
Akgün.

Resim 91: Taç Kapı, Dış Cephe, Palmiye
Detay, Fotoğraf.

Resim 92: 91 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Hakan Gül.

Resim 93: Taç Kapı, Rumi Desenli Bezeme,
Mukarnas, Detay, Fotoğraf.

Resim 94: 93 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Rumeysa
Beyza.
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Resim 95: Pencere, Üst Düzey, Güneş Diski,
Fotoğraf.

Resim 96: 95 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Melike
Melis Yaz.

Resim 97: Rumi Motifli İnce Şerit, Detay,
Fotoğraf.

Resim 98: 97 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Kübra
Karaca.

Resim 99: Taç Kapı, Pervaz, Detay, Fotoğraf.

Resim 100: 99 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Rumeysa Beyza.
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Resim 101: Taç Kapı, Mukarnas, Detay, Resim 102: 101 Nolu Fotoğraftaki Taş
Fotoğraf.
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Oğuzhan Alemdar.

Resim 103: Pencere, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 104: 103 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Hazel Gündoğdu.

Resim 105: Pencere, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 106: 105 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Hazel Gündoğdu.

www.istanbulkongresi.org

588

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Resim 107: Taç Kapı, Çerçeve, Detay,
Fotoğraf.

Resim 108: 107 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Atakan
Şimşek.

Resim 109: Taç Kapı, Çerçeve, Detay,
Fotoğraf.

Resim 110: 109 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Sümeyye
Çelik.

Resim 111: Pencere, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 112: 111 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Oğuzhan Alemdar.
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Resim 113:
Fotoğraf.

Pencere,

Mukarnas,

Detay, Resim 114: 113 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Hazel
Gündoğdu.

Resim 115: Taç Kapı, Çerçeve, Detay,
Fotoğraf.

Resim 116: 115 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Gözde
Doman.

Resim 117: Taç Kapı Alınlık, Detay, Fotoğraf.

Resim 118: 117 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması.
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Resim 119: Taç Kapı, Mukarnas, Detay, Resim 120: 119 Nolu Fotoğraftaki Taş
Fotoğraf.
İşlemenin Seramik Uygulaması, Aysu
Likos.

Resim 121: Pencere, Çerçeve, Rumi Bezeme, Resim 122: 121 Nolu Fotoğraftaki Taş
Fotoğraf.
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Atakan Şimşek.
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Resim 123: Pencere, Çerçeve, Detay,
Fotoğraf.

Resim 124: 123 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Kübra
Karaca.

Resim 125: Sütun, Geometrik Desen, Detay,
Fotoğraf.

Resim 126: 125 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
İrem Nur Anlayışlı.

Resim 127: Taç Kapı, Mukarnas, Rumi
Bezeme, Fotoğraf.

Resim 128: 127 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Özge
Duran.
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Resim 129: Pencere, Mukarnas, Rumi
Bezemeli Desen, Fotoğraf.

Resim 130: 129 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Hazel Gündoğdu.

Resim 131: Taç Kapı üstünde yer alan Rumili
Palmet, Fotoğraf.

Resim 132: 131 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Rukiye
Kaçar.

Resim 133: Minarelerin Alt ve Arka Kısmında

Resim 134: 133 Nolu Fotoğraftaki Taş
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Bulunan Çini, Fotoğraf.

İşlemenin Seramik Uygulaması, Kübra
Girgin.

Resim 135: Pencere Mukarnas, “Allah” Hat
yazısı, Fotoğraf.

Resim 136: 135 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Hazel Gündoğdu.

Resim 137: Taç Kapı, Detay, Fotoğraf.

Resim 138: 137 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Sedef Yeşilağaç.

Resim 139: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 140: 139 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,Zümrüt
Akçay.
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Resim 141: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 142: 141 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Sümeyye Çelik.

Resim 143: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 144: 143 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Kifayet
Özkul.

Resim 145: Sivas Çifte Minareli Medrese.

Resim 146: 147 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması, Adem
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Demir, Kifayet Özkul.

Resim 147: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 148: 147 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Seramik Uygulaması,
Hilal Ay Konan.

Resim 149: Taç Kapı Kitabesi.

Resim 150: 149 Nolu Fotoğraftaki Taş İşlemenin Seramik Uygulaması, Melike Melis Yaz.

Sivas Çifte Minareli Medrese Taş İşlemesindeki Desenlerin Cam Üzerine Uygulanması
Cam kumlama için seçilmiş olan desenlerde düzeltmeler yapılmıştır. Detayları belirlenen
ölçülerde ayarlanarak, plotterden çıktısı alınmıştır. Plotterden çıkarılan desen uygulanacak
cam üzerine yapıştırılarak, kumlanacak olan bölümler temizlenmiştir. Cam yüzeydeki
kumlanacak alan, kumlama makinesinde püskürtülen kum ile yüzeyden 1-2 mm daha aşağı
inecek ve mat olacak şekilde uygulanmıştır. Kimi çalışmada zemin, kimi çalışmada desenin
kendisi kumlama yapılmıştır (Resim 151-160).
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Resim 151: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 152: 151 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Cam Uygulaması, Oğuzhan
Alemdar.

Resim 153: Taç Kapı, Mukarnas, Detay,
Fotoğraf.

Resim 154: 153 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Cam Uygulaması, Oğuzhan
Alemdar.

Resim 155: Taç Kapı, Alınlık, Detay, Resim 156: 155 Nolu Fotoğraftaki Taş
Fotoğraf.
İşlemenin Cam Uygulaması, Atakan
Şimşek.
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Resim 157: Pencere, Çerçeve, Detay,
Fotoğraf.

Resim 158: 157 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Cam Uygulaması, Atakan
Şimşek.

Resim 159: Pencere, Alınlık, Güneş Diski,
Fotoğraf.

Resim 160: 159 Nolu Fotoğraftaki Taş
İşlemenin Cam Uygulaması, Hakan Gül.

Sivas Çifte Minareli Medrese Taş İşlemesindeki Desenlerin Ebru Olarak Uygulanması
Medresenin bezemelerinden seçilmiş olan motifler, daha evvel farklı tarzlarda Ebru yapılmış
ve üzerine Kaligrafi yazılmış olan karolara, sır üstü olarak tek renk boya ile boyanarak
uygulanmıştır (Resim 161-166).
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Resim 161: Ebru ve Hat Uygulaması.

Resim 162: Ebru ve Hat Uygulaması.

Resim 163: Ebru ve Hat Uygulaması.
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Resim 165: Ebru ve Hat Uygulaması.

Resim 166: Ebru ve Hat Uygulaması.

Sivas Çifte Minareli Medresesinin Polyester Olarak Uygulanması
Medresenin kilden orijinal bir çalışması yapılmıştır, daha sonra o çalışmadan kalıp alınmış
ardından polyesterden dökümü gerçekleştirilmiştir. Medresenin görüntüsünü yansıtmak adına
polyesterin üzerinde oksitleme, minarenin kiremit rengi ve turkuaz çini renkleri boyanarak
sonlandırılmıştır (Resim 167-168).

Resim 167: Sivas Çifte Minareli Medresesi, Ön Cephe, Kerim Emre Kököz, Samet Güler.
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Resim 168: Sivas Çifte Minareli Medresesi, Arka Cephe,
Kerim Emre Kököz, Samet Güler.
SONUÇ
Anadolu Selçuklu Dönemi mimari yapılarından olan ve Sivas kentinde bulunan Sivas Çifte
Minareli Medreseyi gençlere tanıtmak, anlatmak amacıyla; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
Sivas Valiliği, Sivas İl Kültür Müdürlüğü, Mühür Kültür Sanat Spor ve Eğitim Derneği,
Büyükçekmece Sivaslılar Derneği ile Sanat Türk Atölyesi birlikte çalışarak “Anadolu
Selçuklu Dönemi Eserlerimizin İzinde Sivas Çifte Minareli Medresesi Bezemeleri” adlı
projeyi yapmıştır. Bu proje kapsamında Sivas Çifte Minareli Medresesinde bulunan
bezemeler kullanılarak yeni ve estetik eserler üretmek istenilmiş, bezemeler çini, seramik,
cam, ebru ve polyester olarak uygulanmıştır. Gençlere kendi kültürlerini, sanatlarını ve her
biri acık hava müzesi olan ecdat eserlerini tanıtmak ve bu eserlerle günümüzde hem sanatta,
hem kültürel anlamda neler yapılabiliri göstermek amacıyla böyle projelerin devamlılığı
şarttır. Bu çerçevede projenin gerçekleşmesinde adı geçmeyen sponsorlara da teşekkür etmek
gerekmektedir. Bu tür projelerde Devletin, Üniversitelerin, Sivil Toplum Derneklerinin, iş
adamlarının birlikte çalışmaları ve desteklemelerini esirgememeleri gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Esmek, K. (2015). “Sivas Çifte Minareli Medrese”, Sanat Tarihi Dergisi, Sivas.
Gök, S. (2019). “Sivas Çifte Minareli Medrese’nin Minarelerindeki Tuğla ve Çini Süslemeler
Üzerine Yeni Öneriler”. Art-Sanat-İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 12, ss. 205-222.
Özkul, K. ve Oskay, S. (2020). Sivas Meydanda Üç Kardeş Medrese; Çifte Minareli Medrese,
Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi ve Bezemeleri. 3. Uluslararası Dede Korkut Türk
Kültürü, Tarihi Ve Edebiyatı Kongresi, s.8-30.
Ögel, S. (1966). Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı. Türk Tarih Kurumu Basınevi.
Ankara.
https://www.gelisimveinsan.com/stk/proje-nedir-nasil-planlanir-proje-raporu-nasil-yazilir/
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BİZANS SANATINDA MİMARİDE İÇ MEKÂN TASVİRİ SORUNSALI
Dr. Öğretim Görevlisi Hatice DEMİR
Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu / TÜRKİYE
ORCID: 0000-0002-5801-5841
ÖZET
Bu çalışmada, Bizans sanatında iç mimari tasviri sorunsalı ele alınmıştır. Çalışma kapsamı iki
ana alt başlık altında değerlendirilmiştir. İlk olarak sadece mimarinin öncelendiği tasvirlerde
iç mekânın aktarılışının nasıl olduğu konusu üzerinde durulmuştur. Ancak asıl üzerinde
durulan nokta, figürlerin/kişilerin iç mekandaki tasvirleri olmuştur. Figürler, iç mekânda
yüzeye yakın bir yerde konumlandırılmış ve derinlik hissi figürlerin istif bir biçimde
yerleştirilmesiyle elde edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda mekân, kutsal metne bağlı kalan
betimlemeyi sağlayan bir boşluk olarak kalmıştır. Dolayısıyla mekân sadece bir taşıyıcı zemin
olarak gelişmiş ve asıl amaçlanan simgesel anlatım olmuştur.
Bizans resminde iç mekân tasvirinde figürlerin yerleştirilme çabaları farklı şekillerde
karşımıza çıkar. Figürler genelde kemer açıklıklarının yardımı ile balkon, pencere ya da galeri
gibi alanlara yerleştirilmiştir. Diğer bir iç mekân tasviri ise iç mekâna ait objelerin dışarı
taşınması ile elde edilmiştir. Genelde masa, tabure, yatak, perde gibi mobilyalardan oluşan bu
objeler, yapının dışına taşınmış ve figürler bu objeler ile birlikte tasvir edilmiştir. Bu
bağlamda kompozisyonda öncelenen mimari ya da fondaki detaylar değil, asıl verilmek
istenen didaktik dinî konu olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Resim, Bizans, Mimari, İç Mekân

THE DEPICTION PROBLEM OF INTERIOR SPACE OF ARCHITECTURE IN
BYZANTINE PAINTING
ABSTRACT
In this study the problems of the depiction of interior space of architecture in Byzantine art
was discussed. The scope of the study has been evaluated under two subtitles. Firstly, how the
depiction of interior space was performed in which the architecture was prioritized in
painting. However, the main focus of the study was the depictions of figures/people in interior
space of architecture. In Byzantine painting, the figures were positioned close to the surface in
the interior and the feeling of depth was tried to be achieved by placing the figures by piling
at the background. In this context, the space remained as a gap that provided the depiction that
was bound to the sacred texts. Therefore, the space was developed only as a background
whereas the main purpose was symbolic expressions.
In Byzantine painting, the attempts to place the figures in the composition appeared in
different ways. The figures were usually placed in spheres such as balconies, windows or
galleries with the aid of arch’s openings. Another interior space depiction was obtained by
moving the interior space’s objects/furniture to the outside. The objects generally consisted of
furniture such as tables, stools, beds, curtains were moved to the outside and the figures of the
composition were depicted with these objects. In this context, the prioritized point was not the
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architecture or the details in the background in the composition but it was the didactic
religious theme that was intended to be given.
Keywords: Painting, Byzantium, Architecture, Interior
1. GİRİŞ
Bizans resim sanatının tarihlendirmesi belli dönemlere ayrılır. Bizans sanatı için önemli olan
isimlerden Kitzinger; Bizans dönemi Hıristiyan resim sanatını başlıca üç grup altında ele
almıştır. Bu sınıflandırmaya göre birinci dönem; 3. yüzyıl ile başlar. İkinci dönem; İmparator
(Büyük) I. Konstantinos (324-337) ve İmparator I. Iustinianos (527-565) dönemi aralığını
kapsar. Kitzinger’e göre son dönem; 6. ve 8. yüzyıllar aralığına tarihlenen ve Bizans tasvir
sanatının kimliğinin oluşmaya başladığı daha zarif bir sanat ortamını içerir. Diğer bir
araştırmacı Chatzidakis, Erken-Orta ve Geç Bizans dönemi sanatı olarak bir sınıflama yapma
yolu tercih etmiştir. Rice ve Grabar ise, Komnenos-Makedon-Palaiologos gibi Bizans sanat
akımları üzerinden bir değerlendirme yapma yolunu seçer (Chatzidakis, 1965: 7-27; Grabar,
1953: 1; Kitzinger, 1980: 141; Rice, 1954).
Bizans sanatının yayılım alanı daha çok Akdeniz ve Akdeniz’in doğusundaki coğrafyada
hayat bulmuştur. Bu bağlamda; Hıristiyan sanatı için İskenderiye ve Antakya bölgesini içine
alan bölge, Bizans sanatının sistematik organizasyon merkezleri olması adına da önemli bir
yere sahiptir (Strzygowski, 1911: 149).
Hıristiyan sanatı için Geç Antik ya da Erken Bizans dönemi diye adlandırabileceğimiz
dönemde, dinî mimarinin önem kazanmasıyla birlikte, kilise resim programları kapsamında
daha çok Judaizm ve Eski Ahit odaklı Kitab-ı Mukaddes temalı naratif/öykücü tasvir sanatı da
olgunlaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda Doğu kökenli tasvir sanatının öğretici tarihi metotları
ile Greko-Romen odaklı Helenizm sanatının ilkeleri birleşerek Hıristiyan tasvir sanatının
başlangıcını oluşturan üslup ortaya çıkmıştır (Rice, 1954: 126; Strzygowski, 1911: 151;
Kitzinger, 1995: 20).
680-843 tarihleri arasında İkonoklazma olarak bilinen tasvir yasağı dönemi söz konusudur.
İkonoklazma döneminin ortaya çıkışında, birçok etken rol oynamıştır. Bunların içerisinde her
ne kadar dinî odaklı olanlar öncelikli gibi görünse de yasağın arka planındaki nedenlerin
çoğunluğunu siyasi olanlar belirlemiştir. Özellikle Araplar ile olan mücadeleler ile
yakınlaşmalar en yoğun olanlar arasındadır. Ancak asıl şiddetli tasvir yasağı, İmparator III.
Leon (717-741) döneminde devlet kontrollü olarak devam etmiştir. İkonoklazma döneminde,
figür tasviri yasaklanmış ve İran ve Arap toprakları kökenli figür içermeyen/anikonik bitkisel
ve hayvansal tasvirler ile haç tasvirleri öncelenmiştir (Delvoye, 1964: 306; Demus, 1964: 5152).
İkonoklazma yasağının bitmesiyle, Bizans sanatı için 843-1261 tarihleri arasında Orta Bizans
dönemi olarak da adlandırılan dönem başlamıştır. Orta Bizans dönemi, Bizans tasvir sanatı
adına da en parlak dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemin sanatında antik döneme bir
öykünmenin varlığı gözlemlenir. Bizans tasvir sanatında görülen Helenistik elemanlar, en çok
Makedon Rönesansı olarak adlandırılan dönemde yoğunlaşmıştır (Chatzidakis, 1965: 15;
Kitzinger, 1963: 103).
1204 tarihinde başkent Konstantinopolis’in Latinler tarafından işgal edilmesiyle birlikte gerek
siyasi ve gerekse sanatı da içine alan kültürel ortamda bir gerileme/duraklama dönemine
girilmiştir. Bu dönemde, kendine özgü bir Bizans sanat üslubundan bahsedilemez. 1261
tarihinde, Bizans devletinin Konstantinopolis’te tekrar hayat bulmasıyla birlikte 1261-1453
tarihleri arasında, Bizans sanatı için son dönem olan Geç Bizans dönemi başlamıştır.
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Palaiologos dönemi olarak da bilinen bu dönemde, kültürel ortamın oldukça entelektüel bir
niteliğe sahip olduğu gözlemlenir. Bu dönemin resim sanatı; klasik dönem resim sanatının
yanı sıra dogmaların da öncelendiği seçmeci bir dönem olarak tasvir sanatında yerini almıştır
(Demus, 1975: 128; Grabar, 1975: 10-11; Ševčenko, 1975: 22).
2. BİZANS RESİM SANATINDA İÇ MEKÂN TASVİRİ SORUNSALI
Bizans tasvir sanatı, Kitab-ı Mukaddes odaklı gelişim göstermiş ve naratif/öykücü bir anlatım
yolu seçmiştir1. Bu bağlamda, tasvirde öncelenen estetik kaygıdan daha çok dinî odaklı
öğretiler olmuştur. Bu nedenle bu dünyaya ait perspektif yaklaşımdan uzak bir tasvir ortaya
çıkmış ve mekân; derinliğin görülmediği ideal bir uzamdan oluşmuştur (Görenek, 2005: 4344).
Bu bağlamda, Bizans resim sanatında, iç mekân tasvirinde, perspektif ve espas2 ile ilgili bazı
sorunsallar da beraberinde gelişmiştir. Bu sorunsallar; başlı başına iç mekânın tasvirinin
aktarılması ile ilgili olabileceği gibi figürlerin, iç mekânda resim düzleminde yerleştirilmesi
şeklinde de kendini göstermiştir.
Bizans resim sanatında; iç mekân ve figürün mimari yapının içindeki tasviri ile ilgili
sorunsallara başlamadan önce; mekân, perspektif ve espas tanımlarını yapmak gereklidir.
En geniş tanımı ile mekân; “insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini
sürdürmesine elverişli olan boşluk, boşun’’ olarak ifade edilmiştir (Hasol, 2008: 313).
Resim sanatında, yükseklik ve genişlik ölçülerine sahip zemin üzerine üç boyutlu (yükseklik,
genişlik, derinlik) tasvir yapılmak istendiğinde, perspektif kurallara başvurulur. Perspektif
ilkesinin asıl amacı, doğanın üç boyutlu görünümünü mümkün olduğu en doğal ve uygun
haliyle tasvire aktarmaktır (Balkaş, 2011: 8). Nesnelerde derinlik etkisi yaratan bu teknik,
resim sanatının gelişiminde keşfedilen en önemli yöntemlerden biri olmuş ve çizgisel
perspektif ve renk perspektifi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Resim sanatı için önemli bir
teknik olan perspektif yanılsamada; resim düzlemi üzerindeki üç boyutlu görünümde,
figürlerin uzaklaştıkça küçüldüğü, renklerin azaldığı ve ön düzlemden arka düzleme doğru
ilerledikçe belirsizliğin arttığı gözlemlenir (Öznülüer, 2018: 1564-1565).
Bizans resim sanatında kullanılan tersten perspektif ise; cisimler, gözden uzaklaşmalarına
göre değil, resmin merkezinde yer alan figürden uzaklaşmalarına göre küçülmektedir (Hasol,
2008, 367). Bozulmuş ya da hatalı perspektif olarak da tanımlanan bu yöntemin en belirgin
özelliklerinden birisi, çok merkezli olmasıdır. Özellikle binaların çeşitli bölümleri perspektif
yasalarına uygun olarak çizilse de bu kısımların her birinin kendine özgü bir durma noktası ya
da diğer bir deyişle kendine özgü bir ufku vardır (Florenski, 2001: 43).
En geniş tanımı ile espas; figürler, motifler, nesneler ve her türlü ögeler arasındaki uzaklık ve
boşluktur. Resimde espas; nokta, çizgi, renk, ton, doku ve motif gibi elemanların tuval
üzerinde birbirine olan durumlarını belirler. Espasta mekân; parçalarla bütünleşen bir
kurgudur. Bu yönüyle espas; bir form olarak somut değil, soyut bir elemandır (Bayav, 2008:
36-37).
Bir ‘betimsel alana” dönüşen Bizans resim çerçevesi, içerisine figürlerin yerleştirildiği bir
yüzey olmuş (Erdihan, 2018: 19, 73) ve figür; mekân içerisinde yüzeye yakın bir yerde
konumlandırılmıştır3. İki boyutlu yüzeyde, üç boyutlu derinliğin çok da başarılı olamadığı
Bizans resminde, derinlik hissi, figürlerin yüzeyde arka arkaya yerleştirilmesiyle elde
edilmeye çalışılmış (Öznülüer, 2018: 1567) ve figürlerin yerleştirildiği mekân, görsellikten
1

Ayrıca bk. Gürel, 2001: 25.
Çağdaş bir terim olan espas, Bizans dönemi sanat tarihçileri tarafından bilinmemekte ve kullanılmamaktaydı.
3
Bizans resminde amaçlanan, görünmeyeni görünür kılmaktır. Geniş bilgi için bk. Avcı, 2015: 161.
2
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daha çok naratif/öykücü bir özelliğe sahip olmuştur (Stella, 1986: 5). Bu bağlamda, figürlerin
arkasına yerleştirilen dipyüzey, kutsal metne bağlı betimlemeyi sağlayan bir boşluk olmaktan
ileriye gidememiştir (Ergüven, 1992: 68). Fonda altın renk kullanılırken, perspektif çok da
önemsenmemiş, derinlik kısıtlanmış ve yüzey ön plana çıkarılmıştır. Mekân sadece bir taşıyıcı
zemin amaçlı gelişmiş ve simgesel anlatım öncelenmiştir. Bu bağlamda, Bizans resmi
kendinden önceki antik dönem perspektif anlayışının devamını getiremeyen ve resim
yüzeyinin arka fonunu nötr ve sadece peyzaj elemanlarının yerleştirildiği bir zemin olarak ele
alınmıştır (Panofksy, 1991: 50).
3. BİZANS RESİM SANATINDA İÇ MEKÂN TASVİRİ SORUNSALINI ÖRNEKLER
ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME
Çalışma konusunun ana hatlarını oluşturan bu bölümde, görseller belli sınıflamalar altında ele
alınmıştır.
İlk grupta, bakışın mimari yapının ön cephesinden yapıldığı ve figürlerin ön cephede
toplandığı tasvirlere örnek verilmiştir.
Bizans resminde, mimarinin tek başına ve kısmen de olsa iç mekânın tasvirinin yapıldığı ilk
örneklerden biri, 6. yüzyıla tarihlenen Ravenna Sant' Apollinare Nuovo Bazilikası, mozaik
panoda yer alır. Ön cepheden bakış ile resmedilen yapıda, kısmen de olsa perdelerin
arkasındaki iç mekâna bir açılma söz konusudur (Şekil 1).
Bizans sanatı etkisi gösteren diğer bir 6. yüzyıl Ravenna yapısı, San Vitale Bazilikası’nda yer
alan I. Iustinianus (527-565) ve mahiyeti ile İmparatoriçe Theodora ve mahiyetinden oluşan
mozaik pano örneklerinde de mekânın tam olarak iç mi yoksa dış mı olduğu noktasında netlik
yoktur.
Bu bağlamda, Bizans sanatında aşkınlık hissinin önem kazanması dikkate değerdir. Bizans
resminde aşkınlık hissinin önem kazanmasıyla birlikte, mekân yanılsaması öncelikli
amaçlardan biri olmamıştır. Mekânda birlik çabası geçerliliğini kaybetmiş ve figürler soyut
bir hal almaya başlamıştır (Beyoğlu, 2016: 375; Ergüven, 1992: 67). Böylece; Bizans resmi
ile birlikte, çizgisel ve uzaysal derinliği olmayan yeni bir figüratif tasvir ortaya çıkmış ve
Ravenna’da yer alan San Vitale ve Sant’Apollinare Nuovo kiliselerinde/bazilikalarında
olduğu gibi mimari mekân arka planda basitleştirilerek verilmiştir (Beyoğlu, 2016: 375).

Şekil 1. Sant' Apollinare Nuovo Bazilikası/Ravenna, Mozaik Pano, 6. Yüzyıl (Görsel Hatice
Demir Arşivi, 2017)
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Şekil 2. Thessaloniki/Selanik Rotunda, Mozaik Pano, Kubbe, Güney-Doğu Panel, Etek Frizi,
4. Yüzyıl4 (Carile, 2007: 483)
Erken döneme tarihlenen Thessaloniki/Selanik Rotunda mozaik pano örneğinde, yapılar
cepheden bakış ile verilmiştir. Kiborion tarzındaki mimari yapıların iç mekanlarını gösterme
adına perde tasviri önemlidir. Figürlerin/kişilerin mimari yapı içerisine henüz taşınamadığı ve
mimari yapıların önüne alındığı dikkat çeker (Şekil 2).
6. yüzyıla tarihlenen erken dönem bir başka örnek, Trier Katedral Hazinesi koleksiyonuna ait
bir fildişi levhadır. Küçük el sanatlarında kullanılan malzemelere (maden, fildişi, kemik ve
çeşitli taşlar) bağlı olarak, tasvir edilen yüzeyin dokusu, hacim ve perspektifin etkisini daha
fazla hissedilir kılmıştır. Trier örneğinde; figürler, cepheden bakış ile kemerli portiko ya da
galeri mekânın açıklığına yerleştirilmiştir. Böylece küçük el sanatlarında kısmen de olsa,
malzemenin dokusu yardımıyla, figürlerin iç mekâna yerleştirilmesinde hacim ve üç boyutlu
görünümün elde edilebildiği gözlemlenir (Şekil 3).

Şekil 3. Trier Domschatz/Hazine Odası Koleksiyonu, Fildişi Levha, Bizans Konstantinopolis
Üretimi, 13.1*26.1*2.3cm, 6. Yüzyıl (Carile, 2007: 526, Fig. 117) (http://www.kirchlichemuseen.org/museen/profil.php?museum=96)
4

Yapıya ait mozaiklerin tarihlendirilmesi 5. yüzyıla yapılmaktadır. Geniş bilgi için bk. Vickers, 1970: 183-187.

www.istanbulkongresi.org

606

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Şekil 4. Fildişi Diptikon Kanadı, İmparatoriçe Ariadne Tasviri, Bizans Konstantinopolis
Üretimi, 26.5*12.7 cm., 6. Yüzyıl (Floronsa/Museo Nazionale del Bargello) (Carile, 2007:
496, Fig. 57)
6. yüzyıla tarihlenen bir diğer fildişi malzeme örnekte, İmparatoriçe Ariadne (450-515),
köşelerden sütunlar ve üzerinden kubbeli bir mekân içerisinde, bir elinde
globus/cruciger/krusicır diğer elinde asa tutarken tasvir edilmiştir. Kornişli perde yine iç
mekâna yapılan önemli bir gönderme olarak karşımıza çıkar (Şekil 4).

Şekil 5. Bizans İmparatoru Hipodromdaki Kathismada, Kiev Hagia/Свята/Sviata Sofia/Sofya
Katedrali, Duvar Resmi, 11. Yüzyıl (Maguire, 1997: 184)
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11. yüzyıla gelindiğinde, figürün mimaride iç mekân içerisine yerleştirilme çabasının devam
ettiği gözlemlenir. Kiev Hagia Sophia Katedrali duvar resminde; solda figürler, sütunlara
atılmış kemerlerden oluşan galeri ya da balkon boşluğuna grup halinde yerleştirilmiş olarak
tasvir edilmiştir. Balkonun hemen altında kepenkleri açık pencerelerden bakan iki kişinin
resmedildiği örnekte, pencere kepenklerinin yerleştirilmesinde üç boyutlu mekân algısı
hissedilir. Resmin sağına yerleştirilmiş imparator tasvirinde yine, kemerli açıklıktan
faydalanılmıştır (Şekil 5).
12. yüzyıla tarihlenen Cod. 707/Roll I’e ait kitap resminde, Aziz Basileios ve iki diyakozun iç
mekâna yerleştirilişinde yine kemer açıklıklarından faydalanılmıştır. Kiborionu andıran altar
masası arkasında Aziz Basileios ve her iki yanında sütunlar ve sütunlara atılan kemer
açıklıklarına yerleştirilmiş iki diyakoz yer alır (Şekil 6).
12. yüzyıl ile birlikte, mimari iç mekân içerisinde figür ya da figürlerin yerleşiminin sadece
ön cepheden bakış ile değil, perspektif yardımı ile yan cephelerden bakış ile kümeler halinde
olduğu görülür.

Şekil 6. Aziz Basileios ve Kilisede İki Diyakoz/Diyakon, Liturjik Rulo, Bizans muhtemel
Konstantinopolis Üretimi, Kutsal Patmoslu Ioannes/İncil Yazarı Ioannes Manastırı, Cod.
707/Roll I, Patmos/Yunanistan, 12. Yüzyıl (Anderson, 1997: 111, Fig. 64)
Bizans tarihi için önemli bir kronik olan ve 12. yüzyıla tarihlenen resimli Iōannēs Skylitzēs
Kroniğinde, Bizans Sarayı mimari yapılanması adına bilgi verecek çok sayıda kitap resmi yer
alır. Fol. 112r. ve fol. 114v.’de; mimari yapının ön cephesinden bakış ile mimari kesiti andırır
bir tasvir yapıldığı dikkat çeker. Bu bağlamda, yapının, yan cephe kanatlarından
derinleştirilerek bir perspektif alma çabasının olduğu hissedilir. Ancak Bizans resmine özgü
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olan, perspektif sorunu ile burada da karşılaşılır. Yan cephede tasvir edilen figürlerin, aslında
gerçekte cepheden bakılınca görülemeyecek tarafları da resim düzlemi içerisine
yerleştirilmiştir5 (Şekil 7-8).
İç mekânda; sütun ve sütunlara atılan kemer açıklık alanlarına figürlerin yerleştirilmesi,
ziyaret sahnelerinde de görülür. Meleklerin, özellikle de baş meleklerin önemli ve kutsal
isimleri ziyaretlerinin tasvirleri eğer bir iç mekânda iken gerçekleşmiş ve tasvire aktarılmak
istenmiş ise genelde kemer açıklıklarından faydalanılmıştır. İki farklı dünyaya ait olan figürler
arasına, farklı alemlere ait olduğunu göstermek adına genelde bir paye-sütun yerleştirilmiştir.
Böylece iki farklı aleme ait olan figürlerin arasındaki bu sütun ile hem iç mekânda
tasvirlerinin yapılması amaçlanmış hem de farklı alemlere aidiyetleri aktarılmaya çalışılmıştır
(Resim 9-10).

Şekil 7. Patrik Nikolaos, İmparator VI. Leo’nun oğlunu vaftiz ederken, Iōannēs
Skylitzēs/Madrid Kroniği (Kat. No. 338), fol. 112 r., Biblioteca Nacional de España/Madrid
Millî Kütüphanesi, 12. Yüzyıl (Vryonis, 1997: 6) Solda
Şekil
8.
Konstantinopolis
Patriği,
İmparator
VII.
Konstantinos
Porphyrogennētos/Porfirogennetos’a Taç Giydirirken, Iōannēs Skylitzēs/Madrid Kroniği (Kat.
No. 338), fol. 114v., Biblioteca Nacional de España/Madrid Millî Kütüphanesi, 12. Yüzyıl
(Vryonis, 1997: 6) Sağda
12. yüzyıla ait ahşap üzerine tempera tekniğinde bir ikonada; Ἅρχιππος/Árchippo(u)s kilise
kapısı önünde orans pozisyonda tasvir edilmiştir. Başmelek Mikail’in tasviri proporsiyon
olarak ele alındığında, Árchippo(u)s’tan daha büyük olduğu fark edilir. Bizans resmindeki ters
perspektif sorununun burada da karşımıza çıkmaktadır. Espas açıdan da resimde bir sorunsal
mevcuttur. Árchippo(u)s’un kilise kapısı önünde tasvir edilmiş olmasına rağmen, kemerli
açıklık arasına alınan iki figürün tasvirinde mekân sorunsalı vardır. Árchippo(u)s’un kapı
önünde taştan bir kaide ya da merdiven basamağını andıran zemin üzerinde ayakları yere
bastığı mekânın, yapının dışında olduğu aşikardır. Ancak kemer açıklığının solunda yer alan
Başmelek Mikail’in havada kalan ayakları ve arkasında herhangi bir mekâna referansta
bulunan bir mimari ögenin olmaması nedeniyle, mekânın içerisinde mi ya da dışarısında mı
tasvir edildiği sorunsalını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, Mikail’in ruhani yanına
ve cisimsiz olmasına gönderme yapılmak da istenmiş olabilir (Şekil 9).
14. yüzyıla tarihlenen Ermenistan üretimi el yazması kitap resmi Müjde sahnesi bize iç mekân
tasvir sorunsalının sadece Bizans değil, Doğu tasvir sanatının genelini kapsadığını gösterir.
5

Florenski (2001: 39-40); tersten perspektifin Bizans sanatında kullanımı anlatırken, cisimlerin ve mimari yapıların karşıdan tek bir
cepheden bakıldığı halde, normalde görülemeyecek yan iki cephenin de birlikte verilmiş olmasına değinir.
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Tamamıyla bir mimari kesiti andıran resimde, Meryem’in evinin içinde Gabriel’in
ziyareti/Müjde sahnesi verilmeye çalışılmıştır. Elinde kirmeni ile Meryem basamaklı bir
podyum üzerinde oturmaktadır. Üçlü kemer açıklığından oluşan iç mekân tasvirinde, Gabriel
bir önceki Mikail örneğinde olduğu gibi ayakları yere basmaz bir biçimde ve havada tasvir
edilmiştir. Zigzag bezeli sütunların kesik olarak verilmesi, kuvvetle muhtemel ziyaretin,
Meryem’in Evinde yani iç mekânda olduğunu aktarmaya yönelik olmalıdır (Şekil 10).

Şekil 9. Kona/Honaz’da Başmelek Mikail’in Mucizesi, Ahşap Üzerine Tempera Tekniğinde
İkona, Bizans Konstantinopolis Üretimi, 37.5*30.7 cm. Sina Azize Katerina Manastırı, 12.
Yüzyıl (Carr, 1997: 119, Fig. 66) Solda
Şekil 10. Meryem’e Müjde Sahnesi, Ermeni El Yazması Kitap Resmi, Matenadaran 4818,
Ermenistan, 14. Yüzyıl (Dournovo, 1961: 146) Sağda
Bizans mekân stili “maniera greca”6 12. ve 13. yüzyıl İtalyan resmi üzerinde etkili olmuştur
(Bayav, 2008: 39; Stella, 1986: 5). 13. yüzyıl sonu ve 14. yüzyıl başına gelindiğinde,
Rönesans’ın habercisi olan Giotto’nun (1267-1337) tasvirlerinde, henüz çizgisel perspektif
kullanılmamasına rağmen, Bizans resminden farklı olarak, resimde derinlik hissinin arttığı
gözlemlenir7 (Öznülüer, 2018: 1567-1568). Bu bağlamda, Padua Scrovegni/Arena Şapel
Müjde sahnesi örneği; Meryem’i, evinin içerisinde tasvir etme sorunsalının çözümlenmeye
başlandığı ilk örnekler arasında yer alır. Sahnede; ön cepheden perspektif bakış alınmış ve
gerek Gabriel ve gerekse Meryem’in içerinde yer aldığı mimari yapı, yanlardan sundurma ile
derinleştirilmiş ve böylece üç boyutlu bir hacim kazanmıştır (Şekil 11).

Giorgio Vasari’nin (1511-74) 13. yüzyıl İtalyan resmi üzerinde, Bizans etkisini anlatmak için kullandığı bir sanat terimidir.
İtalyanca “Yunan Tarzı” anlamına gelen terim, İtalo-Bizans/Grek üslubu olarak da bilinir. Bu üsluptaki resimlerde; altın renginde
zemin ve arka fon, düzleştirilmiş yüzey, çizgisel kumaş drapeleri görülür.
Geniş
bilgi
için
bk.
https://blog.stephens.edu/arh101glossary/?glossary=manieragreca#:~:text=(Italian%3A%20%E2%80%9CGreek%20manner%E2%80%9D,as%20the%20Italo%2DByzantine%20style.
İtalo-Grek Üslubu için ayrıca bk. Zenbilci, 2016: 54-79.
7
Diğer bir İtalyan ressam Duccio ise çizgisel perspektifi denemiş ancak başarılı olamamıştır (Öznülüer, 2018: 1567-1568).
6
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Şekil 11. Meryem’e Evinde Müjde Sahnesi, Padua Capella Scrovegni/Arena Şapel, 1305,
Sanatçı: Giotto (Demir, 2018: 262, Şek. 91)
10. yüzyıla ait iki kitap resminde olduğu gibi dört İncil yazarının tasvirleri8 genelde tam sayfa
ve otururken, açık ya da kapalı İncil ile meşgulken yapılmıştır. Tam sayfa ve hafif yandan
otururken tasvir edilen İncil yazarları, bir taburede9 otururken ve ayakları bir podest üzerinde
tasvir edilmişlerdir. Podest, tabure, masa ve hatta perde gibi iç mekânla ilişkilendirilmiş
mobilyaların mekânın dışında yer alması yine Bizans resminde gözlemlenen iç mekân tasviri
sorunsalı ile ilgilidir. Aslında, figürlerin iç mekânda tasvir edilmeye çalışıldığı örneklerde
figürler, genelde iç mekâna ait mobilyalardan herhangi birinin ya da birkaçının ama
çoğunlukla mekânın önüne alınan taburelerin üzerlerinde otururken tasvir edilmişlerdir (Şekil
12-13).

Şekil 12. İncil Yazarı Aziz Marko(u)s, Kitap Resmi, Oxford, Bodl. Cod. Auct. E. V. 11, p.
136, 10. Yüzyıl (Weitzmann, 1963: Taf. 5) Solda
Şekil 13. İncil Yazarı Aziz Matta, Kitap Resmi, Athos Dağı, Stavronikita Manastırı, Cod. 43,
10. Yüzyıl (Parani, 2005: 158) Sağda

İncil Yazarları tasvirleri için ayrıca bk. (Coşkun, 2019: 163-178).
Tasvirlerde sandalye tarzı oturaklar pek görülmez. Olanlar da Eski Yunan klismos tarzında olanlardır ve genelde dört İncil
yazarının oturdukları türlerdir. Tabureler genelde erken dönemde görülür ve en çok görülen örneği; sella curulistir (Parani, 2003:
168).
8
9
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Şekil 14. Ehud, Moab Kralı Eglon’u Yazlık Evinde Öldürürken, Oktateukh/Cod. 602, fol.
409v., Athos Vatopedi Manastırı, 13. Yüzyıl, (Parani, 2019)
İç mekâna ait bir mobilyanın, mimarinin önüne taşınarak, iç mekân tasvirini anlatma çabası,
13. yüzyıla ait bir Oktateukh örneğinde de görülür. Ehud’un, Moab Kralını Evinde Öldürme
sahnesinde, figürlerin mekânın içerisine alınamaması sorunsalı nedeniyle, bir tabure üzerine
oturtulan Eglon’un ve Ehud’un binanın önüne taşınması ile sorun giderilmeye çalışılmıştır
(Şekil 14).
Çalışma kapsamında alınan bir diğer grupta, iç mekandaki yemek ile bağlantılı sahnelerde
görülen sorunsallar ele alınmıştır.

Şekil 15. Eyüp’ün Çocukları Ziyafette, Eyüp’ün Kitabı 1361/62, Paris, Ms. gr. 135, fol. 9v.,
Paris Millî Kütüphanesi/Bibliothèque Nationale de France (BnF Gallica) (Parani 2019)
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Daha çok iç mekânda gerçekleşen yemek ya da şölen ile ilgili sahnelerde de hemen hemen
aynı sorunsallar ile karşılaşılır. Paris Ms. gr. 135 fol. 9v.’de Eyüp’ün Çocukları Ziyafette
sahnesinde, şölenin içeri de mi yoksa dışarıda mı gerçekleştiği noktasında bir karışıklık söz
konusudur. Oldukça kalabalık bir grubun, bir masa etrafında toplandığı ziyafette, kapıdan
masadakilere hizmet eden kadın figürler yer alır. Ancak masanın arkasında yer alan korniş ve
perdenin10 dış mekânda yer alması bir mekân sorunsalı oluşturmaktadır (Şekil 15).

Şekil 16. Son Akşam Yemeği Sahnesi, Karanlık Kilise, Kapadokya/Göreme, Duvar Resmi,
12. yüzyıl sonu, 13. Yüzyıl Başı (İşlek, 2018: 146)
Son Akşam Yemeği sahnelerinin birçoğunda da benzer sorun ile karşılaşılır. 12. yüzyıl
sonuna tarihlenen Kapadokya Karanlık Kilise duvar resmi Son Akşam Yemeği sahnesi
örneğinde, Bizans resim sanatına özgü tersten perspektif kullanımı görülür. Cepheden
bakıldığında, masanın11 görülmesi gereken ayaklarının görülmemesinin aksine, masanın
yüzeyi12 görülmektedir. Masa ve altında serili desenli örtü, daha çok bir iç mekânı
anımsatırken, kemerli bir açıklık altına yerleştirilmiş masa ve arka fonda yer alan mimari
yapılar, yemeğin açık bir mekânda belki de balkon ya da sundurma tarzı bir yerde de
gerçekleşmiş olabileceği izlenimini vermektedir (Şekil 16).

Perdenin iç mekâna dair bir referans olduğuna dair geniş bilgi için bk. https://www.doaks.org/resources/textiles/essays/parani
Bizans resminde masalar genelde, sigma, oval ve dikdörtgen biçimlidir (Parani, 2003: 174-175). Bizans resim sanatında kullanılan
tersten perspektif bağlantılı olarak aynı anda birden çok cephe/yüzey gösterilmiştir. Geniş bilgi için bk. (Florenski, 2001: 39-40).
12
15. yüzyıldan önce, kaide, masa gibi dikdörtgen objelerin uzaklaşan köşeleri, resim düzlemine paralel olarak çizilirdi (Allison &
Howard, 2011: 1018).
10
11
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Şekil 17. Aziz Genç Ignatios’un Ölümü, II. Basileios’un Menologion’u/Ms. gr. 1613, p. 134,
Vatikan Apostolik Kütüphanesi (©Biblioteca Apostolica Vaticana), 11. Yüzyıl (Parani, 2019,
Fig. 8)
İç mekâna ait bir mobilya olan yatak ile ilgili sahnelerin bazılarında da (ölüm, hastalık, şifa
bulma) benzer problemler mevcuttur. Değerlendirme kapsamında ele alınan ölüm
sahnelerinde, bir yatağa uzanmış vaziyette tasvir edilmiş ölü bedenlerin açık bir mekânda yer
alması bu bağlamda düşündürücüdür (Şekil 17-18-19).
Seçilen örnekte, 9. yüzyılda başkent Konstantinopolis patrikliği yapmış Aziz Genç
Ignatios’un13 (847-877) ölüm sahnesi yer alır. Ms. gr. 1613’e ait kitap resminde, sütunlu bir
arkadın önüne yerleştirilmiş Ignatios’un ölü bedeni, arkad dizisi boyunca uzanmaktadır.
Arkad dizisinin hemen solunda kubbeli bir rotunda ve kırma çatılı küçük bir mimari yapı daha
vardır. Ölü bedenin resimdeki en büyük öge olması, Bizans resim sanatındaki tersten
perspektif ile ilintilidir. Bizans resminde, öncelenen figür ya da obje her ne ise, diğerlerine
göre daha büyük tasvir edilerek vurgulanmıştır. Aksi takdirde, anatomik proporsiyon olarak,
Ignatious’un, kompozisyonda yer alan diğer mimari ögelerden daha büyük olması mümkün
değildir (Şekil 17).

1. yüzyılda yaşamış Ignatios Theophoros’dan ayırt edilmek için Genç Ignatios olarak anılmıştır. Geniş bilgi için bk. Kazhdan,
1991: 983.
13
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Şekil 18. Aziz Aleksios Homo Dei’nin Şehitliği, GIM 80272/Sin gr. 183, fol. 211r., Rusya
Devlet Tarih Müzesi, 11. Yüzyıl (Anderson, 1997: 101)
Benzer detayları, başka bir azizin ölüm sahnesinde de görmek mümkündür. GIM 80272 fol.
211r.’de Aziz Aleksios Homo Dei’nin ölü bedeni bir yatak üzerinde ve etrafında ağıt tutan
figürler ile birlikte tasvir edilmiştir. Etrafı duvarlarla çevrili atrium tarzı bir açıklık alanda, iç
mekâna ait bir yatak üzerindeki şehit azizin yine kompozisyonda en büyük öge olduğu dikkat
çeker (Şekil 18).
4. SONUÇ
Bu çalışmada, Bizans resim sanatında iç mekân tasvir sorunsalı ele alınmıştır. Bizans
sanatında tersten perspektif olarak da bilinen mekân yanılsaması çok da önemsenen bir unsur
olmamıştır. Çünkü Bizans resmi daha çok naratif/öykücü bir etki üzerinde yoğunlaşmayı
tercih etmiştir. Estetik kaygının ikinci plana atıldığı tasvir sanatında, daha çok dinî öğretiler
ön plana çıkartılmış ve kompozisyon daha çok dinî öğretinin öncelediği olay ya da kişiler
üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda, Bizans resmi kompozisyonunda, mekân ister iç ister dış
olsun çok da önemsenmemiştir.
Bizans resminde dikkat çeken sorunsallardan birisi mimaride iç mekân tasvirinde görülür.
Özellikle kutsal kitap referanslı sahnelerden iç mekânda gerçekleşmiş olanlarda (ziyaret, ayin,
ibadet, ölüm, ziyafet) bu problem daha da fazla hissedilir. Bu problemin kısmen de olsa
çözümü için bazı alternatif denemeler yapılmıştır. Örneğin kompozisyonda figürlerin/kişilerin
en çok kemer açıklıklarına alındığı dikkat çeker. Bunu gibi diğer mimari açıklıklar da
figürlerin yerleştirilmesi için tercih edilmiştir.
Mimari açıklıklardan başka, iç mekâna ait bir ya da birden çok mobilya ya da objenin de
mimarinin önüne taşınarak, iç mekân hissinin verilmeye çalışıldığı durumlar da söz
konusudur. Genelde İncil yazarlarının bir tabure üzerinde oturur vaziyetteki tasvirlerinin,
mimari yapının önüne alınarak resme aktarıldığı dikkat çeker. Ancak iç mekâna ait bir
mobilyanın, dışarı taşınarak iç mekân algısının verilmeye çalışıldığı en problemli sahneler,
ölüm-hastalık-şifa bulma sahneleri ile ilgili olanlardır. Proporsiyon olarak da dikkat çeken bu
sahnelerde, kompozisyonun en büyük elemanının yatak olmasının yanı sıra mimari yapıların
küçük tasvir edilmiş olması da düşündürücüdür. Bu bağlamda, yukarıda da ele alındığı gibi,
Bizans resminde “aşkınlık” ve aşkınlığa bağlı olarak dinî öğretilerin aktarılması en önemli
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amaçtır. Bu nedenle, espas ve perspektif gibi unsurlar resimde ikinci plana itilmiş hatta yok
sayılmıştır.
Sonuç olarak, Bizans resmi estetik kaygının ötesinde olduğu için, mekân ister iç ister dış
olsun sadece tasvirde aktarılmak tema/öğreti için bir arka plan olmaktan ileriye gidememiştir.
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ÖZET
Toplumsal yapı, tarihsel koşullar, sosyo-ekonomik değerler ve bilimsel gelişmelerin etkisinde
kültür alanında da tarih boyunca farklı kesişim noktalarında paradigma kaymaları yaşanmış,
bu değişim farklı dinamiklerin ve farklı alanların etkileşimli doğasını temsil etmekle birlikte
onlardan hem etkilenmiş hem de onları etkilemiştir. Bu doğrultuda sanat alanında da önemli
değişim ve ilerlemeler yaşanmış, ancak her bir dönem ve düşünce biçimleri eskinin
biçimlendirme anlayışlarını yeniden yorumlayarak yaşadığı dönemin kültürel değerleri ve
farklı koşulları ile bir araya getirmiş, yeni bir sistematik düşünce yaratarak kendi yeni
gerçekliğini yaratmıştır. Bu süreci ve eskinin yeni (düşünme biçimleri, ifade yöntemleri,
yansıtma şekilleri) içinde değişen ve aynı kalan gerçekliğini anlamak ve anlamlandırmak
adına Duchamp’ın örnekleme alınan çalışması olan Merdivenden İnen Çıplak resminin
postmodern kültür ortamında değişen farklı yorumları ve etkileşim biçimleri incelenmekte ve
bu doğrultuda geçmiş-gelecek diyalektiğinin tanımlanması amaçlanmaktadır. Araştırmanın
örneklemini sanat alanında modernist düşüncenin bir ürünü olan modernizmin ve modern
sanatın kapsamına dahil edilebilen, ancak gerçekliğe ve dış dünyaya bakışı ile bilindik kavram
ve eylemleri sorgulayarak yeni bir görme biçiminin ortaya çıkmasında önemli adımlar atan
Marcel Duchamp oluşturmaktadır. Bununla birlikte postmodern kültürün bir ürünü olarak
araştırmaya dahil edilen diğer etkileşimli örnekler incelenerek hem Duchamp’ın modernizmin
de ötesine taşan yönünü tanımlanmakta hem de kendisinden sonraki paradigma dönemini
nasıl ve hangi yönde etkilediği analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Marcel Duchamp, Postmodern kültür, Paradigma değişimleri, Modern
sanat, Dadaizm, Postmodern biçimlendirme anlayışları

DUCHAMP’S EFFECT ON POSTMODENISM IN THE SAMPLE OF “NUDE
DESCENDING A STAIRCASE”
ABSTRACT
Under the influence of social structure, historical conditions, socio-economic values and
scientific developments, there have been paradigm shifts in the field of culture at different
intersections throughout history, and this change represents the interactive nature of different
dynamics and different fields and has both been influenced and influenced by them. In this
direction, important changes and advances have been experienced in the field of art, however,
each period and thought styles have reinterpreted the shaping understanding of the old and
brought them together with the cultural values and different conditions of the period, created a
new systematic thought and created its own new reality. In order to understand and make
sense of this process and the reality that changes and remains the same in the new (ways of
thinking, expression methods, ways of reflection) of the old, the different interpretations and
forms of interaction of Duchamp's sampled work, Naked Descending the Staircase, in the
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postmodern cultural environment are analyzed and -Defining the future dialectic is aimed.
The sample of the study is Marcel Duchamp, who can be included in the scope of modernism
and modern art, which are a product of modernist thought in the field of art but took important
steps in the emergence of a new way of seeing by questioning familiar concepts and actions
with his view of reality and the outside world. However, by examining other interactive
examples included in the research as a product of postmodern culture, both defining
Duchamp's direction beyond modernism and analyzing how and in which direction he
affected the paradigm period after him.
Keywords: Marcel Duchamp, Postmodern culture, Paradigm changes, Modern art, Dadaism,
Postmodern shaping conceptions
Giriş
Araştırmaya ister kültür alanından ister toplum boyutundan başlansın farklı tarihsel koşullar
ve ilerleme basamakları incelendiğinde hemen her alanın belirli dönemler, gruplar, yaşam
biçimleri ya da ortak eğilimler doğrultusunda sınıflandırıldığı, bu dönemlerin ilerleme
basamaklarının da birbirleriyle ilişkisel olduğu analiz edilebilir. Söz konusu ilerleme ve
gelişme süreçleri diyalektik bir doğaya sahiptir ve kendi içlerinde yaşanan belirli
sınıflandırmaların yanında bütün olarak da ortak bir sistematikte tanımlanabilirler. Bu
anlamda araştırmanın konusunu oluşturan modernizm ve postmodernizmin gerek kültürel
gerek toplumsal anlamda doğrusal zamanın birbirini izleyen parçaları olduğu, her dönemin
kendine özgü anlam ve yaklaşım biçimlerini tanımladığı, bu paradigmaların eski kavram ve
düşünme biçimlerini yeniden yorumlamakla birlikte kendilerine özgü yeni bir terminolojiyi de
tarihsel kapsama dahil ettikleri, yeni yaşam biçimlerinin yeni sanat eğilimlerine yol açtığı ve
değişen gerçeklik içinde kendi özgün dinamizmine sahip olduğu görülür. Bu ikili diyalektiği
çözümlemek ve eski-yeni ilişkisini görüntüsel gerçeklik üzerinden analiz etmek adına
Duchamp’ın Merdivenden İnen Çıplak isimli çalışması ve devam eden süreçte farklı
sanatçılar tarafından ortaya konulan farklı versiyonları örneklem alınarak incelenmekte ve
toplumsal değişimin kültür alanına yansımaları ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir.
1. Modernist Düşünce ve Modern Kültürün Bir Ürünü Olarak Marcel Duchamp
Tarihin ilerleme basamakları geçmiş, şimdi, gelecek diyalektiğinde incelendiğinde ilerleme
düşüncesinin yaşamın hemen her alanında birbirine koşut var olduğu, her alanın kendi içinde
önemli paradigma değişimlerini yaşarken bütün olarak da tarihsel ilerleme ve değişimin
paradigma kaymaları içerisinde bütünleştiği görülür. Zamanın kronolojik ilerlemesine paralel
geçmiş her koşulda yerini yeni bir dönemin yeni düşünce biçimlerine, anlatım diline, yaşam
şekillerine bırakmış ve bu bir süreklilik olarak insanlığın var oluşundan günümüz teknoloji
toplumlarına kadar yaşamsal değerlerin temelinde yer almıştır. Tarih, toplum, felsefe, sanat ve
diğer tüm alanlar hem kendi içlerinde sürekli bir devinim yaşamış hem de bir arada
ilerlemenin ve zamanın doğrusal formunun, yükselen değerlerinin ve değişen bilincin bütün
olarak sarmal formunu ortaya çıkarmışlardır. Bu anlamda modern kültür ve modernleşme
süreçleri incelendiğinde de farklı farklı tanımlar yapılabilirken -ki bu her bir alanın kendi
içindeki ilerleme basamaklarının özgün dinamiklerinden kaynaklanır- temel anlamda iki
açıklamanın getirilmesi değişimin somut verilerini ve genel göstergelerini anlamak için
önemlidir. Bu açıklamalardan ilki modernizmi salt bir tarihsel dönem bağlamında ele alan
yaklaşımdır ki bu anlamda tarihin ilerleme basamaklarının ardında bu ilerlemenin temel
dinamikleri yok sayılır. İkincisi modernizm düşüncesinin estetik bağlamda ele alınışını kapsar
ki bu da yalnızca modernitenin sanat bağlamında belirli bir dönemi ile ilgilenir. Gerçekte her
iki açıklamanın da birbirinden ayrılamaz ilişkisel dinamiklere sahip olmasına karşın farklı
farklı gerçeklikleri ve keskin bir ayrılmayı ifade ettiği görülür. Calinescu’ya göre (2013: 47);
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“on dokuzuncu yüzyılın belli bir noktasında, Batı uygarlığının tarihindeki bir aşama olan
modernlik (…) ve estetik modernlik arasında geri döndürülemez bir yarılma” meydana
gelmiştir. Bunlardan ilki toplumsal anlamda bilim ve teknolojik gelişmenin devamında
kapitalist düzenin getirisi olan sosyo-ekonomik değerler ve toplumsal değişimlerin yol açtığı
tarihsel bir süreci tanımlarken, ikincisi dış dünya gerçekliğinin eleştirisini, toplumsal düzenin
yeniden kurgulanışını, temel değerlerin yeniden yapılanmasını ve geleceğe dönük kültürel
yeni değerler ile biçimlendirme anlayışlarını ifade eder. Calinescu’nun da ifade ettiği gibi
estetik modernlik; “geleneğe, burjuva uygarlığının (rasyonellik, yararlılık, ilerleme
idealleriyle birlikte) modernliğine ve son olarak kendisini yeni bir gelenek ya da otorite biçimi
olarak gördüğü ölçüde, kendisine yönelik üç katlı bir diyalektik karşıtlığa düşmüş bir kriz
kavramı olarak anlaşılmalıdır" (2013: 18). Bu anlamda estetik modernliğin ilerlemeci olduğu
kadar eleştirel bir yaklaşım etrafında şekillenen düşünce biçimlerinin yaratım süreci olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda modernitenin kültürel dili analiz edildiğinde de öncelikle
Ortaçağ’ın din etkisinde yaşam biçimlerinin yerini alan Rönesans’ın insana ilişkin hümanist
değerleri ve devamında ortaya çıkan Romantizmle başlayan süreç tanımlanmaktadır. Böylece
Calinescu’nun “(…) antiklerin yersiz otoritesine karşı modernlerin araştırma ve eleştiri
özgürlüğünün (…)” başladığı dönem şeklinde ifade ettiği tarihsel süreklilik, estetik modernlik
yeni paradigmanın bir ürünü olarak kendini var eder (2013: 25). Bu süreç kendisinden önceki
dönemi -yalnızca kültürel değerler anlamında değil, aynı zamanda toplumsal yapı ve yaşam
biçimleri bakımından da-hem eleştirerek hem de ondan beslenerek ileriye dönük yeni bir
bakış açısı geliştirmiştir. Söz konusu geçmiş ve geleceği aynı anda sunan bu yeni yaşam ve
düşünce biçimi Rönesans aydınlarının Antikçağ düşünürlerini yeniden incelemeleri ile yeni ve
özgür bir düşünce sistemi kurmalarına benzetilebilir. Benzer şekilde tarihsel modernliğin
ilerleme basamakları da aynı karakteristik özelliklere sahiptir ve geçmiş ile gelecek şimdide
bütünleşmiştir. Pascal’ın da ifade ettiği gibi; “(…) antiklerin bize verdiği ilk bilgi bizim için
bir basamak görevi görür ve bu açıdan onlara karşı üstünlüğümüzü onlara borçluyuz” (1882:
548). Montaigne ise görüşlerimizin eski ve yeni diyalektiğinde bütünleştiğini ve birbiri
üzerine bindiğini belirtir ve ona göre ilki ikincisi için kaynak teşkil ederken, ikincisi üçüncüsü
için aynı görevi üstlenir; “böylece merdiven gibi basamak çıkarız. Sonuçta en yükseğe çıkmış
olan genellikle hak ettiğinden daha çok övülür, çünkü sonuncunun omuzunda sadece bir arpa
boyu daha yüksektir” (Trenchmann, 1927: 545; Calinescu, 2013: 24). Bununla birlikte sanatın
ilerleme basamakları açısından konuya yaklaşıldığında da benzer bir değişim sürecinin varlığı
belirgin olarak gözlemlenir; her bir biçimlendirme anlayışı ve ifade dili kendisinden önceki
kültürel değerlerin bütün olarak yansımasına sahipken -onların omuzlarında yükselirken- aynı
zamanda kapitalist toplumun değişen değerlerine yönelen eleştirel bilincin de bir ürünü olarak
var oldukları görülür. Bu doğrultuda aslında gerçekleşenin yeni bir paradigma kayması
olduğu anlaşılırken, kültür alanında yaşanan bu değişimin yaşamın diğer dinamiklerinden de
ayrı düşünülemeyeceği ya da salt kendi gerçekliği içinde değerlendirilemeyeceği de kesindir.
Bu anlamda toplumsal yapı ve tarihsel koşulların da içinde yaşanılan dönemin kültürel
değerleri üzerinde önemli izler bıraktığı ve sanat alanında en önemli gelişmenin şüphesiz 19.
yüzyılın dinamizminin ardından gelen 20. yüzyılın başlarında savaşın ardından tüm dünyanın
içinde bulunduğu değişen koşullar ve bunalım süreçlerinin de etkisiyle yeniden biçimlenen
modern toplum ve modernist düşünce olduğu görülür. Burada tarihsel modernliğin daha erken
bir dönemi ifade etmesine karşın estetik modernliğin ve sanat alanına yansımalarının
Romantizm geleneği ile başlayan bir süreci ifade ettiği ve devamında birbiri ardına tarih
sahnesine çıkan biçimlendirme anlayışlarını kapsadığı hatırlanmalıdır. Yılmaz’a göre
modernizm; “modernlik düşüncesinin 19. yüzyılda doğmuş çocuğudur” (2013: 20). Bununla
birlikte Calinescu’nun tarihsel ve estetik modernlik olarak ayırdığı tarihsel koşulları Yılmaz
modernlik ve modernizmin olarak ayrıştırmış, modernizmi estetik modernlikle
özdeşleştirerek; “modernizm hareketi içinde yer alan sanatçıların bir kısmı doğrudan, bir
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kısmı da dolaylı yoldan karşı çıkmıştır modernlik ve modernleşme düşüncesine” şeklinde
tanımlamıştır (2013: 20). Fineberg’in de belirttiği gibi; “modernizm en başından beri kendi
içindeki bu çelişkiyi kucaklamıştır, bu nedenle bir eğilimin başlıca örnekleri sıklıkla aynı
zamanda diğer bir eğilimin görünümlerini de içinde barındırır” (2014: 17).

Görsel 1. Marcel Duchamp, “Nude Descending a Staircase (Merdivenden İnen Çıplak),
No.2”, 1,47 m x 90 cm, Tuval üzerine yağlıboya, 1912, Philadelphia Museum of Art / Görsel
2. J. F. Griswold, The Rude Descending a Staircase (Rush Hour at the Subway), 1913
Modern sanatın başlangıcı literatürde farklı dönemler ve biçimlendirme eğilimleri ile
başlatılmıştır ancak hemen hepsinde yeni düşüncesinin ve eleştirel bilincin ya da modernlik
ile çağdaşlığın birbirleri içine geçmiş kavramlar olarak kullanıldığı görülür. Yaygın olarak
kabul edildiği şekliyle modernizm kimi kaynaklarda 19. yüzyılın başlarında İzlenimciler ile
başlatılırken, 18. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen Romantizm de modernitenin temel
dinamikleri incelendiğinde benzer yenilikçi ve ilerlemeci yaklaşıma sahip olmasıyla bu yeni
paradigmanın başlangıç noktası olarak kabul edilebilmektedir. Modernist paradigma temelde
kendini yeninin peşinde olmakla ve doğup geliştiği toplumsal değerler içinde akla ve bilime
tanıdığı öncellikle var eder. Bu anlamda Gültekin’e göre modernleşme süreci içinde; “tarihin
bütün tortuları atılır ve akıl ve bilimin süzgecinde sürekli bir aydınlanmaya doğru gidilir”
(Gültekin, 2007: 82). Bu yönelim başında da belirtildiği gibi yaşamın tüm alanlarının farklı
koşulları ve tetikleyici unsurlarıyla sürekli olarak birbirleri üzerinde yükselerek ilerleyen
kademeli bir gelişim aşamasını tanımlar. Bu yönelim, değişim ve başkalaşım sürecini Lynton,
“sanatın vazgeçilmez bir şey olmaktan çıktığı” ve “birçok seçenekten biri durumuna girdiği”
şeklinde tanımlamıştır (1991: 14). Lynton’ın ifadesiyle; “(…) üslup konusu üzerinde artan bir
titizlikle durulması ve sanatın bir kendini açıklama sorunu olduğu yolundaki yeni görüş,
sanatçının kendi iç dürtüsünü bulmasını ve bunu sanatının konusu ve üslubuyla açıklamasını
gündeme” getirmiştir. Bu nedenle modern sanatın tarihi hangi gelenekle ve ifade biçimiyle
başlatılırsa başlatılsın gerçekliğe yeni bir bakış ve insanın doğayla bütünleşmesine paralel aklı
ve bilimi dışlamayan ilerici tutum ve davranışlar anlaşılmalıdır. Buna paralel Berman’a göre;
“Modern hayatın ressamı (ya da romancısı ya da filozofu) ilgi ve enerjisini [modernliğin]
‘modaları, görenekleri, duyguları’ üzerinde, gelip geçen an ve içerdiği sonsuzluk çağrışımları
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üzerinde yoğunlaştıran kişi” olarak karşımıza çıkar (1994: 167) -ki bu tanımlama İzlenimci
sanat anlayışının da temel söyleminin doğrudan karşılığını sunar. Bununla birlikte “modern
sanatçıların eklektizmleri, içeriğin benzeşmeyen kaynaklarına radikal biçimde açık oluşları,
modernizmin -her zaman en belirgini olmasa da- en değişmez özelliklerinden birisidir”
(Fineberg, 2014: 17). Modernizm ya da modern sanatın başlangıcı belirtildiği gibi kesin
olarak tanımlanamasa ya da farklı dönemler ve tarihsel süreçlerle ifade edilse de temelde
“antik devleri omuzlarında yükselen cüceler” benzetmesinde olduğu gibi geçmişin değerleri
üzerinde geleceğe dönük ve toplumsal ilişkilerin ve tarihsel koşulların şekillendirdiği birbiri
ardında ortaya çıkan yeni sanat eğilimlerini tanımlanır. Bu anlamda savaş sonrası yaşanan
karamsar ortamın bir ürünü olan Dadaizm de özünde böyle bir yenilikçi karaktere sahiptir ve
toplumsalın tüm değerlerinin sorgulandığı, savaşın sanatın sınırlarını genişlettiği ve sanatçının
varoluşunu yeniden biçimlendirdiği bir dönemin ürünü olarak Francis Bacon, Tristian Tzara,
Hans Arp ve Francis Picabia gibi sanatçıların öncülüğünde 1916 yılında Amerika ve
İsviçre’de ortaya çıkmıştır.
Dadaist sanatçılar ortak bir biçimlendirme anlayışı ya da biçem kaygısında olmamakla birlikte
bu dönemde sanatın sınırı da resmin temsil biçimlerinin dışına çıkmış ve insan eylemleri ile
hazır nesneleri sanat nesnesi olarak izleyiciye sunmuştur. Bu sanatçılar arasında hazır
nesnelere yönelerek tuval resmini geride bırakan ve Dadaist biçimlendirme anlayışının farklı
kollarından birini temsil eden Duchamp’ın, henüz Dadaizm kurulmadan önce Picabia ile
birlikte katıldığı ve 1913 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Modern Sanat Sergisi’nde
sergilenen Merdivenden İnen Çıplak (Görsel 1) isimli resmi dönemin sanat çevrelerinde
büyük bir ses getirmiş ve yenilikçi bulunmuştu. Bir figürün eylemlerinin farklı zamansal
anlarının tek bir resim düzleminde bir araya getirilmesi ile oluşturulan resim Yılmaz’a göre
(2013: 162); “gelecekçi sanatçıların kübist bir dil kullanarak devinim araştırmaları yaptıkları
resimlere benzer” ve “renkten ziyade biçimsel bir araştırmanın” izlerine rastlanır. Newtoncu
anlamda zaman ve mekan ayrıştırılmış ve Einsteincı gerçeklikte yeniden bir araya getirilmiş
gibidir. Merdivenden İnen Çıplak Octavia Paz’a göre; “fütüristlerinkine benzer araştırmaların
bir sonucudur: Devinimi betimleme isteği, parçalanmış̧ bir uzam algısı, makinecilik” (2000:
140; Gümüş ve Şendal, 2019: 151). Bu doğrultuda çalışmanın kübist biçimlendirme
anlayışlarının parçalanma ve eşanlılık olgularını, fütüristlerin hız ve zaman olgularını tek bir
gerçeklikte bir arada sunduğu, “imge-zaman-mekan olgusu bağlamında eşzamanlılığın” resim
düzleminde görünür kılındığı bir biçimsel düzene sahip olduğu analiz edilebilir (Topcuoğlu,
2018: 139).
Bu anlamda Duchamp’ın incelenen çalışmasının kendinden önceki sanat eğilimlerinin
etkisinde geçmişi şimdi de (kendi zamanının referansları ile) şimdinin kendine özgü
dinamikleri ve geleceğin yaratıcı hayal gücü ile bir araya getirdiği, bununla birlikte bilimsel
gerçekliğin ve teknolojik ilerlemenin zaman mekânsal boyutta sanat alanında kendini
gösterdiği, değişen paradigma içinde “yeninin eskinin omuzlarında” geleceğe yöneldiği
anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Duchamp’ın gerek kendisi gerek incelenen çalışması
modernizmin ve modernist düşüncenin en güçlü yansımalarından biri haline gelmiş ve tarihsel
ilerlemenin kronolojik zamanına yalnızca kendi dönemi ile sınırlı kalmayan güçlü bir etki
bırakmıştır.
2. Modernizm-Postmodernizm İkilemi, Temel Karakteri ve Değişen Yaklaşım Biçimleri
Modern kültürün bir ürünü olan modernizmin eskinin ideolojilerinden, yaşam biçimlerinden,
üretim ilişkilerinden kurtuluşunun ve kendine özgü yeni bir gerçeklik yaratmasının ardından
20. yüzyılın ikinci yarısında toplumsal dinamiklerin değişimine ve kültürün gelişimine paralel
postmodern olarak adlandırılan yeni bir döneme girilmiş ve modernist düşünce biçimleri ile
birlikte biçimlendirme anlayışları da antik-modern kıyaslamasında çağdaşlık rolünü
postmodernizme devretmiştir. Bununla birlikte modern-postmodern dönemler arasına kesin
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bir sınır çizmek ve başlangıç ve bitiş noktalarını saptamak zor olduğu gibi, bu iki paradigma
birbirlerinden özgül nitelikler bakımından da tamamen farklı değildir ve postmodernizmi
modern karşıtı olarak değerlendirmek hatalı ve eksik bir yaklaşım olacaktır. Calinescu’nun da
ifade ettiği gibi modernizm konuşulurken iki farklı modernden bahsetmek ve her birinin
kendine özgü dinamiklerini analiz etmek önemlidir ki kendisinden sonra gelen dönem olan
postmodernizmin gerçeklik yaklaşımları ve temel manifestosu doğru analiz edilebilsin. Bu
doğrultuda modernizmin iki kolu vardır ve biri “toplumsal açıdan ilerici, akılcı, rekabetçi ve
teknolojik” bir modernlik yaklaşımını tanımlarken diğeri, “kültürel açıdan eleştirel ve özeleştirel” bir karakteri temsil eder (2013: 293). Benzer şekilde postmodernizm
konuşulduğunda da tek bir tanımlamanın yapılması imkansızdır. İlk olarak Lyotard’ın
1979’da yazdığı eserinde kavram olarak kullanılmış olan postmodernizm kimi zaman
modernizmden, modernizmin gelenek karşıtı tavrından ya da onun tutum ve yaklaşım
biçimlerinden bir kopuş olarak, kimi zaman “tarihin sonu” olarak, Lyotard’a göre ise “üst
anlatıların sonu” olarak tanımlanır (Soykan, 1993: 125). Kimi tanımlamalarında postmodern
dönem için “aklın iflas ettiği, ideolojilerin tükendiği, mekan ve zaman anlayışlarının
sarsıldığı” ifade edilmektedir (Yıldız, 2005: 1). Bununla birlikte Calinescu’nun
tanımlamasında olduğu gibi “postmodernizm modernliğin yeni bir yüzü” olarak da karşımıza
çıkarken, salt “ardından gelme, sonrası olma” durumlarından çok daha fazlasını kapsar (2013:
293). Kimi düşünürler için sanayi toplumlarının çok yönlü karakterini temsil eden
postmodernizm başından beri tanımlandığı gibi salt kültür alanında değişen bir görünümü
temsil eden bir kavram olarak kullanılamaz. Bununla birlikte kültür alanında yaşanan söz
konusu değişimin yaşamın diğer alanlarında yaşanan paradigma değişimlerinden ayrılması da
söz konusu olamaz. Örneğin 1960’lardan itibaren savaş sonrası toplumun yeni ekonomik
ilişkilerinin ve sanat, düşünce, edebiyat alanlarında çok sesli yansımaların olduğu dönemin
bilimsel gelişmeleri Einstein ve devamında Heisenberg’in belirsizlik ilkesi, zaman ve mekana
ilişkin sorular ve sorunlar, felsefede determinizm krizi gibi unsurlar bütün olarak yeni bir
toplum yapısı ve düşünme biçiminin ortaya çıkmasına neden olmuş ve modernizmin yenilikçi
tutumu yerini postmodernizmin yeni anlayışına bırakmış ve eski paradigmanın (modernizmin)
kavram ve imgeleri de yeni paradigma içinde değişim ve başkalaşım yaşayarak varlığını
sürdürmüştür -topluma ve kültüre ait tüm değerler düşünülmeli.
Postmodern kültür ve postmodernizmin tarihsel yönüne kültür ve sanat özelinde bakıldığında
1960’lardan itibaren birbiri ardında çıkan eklektik ve çoğulcu biçimlendirme anlayışları ve
Avrupa’dan Amerika’ya sıçrayan üslup özellikleri ile geçmişinden özgürleşen yeni bir
biçemsel dil tanımlanır. 1939’da Tonybee tarafından dönemsel bir yaklaşımla kullanılan
postmodernizm terimi, I. Dünya Savaşı sonrasındaki çağ olarak ifade edilmiştir. 1960’larda
ise “New York’ta bir grup mimar tarafından modernist ilkeleri ihlal eden bir tür mimari
biçemi belirtmek üzere kullanılmış, 1980’lere gelindiğindeyse yeni bir durum, dönem ve
eğilime işaret eden bir kültür eleştirisi olarak her alana yayılmıştır” (Yılmaz, 2013: 204).
Ancak sanat özelinde modern-postmodern biçimlendirme anlayışları incelendiğinde modernist
sanat ve modern biçimlendirme anlayışlarının sanayi toplumu ve teknolojik kültürü eleştiren
ve aynı zamanda ondan beslenen, bununla birlikte bilimsel ilerlemeyi düşünsel temele
yerleştiren karakterinin yanında postmodernist düşüncenin bütün bu gerçeklikleri kabul
etmekle birlikte kendine özgü yeni duyum ve algılam biçimleri ortaya çıkmış ve bilgi toplumu
ile küreselleşen kültür düzeni içerisinde sanat “yüce sanat” ve “sanat için sanat”
yaklaşımlarının aksi bir yönde dinamik bir form kazanmıştır. Connor’un aktarımıyla (2005:
126); “Greenberg’e göre, modernizmde resmin yadsınamaz bir egemenliğinin olması, onun
mutlak bir şekilde kendine sahip olma ve kendini yönetme noktasına varmış olmasından
kaynaklanır”. Postmodernizmde ise resmin ya da genel olarak sanatın özerkliği ortadan
kalkar, mutlaklıkla ilgili herhangi bir unsurun olmadığı dinamik bir form kazanır. Sanat ve
yaşam iç içe geçmiştir, biçimlendirme anlayışları çoğullaşmıştır, enformasyon toplumunun
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hız olgusuna paralel farklı akımlar ve üslup arayışlarının ortaya çıkması, yaygınlaşması ve
yerini yeni bir gerçeklik yaklaşımına bırakması da hızlanmıştır. Yılmaz’ın ifadesiyle;
“modern biçemler postmodern kodlar haline gelmiş, pastiş, parodinin yerini almıştır” (2013:
212).
Bunun yanında postmodernizm kendi kavram gerçekliğini de yeniden yaratarak tarihsel
ilerlemenin, bilimsel gelişmenin kısmen yanında kısmen de ona kayıtsız kalarak yeni bir
gerçeklik yaratmıştır ki Murphy’nin de tanımladığı gibi postmodern sanat “bir resmetme,
yazma veya kompoze etme sorunu” olmaktan çıkarak “bir gerçekliğin keşif sorunu” halini
almıştır (Murphy, 1995, 56; Yıldız, 2005: 6). Fox’a göre postmodern sanat “kökünde dışlayıcı
ya da indirgeyici değil, sentetiktir. Nesnesinin ötesindeki bütün koşulları, deneyimleri ve
bilgileri özgürce kendisine katabilir” (1987: 29-30; Connor, 2005: 134). Devamında sanatın
konusu olan postmodern nesneyle ilgili yaklaşımında “tek ve tam bir deneyimin peşine
düşmek şöyle dursun, sayısız yaklaşım açısına ve çeşitli tepkilere izin veren ansiklopedik bir
durumu hedefler” ifadelerine yer verir (1987: 30). Postmodern sanat ve başlangıç noktaları ile
kimlik sorunları bakımından çeşitlenen ifade biçimleri de buna paralel tek bir gerçeklikle
sınırlı kalmayan kavramsal yeni gerçeklikler yaratmıştır. Sanatsal temsilin konusu olan nesne
bakımından incelendiğinde de modernizmin zamanı durdurmasına karşın postmodernizmin
zamanın dışına çıktığı ve Einsteincı anlamda yeni bir zaman-mekan gerçekliği yarattığı
görülür. Postmodernizmin estetiği Connor’a göre; “tam bir anonimlik estetiği değil, daha çok,
orijinallik ve tekrar, sahicilik ve hırsızlık fikirlerinin sorunsal sınırlarına kadar didiklendiği bir
benzeti yaratıcılığı estetiğidir” (2005: 141). Bu doğrultuda 1960 sonrası sanat ortamının
değişimi ve yeniden şekillenişinin altında yatan sebepler ve genel özelliklerine bakıldığında,
belirtildiği gibi dünya ülkelerinin savaş sonrası değişen ekonomik ve toplumsal iktidar
dengeleri, kültür bağlamında sanatın Avrupa’dan Amerika’ya geçişi, sanat piyasasının, beğeni
yargılarının, popüler kültür ve kitle iletişim araçlarının değişen yönü ile küreselleşmenin
değişimi ulus ötesi boyutlara taşıma gücü Postmodernizmin başlangıç değerlerini ve temel
karakterini temsil eder. Bu anlamda postmodern sanat eğilimlerinin 1945 sonrası birbiri
ardında tarih sahnesine çıkmasında birbirine zıt farklı düşüncelerin ve bu düşünceleri savunan
farklı sanatçıların varlığı, ulusal ve uluslararası etkileşimin ortaya çıkması, fikirlerin olduğu
kadar eserlerin de çeşitlenmesi ve popüler kültürle birlikte yüce sanatın yerini “ne olsa uyar”
sloganına bırakması gibi etkenler yer alır. Postmodern dönemin sanatçısı artık galeri duvarları
dışına çıkarak doğanın kendisini doğanın içinde olduğu gibi sanat nesnesi haline getirir, insan
bedenini onun her türlü değişimi ve doğallığıyla sanat olarak izleyiciye sunar, tuval resmi
belirli üslup ve anlatım biçimleriyle sınırlı kalmaz parçalanır, yeniden bir araya getirilir
yaşamın içinde yeniden düzenlenir ya da günlük yaşama ilişkin değerlerle birlikte tüm maddi
kültür öğeleri de sanatın bir parçası haline gelir. Devamında bilgisayarların ve internet
ağlarının gelişmesiyle de sanal ortam bir kültür platformu ve sanat nesnesi olarak kendi yeni
gerçekliğini duyurur. Bu dönemin en önemli niteliği de kültürel kodların yerini dijital kodlara
bırakmasıdır; ekran, modernizmin tuval resminin yerini alır ve resmin konusu olan sahne
bilgisayar ya da televizyon ekranlarında dinamik bir form kazanır.
3. Duchamp’ın Postmodernizme Etkisi
Paradigma değişiminin ve tarihsel modernizmin yerini postmodernizmin temsil gerçekliğine
bırakmasının değişen estetik dili Duchamp’ın Merdivenden İnen Çıplak isimli çalışması
(Görsel 1) üzerinden incelendiğinde ve 20. yüzyılın ikinci yarısı ile 21. yüzyılda yapılmış
versiyonları analiz edildiğinde bu değişimin somut göstergeleri belirgin olarak tanımlanabilir.
Bu çalışmaların hemen hepsinde fütürizmin hareketi ön plana çıkaran farklı çekme ve çekilme
anlarının üst üste yerleştirildiği bir eşzamanlılık vardır, kısmen de kübizmin parçalanmış
estetiği görülür. Duchamp’ın orijinal resmi zaman zaman kendi kompozisyon düzeninde
betimlenir ve diğer sanatçıların çalışmalarıyla ilişkilendirilir, kimi zaman yalnızca figürün
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dinamik etkisi vurgulanarak farklı bir kompozisyon yaratılır. Bazen tek bir figür olarak
merdivenle özdeşleştirilmiş hareketi temsil eden akışkan ve net olmayan bir düzene
yerleştirilmiş bazen Einstein’ın dördüncü boyut olarak zamanı tanımlarken kullandığı havaya
atılan zarlar analojisinde olduğu gibi farklı görüntüler video olarak merdivene gönderme
yapmış ya da heykel formunda Merdivenden İnen Çıplak yeniden yaratılarak 21. yüzyıl
gerçekliğinde yerini almış, geçmiş-gelecek diyalektiğini vurgulamıştır. Bu çalışmalar yoluyla
aynı zamanda tarih-toplumsal koşullar ve değişen beğeni yargılarına, estetik değerler ve
değişen yüzyılın değişen gerçeklik yaklaşımlarına da ulaşılabilmektedir.

Görsel 3. Peter Saul, Merdivenden İnen Pisuvar, 2017 / Görsel 4. Pamela Joseph, Censored
Nude Descending a Staircase (No. 3) by Duchamp, 2015 / Görsel 5. Harold Davis, Nude
Descending o Ladder after Duchamp
Bu çalışmalar arasından Peter Saul’un Merdivenden İnen Pisuvar çalışması (Görsel 3) çağdaş
toplumların gerçekliğe bakış açısından Duchamp’ın eserlerini ve dadaizmi yeniden
yorumlayan bir g örüntü estetiğine sahiptir. Duchamp’ın 1917 yılında Çeşme (Fountain)
olarak ve R. Mutt takma adıyla sergilediği eserinin konu kapsamında incelenen çalışması ile
bir araya getirildiği ve üç boyutlu nesnenin iki boyut üzerinde renklendirilerek betimlendiği
bir kurguya sahiptir. Burada farklı renklerde pisuvarlar ahşap bir merdivenden orijinal
resimde yer alan figür gibi aşağı doğru inerler, formları yumuşatılmış ve soyutlanmıştır.
Medyanın, popüler kültürün ve tüketim alışkanlığının bir yansımasına dönüşen pisuvar imgesi
doğrudan Duchamp’ın kendisini günümüz gerçekliğinde yeniden yaratır. Pamela Joseph’in
Merdivenden İnen Çıplak resminde kadın bedenine yapılan vurgu dikkati çeker ve
sansürlenmiş bir Duchamp yeniden üretimi izleyiciye aktarılır. Bu yaklaşım çalışmaya
feminist eleştiri çerçevesinden bir bakışı da yansıtmakla birlikte batı toplumunun kadın
imgesine yaklaşımına, kültürel kodlar ve kadının rolünün toplumsal ve estetik yansımalarına
ve kadına ilişkin değerlerin batı toplumu dışındaki kültürler üzerindeki etkisine de gönderme
yapar. Glenn Harcourt tarafından yazılmış metinde (2017), Pamela Joseph’in sansürlenmiş
resim serilerinin “batılı olmayan ülkelerdeki sanatçıların, özellikle de bedenin temsilini
özellikle yasaklayan sansür kuralları altında yaşayan İran'daki sanatçıların, sansürlenen
kitaplarda bulunan batı sanat tarihi ile nasıl ilişki kurduğu” sorununu görsel algıya taşıdığı
gerçeğine dikkat çeker. Bu anlamda Duchamp’ın çalışmasının farklı toplumlar ve kültürler
arasında da bir köprü niteliğine sahip olduğu görülür.
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Harold Davis’in Duchamp’tan Sonra Merdivenden İnen Çıplak isimli çalışmasında ise
(Görsel 5), eylem anındaki figürün Duchamp’ta olduğu gibi kübist eğilimlerle
biçimlendirilmediği ancak modernleştirilerek ve dijital teknolojilerden yararlanılarak yeniden
yorumlandığı bir düzen görülür. Eşzamanlılık olgusuna gönderme yapan Davis’in incelenen
çalışması ve diğer eserleri teknolojinin ve geleneksel sanat pratiklerinin bir araya getirildiği
bir görüntü estetiğine sahiptir ve “Empresyonizm, Sürrealizm, Asya Sanatı gibi anlayışları da
içerir” (Cançat, 2019: 187). Cançat’a göre; “sanatta en erken örneklerinin görüldüğü Antik
Yunan’dan bu yana, ‘çıplak’lık konusu; güzellik, günahkârlık sembolü, modelden resim
egzersizleri vs. amaçlarla kullanılırken Davis’in resimleri, hem amaçları içeren hem de
başkaldıran yepyeni bir anlayışa” sahiptir (2019: 187). Bununla birlikte Dadaizmi ya da
doğrudan Duchamp’ın yarattığı hareket ve hız betimlemelerini teknolojinin yardımıyla
yeniden yaratmasıyla da Davis’in incelenen çalışmasının klasik-modern etkileşiminde
geçmiş-gelecek diyalektiğini yalnızca konu olarak değil, teknik bakımından da yansıttığı
tanımlanabilir. Bu anlamda kuramcı Greenberg’in de ifade ettiği gibi; “sanatlardaki modernist
devrim, her şeyden önce, yükselmeye başlayan teknoloji dünyasının çalkantılarının bir ifadesi,
bir politik yenilenme hareketi ya da sanatın işleviyle ilgili ilkel gerçeklere bir dönüş olarak
değil, sanatın biçim, konu ve pratik bakımından kendi kendisini keşfi olarak anlaşılmalıdır”
(Connor, 2005: 124-25). Davis’in çalışmasının bu anlamda modernist düşüncenin izinden
ilerlediği ancak aynı zamanda teknolojiyi yaratımının merkezine yerleştirerek postmodern
pratikleri geçmişle ilişkilendirdiği analiz edilebilir.
Peter Saul’un Merdivenden İnen Çıplak resmini yeniden yorumladığı ve kendi yeni
gerçekliğine taşıdığı diğer çalışmalar (Görsel 6 ve 7) incelendiğinde de Pisuvar çalışmasında
(Görsel 3) olduğu gibi kompozisyon (yeniden yaratım) salt Duchamp’ın orijinal eserinde yer
alan görsel düzenlemeyle bırakılmamış, farklı dinamikler, kültürel motifler ya da farklı
sanatçıların eserlerinden ikonik imgeler bir araya getirilmiştir. 1977 yılında yaptığı versiyonda
kadın figürünün kadına ilişkin simgesel değerleri vurgulanarak betimlendiği, Duchamp’ın
çalışmasında olduğu gibi çoklu renk paleti yerine sıcak ve yakın renk değerlerinin
kullanıldığı, figürlerin kısmen kübizm etkisinde kısmen daha soyutlanmış formlarla
betimlendiği görülür (Görsel 6). Merdivenden İnen Yumuşak Saatler (Görsel 7) isimli
çalışmasında ise incelenen diğer çalışmada olduğu gibi kadın figürünün yerini zamana ve
zamanın sürekliliğine gönderme yapan nesne almıştır ve bu anlamda parçalanmış zaman ve
eşzamanlılık olgularını da vurgulamıştır. Bu çalışma aynı zamanda figürün yerini alan nesne
görüntüsü ve bu nesnenin akışkan gerçekliği ile Gerçeküstücülük ve doğrudan Dali’nin
Belleğin Azmi isimli çalışmasına da vurgu yaparak Dadaizm, Gerçeküstücülük ve sanatçının
bireysel bakış açısının tek bir resimsel anlatıda bir araya getirilmesiyle etkileşimli doğasını
ortaya çıkarır. Farklı dönemler ve biçimlendirme anlayışlarının modernizm-postmodernizm
ikileminde değişen beğeni yargıları, duyum ve algılam düzeylerini temsil eder.
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Görsel 6. Peter Saul, Nude Descending a Staircase, 1977 / Görsel 7. Peter Saul, Soft Watch
Descending a Staircase, 1978
Bununla birlikte Dali’nin Freudcu yönünün, bilinçaltı ve bilimsel gerçekliğe ilişkin görsel
algıda somutlaştırdığı değerlerinin izinden giderek Saul resimlerinde eriyen saatlerin
kullanılmış olmasının da bu anlamda önemli olduğu tanımlanabilir. Aliçavuşoğlu’nun
aktarımına göre (2012: 5); “Freud, sanatın haz ilkesi ile gerçeklik ilkesinin “uzlaştırılması”
sayesinde güzellik ve tümgüçlülük arayışına imkan verdiğini düşünür (…). Freud’a göre güzel
olduğunu düşündüğümüz şeyler, cinsel nesnenin çekici yönleridir” (Abella, 2011: 52). Bu
düşüncenin Duchamp resminde karşılığı kadın bedeninin estetik yönü şeklinde varlık
kazanırken, Saul resimlerinde figürün yitip gitme ve ortadan kalkma niteliği ile karakterize
olduğu görülür. Bununla birlikte Duchamp’ın çalışmasının etkisinde yeniden yaratılan
gerçeklikler girişte de belirtildiği gibi yalnızca iki boyutla sınırlı kalmamış, gerek kadın figürü
başlı başına çağdaş heykelin konusu haline gelmiş gerekse merdiven imgesi yeniden
yorumlanarak postmodern düşüncede kendini göstermiştir. Bu örnekler arasında Craig
Fynmore’un Duchamp’a bir saygı olarak ortaya koyduğu Merdivenden İnen Çıplak isimli
çalışması (Görsel 8), orijinal eserde yer alan kübist etkinin doğrudan yansımasına sahiptir ve
Duchamp’ın eylemin farklı anlarını tek bir gerçeklikte bir araya getirerek elde ettiği hareketli
görüntüyü Fynmore, tek bir figürün çarpıtılmış görüntüsü ile yansıtmayı başarmıştır. Heykelin
zemininde yer alan iki platform merdivene gönderme yaparken bedenin kıvrımları ve eylemin
inme anı üç boyutlu bir yaratıma dönüşmüş ve günümüz gerçekliğinde yeniden yaratılmıştır.
Larry Morris’in üç boyutlu çalışması incelendiğinde de (Görsel 9) model alınan eserin
postmodern sanat ve yaratıcı düşünme biçimleri ile hem dış dünya gerçekliğinden hem de
hikayenin çıkış noktasından uzaklaştığı görülür. Duchamp’ın hareket ve ritim içinde eriyen
perspektifsel unsurları Morris’in çalışmasında doğrudan geometrik formlarla temsil edilmiş,
merdiven imgesi yukarı doğru yükselen somut bir forma dönüşmüştür. Ancak burada kadın
figürünün değişim yaşadığı, çizgiselliğe indirgendiği, eyleme ilişkin anların arka arkaya değil
üst üste yerleştirildiği görülür. Venkatesh Rao 2009 yılında yazdığı yazıda Morris’in
çalışmalarının “sanata bakmak” ve sanatın içinden bakmak” ayrımında konumlandığını,
başlangıçta sanatçının sanata doğrudan bakıyormuş gibi görünse de ikincisine daha yakın

www.istanbulkongresi.org

628

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

olduğunu belirtir. Aktarmak istediği sanatçının Duchamp’ın çalışmasından yola çıkmış olsa
da bunun yalnızca bir hikaye olarak konu alındığı ve sunduğu çerçevenin sanatçının bakışı ile
değişim ve başkalaşım yaşadığıdır. Bu çalışmalar aynı zamanda dünyaya başka şekillerde
bakmanın da bir yansımasıdır ki incelenen çalışmalar üzerinden Duchamp’ın gerçekliğine
olduğu kadar Morris’in gerçekliğe bakışı ve yorumlayışına da doğrudan ulaşılabilir. Gene bu
çalışmalar yoluyla modern biçimlendirme anlayışlarının temel dinamiklerinin bilgi toplumuna
yansımaları ve karşılıklı gerçekliği duyumsama biçimleri analiz edilebilir, toplumsal değerler
ve kültürel etkiler analiz edilebilir.

Görsel 8. Craig Fynmore, Nude Descending a Staircase - Tribute to Marcel / Görsel 9. Larry
Morris, Nude Descending a Staircase
20. yüzyılın ikinci yarısında Duchamp’ın çalışması bu kez teknoloji toplumuna da vurgu
yapan bir karaktere bürünerek Shigeko Kuota’nın eserinde video enstalasyon olarak yeniden
yorumlanır (Görsel 10). Kuota, Merdivenden İnen Çıplak resminde Duchamp’ın zamanı
kesintiye uğrattığını, doğrusal zamanın kesik fragmanlarını tek bir resimde bir araya getirerek
tanımlanmış zamansal gerçeklik dışında bir zaman algısı yarattığını belirtir ve bunu video
gerçeklikle temsil etmenin yollarını arar ki bunu yaparken de materyalin (video) zamanı
değiştirme, hızlandırma, yavaşlatma ya da dondurma gibi niteliklerini ön plana çıkararak
merdiven formunun içine yerleştirir. Bununla birlikte çalışmanın organik ve inorganik
malzemelerden üretilmiş olması da Duchamp’ın çalışmasının yeni yüzyılın bakış açısından
yansımasına örnek temsil eder ve Yılmaz’ın “modernizmi modern toplumun bir ürünü
postmodernizmi postmodern toplumun bir ürünü” olarak görmesine benzer model alınan
çalışma da içinde yaşanılan toplumun, bu toplumun düşünce biçimlerinin, psikolojik
süreçlerinin, kültürel dilinin bir yansımasına dönüşür (2013: 204).
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Görsel 10. Shigeko Kuota, Duchampiana: Nude Descending a Staircase, 1976
Gazira Babeli’nin Merdivenden İnen Çıplak isimli çalışması (Görsel 11) ise Kuota’dan farklı
olarak doğrudan video formunda tasarlanmıştır. Burada materyal geri planda kalır ve
videonun içeriği kendine özgü yeni değerler ve anlatım biçimleriyle yeniden kurgulanır.

Görsel 11. Gazira Babeli, Nudes Descending a Staircase, Physical scripted sculpture, 2007 /
Görsel 12. Arno Rafael Minkkinen, Nudes Descending a Staircase, 2005
Gazira belirli bir bütünlüğe sahip bir süreklilik olarak videonun içeriğinde Einstein’ın zamanmekan gerçekliğini temsil eden ve zamanı dördüncü boyut olarak tanımlayan bilimsel
gerçekliği de ön plana çıkararak yerçekimsiz bir ortamda boşlukta, uzayda hareket eden bir
resim görüntüsünü anımsatan bir düzenleme sunar. Konu olan resmin yer çekimli uzayda
zemine düşme sırasındaki farklı anlarını Duchamp’ın resminde olduğu gibi bir araya
getirirken, materyalin doğası gereği çekim kuvveti de kendini ortadan kaldırır ve yalnızca
ekrandan yansıyan hareketle birlikte bir yığın haline gelen tuval görüntüleri yer alır. Burada
Duchamp’ın kadın figürünün yerini tuval yüzeyindeki figür alır ve “Duchamp’ın kendisini
eylem için sonsuz olanaklar sunan bir dünyada durağan görüntüler üretmekle sınırlayan bir
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sanat biçimine karşı tekrarlıyor gibi görünür” (Quaranta, 2011: 71-72). Burada değişen
paradigmanın değişen kültürel değerleri kadar enformasyon toplumun temel dinamikleri de
belirgin olarak anlamlandırılmaktadır. Duchamp’ın tuval üzerine boya ile resmettiği sahne,
bilgi toplumunun gerçekliğinde teknolojinin yazılım kodları ve dijital dili ile ifade edilmiş,
orijinalin kübist yönelimi bilgisayar teknolojilerinin piksel diline dönüşmüş, fütürist
gerçekliği ekran kavramı ve internet ağları ile ilişkilendirilmiştir. Arno Rafael Minkkinen
çalışması incelendiğinde de sanatçının kendi bedenini kullanarak bir fotoğraf serisi
oluşturduğu ve Duchamp’ın resminde yer alan merdiven imgesini parçalanmış beden formları
ile bir araya getirerek Merdivenden İnen Çıplak eserinin varlık durumuna kendi gerçekliğini
yerleştirdiği görülebilir (Görsel 12).
Mel Ramos ve Gerhard Richter ise incelenen diğer çalışmaların benzeşim modellerinden
ayrılarak Duchamp’ın eserine farklı bir perspektiften yaklaşırlar ve figürü ön plana çıkartarak
kübist ifadeyi ortadan kaldırırlar. Ramos’un çalışmasında (Görsel 13) kadın imgesinin ve
merdivenden inen çıplak figürünün Andy Warhol, Roy Lichtenstein ve Tom Wesselman gibi
popüler kültür etkisinde eserler üreten sanatçıların çalışmalarında olduğu gibi canlı ve parlak
renklerle resmedildiği, bedenin ve çıplaklık olgusunun ön plana çıkarıldığı, arka planın
yeniden tasarlanarak kendi ikonografisini oluşturduğu görülür. Modern düşüncenin
postmodern kültür içinde şekillenişine de ayna tutan çalışma, aynı zamanda modernizm ve
sonrasında tuvalin dışına çıkarak bedenleşen figürün yeniden doğuşunu da temsil eder. Benzer
şekilde Richter da Duchamp’ın eserinden esinlenerek söz konusu resimde yer alan figürü
yeniden yorumlamıştır (Görsel 14) ve Duchamp’ın kübist ve fütürist gerçekliğinde yer alan
mekanik hareket yerine yumuşak ve klasik bir betimleme kullanmıştır. Figürün sağ tarafı
kısmen bulanıklaştırılarak hareketin ve zamanın değişimine gönderme yapılırken, çalışmanın
görüntü dili bulanık ve yumuşatılmış renk ve ışık geçişleri ile fotoğraf izlenimi
uyandırmaktadır.

Görsel 13. Mel Ramos, Bild ‘Nude Descending a Staircase’, 2011 / Görsel 14. Gerhard
Richter, Ema/Nude on a Staircase, 1992
Bu anlamda Richter’ın çalışmasında, postmodern düşüncenin modernite içinde eridiğine de
şahit olunurken Baudelaire’in modernite üzerine söylemlerinin yansımasına dönüşür.
“Modernite bir kendi kendini üretim sürecidir” (Gültekin, 2007: 84). Modernizm ya da
modern düşüncenin bir ürünü olan modern biçimlendirme anlayışları sürekli olarak yeniden
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üretilmeye devam edecektir ve postmodern kültürün kendi içindeki değişen dinamikleri ile
yeni formlara ve yaklaşım biçimlerine dönüşerek varlığını sürdürecektir.
Sonuç
Görüldüğü gibi tarihsel ilerlemenin gelişim süreçleri incelendiğinde toplumsal ve estetik
boyutta kimi ilerleme ve gerileme süreçlerinin etkileşimli olarak bir araya gelerek paradigma
olarak adlandırılan yeni yaklaşım biçimlerini ve gerçeklik yaklaşımlarını ortaya çıkardıkları
analiz edilebilir. Modernizm ve postmodernizm kavramları da bu paradigma kaymalarının
sonucunda ortaya çıkmış terimlerdir ve kültür alanında olduğu kadar toplumsal anlamda da
önemli değişim süreçlerini tanımlarlar. Bununla birlikte belirtildiği gibi bu iki paradigma
arasına bir sınır çizmek ve başlangıç- bitiş noktalarını saptamanın olanaksız olması gibi bu
dönemlerin temel karakterini bütünüyle yansıtacak tek bir açıklama da yapılamaz. Onun
yerine tarihsel koşullar, toplumsal dinamikler, sosyolojik değerler, ekonomik ve politik
ilişkilerle, bireysel dışavurumların bütün olarak ele alınması ve kültür üzerine yansımalarının
incelenmesi daha doğru bir inceleme yöntemi olacaktır. Bu anlamda Duchamp’ın örnekleme
alınan Merdivenden İnen Çıplak isimli çalışması ve onun değişen görüntü gerçekliği ile
sonraki dönemlerde farklı sanatçılar tarafından yaratılmış olan farklı versiyonları söz konusu
diyalektiği çözümlemek adına kolaylaştırıcı bir nitelik taşır, her iki düşünce biçiminin
(modernite- postmodernite) sanat özelinde kültür alanına yansımaları paradigma değişiminin
somut göstergelerini de gözlemleme şansı sunar.
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ÖZET
Ütopya gerçekte var olmayan ancak tasarlanmış bir yeni dünyayı, Platoncu anlamda ideal
toplum yapısı ve devlet düzenini temsil eder. Yunanca “var olmayan”, “ideal olan” ve
“konum, yer” kavramlarından türemiş, felsefe, edebiyat, sinema ve sanat alanlarında önemli
yansımalara sahip olmuş, yeni yaratım biçimleri ve düşünce modellerinin ortaya çıkmasını
tetiklemiştir. Bu kapsamda araştırmada Platon’un idealar teorisi olarak görünürlük kazanan ve
ideal bir devlet modelinin açıklamasını sunan idealist felsefe sisteminde ilk olarak karşımıza
çıkan söz konusu olgu, devam eden süreçte gerek felsefe alanında daha kapsamlı yeni ideal
toplumların ve ütopik dünya modellerinin ortaya çıkmasına gerek kültür alanında söylem
biçimlerinin ulaşılması arzulanan yeni dünyalara yönelimini tetikleyen yaklaşım biçimlerine
zemin hazırlamıştır. Bilim alanında dahi yansımalara sahip olan ütopya düşüncesi, öte yandan
bilim ve teknolojinin gelişmesinde de etkili olmuştur. Araştırmanın örneklemini tanımlanan
farklı alanlardan düşünür, yazar, bilim adamı ve sanatçı oluşturmaktadır ve son aşamada
ütopya düşüncesinin ve tasarlanan ideal dünya yansımalarının sanat ve genelde kültür alanına
yansımaları karşılıklı ilişkilendirilerek analiz edilmektedir. Bu anlamda gerçeklik ve
yanılsama, somut ve soyut gerçeklikler ile var olan ve yeniden tasarlanan gibi diyalektik
unsurların vurgulanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ütopya, Distopya, İdeal toplum, Gerçek varlık, Yanılsama, Ütopik
Gerçeklik
UTOPIA IN CONTEMPORARY THOUGHT AND ART

ABSTRACT
Utopia represents a non-existent but designed new world, the ideal social structure and state
order in the Platonic sense. Derived from the concepts of "non-existent", "ideal" and
"location, place" in Greek, it had important reflections in the fields of philosophy, literature,
cinema and art, triggering the emergence of new forms of creation and thought models. In this
context, this phenomenon, which appeared for the first time in the idealist philosophical
system, which became visible as Plato's theory of ideas and presented an explanation of an
ideal state model in the research, in the ongoing process, the emergence of more
comprehensive new ideal societies and utopian world models in the field of philosophy and
discourse in the field of culture. It has laid the groundwork for approaches that trigger the
orientation towards new worlds that are desired to be reached. The idea of utopia, which has
reflections even in the field of science, has also been effective in the development of science
and technology. The sample of the study consists of thinkers, writers, scientists and artists
from different fields defined and in the last stage, the reflections of the idea of utopia and the
reflections of the ideal world to the field of art and culture in general are analyzed by
correlating them. In this sense, it is aimed to emphasize the dialectical elements such as reality
and illusion, concrete and abstract realities and existing and redesigned.
Keywords: Utopia, Dystopia, Ideal society, Real being, Illusion, Utopian Reality
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Giriş
Tasarlanmış bir gelecek hayali ya da kurgusal gerçekliği olarak tanımlanan ütopya ya da
distopya kavramları felsefe alanında olduğu kadar edebi alanda da önemli eserlere konu
olmuş ve yeni bir tür anlatı biçiminin doğmasına neden olarak farklı alanların birbirlerini hem
etkilemesini hem de birbirlerinden etkilenmesini sağlamıştır. Edebiyatın sinemaya
uyarlanması sinema alanında yeni düşünce biçimlerinin ve görsel malzemenin oluşmasını
sağlamış, sanat alanında ise ütopya düşüncesi modernist paradigma ile yeninin izinden
ilerlerken, postmodern düşünce distopyanın içinden ütopyayı biçimlendirmiştir. Bu
doğrultuda farklı alanlar arasında ortak bir dil geliştirilmesinde de katkı sağlayan ütopya
kavramı ve ütopik düşünce geleneği tarihsel, toplumsal, siyasal ve kültürel alanların hemen
hepsinin karşılıklı etkileşimini hem yenilik düşüncesi etkisinde hem de eleştirel bakış açısında
birbiriyle ilişkilendirmiştir denilebilir.
1. Felsefe Alanında Ütopya Düşüncesi
Etimolojik olarak olumsuzluk anlamını taşıyan (değil/ olmayan) “ouk” ile konum ifade eden
(yer bildiren) “topos” sözcüklerine “ia” ekinin eklenmesinden oluşan “ütopia” (ütopya)
sözcüğü, Claeys’e göre; “olumlama ve olumsuzlamayı bir paradoks olarak aynı anda içeren,
aslında yer olmayan bir yer, var olmayan bir fantezi yerdir” (2018: 5). Tasarlanmış ve
gerçekleşmesi düşlenen yeni bir düşünce, yaşam şekli ve devlet modelinin karşılığı olarak
kullanılır. Mikaeili’ye göre ütopya (2020: 1); “(…) mükemmel ancak var olmayan ülkeler,
yaşadıkları dönemin toplumsal, ekonomik ve siyasal durumundan etkilenerek, mevcut
durumun sorunları karşısında, mükemmel ve yeni bir yaşam sisteminin oluşum önerisidir”.
Bloch’a göre ise; “reel olmayan fakat reel olarak mümkün olan şeyin psişik öncelemesidir”
(2013: 183). Bununla birlikte ütopya kavramının yaşamın farklı alanlarında düşünsel, kentsel,
mekânsal ve siyaset gibi farklı yansımaları olmuş, felsefe alanında idealist düşünceyle ve
tarih-toplumsal koşullar göz önüne alındığında rasyonalist düşünceyle koşut ilerlemiştir.
Ütopyanın sözcük olarak kullanılmasa da ilk örneğine Antik Yunan düşüncesinde Platon
felsefesinde rastlanır. Platon Devlet isimli kitabında kurgusal bir gerçeklik içinde sunduğu
ideal bir toplum ve devlet sisteminden bahseder ve ideal bir kent devletinin tanımını yapar.
Timuçin’e göre (2009: 214); “Platon bir üst-dünya araştırmacısıdır. Metafizik bir evrenin
gizlerini felsefi bir tutarlılıkta ortaya koymaya çalışırken dinsel-düşünsel bir tutum içindedir”.
Yücel’e göre; “Platon devleti bir organizma ya da bir makro insan gibi tanımlar. İnsan farklı
kısımlardan oluştuğu gibi, bir toplum da farklı bölümlerden oluşmaktadır” (2013). İnsan
ruhunun arzu, öfke ve akıl yönlerini toplumsal yapının işçi, asker ve yönetici sınıfı ile
ilişkilendirir. Kurduğu ideal toplum içinde erdemin ve iyiliğin önemine değinir ve en yüksek
amaç olarak tanımlanan mutluluğun gerçekleşmesindeki önemine vurgu yapar. İnsanın
erdeminin yalnızca ruhun mutluluğu ile değil, ideal devlet içinde doğru olanı yapması ile de
ilişkilidir (Yücel, 2013: Mikaeili, 2020: 3). Antik dönemin düşünce özgürlüğünün ardından
Ortaçağ’ın skolastik düşüncenin egemenliğindeki katı atmosferinde ütopya düşüncesi
duraklamış olsa da Rönesans ve Aydınlanmanın özgürleştirici etkisiyle modern toplumların
hemen her alanında yeniden önemli yansımalara ulaşmıştır. Claeys’e göre (2018: 4-5);
“Ütopya sözcüğü var olmayan, ideal ve düşsel yerleri betimlemek amacıyla doğmuş olsa da
zaman içerisinde belirli bir tür anlatıya atfen kullanılmış, bu anlatılar da ütopyacı edebiyat
olarak bilinegelmiştir”. Booker’a göre; “Ütopyacı vizyonlar, antik Yunan’a, Platon’un ideal
toplum öngörüleri Yasalar ve Devlet kadar eskiye gider, ama ütopyanın modern formülasyonu
daha çok Aydınlanmaya dair bir olaydır, akıl ve rasyonalitenin sağduyuyla uygulanmasının
toplumun sınırsız gelişimiyle sonuçlanabileceğine olan inancın bir uzantısıdır” (2012: 36).
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Ütopyacı edebiyatın başlangıcı ve ütopya kavramının ilk kez kullanımına Thomas More’un
aynı isimli kitabında (1516) rastlanır ve modern toplumun gerçekleşmesi arzulanan
ideallerinin yansıması haline gelerek geçmiş ve geleceğe ilişkin yeni bir düşünce biçiminin
şekillenmesini sağlar. Mikaeili’nin aktarımıyla More’un biçimlendirdiği kavram ve
devamında More’dan sonra ortaya çıkan ütopyalar/ ütopya betimlemeleri; “15-16. yüzyıllara
damgasını vuran Rönesans dönemi ve yaşanan aydınlanma, hümanizm ve keşiflerdir.
Aydınlanma felsefesinin kökenleri Rönesans ve reform hareketlerine dayalı olarak, akla,
doğaya ve insanın mutluluğuna aykırı tüm önyargılara karşı olmaktadır” (Akkoyunlu, 2012:
39). Bu karşı olma durumu da aklın öncülüğünde yeni bir dünya tasarımını beraberinde getirir
ve bu yalnızca ideal toplum yapısı anlamında değil, yeni bir tarihsel dönem, düşünce biçimi,
psikolojik deneyim, sosyolojik düzen, kültürel dil gibi çok anlamlı ve çok boyutlu bir
ilerlemenin yansıması olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte ütopya düşüncesi eskinin
içinden yeniyi tasarlama şeklinde kendini gösterdiği için geçmiş-gelecek arasında ya da reel
olanla hayal olan arasında konumlandığı söylenebilir. Mikaeili’nin de tanımladığı gibi
More’un ütopyası da bu anlamda “bir yandan eski değerlerin üzerinde biçimlenerek, öte
yandan gelecekteki imkansızlara da uzanmaktadır. Daha doğrusu ütopya eski ve yeninin
birleştiği bir çizgidir” (2020: 3). More’un tanımladığı gibi ütopya (2017: 63-64); “geleceğe
uzanmaktadır. Ütopyada insan bilinci iki kutuplu bir çatışma içindedir; Korku ve merak.
Kaybetme korkusu insanı gelişmeden alıkoyar ve muhafazakarlaştırır. Oysa merak duygusu
geleceğe dokunmak, anlamak, keşfetmek ve oluşturmak ister”. Öyleyse ütopya düşüncesi ve
kavram olarak ütopik evren tasarımının bu ikili karşıtlık içinde şekillendiği ve bugünden
geleceğe yönelerek gerçekleşmesi beklenen yeni bir dünya modeli sunduğu tanımlanabilir.
Özsoy’un da tanımladığı gibi; “dönemin olumsuz koşullarına karşı bir alternatif sunan
More’un eseri, hem Platon’un ideal düzen geleneğinin bir sürdürücüsü olmuş, hem de daha
sonraki eserler için önemli bir örnek sunmuştur” (2017: 1319).
More’un bir adada yer alan ideal devleti kurguladığı kitabının ardından Rönesans döneminin
bir diğer klasik ütopik dünya betimlemesi sunan eseri Tommaso Campanella’nın Güneş
Ülkesi (1643) olmuştur. Platon’un Devlet kitabı ve More’un Ütopya eseri ile aynı çizgide
ilerleyen Campanella’nın çalışması da benzer bir ideal devlet tasarımına sahiptir. Sosyalist
düşüncenin temellerinin atıldığı kitapta bilim ve felsefenin egemenliğinde bir toplum
yapısının izlerine rastlanır. Eserin ortaya çıktığı dönem -İspanya’nın İtalya üzerinde üstünlük
kurmaya çabaladığı siyasi yönden karışık bir dönem- göz önüne alındığında daha iyi bir
dünya tasarımının kurgulanmasına yönelik düşüncenin çıkış noktası daha iyi tanımlanabilir.
Güneş Ülkesi’nde gerek içinde yaşanılan toplumsal karışıklık gerek yazarın otobiyografik
yaşam öyküsünde yer alan yaşantı izleri kurgusal bir devlet ve yaşam biçimine dönüşmüş,
ütopik bir dünya içinde tüm değerler yeniden düzenlenmiştir. Kitapta eğitime özellikle vurgu
yapılırken doğan çocukların ailelerinden alınarak eğitildiği, bu ülkede yer alan insanların
çalışma dışında kalan zamanlarını güzel sanatlar ve ibadetle geçirdiği, özel mülkiyetin
olmadığı ve devletin egemenliğinin üretim ve tüketim ilişkisini belirlediği bir düzen
betimlenmiştir (Özsoy, 2017: 1319). Bununla birlikte gerek More’un ütopyasında gerek
Campanella’nın eserinde doğaya ilişkin değerlerin yüceltildiği “doğaya ve doğal olana
dönüşün vurgulandığı” görülmektedir (Özkan, 2017: 614). Bu yaklaşım Ortaçağ’ın ardından
gelen Rönesans felsefesinin de temelini oluşturur. Bununla birlikte şimdiye kadar incelenen
modern dönem ütopya eserlerinin hemen hepsi Rönesansın aydınlanma düşüncesi ve akıldoğa ilişkisinin zemininde ortaya çıkmıştır ve geleceğe yönelik yeni bir dünya, devlet, yaşam
şekli tasarlamıştır. Geçmişi değil geleceği yüceltmiş ve yeniyi kucaklayan bir çizgide
gelişmiştir. Bu eserlerin doğup üretildiği dönem olan Rönesans’a bakıldığında ise “Ortaçağ’ın
külleri arasından geçmişin değerlerine uzanmakla” gerçekleştiğini görüyoruz. Antik dönem
eserlerinin yeniden incelenmesiyle Rönesans aydınlarının yaşadıkları dönemi geçmişin bilgi
birikimiyle şekillendirdikleri, bir anlamda Timuçin’in de ifade ettiği gibi; “geçmişi ve
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geleceği şimdi de bütünleştirdikleri, şimdiden giderek geçmişi yeniden kurdukları ve geleceği
tasarladıkları” görülür. Rönesans’ın geçmişi ve şimdiyi bir araya getiren felsefesinin yanında
ütopya düşüncesinin izlerini süren düşünür ve edebiyatçılar da geleceği şimdi de yeniden
tasarlamış ve “bilincin üç boyutlu etkinliğini” ortaya koymuşlardır (Timuçin, 2005: 5).
Rönesans döneminde Campannella’nın Güneş Ülkesi’ni Francis Bacon’un Yeni Atlantis’i
(1627) izlemiştir. Özsoy’a göre; “Bu ütopya, hem siyasi nitelikte argümanlara sahip
olmadığından Platon’un Devlet’inden, hem de ekonomik uygulamalara yönelik bir içeriği
bulunmadığından More’un Utopia’sından oldukça farklıdır” (2017: 1321). Eserin ortaya
çıktığı dönemde Rönesans düşüncesinin doruk noktasına ulaşması, bilimsel bilginin öneminin
ve evrenselliğinin artması, bilgiye ve onun üstünlüğünün getirdiği dünya görüşüne yönelim
Bacon’ın eserinde yer alan ütopyanın ve ideal devletin de bu koşullar doğrultusunda
düzenlenmesine yol açmış, Özsoy’un tanımladığı gibi; “’Bilgi, güçtür’ söylemi çerçevesinde
şekillenen doğaya egemen olma arzusunun ön plana çıkması bu eserin yazılmasındaki itici
güç olmuştur” (2017: 1321). Bununla birlikte gerçek yaşamda da Bacon’un bilimsel felsefesi
ve bilgi anlayışının da Ortaçağ ve Yunan düşüncesinin üzerinde şekillenen bilgi felsefesinden
ayrıldığı görülür. Cevizci’ye göre (2007: 26); “Bundan dolayı klasik felsefeyi, araştırma
yöntemlerini, skolastik düşünceyi, geçmiş otoriteleri ve Aristoteles'i eleştirmiştir” (Özkan,
2017: 615). Buna paralel Yeni Atlantis’te de “doğadaki her şeyin nedeni, gizli kalmış
hareketleri ve içerdikleri anlamlar hakkında bilgi sahibi olmak, insanın bunlar üzerindeki
egemenliğinin sınırlarını genişleterek mümkün olabilecek her şeyin sırrını çözmek”
amaçlarına yer verilmiştir (Bacon, 2014: 53). Böylece aydınlanmanın etkisinde doğa ilkeleri
ile bilimsel gelişmelerin izinde yeni ve mükemmel bir neslin yetişeceği, ideal bir toplum
yapısının ortaya çıkacağı kurgulanmıştır.
İslam düşünce geleneğinde ise Farabi’nin İdeal Devlet ya da Erdemli Kent isimli eserinde
ütopya düşüncesinin ilk defa ele alındığı görülür. Klasik İslam felsefe geleneğinde ütopya
niteliğini taşıyan ilk eser olarak kabul edilen kitabında Farabi, erdemli bir toplumda yer alan
yaşamı ve yöneticilerin niteliklerini tanımlamıştır. Bu nitelikler arasında adaleti, cesareti ve en
önemlisi bilgeliği sıralamış ve ideal bir toplumun erdemli yöneticilerle mümkün olacağını
ifade etmiştir (Mikaeili, 2020: 3).
Tarihsel süreç ve toplumsal değişim ile aklın önderliğinde ilerleme basamakları
incelendiğinde Rönesans’ın ardından ütopya düşüncesinin gerçekleşme umutlarının başlangıcı
1789 Fransız Devrimi’ne götürülebilir. Artun’a göre (2011); “devrim sonrasında toplumsal
ütopyaların gerçekleşmeye en yaklaştığı zaman ise 1830 ve 1850 yılları arasındaki ütopyaların
(Saint -Simon, Fourier) hayat ve sanatı kavuşturma hedeflerinin etkin olduğu devrimci
dönemdir” (Ertung, 2019: 1626). Devam eden süreçte farklı koşullar ve dönemlerde de ütopya
düşüncesinin farklı yansımalarına ve gerçekleşme ideallerine yakınlaşan ilerleme ve gelişme
dönemlerine elbette rastlanmaktadır. Tarihsel koşullar, toplumsal değerler, bilimsel gelişmeler
gibi önemli atılımların yönettiği paradigma değişimleri ütopya düşüncesinin, daha iyi bir
dünya arayışı ve tasarımının hemen her alanda tekrar tekrar ortaya çıktığı ve gerçekleşmeye
yakınlaştığı koşullar ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte genel olarak değerlendirildiğinde
gerek Platon gerek More, Campanella ve Bacon’ın eserlerinde ideal devlet anlayışı
geleneğinin ve mevcut halden daha iyiye duyulan özlemin yansıtıldığı ve hemen her dönemin
ütopya düşüncesinin bir arayışı temsil ettiği anlaşılmaktadır. Özsoy’un da tanımladığı gibi;
“kurgusal düzlemde inşa edilen bu eserlerde görüldüğü üzere düşünürler, dönemlerinin
sorunlarına karşı birer çözüm niteliğinde oluşturdukları ideal toplum tasarımlarında, kendi
bakış açılarıyla hayal güçlerini harmanlayarak düzene karşı bir almaşık sunarlar” (2017:
1323). Bu doğrultuda bu eserler bir hayal ürünü olsalar ve edebi bir tür olarak yaratılsalar da
yaşamın içinde gerçek bir toplumsal düzenin ve insana ilişkin ontolojik değerlerin hem doğal
bir sonucu hem de karşılığı olarak gerçek yaşamda var olmaya devam edeceklerdir.
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2. Edebiyat Alanında Ütopya ve Distopya
Thomas More, 16. yüzyılda yazdığı Ütopya ile edebiyat alanında yeni bir geleneği, düşünme
ve yazma biçimini ortaya çıkarmış olsa da bu geleneğin yalnızca ideal devlet ya da ulaşılmak
istenen ideal koşullar gibi olumsal anlamla sınırlı olmadığı, söz konusu anlatı biçiminin karşıt
örnekler ve “eutopya, distopya, anti-ütopya, karşıütopya, kakatopya, alotopya, eukronya,
heterotopya, ekotopya ve hiperütopya” gibi kavramlarla farklı edebi biçimleri ortaya çıkardığı
görülmektedir (Claeys, 2018: 4). Distopya ya da anti-ütopya Ertung’a göre; “edebi
ütopyaların anlatı stratejilerini ve anlatısal araçlarını kullanır. Buna karşın ütopya umuda dair
bir şeyse, anti ütopya ise inanmamaya dairdir. Özünde karamsardır” (2019: 1626; Claeys,
2018: 4). Ütopya geleceğe dair tasarlanmış bir umudu anlatırken yukarıda ifade edilen anlatı
biçimleri ve distopyalar tam aksi yönde gelecekte gerçekleşecek olan kötümser durumlara,
bozulan toplum yapılarına, insani değerlere, düşüncelere ve yaşam biçimlerine işaret eder.
Bununla birlikte siyasi koşulların da toplumsal kademelerde yaşanacak olumsuzluklar
sonucunda kötüleşeceği ve bozulacağına dair bir uyarı da barındırır. Jameson’ın tanımladığı
gibi ütopyacı düşünce; “içinde bulunduğumuz dünyadan niteliksel olarak farklı bir dünya
olasılığını canlı tutar ve mevcut olanın inatla yadsınması biçimini alır” (Booker, 2012: 36).
Buna karşın distopyalar geleceğe ilişkin kötümser bir tablo çizerek gelecek olanın daha iyi
değil daha kötü olacağı bir gerçeklik yaratırlar. Booker’ın aktarımıyla Morson’a göre ise;
“ütopyalar tarihten kaçışa işaret ederken, anti-ütopyalar tarihe kaçış girişimini, yani
olumsallığın, çatışmanın ve belirsizliğin dünyasına kaçış girişimini imler” (2012: 36).
Anti-ütopya ya da distopyaların temeli 19. yüzyılın büyük bilimsel gelişmeleri ve teknolojik
ilerlemelerin Bacon’ın işaret ettiği yeni dünya tasarımını sunmasına karşın beraberinde sanayi
devrimi ile birlikte hemen her alanda baş gösteren olumsuzluklar ve teknolojinin insan
üzerindeki egemenliğine dayanır. Kazanımların insan üzerindeki yıkıcı etkilerinin tarihsel
koşullar (savaşlar, devrimler vd.) ve toplumsal değişimler (kapitalist toplum yapısı, üretimtüketim ilişkileri, makineleşme, insansızlaşma, sömürü düzeni vd.) boyunca gözle görülür
yansımaları geleceğe ilişkin beklenti ve umudun duraksamasına neden olmuştur. Rönesans
bilinci ile yeşeren insan aklının doğaya hükmetme çabası bilimsel gelişmelerin teknolojik
yansımalarını sunmuş ancak yüzyılın sonuna gelindiğinde bu kez teknoloji insana
hükmetmeye başlamıştır. Booker’a göre (2012: 38); “Yüzyılın sonuna geldiğimizde, bilim ve
teknoloji yalnızca insanın kabiliyetinin değil, aynı zamanda insanın zayıflığının ve sınırlarının
simgesi haline geldi”. Böyle bir dönem bilimsel koşulların iyimser ideallerinin ütopyacı
vizyon karşısında geri çekilmesine ve artan bir kuşku ortamına neden olurken felsefe alanında
distopyacı düşünceyi savunan ilk düşünür olarak Nietzsche tarihsel süreçte ortaya çıkar.
Bilimsel gelişmenin getirdiği kapitalizmin ve bunun sonucu makineleşmenin insan yaşamına
etkisini eleştirerek bilimi bu yönüyle reddetme yolunu seçer ve bilime ilişkin “dünyanın
bilgiyle düzeltileceğine ve yaşama bilimin yol göstereceğine inanır ama aslında bireyi,
çözümü olanaklı sorunların olduğu sınırlı bir alana sıkıştırır” ifadelerine yer verir (Booker,
2012: 39). Düşünce alanında tarihin devamında Heidegger’in ütopyacı düşünceyi eleştirdiği
ve özünde ütopik hayallerin sonucu gelişen teknolojinin insan yaşamı üzerindeki etkisini
sorguladığı ve onun yıkıcı etkisinin karşısına sanat alanını konumlandırdığı görülür.
Habermas, Foucault, Baudrillard gibi düşünürler de modern düşüncenin ütopik ideallerin
karşısında yer alan anti-ütopyayı benimseyen ve mevcut gerçekliğin eleştirisini sunan diğer
önemli düşünürler ve kuşkuculardır. Bununla birlikte Booker’a göre (2012: 44) ütopyacı
düşüncenin tarihi; “ütopyacı vurgudan distopyacı vurguya geçiş olarak okunabilir, öte yandan
günümüzde ütopyacı düşünce de gittikçe kaçışçı ve hatta tepkisel olarak görülmektedir”. Bu
nedenle ütopyacı idealler mevcut yaşam biçimlerini eleştirerek daha iyi bir düzen ve yaşam
biçimi önerirken kötü ütopyalar distopyanın yerini de alabilir ya da distopya mevcut halden
daha iyi bir tasarımın yansımasına dönüşebilir. Bu doğrultuda ütopya ve anti-ütopya ya da
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distopyalar ister toplumsal sistemler ister bilimsel gelişmeler, ister kültür alanında olsun tek
bir gerçekliğin iki yüzü olarak değil de farklı koşullar altında birbirlerinin yerini alabilen
durumlar olarak kabul edilmelidir.

Görsel 1. George Orwell, 1984 Kitap Kapağı (1949) / Görsel 2. Aldous Huxley, Cesur Yeni
Dünya Kitap Kapağı (1932) / Görsel 3. Yevgeni Zamyatin, Biz Kitap Kapağı (1920)
Distopya düşüncesinin 20. yüzyılın modern edebiyatında ilk kez görüldüğü eser George
Orwell’ın Bin Dokuz YüzSeksen Dört (1949) isimli kurgusudur. Bu romanda ütopik hayallerin
yerle bir olduğu, yönetici sınıfın baskın iktidar düzeninin altında insani ilişkilerin, ahlaki
değerler ve özgürlüklerin ortadan kalktığı bir dünya betimlenmiştir. Düşünme özgürlüğü
ortadan kalkmış ve güvensizlik yaşama egemen olmuştur ve ütopyalarda olduğu gibi geleceğe
ilişkin güven değil güvensizlik resmedilmiştir. Bir diğer anti-ütopik eser Aldous Huxley’in
Cesur Yeni Dünya’sıdır (1932). Orwell’ın distopyasına benzer şekilde ütopyacı düşünceye
kuşkuculuğun ve geleceğe dair umutlar yerine kötümser bakış açısının yansıması olarak
ortaya çıkan distopik bir romandır. Huxley’in kurgusunda bu kez teknoloji toplumunun
sonunda geleceği noktaya ilişkin değerlendirmeler ve doğadan kopuşun getirdiği bir dünya
inşa edilmiş, geçmiş bütünüyle unutulurken gelecek yapay bir gerçeklik halini almıştır.
Yevgeni Zamyatin’in Biz (1920) isimli kitabı da ütopik hayallerin gerçekleştiği ancak bu
ideallerin dünyayı geçmişten daha kötü bir dünya haline getirdiği bir gelecek tanımlamıştır.
Bireysel özgürlüklerin ortadan kalktığı, totaliter bir toplum yapısı altında sıradanlaştığı,
bedensizleştiği ve denetim altında bir yaşama mahkum edildiği bir anti-ütopya örneği olarak
daha sonra Orwell ve Huxley’in romanlarına esin kaynağı olmuştur. Benzer şekilde Haruki
Murakami’nin Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu (1985) isimli kitabı da ütopik
hayallerin sonunun geldiği bir dünyayı kurgular. Gene Ray Bradbury’nin Fahrenheit 451
(1953) isimli romanı da anti-ütopya örneği olarak gösterilebilecek önemli bilimkurgular
arasındadır. Kitapların toplatıldığı, okumanın, düşünmenin ve özgürlüğün yaşayanların
elinden alındığı ütopya karşıtı bir gelecek tasviri sunar. Bununla birlikte Türk edebiyatında da
önemli distopya örneklerine rastlanabilir ki bunlar arasında Zülfü Livaneli’nin Son Ada
(2009) isimli romanı anti-ütopya örneği olmakla birlikte distopyanın ütopyaya dönüşünü ve
insanın gücüne ilişkin önemli iletileri barındırır. Genel olarak değerlendirildiğinde bu
eserlerin hemen hepsinde geleceğe ilişkin kuşkucu bir yaklaşım ve karamsar bir gelecek
tasvirinin olduğu görülürken, yaklaşan bir tehlikeye karşı insanlığa mesaj iletme amacı da
taşırlar. Yumuşak’a göre (2012: 54); “Bu tehlike bazen, makineleşen bir toplumda insanın
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duygu, düşünce ve değer sistemleri ile yok olup gitmesi bazen de, insan özgürlüklerinin,
demokratik hakların kurulacak bir despotik devlet tarafından yok edilmesidir”.
3. Sinema Alanında Ütopya-Distopya Düşüncesinin İzleri
Tarihsel süreklilik incelendiğinde Platon’un ideal devleti ile başlayan ütopik dünya tasarımı
gerek düşünsel, ekonomik, toplumsal, gerekse kültürel boyutlarıyla bir arada varlığını
sürdürmüş ve modern toplumların kapitalist yaşam biçimleri ve teknolojik gelişmenin
yaşamın diğer alanlarında olumsuz etkileri ile ütopyanın distopya halini aldığı yeni bir
düşünme ve kuşkucu kurgusal gerçeklik yaratılmıştır. Sinema alanına bakıldığında da hem
ütopya hem distopya ya da anti-ütopya örnekleri 20. yüzyılın başlarından itibaren görülmeye
başlanır. Bunlardan bazıları edebiyat alanında distopik yapıtların filme dönüştürülmesi ya da
esin kaynağı oluşturmasıyla yaratılmıştır. Bu alanda ilk ve en güçlü distopya örneği kabul
edilen Thea Von Harbou'nun aynı isimli romanından uyarlanmış olan Fritz Lang’ın
Metropolis (1927) isimli filmi 2020 yılında geçer ve yönetici sınıf ile işçi sınıfı arasındaki
kapitalizm eleştirisini konu alır. Gene Ray Bradbury’nin kitabından uyarlanan Fahrenheit
451 (1966) en güçlü distopya örneklerindendir. Anthony Burgess’in kitabından uyarlanan
ve Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal’ı (1971) en önemli örneklerden biridir. Kubrick’in
filmi Karadağ’a (2016) göre; “modern dünyanın geleceği, toplumsal sorunların
çözümsüzlüğü ve şiddet eleştirisi üzerine çekilmiş en iyi distopya filmlerinden biridir”.
Handmaid’s Tale (2017) gene aynı adlı kitaptan uyarlanan güçlü anti-ütopya
örneklerindendir. Michael Anderson’ın 23. yüzyılda geçen distopik kurgusu Logan’s Run
(1976), Arnold Schwartzenegger’in Koşan Adam’ı (1987) ve George Lucas’ın THX 1138’i
(1971) diğer distopik film örnekleri olarak tanımlanabilir. Jean-Luc Godard’ın 1965 yapımı
Alphaville’i başka bir gezegendeki baskıcı hükümette yaşanan olayları aktarırken, Michael
Bay’ın 2005 yapımı The Island’ı ütopik bir dünya düzeninin olduğu bir adayı anlatır.

Görsel 4. Bruce Miller, The Handmaid’s Tale Tv Series (2017) / Görsel 5. Margaret Atwood,
The Handmaid’s Tale Kitap Kapağı
Ütopya düşüncesi ve More ile başlayan ütopyacı edebi gelenekte olduğu gibi bu romanların
ya da diğer distopik metinlerin sinemaya uyarlanmaları ile edebiyatta olduğu gibi sinemada da
yeni bir gelenek, sinematik düşünce ortaya çıktı ve gelişti. Booker’a göre (2012: 45-46);
“distopya edebiyatına geçişinin bir başka sebebi mevcut toplumsal ve siyasi sistemlerdeki
eksiklikler olduğu söylenebilir” ki distopik geleneğin sinematik düşünce ve görme
biçimlerinde ortaya çıkmasının da altında yatan en büyük etken budur. Tanımlandığı gibi
ütopyanın geleceğe ilişkin sunduğu iyimser bakışının yerini distopyada kötümser bir gelecek
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tasviri alır. Gerçekleşmesi olası olanla, şimdide yaşanan arasında bir gerilimin yansıması
olarak distopik gelenek ortaya çıkmış ve farklı alanlarda varlık göstermiştir. Bu anlamda
mevcut halden daha iyiye ya da daha kötüye bir gidişin değil, kötünün daha kötü olacağına
ilişkin bir uyarının distopyayı doğurduğu da söylenebilir. Ekonomik, siyasi, toplumsal
koşulların ya da teknolojik ilerlemenin daha kötü bir toplumsal düzen ve baskıcı gelenek
getireceği düşüncesidir distopyayı ortaya çıkaran. Ütopyalar Ertung’a göre (2019: 1627);
“örtük ve dolaylı şekilde mevcut sistemi eleştirirken başka dünyaların mümkün olduğunu
göstererek yeni bir alternatif üretirler. Mevcut olan toplumsal düzenin alternatifsiz olmadığını
gösterirken bu özellikleriyle yön belirleyici yapıdadırlar”. Bu alternatifin olumsal olmadığı
durumları ise distopyalar tanımlar ve bir anlamda geleceğe ilişkin öngörülerin ve beklentilerin
kötü sonuçları konusunda uyarı niteliği taşırlar. Distopyanın bir edebi süreç ya da sinematik
bir anlatı geleneği halini almasının altında yatan da şimdinin toplumsal gerçekliği içerisinde
varlığını sürdüren bireyin psikolojik durumu ya da eleştirel bakış açısıdır.
4. Sanat Alanında Ütopyanın Sorgulanması ve Yeniden Kurgulanması
Ütopya düşüncesinin sanata yansımalarına görsel sanatlar ve mimari özelinde bakıldığında,
ütopyanın ulaşılmak istenen daha iyi anlamının hemen her dönemde sanatçının yönelimini ve
biçimlendirme anlayışını belirlediği, geçmişin ya da mevcut olanın daha üstünde ideallerin
peşinde olduğu ve bu yönde eserler ürettiği anlaşılır. Bu anlamda ütopyanın hem sanatçının
yöneliminde hem de ortaya koyduğu sanatın manifestosunda yer aldığı söylenebilir.
Ortaçağ’ın ardından Rönesans bilinci dinin dogmalarından kurtulmayı amaçlayan aklın
önderliğindeki düşünceye paralel ütopik bir gerçekliğin peşinde ilerlemiş, modern sanat ise
başlı başına ütopya düşüncesinin temelinde gelişmiştir. Elbette sanatın ilerleme ve gelişim
basamakları toplumsal gerçeklik, bilimsel ilerleme ve tarihsel koşullardan ayrı düşünülemez
ve bu anlamda ütopyanın politik ideallerinin doğrudan etkisinde kalır. Ertung’a göre (2019:
1627); “Ütopyanın şimdiyle ve reel hayatla gerçek anlamda ilişki kurduğu, somutlaştığı ve
siyasetle de kimi zaman örtük, kimi zaman da açık şekilde bir eyleme dönüştüğü en önemli
alan sanattır” denilebilir ve estetik alanı ile politikanın ya da siyasi ideolojilerin birbirine
bağlandığı nokta burasıdır. Diğer taraftan ütopik hayallerin kendisi de başlı başına sanatın
tetikleyici unsurlarından biridir. Sanat tüm kültürler ve tarihsel koşullarda ütopik olanın
yansıması olarak ortaya çıkmış, değişim, başkalaşım yaşamış ve çoğunlukla postmodernizm
ve çağdaş sanat ile çağdaş toplumların ya da avangard kuramların söylem dili haline gelmişse
de sanatın ilk oluş anından itibaren hem bir eleştiri aracı hem de geleceğe ilişkin bir daha iyiyi
yaratma idealinin bir ürünü olduğu söylenebilir. Amacı ve kapsamı değişse de yaşanılan
koşullardan daha iyi bir gerçekliği temsil etmenin peşinde ilerleyen sanat antik-modernpostmodern dönemlerin hepsinde Adorno’nun sanat eleştirisinde olduğu gibi geleceğe ilişkin
umudu ve yeni dünyanın -geleceğin- hayalini şimdiye taşımıştır. Ona göre; “karakter olarak
ütopik olan sanat mevcut toplumda eksik olanı gösterir ve bu tür sanat kendisini şimdiye
karşıt olarak kurabilir ve dolayısıyla şimdiyi geleceğe açabilir” (Davidson, 2019). Ütopik bir
varlık olarak insanı inceleyen Ernst Bloch ise “kültürü oluşturan ana unsur” olarak insanın
“düş görme yetisini” tanımlar ve “bütün kültürel oluşumların temelinde insanın tasarım
yeteneği olduğunu” vurgular (2013: 151; Ertung, 2019: 1627). Düş görme yetisi de doğrudan
geleceğe ilişkin kurulan hayal ve ütopik gerçeklikle ilişkilendirilir ve gündüz düşü olarak
ifade edilir. Tutkal’a göre; “ütopyanın mevcut durum üzerinden başka daha iyi alternatiflerin
olanaklılığını göstermesi gibi gündüz düşü de eksik olanı arar. (…) henüz bilincine
varılmamış olanın alanına aittir” (2016: 108; Ertung, 2019: 1627).
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Görsel 6. Hieronymus Bosch, Dünyevi Zevkler Bahçesi triptiği, 1503-1504
Ütopyanın sanat alanına yansımalarına bakıldığında iki farklı izleğe ulaşılabilir. Bunlardan
ilki şimdiden geleceğe ilişkin iyimser ve kötümser betimlemelerin tasvir edildiği Rönesans
dönemi resimleridir ki bu resimlerde biyolojik bir varlık olarak insanın kronolojik zamanın
sonunda ulaşacağı ideal ütopik ya da distopik bir gerçeklik olarak cennet ve cehennem
tasvirleriyle ifade edilir. Bu eserlerden en önemlisi Hieronymus Bosch’un 16. yüzyılın
başlarına tarihlenen Dünyevi Zevkler Bahçesi isimli triptiğidir (Görsel 6). Benzer şekilde
Pieter Brueghel’in The Land of Cockaigne isimli çalışması da bir bolluk ülkesini betimlerken
aynı zamanda burada yedi ölümcül günahtan ikisini (oburluk ve tembellik) işleyen insanların
ruhsal boşluğunu distopik bir gerçeklik içinde sunar. İkincisi ise Fransız Devrimi ile başlayan
süreçte devrimci ideallerin peşinde ilerleyen ve geçmişi eleştirerek yeniyi ortaya çıkarma
uğraşı içerisinde gelişen avangard eğilimler, sanatçı manifestolarıdır. Bu anlamında ütopya
şimdinin geçmişin reddi üzerinde şekillendiği bir karaktere sahip olur ve bu karakter sürekli
bir değişim halinde geleceği yeniden tasarlar, geleceği şimdide kurgular. Bu doğrultuda
kavram politik ve edebi alanda taşıdığı anlamdan uzaklaşarak bir sürecin kendisi haline gelir.
Fredric Jameson’a göre ütopya bir boşluk olarak düşünülmemelidir, üstelik bir yer değil, bir
süreç olarak kabul edilmelidir (Buchanen, 1998; Davidson, 2019). Davidson’a göre Jameson,
ütopya kavramını “düşünce için bir makine” olarak kullanır. Böylelikle kavram edebi ya da
düşünsel anlamından uzaklaşarak düşünceyi tetikleyici bir unsur ya da başlı başına bu sürecin
kendisi haline gelir. Söz konusu süreç Jameson için toplumsal gerçekliğin tanımlanması için
önemli dinamiklerden biridir ve çağdaş toplumların ütopya düşlerini yaratan bir olgu olarak
karşımıza çıkar. Ütopik dürtü teorisinden söz eden Jameson, bu dürtünün -hayal ya da
geleceğe ilişkin olumlu beklentinin- tüm kültür ve kitle kültürü içinde bastırıldığını iddia eder
(Davidson, 2019). Bu bastırılmışlığın dışavurumu ise distopya şeklinde kendini gösterir.
Davidson’a göre (2019: 1); “Postmodernizm, distopinin mimarisidir. Yapıbozumun ve
çarpıtmanın mimarisidir. İçindeki her geleneksel nitelik, baştan çıkarıcı bir tüketici
maskesinde poz vererek, boş ve tarihselcilikten veya onu yönlendiren herhangi bir tutarlı
ideolojiden yoksun olarak banal düzeyine indirgenir”. Elbette postmodernizmi yalnızca
ideolojilerden yoksun bir kavram ya da yaşam biçimi olarak tanımlamak yetersiz ve doğru bir
yaklaşım olmayacaktır ancak postmodern düşüncenin ütopik hayallerin peşinde ilerlediği ve
dönüp dolaşıp ütopyanın distopyaya dönüştüğü yeni tasarım alanlarının ortaya çıktığı bir
gerçektir. Bununla birlikte ütopya düşüncesinin asıl mirasını 19. yüzyıl avangardları olan
Kübizm, Fütürizm, Sürrealizm, Dadizm ve büyük oranda Rus avangardları olan
Konstrüktivistler oluşturur. Elbette sanatın eleştirel ve geleceğe dönük yüzü bir yüzyıl
öncesine 1789 Fransız Devrimi sonrasına Romantizm hareketine kadar götürülebilir ki bu

www.istanbulkongresi.org

642

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

akımların hemen hemen hepsi hem bir toplum eleştirisi hem de kendilerinden önceki
biçimlendirme anlayışlarının eleştirmeni rolü üstlenirken aynı zamanda hem daha iyi bir
topluma işaret eder hem de daha iyi bir gerçeklik yaklaşımının peşinde ilerler. Adorno’nun da
ifade ettiği gibi sanattaki kendini aşma; “sanatın mevcut düzenin yanlışlığına karşın doğru bir
alternatif toplumsal düzenin mümkün olduğunu görünür kılması, resmini vermesiyle
gerçekleşir” (Ertung, 2019: 1628). Sanatın toplumsal yönü ya da estetik bileşenleri farklı
dönemler ve tarihsel koşullarda değişken bir yapıda olmasına karşın ya da kimi zaman biri
diğerinin önüne geçmesine karşın mevcut düzenin egemen düşünce yapısına karşı yeni bir
öneri sunması bir anlamda “sanatın ütopyacı yönüne” işaret eder (Ertung, 2019: 1628).
Kübizm parçalanmış bir gerçekliğin temsiliyken, Fütürizm Sanayi devrimi ve
makineleşmenin, teknolojik ilerlemenin ütopik hayallerinin yanında distopik gerçekliğinin de
yansıması olarak anlaşılabilir. Sürrealizm başlı başına ütopyanın ve gerçekleşmesi hayal
edilen düşünce ya da hayalin sanatsal temsilini sunarken, Konstrüktivizm ya da Rus
modernizmi makinelerin gölgesinde kalan insanın distopik gerçekliğini inşacı biçimlendirme
anlayışında görünür kılar. Konstrüktivist sanatçı Tatlin’in Üçüncü Enternasyonal Anıtı
(Görsel 7) sosyalist ideallerin simgesi haline gelerek ütopya düşüncesinin sanata yansıdığı en
güzel örneklerden biridir. Devam eden süreçte ortaya çıkan akımlar ve sanatçı manifestoları
da bireysel olarak ya da toplu olarak bir ütopyanın peşinde geçmişin değerlerinden ve biçem
dilinden uzaklaşarak daha iyiye ya da hayal edilene ulaşma peşinde ilerlerler. Yılmaz’ın da
tanımladığı gibi modernist düşünce bu anlamda; “kendi içindeki karşıt görüşleriyle, dünyanın
akıl ile dizginlenebileceği, ele geçirilebileceği inancı üzerine kurulu bir ütopyadır” (2006: 15).

Görsel 7. Vladimir Tatlin, Üçüncü Enternasyonal Anıtı, 1917 / Görsel 8. Marcel Duchamp,
Pisuvar (Çeşme), 1917
Benzer şekilde Fütürizm de devrimci bir manifestoya sahip olmakla birlikte kendilerinden
önceki biçimlendirme anlayışlarını reddederek hayal ettikleri yeni sanatı bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin bir yansıması olarak hız ve hareket olguları temelinde
konumlandırmış ve ütopyacı bir anlayış geliştirmişlerdir. Ütopyanın kendinden öncekini
eleştirip yeni bir gelecek inşa etme düşüncesi üzerinde şekillenen karakteri sanat alanında
Dadaizmle birlikte doğrudan görünürlük kazanır. Dadaist sanatçılar önceki biçimlendirme
anlayışlarının yanında sanatın kendisini de eleştirmiş ve yeni bir sanat biçiminin
manifestosunu tarihsel gerçekliğe sunmuşlardır. Kavukçu’ya göre (2015: 33); “Radikal
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değişimin en keskin hali Duchamp’ın “Çeşme” adlı çalışmasıdır. Sanat tarihi ilk kez gündelik
malzemenin sanat yapıtı olarak sunulduğu bir söyleme tanıklık eder. Bu, çağının çok ötesinde
ütopik bir söylemdir”.
Postmodernizm ise tanımlandığı gibi ütopik hayallerin distopik gerçekler haline gelmesine
neden olmuş, toplumsal değerler, tarihsel koşullar ve diğer tanımlanmamış gerçeklikler
geleceğe ilişkin beklentilerin ve kültürün dinamik yapısında mevcut olanı asıl gerçeklik olarak
öne çıkarmıştır. Jan Fabre’nin Ütopya Arayışı (Görsel 9) isimli çalışması bu anlamda ütopik
gerçekliğin doğrudan yansıması ve ironik söylem biçimine aktarılmış görünümünü sunar.
Kamusal bir heykel olma özelliği taşıyan heykel bir kaplumbağa üzerinde yer alan bir figürün
ütopyaya ulaşma hayalini temsil eder. Bu anlamda iletinin ve çalışmanın ironik atmosferinin
belirgin olarak gözlemlendiği, hem alımlayıcıya mesajın aktarım şeklinin (büyüklük), hem
görüntüsel gerçekliğinin (ütopik yerleştirme) hem de eserin isminden gelen mizahi bir
gerçeklik arayışının peşinden ilerlediği görülür. Kaplumbağa ve insan figürünün boyutsal
olarak yer değiştirmeleri ile de ütopyanın geleceğe ilişkin umut vaadinin distopik gerçekliğe
dönüşümü betimlenir. Jan Fabre, Platon'un anımsama (anamnesis) teorisinin izinden, ruhun
daha önceki yaşantısında gördüğü ideleri hatırlamanın peşine düşmüştür. Ancak çalışmanın
ironik söylemi ve görüntüsel anlamı bu ideleri hatırlamanın imkansızlığını ve dünya
gerçekliği karşısında insanoğlunun sürekli arayışının anlamsızlığını dile getirir gibi bir
yaklaşım sergilemektedir (Gültekin ve Tokdil, 2017: 151).

Görsel 9. Jan Fabre, Search for Utopia / Görsel 10. Jan Fabre, I drive my own brain (Brain
series), 2007
Sanatçının Kendi Beynimi Kullanıyorum isimli çalışması ise (Görsel 10) mizahi bir anlayış ve
ironik söylem diliyle ütopyanın gerçekleşmemiş ideallerini ya da tersine işleyen hayalleri
(distopik gerçekliği) doğrudan temsil eden bir estetik düzenlemeye sahiptir. Fabre'nin
koşumlarından tutarak onu yönlendiren/yöneten kendi imgesini, üç boyutlu bir beyin
görüntüsünün üzerine yerleştirdiği görülür. Bu çalışma içinde yaşanılan toplumun, sosyal,
siyasal ve politik sistemin bireyler üzerinde uyguladığı baskı ve yönlendirme gücüne eleştiri
niteliği taşıyarak, ironik dilin yanında etik söylemi de beraberinde getirir (Gültekin ve Tokdil,
2017: 149). Bu anlamda insan aklının doğaya egemen olmasına karşın teknolojik ya da
toplumsal gerçeklik yanında egemenliği kaybedişine eleştirel bir yaklaşım sunar; ütopya
yerini distopyaya bırakmıştır. Postmodern kültür ve çağdaş toplum içerisinde ütopya
düşüncesinin uzantısı olan biçimlendirme anlayışlarına örnek gösterilebilecek bir diğer
çalışma Ai Weiwei’ın Tatlin’in kulesine gönderme yapan Fountain of Light isimli
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çalışmasıdır (Görsel 11). Burada Tatlin Anıtı’nın biçimsel gerçekliğinin doğrudan alındığı,
ışıklandırılarak çağdaş toplumun tüketim kültürüne gönderme yapan bir görünüme
yerleştirildiği, bununla birlikte Tatlin kulesinin gerçekleşmemiş ideal form olarak
düşünüldüğünde geleceğe ilişkin umudun şimdi ve geçmiş arasında yeniden kurgulandığı
anlaşılmaktadır. Totaliter düşüncenin, paradigma değişimlerinin, eskinin yenide varlığını
sürdürmesinin ve şimdinin geleceğe yönelik ütopik hayallerinin de güçlü göstergelerine sahip
olan yerleştirme Tatlin anıtının komünizme yaptığı göndermeyi Çin özelinde yeniden
yorumlar ve komünist partinin idealleri ile burjuvazinin ışıklandırılmış salonlarını bir araya
getirerek ironik bir kültür eleştirisine dönüşür. Bu anlamda ütopyanın eleştirel dille distopyayı
yeniden yorumladığı, yeni bir gelecek betimlemesini tasvir ettiği görülür.

Görsel 11. Ai Weiwei, Fountain of Light, 2006 / Görsel 12. Damien Hirst, For the Love of
God, 2007
Postmodern kültürün ütopyayı distopya şeklinde sunuşunun yansıması olan bir diğer tasarım
Damien Hirst’in Fort he Love of God isimli çalışmasıdır (Görsel 12). 18. yüzyıldan kalan bir
kafatasının mücevherlerle kaplanmasıyla oluşturulan çalışma geçmiş-şimdi-gelecek arasında
konumlanan ütopyanın iyimser bakış açısı ile distopyanın kötümser dilinin bir araya
getirilmesinin bir yansımasıdır. Bununla birlikte çalışma; “sanatta kafatasının ikonografisine
bir memento mori (yaşamın kırılganlığının bir hatırlatıcısı) olarak atıfta bulunur ve alternatif
olarak ölümün kendisine karşı şanlı, adanmış, meydan okuyan veya kışkırtıcı bir jest olarak
görülebilir” (Anonim, 2012).
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Görsel 13. Andrè Komatsu, After Utopia, Installation view / Görsel 14. Hélio Oiticica,
Penetrável Tropicalia Filtro, 1972
Andre Komatsu’nun gerçekliği yeniden yorumladığı ve geçmiş şimdi gelecek diyaloğunu
görsel algıya taşıdığı yerleştirmesi (Görsel 13) 2015 yılında After Utopia isimli sergide yer
almış ve More’un Ütopya’sına vurgu yaparak mevcut gerçeklikten daha iyi dünyaların ütopik
ilkelerini yeniden ele almış, ütopyalarımızı nereye yerleştirdiğimiz ve arzuladığımız
ütopyaların nasıl hayata geçirildiği soru(n)larını sorgulamıştır. Benzer şekilde geleceğe ilişkin
ütopik hayallerin gerçekliği oluşturan katmanlarının özgürlüğü ortadan kaldırarak distopik bir
temsile dönüşmesini konu alan Helio Oiticica’nın çalışması da (Görsel 14) kapitalist
toplumun ve bilimsel gerçeklik ile teknolojik ilerlemenin daha iyi bir dünya arayışının
toplumsal boyutta tersine işleyen mekanizmasını, özgürlüğün ve özgür iradenin distopik
edebiyat geleneğinde olduğu gibi ortadan kalkışını saydam duvarlarla inşa edilmiş mekan
gerçekliği ile temsil etmektedir. Kontrol edilen, yönlendirilen, izlenen bir gerçeklik
yaratılmıştır ve bu teknoloji toplumunun yeni gerçekliği olarak ortaya çıkmıştır.
Mimari açıdan ütopya düşüncesine bakıldığında da benzer bir avangard eğilimin varlığı
hemen her dönem ortaya çıkmış ve ütopik mimari elemanlar ile yerleşim alanları Ortaçağ
Avrupa’sından günümüz 21. yüzyıl toplumlarına kadar daha iyi yaşam alanlarının izinde
gelişmeye devam etmiştir. Pinder’a göre (2002); “Kentler hem hayali hem de gerçek mekanlar
olduğundan; rüyalar ve arzular, bilinçli ve bilinçsiz özlemler ve korkular ile maddi gelişmeler
ve uygulamalardan oluşurlar”. Bu nedenle gerçekleşmesi hayal edilen tasarımlar insana ilişkin
yaşam unsurlarından oluştuğundan ütopya kavramının politik anlamından çok daha hızlı
gerçekleşmiş ve sanayi devriminin ardından avangard düşüncenin ütopik hayalleri yeni
tasarım fikirlerini ortaya çıkarmıştır.
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Görsel 15. Tony Kettle, Evolution Tower, Moskova
21. yüzyıla gelindiğinde 19. ve 20. yüzyılların ütopya olarak kabul edilen manifestoları ve
tasarım fikirlerinin teknolojik gelişmenin etkisinde çağdaş mimari düzenin bir parçası haline
geldiği görülmektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri Tatlin kulesinin gerçekleşmesi hayal
edilen bir ütopya olarak kalmasına karşın tasarım fikri ve mimari düzeninin Moskova’da yer
alan Evolution Tower isimli binada (Görsel 15) Tony Kettle tarafından gerçekleştirilmiş
olmasıdır. Mimarlık alanında ütopya düşüncesinin bu anlamda modern sanatın
manifestosunda olduğu gibi geçmişin teknik imkanları ve formlarının üzerine eklemlenen
daha iyinin yansıması olduğu görülmektedir. DNA sarmalını andıran görüntüsü ve camlarla
kaplı parlak dış cephesi teknoloji çağının yansıtıcı niteliğini, bir gökdelen olarak tasarlanması
ile sonsuza uzanıyormuş izlenimi değişimin durmaksızın gerçekleştiği ve gerçekleşeceğini,
yapının tepe noktasının olmadığı doğrusal bir sarmala dönüşmesi ile de iktidar ilişkilerinin
ortadan kalkarak bilginin ilişkilerin, dillerin ve diğer unsurların eşitlendiğini simgeler
niteliktedir. Bu anlamda değişen yaşamsal unsurların, teknolojik kültürün, bilimsel
gerçekliğin doğrudan yansımasını sunar.
Sonuç
Genel olarak değerlendirildiğinde tasarlanmış bir gelecek hayalinin düşünsel, edebi ve
sanatsal temsilini sunan ütopyalar şimdinin mevcut gerçekliğinden geleceğe ilişkin yeni ve
daha iyi bir yaşam, toplum düzeni, düşünme biçimi ve kültürel dilin temsilini sunarlar. Buna
karşın anti-ütopya ya da distopyalar geleceğe ilişkin karamsar bir çerçeve çizerek
ütopyalardan ayrılırken yaşanılan mevcut gerçekliği hem yüceltme hem de toplumsal değişim,
tarihsel koşullar ve teknolojik gelişmelerin kötü sonuçlarına karşı öngörüde bulunurlar. Her
iki anlatı biçiminin ortaya çıkmasının altında yatan nedenler incelendiğinde de yine tarihtoplumsal koşulların, bilimsel gelişme ve teknolojik ilerlemenin yattığı, farklı alanlarda
yaşanan paradigma değişimlerinin beraberinde olumlu olumsuz sonuçlar getirdiği ve bu
sonuçların ütopya ve distopya olarak anlatı biçimlerine, kültürel dile yansıdığı görülür.
Platon’un ideal devlet tasarımı ile başlayan ütopik gerçeklik, More’un eseri ile edebi tür halini
almış ve sinema alanına uyarlanan incelenen edebiyat türü sinematik düşüncenin de yeni bir
dil geliştirmesine neden olmuştur. Çoğunlukla distopik çizgide ilerleyen sinematik örnekler
görsel sanatlar alanında farklı tarihsel koşullarda farklı anlamlar taşımış, kimi dönemlerde
doğrudan gelecek tasviri şeklinde karşımıza çıkarken, modernist anlayışın toplumsal koşullar
doğrultusunda şekillenmesinin ardından geçmişi eleştiren ve geleceğe yönelen manifestolar
şeklinde kendini göstermiştir. Postmodernizm kavramın her iki anlatım biçimini de kullanmış,
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popüler kültür ve imge üretme gücü ile ütopya ve anti-ütopya düşüncesi de kavramsal
gerçekliğin bir anlatı biçimi haline gelmiştir. Mimaride de modernizmin anlatı biçimlerinde
olduğu gibi geleceğe ilişkin tasarlanmış yeni tasarımları, mimari biçemleri tanımlayan ütopya,
çağdaş mimari geleneğinde teknolojinin imkanlarıyla geleceği şimdide konumlayan bir güce
sahip olmuştur.
Bu anlamda ütopya gerçekleşmesi beklenen tasarlanmış bir hayal olarak literatüre girmiş olsa
da kimi alanlar ve anlatı biçimlerinde gerçekleşmiş şimdi halini aldığı ya da kimi ütopyaların
distopya haline geldiği, kimi anti-ütopya örneklerinin ise ütopyaların yerine kullanıldığı
görülmektedir. Geniş perspektiften bakıldığında Platoncu anlamından ya da More ve
diğerlerinin ideal devlet modellerinden farklı olarak diğer alanlar ya da geleneklerde ütopyalar
bir yer temsili yerine başlangıcı ve sonu belirli bir süreç olarak tanımlanır ve bu anlamda bir
süreklilik olarak algılanmalıdır. Bununla birlikte kültürel gelişme ve teknolojik ilerlemenin
temelinde daha iyiye ulaşma çabası olduğu kabul edilirse ütopya düşüncesinin bu gelişim ve
ilerleme süreçlerinin de kendisi haline geldiği anlaşılmalıdır.
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MODERN PERIOD: TURKISH CONCEPT IN SOUTH AZERBAIJAN LITERATURE
Doç.Dok. Esmira FUAD
AMEA Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü, Güney Azerbaycan Edebiyyatı şübesi
“Türk Oguz begleri budunı eşidin. Üze Tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun
iling, törüng kim artadı?”

SUMMARY
Those who understand the meaning of Turkism, the Turkish concept, as well as the reform of
language and alphabet in education and literature were Mirza Fatali Akhundov, Ali bey
Huseynzada, Ahmed bey Aghaoghlu were from Azerbaijan, Ahmed Vefig Pasa, Suleyman
Pasha, Mahmat Amin were from Turkey, Ahmed Jevdet, Fuad Kopruluzada, Ziya Goyalp,
Magjan Sheykhzada Babich were from Kazakhstan, Yusuf Akchura from Tatarstan, Zaki
Validi Togan, Sheykhzada Babich were from Bash Kurdistan, Ismail Gaspirali from Crimea,
Abdulrauf Fitrat, classic Gadeyan Abdulgadir, Abdulhamid Cholpan fromm Uzbekistan.
Huseyn Javid, Ahmad Javad, Almas Yıldırım, Mohammad Hadi (Azerbaijan) have followed
these classics, Yahya Kamal, Mehmet Amin Yurdagul, Mehmet Akif Ersoy, Fazıl Husnu
Daghlarja, Arif Nihat Asya, Najib Fazıl Kisakurak, Juseyin Nihal Atsiz (Turkey), our
compatriots Maksud Sheikhzadeh, Khaled Said Khojayev (Uzbekistan); Numan Chelebi
Cihan, Bekir Chobanzada (Crimea), Mehmet Niyazi (Romania), Gaysin Guliyev (North
Caucasus), Abdulla Tukay (Tatarstan), professor Nikolai Katanov (Hakasya), Bolat
Suleymanov (Siberia) and etc, they have followed the genetic memory Gayar, Turkism, the
concept of "Turk". In the works of contemporary South Azerbaijani writers, Turkism, national
identity, love of freedom, and the concept of "Turk" are reflected in all their sincerity.
Keywords: South Azerbaijani literature, Turkishness, national identity, Motherland, Customs.

ÇAĞDAŞ GÜNEY AZERBAYCAN EDEBIYATINDA TÜRK QAVRAMI

ÖZET
Eğitimde, edebiyatda, dil ve alfabe reformunda Türkçülüğün, “Türk” kavramının içeriğini
anlayanlar, ülgüsünü yaratanlar Azerbaycandan Mirza Fatali Akhundov, Ali bey Hüseynzade,
Azerbaycan'dan Ahmed Bey Ağaoğlu, Türkiye'den Ahmed Vefig Paşa, Süleyman Paşağ,
Mehmet Amin, Kazakistan'dan Ahmed Cevdet, Fuad Köprülüzade, Ziya Goyalp, Magjan
Jumabay, Tataristan'dan Yusuf Akçura, Başkurdistan'dan Zaki Validi Togan, Sheykhzada
Babich, Kırım'dan İsmail Gaspıralı, Özbekistan'dan Abdulrauf Fitrat, klasik Gadeyan
Abdulgadir, Abdulhamid Cholpan (Abdulhamid Cholpan). Bu “klasikleri takip eden Huseyn
Javid, Ahmad Javad, Almas Yıldırım, Mohammad Hadi (Azerbaycan); Yahya Kamal,
Mehmet Amin Yurdaqul, Mehmet Akif Ersoy, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Arif Nihat Asya, Najib
Fazıl Kısakürek, Hüseyin Nihal Atsız (Türkiye), yurttaşımız Magsud Sheykhzade, Khalid
Said Khojayev (Özbekistan); Numan Çelebi Cihan, Bekir Çobanzade (Kırım), Mehmet Niyazi
(Romanya); Qaysin Guliyev (Kuzey Kafkasya); Abdulla Tukay (Tataristan); prof. Nikolai
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Katanov (Hakasya); Bolat Süleymanov (Sibirya) ve b. genetik hafızalarının, Türkçülüğün,
“Türk” kavramının peşinden gittiler” (1).
Anahtar kelmeler: Güney Azerbaycan edebiyatı, Vatan, Tebriz, türklük, milli kimlik, milli
birlik, töreler, gelenekler
Genetik hafızalarının peşinden giden çağdaş dövr Güney Azerbaycan yazarlarının
eserlerinden de Türkçülük, milli kimlik, özgürlük sevdası, “Türk” qavramı tüm içdenliği ile
yansıyır. Süleyman Ceferli bu içdenliği şiirlerinde yansıtan yazarlardan biridir. Açıkcası, onun
ve son çağda yetişen diğer Güney aydınlarının şiirlerini okurken insanı bu dünyadan koparıp
zaman zaman gökkuşağının yedi rengine boyayan ve ufkun enginliklerine kaldıran, zaman
zaman da acı gerçeklere-hayatın dibine indiren şiirin insanı şekillendirip ortaya çıkardığına bir
daha emin oluyoruz. Süleyman Ceferli’nin “Şeherim”, “Gözlerin Kimi”, “Töremiz”
şiirlerinde de bu duyguları net olarak yaşamaktayız;
Bir az bulud, bir az yağmur
Sesi yaşlı olur, gözlerin kimi...
esmer bir gelindir gece, muncug düzmüş tellerine,
gonag gelib şeherime...
sensen, menem, bir de bey durmag isteyen bu şeher...
sen tellerine ulduz düzmüsen gözlerine yağmur
men içi dolu galdırım, içi dolu küçe,
içi dolu ev-evcik, içi dolu Tebriz, bir şeherem
sen Bütün güneşlerimin ölüm çağında içime dolursan.
Men, Bir gurtum yağmurun yanğısı,
Üreyimde aysız gecelerin gorhusu
Sahta ışıglardan doğulmuş kölgelere seslenirem:
“El deymeyin gecemize!”
Gece menim, gece senin, biz gecenin
Burah yatsın kölgelerin güneş bildikleri gelin... (2)
Türk kültürünün en önemli eserlerinden olan “Kutadgu Biliğ”də “törə" kavramı 153 defa
tekrarlanır (3). Her ne kadar “töre” kanun sözü ile eyni görülse de, kanun “töre” terminini tek
başına karşılaya bilecek bir kelme değil. Çünki Kutadgu Bilikdə “Kılıksız törü öngdi bilməz
kişi, kişike katılsa itilmez işi” (3) beytindən “Tabiatı bozuq, töre ve qanun bilməyən adam,
insanlar arasına qatılsa da, işi nizama düşməz, düzəlməz” anlamı çıxarılmaqdadır. “Törə”
kelmesinin içinde kanun anlamı olsa da, kanundan daha farklı olaraq, bütün kainata hakim bir
yüksek kanun şeklinde ifadə edilmekdedir (4). Törenin bu vesfi de evrenselliye sahib
olduğunu göstərməkdədir.
Ziya Gökalp'a göre, kanunda yazılı kanun ve kanunların yanı sıra yazılı olmayan kanunlara da
yer verilmekte, kanuni fiillerin yanı sıra dini ve ahlaki eylemler de bulunmaktadır. Bu
durumda Türk soyu eski Türklerin atalarından miras kalan tüm kuralların toplamıdır (5).
Tevrat kelimesinin kökeni Türkçe olup, gelenek, görenek, yol, kural, ritüel anlamlarını
karşılayan “Ture” kelimesinden türemiştir (6). Töre kelimesi, Kazak ve Kırgız dilinde
gelenek, karar ve asil prens anlamına gelir. Tevrat kelimesi Uygur döneminde kelimenin tam
anlamıyla “hukuk” anlamında kullanılmaya başlandı (7). Hikmet Tanyu, tora kelimesinin
“tur” veya “toz” kökünden geldiğini ve “ata gelenekleri, hukuk” anlamında kullanıldığını
belirtmesine rağmen (8), Kaşgarlı Mahmud “Divan-ı Lugatit Türk” adlı eserinde “Tora”
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sözcüğünden türetilen “tora” sözcüğünü evin önemli bir yeri ve başkanı anlamında
kullanmıştır (9), (4).
Düşünmemek olanaksızdır ki, “Töremiz” şiirini yazan Süleyman Ceferli bu kaynaklardan,
Türkün eski tarihinden habersizdir. Eksine, okurların dikkatini çeken yepyeni teşbih ve
teşhislerle karşılaşmaktayız: “Esmer bir gelindir gece, muncug düzmüş tellerine”, “Bey
durmag isteyen bu şeher”, “Bütün güneşlerimin ölüm çağında”, “Men içi dolu galdırım, içi
dolu küçe, içi dolu ev-evcik, içi dolu Tebriz, bir şeherem”, “Kölgelerin geceni güneş bildikleri
gelin” gibi metaforik ifadelerle teşbihlerde epik tahkiyenin duygusal üslubu ve şairin kendine
özgü dünyayı kavrama biçimi ortaya çıkar. “Töremiz” şiirinde ise vatansever insanların Ana
toprak dedikleri kutsal mekâna-Ulu yurda-vatana, törelere verdikleri değer yine bu teşbihlerle
ortaya çıkmaktadır. Süleyman Ceferli, nesnelere ve olaylara özgü unsurları anlatırken bunları
ana hatlarıyla etkili bir biçimde ortaya koymaya çalışır: “İller önce “Bağdad”da, “Samire”de,
daha önce de Tanrı dağlarında, görmüşdüm gözlerini, Seni tanıyırdım ...Yurdumun
dağlarında, gayalarında, gün doğan zirvelerinde görmüşdüm seni. Başı uca, dik yürürdün.
Göylere bahıb gonşu şairin sözlerini düşünerdin, - “Göy üzü senindir, Menimdir, her
kesindir...” Guşlarla bölüşürdün göy üzünü, Kim ne geder uça bilirse” bölüşülen şeylere
benzemeyen, hatta “Gece çöreyinden gerekli” kutsal bir nesne - Toprag da var ki:
Bölünmez, pay verilmez, Namus kimidir...
Gara olsa da, sudan aydındır, aydan ışıglı”- deyerdin.
Inanmışdın toprağa, toprag da sene
Güvenmişdin gollarının gücüne.
Gollarını tanıyırdım!!!
Kelefçeye alışmışlardır
Dağlarda yoğrulmuşlardı. Gurd eli kimi...
Uğurlu, verimli, bereketli! (2)
Edebî sanatların, özellikle teşbih, istiare, mübalağa ve teşhisin şiirde başarıyla ve yerinde
kullanımı esasen şairin dünyaya bakışı, hayallerinin canlı ve enginliği, iç dünyasının
zenginliyi ile ilgilidir. Tabiat ve cemiyetin algılanış biçimi ve şiirde yansıtılması millî-etnik
tefekkürle, halkın yaşam biçimi sonucunda ortaya çıkar. Güney şairlerinin eserlerinde
kahramanların karakteri, mücadelesi, iç ve dış yapısı ile ilgili başarılı teşbihler ortaya
konmuştur. Bu kahramanların bazısı vatandan uzaklarda siyasi mülteci olarak yaşamaktadır
ve hiçbir şekilde yurda dönüp çok özledikleri ana toprağın kokusunu ciğerlerine çekmek ve
doyumsuz vatan nimetlerinden tatmak gibi bir lüksleri yoktur. Çünkü yurda döndükleri
takdirde karşılaştıkları ilk şey soğuk zindanlar, Kasr-ı Kacarlar ve akla hayale gelmeyecek
işkencelerdir. Ancak öldükten sonra bu yasakların ve işkencelerin hepsi geçerliğini yitirebilir.
Geleneğe ve inanışa göre gurbet diyarlarda dünyadan göçenlerin gözlerini kapatmazlar, açık
kalan bu gözlere yalnız vatan toprağı döküldüğü zaman kapanacaktır. Süleyman Ceferli,
bütün insanlık ve özellikle de gurbete düşmüşler için çok acı olan bu edebî yorumla şiirde
millî faciamızın başarılı bir ifadesini yansıtmıştır:
İndi ise gayıtmısan,
Yene de başı uca,
Gurd kimi, gartal kimi,
Yenilmez, güclü, açıg gözle
Bilirem, töremizdir
Gurbetde ölenin gözünü yummazlar... (10)
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“Aman Sevgilim!”, “Facie (Otobiyografi)”, “Hopbul-hop”, “İt Bayramında Gartal Ardınca”,
“Ölüm-dirim Savaşında”, “Gömülmüş Bir Şeher İçinde, Yalnız”, “Bir Yaşarı, Bir Öleri
Torpagda”, “Şallag Sevgisi” gibi epik içerikli şiirlerinde tam tekmil bir Tebriz dünyası
yaratan ve yurttaşlarının hafızasını yeniden şekillendirme çabasında olan K.Hiyav,
sıradanlıktan da kaçınmıştır. Konu ve muhteva, edebî yorum bakımından benzer olan bu geniş
çaplı eserlerde yüce bir Türklük ruhu, Türklük düşüncesi hakimdir. Masmavi göklerin rengini
kendi sembolü yapan Türk’ün rengi mavidir ve Türkçü, Turancı Kiyan Bey’e göre bu renk,
bütün yabancı renklerden daha güzel ve değerlidir...
Didergin geden bir gatar göyerçin düşünürem
Onlarla gen- geniş bir mavilikdeyem...
Gonacag bir yerim olmasa bele.
Mavi, mavi, bizimki mavidir, gülüm,
Türklüyün rengi mavidir,
Göy Tanrı deyib göye, güneşe tapınıb eski türkler...
Deyer bütün yabancı boyalara... (11, 67)
Bütün dünyaya yayılmış Türkleri ve birbirinden ayrı salınmış Türk yurtlarını “Didergin geden
bir gatar göyerçin”e benzeten Kiyan Hiyav’ın “Tebriz ve Biz-İkili Yalnızlıg” başlıklı
şiirinden verdiğimiz bu örnekte de görüldüğü gibi gerçekten de şiir “Gölgeyi raksa davet eden
bir sestir (Carl Sandburg)...” Şair ve kahraman aynı kökten gelmiştir, şairin tasvir ettiğini
kahraman gerçekleştirir (Alphonse de Lamartine), gerçeği onun başarıyla kaleme aldığı lirik
ve epik şiirlerinde görülmektedir. Bu destani şiirlerde, tarihi köklerimize dönüşe, kendini
anlamaya çağırış, karşılaşılan acı ve zorluklara göğüs germe, düşman karşısında dik
durabilme, başarıya ve zafere olan inanç, mücadele ruhu ön plandadır. İnkılapların ve
uygarlıkların beşiği olan Tebriz, kültür ve medeniyetin de başkenti olarak da tasvir edilmiştir:
Biz bitik yatağında yatanlarıg
Oyanınca bir başa Tebrize çıhırıg.
Soyug havaların isti anılarında
Bir- birimizi düşünmek olur yaşamag...
Yaşamag örneyin evin eyvanından
Tebrize boylanmagdır... (10)
Destani şiirlerinde, Türklüğün kadim tarihini anlatmaya çalışan, yedi Türk ülkesininTürkistan’ın canavar hasletli işgalciler tarafından parçalanmış şimdiki durumundan
bahsederek bu teklenmişliğe, bu işgal ve esarete isyan eder. Tebriz gibi ulu bir şehrin o
muhteşem tarihinin kaybolduğuna, bir zamanlar bütün dünyaya diz çöktüren bir halkın
evlatlarının günümüzdeki bölünüp parçalanmış haline ağlıyor:
Anlaşılmadı bir insan,
anlaşılmayır bir insan.,
anlaşılmayacag bir insan ki,
aranızda böyüdükce
böyütdü yaralarını hesretli
ve herc etdi nafile yere gelbini.
İki ağlar gözlerim var
yeddi ölkece iri, yeddi meşelce diri,
amma gömülmüş bir şeherin yorğun şairi... (10)
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Kiyan Hiyav’ın şiirlerinde millî kimlik düşüncesi kadar felsefi konular da derindir. “İki ağlar
gözüm var, yeddi ölkece iri, yeddi meşelce diri” derken Güneyin adlım şairi K.Hiyav Türkiye,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi 6 bağımsız Türk
devletini ve bağımsızlığı şimdiye kadar diğer ülkeler tarafından resmen tanınmamış olan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kast etmektedir. Bu koskoca yeddi Türk devleti ne yazık
ki, şairin şehri olan Tebriz’i ve onun yorgun şairini gömülmüş olduğu mezarlıktan, esaretten
kurtaramıyor! Şair buna çok üzülmektedir ve bu üzüntü verici durumdan kurtulmanın ve
mutlu sabahlara uyanmanın yegâne yolu büyük Türk birliğinden geçmektedir.
İstiklal düşüncesi, bağımsızlık, milli kimlik, milli haqq ve hukuklar uğrunda mücadele,
türkçülük-türk qavramının derki Güney Azerbaycan edebiyatçılarının temel konularındandır.
Çünkü, Güney Azerbaycan istiklal mücadelesinin sembolü olan Şeyh Muhammed Hıyabani
de “Her bir milletin şerafetinin birinci şerti onun istiglalıdır. Bir meslekli iki adam, gardaş
kimidir,” demiş ve devamcılarına da bu yolu göstermiştir.
Mesud Haray’a göre de bütün dertlerin ilacı vatandır. Bu vatan, onun başkenti olan Tebriz,
sadece M.Haray için değil, Hadı Garaçay, Hümmet Şahbazi, Eziz Selami, Feranek Ferid İpek,
Resul Gediri, Mehemmedrza Levayi, Resul Yunan, İsmayıl Ülker, Nigar Hiyavi, Kiyan
Hiyav, Nadir İlahi, Huşeng Ceferi, Seyid Heyder Bayat, Nadir Ezheri, Mir Celil ve Mir Camal
Hüseyniler, Dr.Hüseyn Suleymanoğlu, Mesud İslami, Seid Muğanlı, gazel şairi Baraz, Duman
Erdem, Aydın Araz, Melihe Ezizpur, Oxtay Vatanxah, Sekine Hesenpur, Ramin
Cahangirzade, Rza Ehsani, Elşen Böyükvend, Eli Daşgın, Edalet Duman, Efsane Sulduzlu,
Rügeyye ve Hesen Seferiler, Elvar Gulivend, Rügeyye Kebiri, Ülker Ucgar, Ramin Cabbarlı,
Türkan Urmulu, Hosrov Barışan, Murtuza Selmani, Behmen Erk, Saleh Seccadi, Mehemmed
Azerşin, Lale Cavanşir, Ziba Kerbasi, Alma Muğanlı, Maral Tebrizli, Vahid Telet, Hemid
Asef, Solmaz Mehemmed Rizayi, Gadir Ceferi, Ayman Guluzade, Behruz Sedig, Behtiyar
Muğanoğlu, Siyamek Ergin Avşar, Azeryar Danişver, Saray Mehemmedrzayi ve diğerleri için
de mukaddes bir mekan; toplumsal siyasi olayların, bağımsızlık uğrunda yapılan savaşların ve
inkılapların beşiğidir. Tebriz onlar için bütün Azerbaycan demektir, Azerbaycan ise Tebriz!!!
Şiirlerinde Pekin, Paris, Londra, Frankfurt ve İstanbul gibi şehirlerle mukayese ettikleri
Tebriz’in tarihi yerlerinden, siyasî ve medenî olayların merkezi konumunda olmasından, dış
müdahaleler ve iç çekişmeler dolayısıyla yüzyıllardır başından geçen acı-tatlı olaylardan
bahsetmek bu ülkenin bütün şair ve yazarlarının başlıca görevidir. Aşk şiirlerinde bile Tebriz
önemli unsurlardan olup “bağrı yaralı, ağaçları kanla sulanmış, dudakları kanlı, kısacık bir
sessizlikte bile sıkılan, sabırsızlık gösteren” Tebriz olarak nitelendirilmektedir:
Bah, biz Tebrizik,
Sevgi havasıyla erken oyanmış
Buludlar bulvarlarını baharlandırmış
Bizde biten iyde ağaclarının kökü gandadır,
Dodaglarımızın bele kökü ganda...
Biz Tebrizik, Sessizik,
Darıhırıg... (17)
“Yehudiler bütün haglarına govuşmadıgca heç bir fransız hür-azad ola bilmez, Fransada, yahud
dünyanın harasındasa bir yehudi, heyat ve ölüm gorhusu içinde titredikce, heç bir fransız özünü
güvende hiss ede bilmez” (18, 16), - fikrinin içerdiği anlam Güney Azerbaycan şairlerinin de vatan
ve özgürlük konulu şiirlerine yansımıştır. Tabi, burada, “Gülleri solduran kimse asla gülemez” veya
“Komşusu aç iken tok uyuyan kimse bizden değildir” (19) hakikati asla unutulmamalıdır. Bu gerçeği
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anlamayanlar diğer milletlerin özgürlüğünü elinden alıyor, hak ve hukukunu çiğnemeye devam
ediyorlar. Kiyan Hiyav “Heyata tapşırın sevmesin meni, Men çohdan adahlamışam ölüm gızını!” dizelerini, bağımsızlık uğrunda mücadele ve sömürüye başkaldırı duygularının etkisiyle yazmıştır.
Bugün, çağdaş Güney Azerbaycan şairleri, özellikle gençler, “Füzulinin, Eliağa Vahidin gezellerile
deyil, birbaşa Elirza Nabdil Ohtayın, Nazım Hikmetin, elece de dünya migyasında tanınmış,
menimsenmiş şeir, poeziya deyerlerinin gapısından girerek (H. Garaçay)” şiir, destan veya öykü,
roman yazmaya başlıyorlar. “Dünyada dinsiz-imansız dinciler dışında hiç kimseden ve hiçbir şeyden
korkmadan” söz meydanında vatan uğrunda, bağımsız, özgür Tebriz, milli kimlik-türklük, törelerin,
geleneklerin itmemesi uğruna savaşıyorlar:
Yazmagdan yorulmaram
Yazmamagdan boğularam...
Düşündüm ki, sen varsan,
Umudum var, ey Veten! (10, 49)
-diyerek son umutlarının vatan olduğunu haykıran Mesud Haray, vatanın feryadını duyup
yüreği parçalandığında, kalbi sıkışıp daraldığında, bütün yer yüzeyinin ve mavi göklerin
küçülüp birbirine girdiğini düşündüğü anlarda bile o sevdiğinin, sevgili şehri Tebriz’in
daralmasını, sıkılmasını istemez.
“Her Türk şair ve asker doğar” ifadesinin gerçekliğini şiirlerine yansıtan Leyla Kehali, Adem
ve Havva hikayesini, bu hikayenin mitolojik boyutuna dair görüşlerini aşağıdaki mısralarında
yansıtmaktadır.
Alma tahdım üreyime!
Sana vurulub cennetden gaçdım.
Ben Allahın günahkar adamıyım,
Günahkar Havvası,
Seni sevmeyim böyük yasagmış sanki, gadası!
Kitablardan poz, tarihi keçmiş bu hekayeni,
Gәl yüreyimden bu almanı der!
Yohsa oturub garğış ederim,
Cennetde yanar Alma ağacı!” (10)
Mısraların satır altında olum ve ölüm, iyi ve kötü, kıyamet gününde insanoğlunun ancak
amellerine göre yargılanacağı, kişinin kendini bilmesi, irfanı, ölüm, berzah vb. düşüncelerin
felsefi katmanlarına da inilir.
Güney Azerbaycan meselesinin, bağımsız ve bütün Azerbaycan’ın esas siyasi meselesi olduğunu bu konudaki yazılarında defalarca vurgulayan filozof Asif Efendiyev (Asif Ata) daha
geçen yüzyılın 80’li yıllarında bile İslamlaşma ve Batılılaşmanın hem millet hem de edebiyat
için zararlı olduğunu öne sürerek bunların kendine yabancılaşmanın iki ayrı kutbu olduğunu,
“İslam farslaşdırır, Garp Avropalaşdırır” diyerek Güneyli soydaşlarımızı, şair ve yazarlarımızı
çağdaş Batı siyasetinin gerçek yüzünü görüp mahiyetini anlamaya çağırıyordu. Batıya olan bu
eğilimi görüp verebileceği zararları tahmin eden ve eserlerini farsça yazan Resul Yunan, Ziba
Kerbası, Rza Berahani, Gulamhüseyn Saidi, Saleh Seccadi gibi soydaşlarımız bir sıra millî
kimlik ve soy-köke dönüşü esas alan değerli eserler ortaya koymuşlardır. Resul Yunan, Türk
güzellerini, Fransız, İngiliz güzellerine tercih eder. Acaba bu tercihte etkili olan hangi
duygudur diye soracak olursak;
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Onlar meni yalnız şeire yetirirler,
Yalnız musigiye.
Ancag sen meni evime gaytarırsan!
Seni düşünende
Yağış Türk dilinde yağır! (12, 24)
Türk güzelini düşünürken Resul Bey evine, ocağına döndüğünü, yer ve göğün, yolların ve onu saran
her şeyin sanki kulağına onun Türklüğünü fısıldadığını, hatta yağmurun bile Türk dilinde yağdığını
hisseder. “Seni Düşünmek” başlıklı şiirinde bu düşünce daha da derinleşir ve şairin samimi itirafları
Türk güzelinin onun hayatındaki önemini açıklar:
Seni düşünmek Heyatı düşünmekdir.
Torpag altında, dar-düdük bir gebirde
Güneşi düşünmekdir.
Garlı gecede, Gıfıllanmamış gapıları,
Gaçmağı düşünmekdir hepishanede.
Seni düşünmek deyerlidir,
En azı Adamın gelbinden
Bir bulag coşar, Bir at geler orada su içer,
Bir guş geler orada ohuyar... (12, 5)
“Ayaglarımı Kesdiler Vetenden” başlıklı şiirinde ise Mehemmedrza Levayi, kurşun yağmuru
altında ortaya çıkan sevgiden bahsetmektedir. Ama bu sevgi, bir kıza veya bir kadına olan
sevgi değil, İran İslam Cumhuriyetinin siyasi rejiminden kaçarak okyanus ötesindeki
Amerika’ya sığınan bir şairin, Doğudan kaçıp Batıya göç etmek zorunda kalan duygulu bir
insanın yetişmiş olduğu ana yurda olan özlem, sevgi ve hasretini yansıtmaktadır.
Gatarın sesinde yavaş-yavaş
Şergden Gerbe gözlerinin Azerbaycanı
Alıb boşaldıram gözlerinden hüznün iyirmi bir esrini
Doldururam gözlerine sevgini
Bakısını, Tebrizini, İstanbulunu.
Gatarın sesinde köyneyinin gırmızısı, ganım gaynayır sene!
Gatarın sesinde Hezer goyur çiynime mavi örtüyün
Vetenin etri deli edir yene bu yazıg Levayini.
Düşünmediler he, düşünmediler
Ayaglarımı kesdiler Vetenden
Halbuki ürekden bağlıyam ona! (13, 360)
Vatanına hasret bir şairin ve siyasi sebepler - Türk olduğu, türk qavramına sahib bir aydın
olduğu için dolayısıyla muhacerette yaşamak zorunda kalan bütün soydaşlarımızın dinmek
bilmeyen hasretlerini, ağrı ve acılarını, töreleri M.Levayi şiirlerinde başarıyla yansıtmıştır.
Şair bu hasretini ve Güney'deki mücadelelerini şöyle ifade etmiştir: “Men Güney
Azerbaycandanam. Heyatım İrandakı faşist farslarla mübarize aparmagla keçdi. Edebiyyatın o
gapalı mühitde gösterdiyi tepki bambaşgadı. İranda gezetlerde farsca, türkce yazdığım
yazıların sonu sürgünlüye getirdi. Bir yazı yazır, ahşam düşmemiş hebs edilirdim. Biz dili ve
kimliyi gorumağın vacibliyini daha yahşı derk edirik. Bizim üçün heyat mübarize deyil,
mübarize heyatdır. Güneydeki hatirelerim heyecan, mübarize ve sevgi ile doludur. Orada
yazıb-yaratdığım kitablar ömrümün en şirin yadigarlarıdır…” (15)
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“Bizim kimi insanların, öz veteninden atılanların içsel felsefesi sevmekdir. Bizler sevilmeye
yaranmamışıg. Men dehşetin serencamı ile öz vetenimden govulmuş bir insanam...”
şeklindeki itirafında millî kimliği apaydın görünen Mehemmedrza Lebayi, “Derinliyimdir
Deniz”, “Güneş Sesindir, Batır”, “Gözlerin Doğum Günüm”, “Terror ve Azadlıg”, “Balıglar”,
“Sonra Üreyimi Onlara Verdim” ve “Sus” başlıklı kitaplarında edebî bir direnişi sergiliyor. O,
“Güney Azerbaycanda türk edebiyyatı özünü hakim edebiyatın basgısı garşısında da
gorumağa çalışır...” kanaati ile “Müstegil bir edebiyatın ortaya çıhma prosesini müstegil bir
siyasi coğrafiyanın yaranması prosesi ile mügayise eden ve Güneyde yaranmagda olan
direniş edebiyatının kenara atılmışlıg ve sual sorma özelliyi ile Türkiye ve Guzey
Azerbaycanda inkişaf eden edebiyatdan ferglendiyini...” kesinlikle ve gür sesle
haykırmaktadır.
Mehemmedrza Levayi, “Kimliği inkar edilen, şiddet ve asimilasyona maruz kalan Güney
Azerbaycanlı yazar, edebiyatında kendini korumaya çalıştı, edebiyatını hem dilsel hem de
mekânsal olarak korumaya çalıştı, hem Kuzey hem de Türk edebiyatına yaklaştı, ancak
ikisinden de ayrıldı. kuzeyin Azerbaycan ve Türk edebiyatından etkilendiğini ve özel bir
karaktere sahip olduğunu gören... “Bütün bunlar Türk edebiyatı. Dolayısıyla Güney edebiyatı
hem Türkiye'den hem de Kuzey Azerbaycan'dan çok şey alıyor... Sadece dil değil, düşünce de
alıyor” (16), diye ekliyor. Levayi, Güney edebiyatının bazı yönlerden Latin Amerika’sı
edebiyatı ile olan benzerliklerine de temas eder. O, yeni tarzda yazdığı derin mazmunlu
şiirleriyle modern şiirde, Charles Baudelaire’in ve Nazım Hikmet’in açmış olduğu yolda
kararlı adımlarla yürümektedir.
Tebessümün
Bıçag yarasıdır üzümde,
Ya türmede yediyim şallagdır,
Tebessümün söker şeirimi, söker.
Aç serhedlerini, ay Tebrizli tebessüm,
Çek gucağına Bakını,
Ya da İstanbula emr et meni!
Onsuz da dünya mehkemedir
Ve tebessümün sonuncu mudafiem!
Bu govğa nedir?
Tebessümünü şehid getirirler şehere
Rahat yat, ay gehreman tebessüm… (13, 358)
Gerçekten de “Büyük sevgiler, böyük acı ve ıstıraplar sonucunda ortaya çıkar” vecizesi, şairin
bütün mısralarında bizlere tanıklık etmektedir.
Ziya Gökalpın milli kültür ve medeniyyet düsturu günümüz için de öz aktüelliğini muhafıza
etmektedir: ”Sözlerin hansı dildə olması yetərli deyil, şüur, düşüncə, təfəkkür türkcə
olmalıdır, iş türkcə olmalıdır, türkə, türkün ehtiyaclarına, istəklərinə görə olmalıdır...Türkcədə
gözəl yazmaq özü elə millilikdir, dilə, mədəniyyətə xidmətdir” (15).
Ana dilinde tehsil almayan, edebi dili hele de formalaşa bilmeyen, kitabının çapı üçün aylarla,
illerle İran İslam Respublikasının İrşad-i İslam idaresi tarafından icaze ala bilmeyen, dünyaya
getirdiyi övladına bele türkce adlar goymag yasaglanan (Çoh şükür ki, bu mesele son iller bir
geder yumşalıb) yaradıcı gencliyin türkcede bu seviyyede eserler yaratması ve doğma dile
bunca böyük sevgi sergilemesi onların özünü de günün gehremanına çevirmekdedir. Rugiyye
Seferinin kiçik bir serbest şeir metninde - “Ey esen yel” eserinde türkün tarihine çoh aydın
işare, eyham var. Uzag Sibirden Ötükenedek uzanan ucsuz-bucagsız eraziye sahib olmuş
döyüşken türk fatehlerinin dünyada yaratdığı yeni coğrafi mekana -Turana esen yellerle salam
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gönderib üz tutan genc şairin şanlı keçmişle ilgili özlemini duyur, milli kimliksiz yaşamağın
gehrinin çekilmezliyini anlayırıg. Hetta sonda bugünkü çalpaşıg, anılmayan, haotik çağda bu
deyerlere sahib olmayacagsa, “Goy torpağım olsun mezarım, kimliyimse baş daşım!” beyanı
güclü tesir güvvesine malik bir mesajdır:
Ey esen yel! külümü sovuracagsansa,
barı ölkeme doğru es, bir geldiyime varayım.
Goy sağ elim Ötükene pay olsun,
sol elimse Sibirimi tutsun!
Araz laylamı sızlasın beşiyinde özlemli bahışlarıma.
Goy torpağım olsun mezarım, kimliyimse baş daşım,
bu anılmayan çağda, ey esen yel!.. (10)
Melihe Ezizpur “İçinizde her an ad deyişdiren mikroblar” şeirinde Türkü, “Türk” qavramını,
mensub olduğu gövmü ezemetle, gürur ve iftihar övür, eyni zamanda dahili bir acıg karışık
duyğularını ohucuları ile paylaşır:
Bu bizik, Tarih yaşlı TÜRK!
Esirlerin çerçivesine sığmayan ER,
Dustaglara yerleşmeyen NER!
Söyleyin, nece guyrug bulayırsınız soframızın başında?
Eheey...! Gapımızın itleri?!
Elbette ki, zaman terse geyib başmağını.
Yohsa, duyardınız
Gurdumuzun sesi nece uzanır Altaylardan Balkanlara...
Görerdiniz, gartallarımız nece aslan ovlayır!
Göllerimiz nece neheng yaşadır bağrında...
Görerdiniz, atlarımız hele de denizden çıhır.
Bizim, ulu Türküstan çölünde – at belinde
Gızıl sehifelerimizi artırmag üçün goca tarih kitabına...
Başa düşürük, bic felsefeniz, ölümden süd emir...
Bu bizik! TÜRK oğlu TÜRK!
Oğuz hagan, Alp Er Tonga, Tomris,
Atilla, Babek, Atatürk!.. (10)
Sunduğumuz şiir örneklerinden şu kanaata gelirik ki, şöyle mühteşem bir edebiyat,
medeniyet-kültür yaratmağa qadir bir toplum, susmayan dili, özünü, kimliyini, tarihini
öyrenmek isteyen şairleri olan halk dünya tarihinden silinmir, ebediyaşarlıg gazanır...
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İSLAM DÜNYASINDA MUSAFAHA ADETİ VE ŞEYHÜLİSLÂM HOCA
SADEDDİN EFENDİ’NİN ONUN HÜKMÜNE DAİR BİR FETVÂSI
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
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ÖZET
Şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi, Osmanlı’nın zirve yüzyılının önde gelen ilim ve devlet
adamlarından birisi olup kendisinden sonra gelen oğul ve torunları da kendisine nispetle
Hocazâde unvanı ile yüksek görevlerde bulunmuşlardır. Hoca Sadeddin Efendi, Isfahan
kökenli bir Türk aileye mensup olup Çaldıran savaşından sonra Tebriz'den İstanbul’a getirilen
Isfahanlı Hâfız Muhammed adlı âlimin torunu; Yavuz Sultan Selim’in has nedimi olan Hasan
Can Çelebi’nin de oğludur. Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’den icazet aldıktan sonra
müderrislikler yapmış, 1598’de şeyhülislâm olmuş ve padişah hocalığı ile şeyhülislâmlığı bir
arada yürütmesinden dolayı kendisine “câmiu’r-riyâseteyn” unvanı verilmiştir. O, şeyhülislâm
olarak verdiği bazı fetvâlarında sanatkârane bir dil kullandığı gibi, birçok manzum fetvâ da
vermiştir. Bu şekilde sanatkârane fetvâlarından birisi de Müslümanların daha çok cami
çıkışlarında tokalaşıp kucaklaşmaları üzerine olup bu fetvâda musafahanın caiz olup olmadığı
sorusuna sanatkârane bir cevapla bu hareketin caiz olduğunu bildirmiştir. Bu fetvâda bu
hareketin sapıklık olduğunu söyleyenlerden bahisle bu konudaki görüşü sorulmuş ve o da
sanatkârane bir dille verdiği fetvâda delilleriyle birlikte bu konuyu uzunca açıklamıştır. Bu
âdetin Hz. Muhammed’e dayandığını, sahih kitaplarda bulunduğunu, yüzyıllardır
uygulandığını belirterek buna sapıklık diyenlerin saçma konuştuğunu ve bu görüşe itibar
edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Sadeddin Efendi bu görüşlerini sanatkârane bir üslûp ve
süslü bir dille ortaya koymuş ve adeta sanat yapmak için özel bir çaba sarfettiği intibaını
uyandırmıştır. Özellikle birbiriyle uyumlu secili cümleciklerin kullanılış şekli Hoca Sadeddin
Efendi’nin usta bir inşâ yazarı olduğunu gözler önüne sermektedir. Zaten Hoca Tarihi diye
bilinen meşhur tarih kitabı da bu dil ve üslûptadır. Ancak bu üslûbun fetvâlarında görülmesi
nadir görülen bir durumdur. Bu bildiride bu fetvâ analitik biçimde incelenip tanıtılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hoca Sadeddin Efendi, fetvâ, inşâ,musafaha.

THE TRADITION OF MUSAFAHA IN THE ISLAMIC WORLD AND AN ARTFUL
FETWA OF SHEIKHULISLAM HOCA SADEDDIN EFENDI ON "MUSAFAHA"
ABSTRACT
Şeyhülislâm Hodja Sadeddin Efendi was one of the leading scholars and statesmen of the
peak century of the Ottoman Empire, and after him, his sons and grandchildren served as
many high scholars under the title of Hodjazade. Sadeddin Efendi, a member of a Turkish
family of Isfahan origin, is the grandson of Hafiz Muhammed of Isfahan, who was brought to
Istanbul from Tabriz after the Çaldıran war, and his father is Hasan Can Çelebi, who is
Yavuz's courtier. After receiving approval from Şeyhülislam Ebüssuud Efendi, he became
professors, and when he became a Sheikh-ul-Islam in 1598, he was given the title of ‘câmiu'r-
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riyaseteyn’ because he was a teacher of the sultan and he was a sheikh. He used an artistic
language in some of his fatwas, which he gave as sheikhulislam, and also gave many verse
fatwas. One of such fatwas is that Muslims usually shake hands and embrace at the exit of
mosques, and in the artful fatwa he gave when he was asked whether or not musafaha is
permissible in this fatwa, he stated that this act is permissible. Reminding that there are people
who say that this act is a perversion in the fatwa, you were asked what your opinion on this
issue was, and he explained his artistic fatwa at length with his evidences. This custom of Hz.
It has been stated that it is based on Muhammad, that it is found in authentic books, and that it
has been practiced for centuries, and that whoever calls it a deviance speaks nonsense and his
opinion cannot be credited. These views are put forward with an artistic style and a fancy
language, and it gives the impression that a special effort is made to make art. Especially the
way in which the selected phrases that are compatible with each other are used reveal how
masterful 'inşa' writer Hodja Sadeddin Efendi is. This language and style are prevalent in the
famous history book known as Hodja History. However, it is rare for this style to prevail in
the fatwa. In this paper this fatwa will be analyzed and introduced analytically.
Keywords: Hodja Sadeddin Efendi, fatwa, inşâ, musafaha. M21-146
GİRİŞ
İnsanlar arasında dostluk, sevgi, anlaşma, tebrik vb. duygularla tokalaşma, yani el sıkışma çok
eskiden beri birçok toplumda uygulanan bir hareket olmuştur. Tokalaşmanın Arapça karşılığı
musâfaha olup bu kelime “bir şeyin yan tarafı” anlamındaki safh kökünden türemiş ve
tokalaşmada eller karşılıklı avuç içleri birleşecek şeklinde tutulduğundan bu harekete
musâfaha denilmiştir. İslâmiyet’te kardeşliğin güçlendirilmesi amacıyla selâmlaşma,
musâfaha ve güleryüzlülük daima teşvik edilmiş ve musafaha da selâmlaşmanın bir parçası
olarak Hz. Peygamber’in bir sünneti olarak Müslümanlar arasında uygulanmıştır. Bu kelime
Kur’an-ı Kerim’de geçmese de safh kökünden türeyen fiiller “bağışlama, hoşgörülü olma”
anlamında yedi âyette yer almıştır. Hz. Muhammed’in kalpteki kin duygusunu gidereceğini
bildirdiği musafaha, Müslümanlar arasında çok eskiden beri uygulanmış, ilk tokalaşma âdeti
de Hz. İbrâhim’e dayandırılmıştır. Hz.Muhammed, müslüman kardeşini güleryüzle karşılama
şeklinde de olsa hiçbir iyiliğin küçük görülmemesini isteyip selâmlaşmanın yayılmasını
emretmiş ve tokalaşmanın selâmlaşmanın tamamlayıcısı olduğunu bildirmiştir (Tirmizî,
İstîzân, 31). Sahâbeden Hz. Peygamber’le tokalaşanların bununla övündüğü ve Abdullah b.
Büsr’ün, “Şu elimi görüyor musunuz? Onunla Resûlullah’a biat ettim” dediği rivayet
edilmiştir. Hz. Peygamber, iki müslüman karşılaştığında tokalaşıp Allah’a hamdeder ve ondan
bağışlanma dilerse daha oradan ayrılmadan Allahu Teâlâ’nın her ikisini de affedeceğini
bildirmiş (Ebû Dâvûd, Edeb, 141, 142), yolculuğa çıkan bir kimseyle vedalaştığı zaman da
onun elini tutup o bırakıncaya kadar elini bırakmayıp onun için dua etmiştir (Tirmizî, Daavât,
43). Hz. Peygamber bir sahâbînin, “Bizden biri kardeşi veya arkadaşıyla karşılaştığında saygı
için eğilebilir mi, sarılıp onu öpebilir mi, elini tutup tokalaşabilir mi?” şeklindeki sorularından
ilk ikisine olumsuz, üçüncüsüne olumlu cevap vermiştir (Tirmizî, İstîẕân, 31). Ancak,
kucaklaşmanın kesin olarak yasaklanmadığı, yakınlık, yaş ve mevkie göre kucaklaşmanın
yanı sıra el, yüz veya alından öpülebileceği de belirtilmiş; mesela Hz.Peygamber amcasının
oğlu Ca‘fer b. Ebû Tâlib’i Habeşistan’dan döndüğünde kucaklayıp alnından öpmüş, yine kızı
Fâtıma geldiğinde ayağa kalkıp onu kucaklayıp alnından öpmüştür. Böyle olmakla beraber,
uzun süre görüşmeyen kişilerin karşılaşması dışında sıkça görüşen kimselerin sadece
selâmlaşıp tokalaşması daha uygun görülmüştür. İslâm âlimleri konuşma, selâmlaşma,
sarılma, el ve alından öpme, tokalaşma, ayağa kalkma, vedalaşma gibi günlük hayatta
uyulacak davranış şekillerini inceleyip sünnete uygun biçimi belirlemişler ve tokalaşmanın
sünnet olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Hz. Peygamber’in tokalaşma biçimine dair bir
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kayıt olmamakla beraber tokalaşırken bazı kuralları gözettiği de anlaşılmıştır. O, musâfaha
yaptığı kişi elini çekmeden onun elini bırakmamış, karşıdaki yönünü başka tarafa çevirmeden
o da yönünü çevirmemiştir. Hastalığı bulaşıcı değilse hastalarla musâfahada bir mahzur
görülmemiş, hasta ziyaretinde hastanın alnına veya eline elini koyma, halini sorma gibi
davranışlar teşvik edilmiştir (Bozkurt, 2012:217-219).
TOKALAŞMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER VE TARTIŞMALAR
İslâm dünyasında musafaha ile ilgili birçok mesele tartışılmış ve hem gayri müslim ve bid‘at
ehliyle, hem de daha ziyade son dönemde ortaya çıkan karşı cinsle tokalaşmanın hükümleri
üzerine görüşler ileri sürülmüştür. Fıkıh kitaplarında genellikle namazlardan sonra tokalaşma
âdeti ele alınmış ve buna dair pek çok risale yazılmıştır. Namazlardan sonra musâfahanın
müstehap veya mübah olduğunu söyleyenlerin yanı sıra mekruh veya haram olduğunu
söyleyenler de çıkmıştır. Günümüzde vakit namazları, cuma ve özellikle de bayram
namazlarından sonra camilerde yapılan tokalaşma, geçmişte daha çok sabah ve ikindi
namazları ile cuma namazından sonra yapılırdı. Musâfahayı müstehap görenler bunun sünnet
oluşunun namaz sonrasındaki tokalaşmayı da kapsadığını ve namazdan sonra tokalaşmanın
müminlerin arasında kaynaşmayı arttıracağını söylemiş, bazıları ise onun bid‘at-ı hasene veya
mubah olduğunu ileri sürmüştür. İbn Abdüsselâm bid‘ati beşe ayırıp sabah ve ikindi
namazlarından sonra yapılan musâfahayı mübah bid‘at saymış; Nevevî ise musâfahanın her
karşılaşmada müstehap olmakla beraber sabah ve ikindi namazlarından sonra yapılan
musâfahanın sünnete dayanmasa da mübah kabul edildiğini belirtmiştir. Osmanlılar
döneminde Şürünbülâlî gibi âlimler de buna cevaz vermiştir. Musâfayı mekruh veya haram
sayanlar ise onun belirli namazlara hasredilip sadece namaz sebebiyle yapılmasını
Resûlullah’ın uygulamasına aykırı bulup sonradan çıkarıldığını söylemiş ve reddetmişlerdir.
Bu görüş, İbn Teymiyye, Birgivî, Kadızâdeliler gibi çeşitli mezheplere mensup birçok fakihçe
savunulmuş ve özellikle belirli namazların ardından yapılmasının namaza has bir sünnet gibi
algılanmaya başlanacağı endişesini ileri sürmüşlerdir. Bu görüş büyük ölçüde bu uygulamanın
insanları bağlayıp terki ayıplanan bir merasim haline geleceği endişesiyle savunulmuştur.
Yani, bu uygulamanın bir sünneti ortadan kaldıracağı, bir ibadet veya ibadetin unsuru olarak
algılanacağı ve terkinin ayıplanacağı hususları göz önüne alınmıştır. Gayri müslimlerle
tokalaşma ise onlarla genel ilişkiler bağlamında ele alınıp tokalaşmamanın rencide edici
olacağı durumlarda tokalaşmayı daha uygun görenler olduğu gibi, dönemin düşmanlık ve
güvensizlik durumlarını ve meyletme duygularını öne çıkarıp mekruh görenler de olmuştur.
Karşı cinsle tokalaşma ise dostluk ve sevgiyi güçlendirici davranışlar çerçevesinde değil
nâmahremlik konuları bağlamında incelenmiştir.
ŞEYHÜLİSLÂM HOCA SADEDDİN EFENDİ’NİN MUSAFAYA DAİR FETVÂSI
Şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi, Osmanlı’nın zirve yüzyılında gerek ilmî gerekse siyasî
alanda birçok önemli işe imza atmış etkin ve güçlü bir âlim ve devlet adamıdır. Etkisi
ölümünden sonra da Hocazâde unvanlı oğul ve torunları ile devam etmiştir. Isfahanlı bir
Türk aileden gelen Hoca Sadeddin Efendi, Yavuz Sultan Selim’in has nedimi Hasan Can
Çelebi’nin oğludur. Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’den mezun olup müderrislikler yapmış,
1598’de şeyhülislâm olmuş, en önemli etkisini padişah hocalığı ile göstermiştir. İki yüksek
görevi birlikte icra etmesinden dolayı câmiu’r-riyâseteyn unvanı verilen bu zatın şâir
kişiliği de bulunmakta olup birçok şiir yazmış, manzum ve münişiyâne fetvâlar vermiştir.
Tâcü’t-tevârîh adlı önemli bir de tarih kitabı yazmış olan Sadeddin Efendi bazı fetvâlarında
münşilik yönünü göstererek sanatkârane bir dil kullanmış, secili ve süslü fetvâ vermiştir.
1599’da vefat eden Sadeddin Efendi’nin fetvâlarından birisi de Müslümanların cami
çıkışlarında tokalaşmaları üzerine olup bu fetvâda musafahanın cevazını öne çıkarmış ve
onun aleyhinde konuşan muhtemelen bir vaizi kınamıştır. Bu fetvâda ele alınan tokalaşma
konusu muhtemelen İbn Teymiye gibi bazı selefî âlimlerin etkisinde kalan çevrelerin bu

www.istanbulkongresi.org

662

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

görüşleri etrafta dile getirmesi üzerine verilmiş olabilir. 17. yüzyılda Osmanlı’da dinî ve
içtimaî bir hareket başlatan vâizlere verilen bir ad olan Kadzâdeliler hareketi de bu yönde
gelişmiş bir harekettir. Bu hareketin fikrî lideri İbn Teymiyye mektebinden etkilenen
Birgivî Mehmed Efendi (ö.1573) olmuş ve Risâle-i Birgivî (Vasiyetnâme) adlı ilmihal
kitabı Kadızâdeliler arasında yaygın biçimde okunmuştur (Çavuşoğlu, 2001:100). Bu fetvâ
muhtemelen böyle bir çevre ve ortamdan gelen bir vaiz tarafından dile getirilen musâfaha
aleyhtarı görüş üzerine verilmiş olmalıdır. O vaiz, musafahanın rafızi adeti olduğunu ve
müstehçenlik içerdiği için haram olduğunu iddia etmiştir.
FETVÂ (İBB Atatürk Kitaplığı, MC_Yz_K.564,VRK. 145b)
Salât-ı Cum’a edâ olınup du’âdan sonra Müslümanlar biribiriyle musâfaha itmek şer’an câ’iz
olur mı beyân buyurılup müsâb olına. El-cevâb: Câ’izdür.
Sûret-i mezbûrede musâfaha-i mezbûre revâfız âdâtındandur diyü men’ iden vâize şer’an ne
lâzım gelür beyân buyurup müsâb olına. El-cevâb: Asl-ı musâfaha sünnet-i nebeviyye idügi
kütüb-i sittede mastûr ve intişâr üzere sebeb-i ahd-i risâlet-i kübrâ ve zemen-i nübüvvet-i
tâmme-i uzmâdan beri beyne’l-eimmeti’l-merhûme tahaffuz olınur edeb idügi meşhûr ve
kütüb-i fetâvâda dahi mezkûrdur ve salât-ı fecr ve asr a’kâbında dahi sünnet-i mahfûze idügin
eimme-i hadîs kadîmden hadîs tasrîh ve İmâm-ı müteahhirînden İmâm Nevevî Ezkârda ve
İmâm Halebî Şerh-i Mişkât-ı Mesâbîhde ve gayruhümâ bu rivâyeti tashîh eylemişlerdür.
Salât-ı yevmiyyede iki kerre mesnûne olıcak ümmet-i Muhammediyye ictimâına ve hüsn-i eslâf
ile ihtilâfları indifâ’ı hikmet-i şerîfi mahtûfı olan salât-ı cum’a ve a’yâd a’kâbında mezîd
ülfet-i ümmet ve istinzâl-i rahmet içün ulemâ-i millet müstahsen görüp ahd-i ba’îdden beri
muhâfaza itdükleri sünnet-i müstemirre kulûb u uyûnda müstekirre olmış iken bid’at-i
revâfızdur diyü bid’at-i müstahsene-i muhteremeyi bid’at-i müstehcene-i muharremedür diyü
ümmet-i Muhammed kulûbına âdet-i mütevâriseden nefret ilkâsına sa’y ile techîl-i selef ve
tazlîl-i halef iden mürâyî terk-i mühimmât-ı umûr idüp târik-i cum’a vü cemâ’ât olan revâfız
âdetidür diyü elsine-i zuafâdan mütelaffaz kelâm-ı sakat ile eimme-i müctehidîne ve ulemâ-i
dîne sû’-i zann îrâsına sâ’î olup min husni İslâmi’l-mer’i terkühü mâ-lâ-ya’nîhi amelinden rûgerdân ıskât u def’ olmağla fitnesi ref’-i irhâk lâzımdur. Ketebehu Sa’deddîn el-fakîr ufiye
anh
Günümüz Türkçesi ile özeti:
Cuma namazından sonra Müslümanların tokalaşmasına câizdir denildikten sonra: “Bu
durumda musâfaha râfızi adetlerindendir diye men eden vâize ne gerekir?” diye sorulmuş,
cevapta ise: Musâfahanın sünnet olduğu kütüb-i sittede yazılı olup, yaygın olarak
peygamberlik zamanından beri imamlar arasında muhafaza edilen bir edep olduğu
meşhurdur. Sabah ve ikindi namazlarından sonra da yapılan bir sünnet olduğunu hadis
imamları açıklamış, son imamlardan İmâm Nevevî Ezkâr’da, İmâm Halebî Şerh-i Mişkât-ı
Mesâbîh’te belirtmiş, diğerleri de doğrulamışlardır. Günlük namazda iki kere sünnet olunca,
Muhammed ümmetinin toplanıp ihtilâfların def’ine sebep olan Cuma ve bayram
namazlarından sonra da ümmetin kaynaşma ve rahmeti için ulemanın güzel görüp eskiden
beri muhafaza ettikleri, kalplerde ve gözlerde süren bu güzel sünneti, râfızi bidatidir diye
haram ve müstehcen görüp Muhammed ümmetinin kalplerine nefret salmaya çalışarak
geçmiştekileri cahil, sonrakileri de sapıklılıkla itham eden o iki yüzlü, mühim işleri bırakıp
râfızi adetidir diye zayıf rivayetlerle gelmiş sakat bir sözle müçtehit imamlara ve dîn
âlimlerine suizan beslediği ve “Kişinin boş işleri bırakması dininin güzelliğindendir”
amelinden yüz çevirdiği için fitnesinin giderilmesi gerekir.” denilmiştir.
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SONUÇ
Yukarıdaki fetvâ, musâfahanın râfızi adetlerinden olduğunu iddia ederek onu men etmek
isteyen bir vâiz hakkında verilmiştir. İki yüzlülük yaptığı gerekçesiyle kınanan bu vâiz
hakkındaki hüküm sorulduğunda Hoca Sadeddin Efendi, bu vâizi ve görüşünü şiddetle
reddedip kınamakla kalmamış, fitnesinin giderilmesi gerekir diyerek görevden
uzaklaştırılması gerektiğini de bildirmiştir. Musâfahanın sağlam hadis kitaplarında geçen bir
sünnet olduğu, peygamberlik zamanından beri uygulandığı, sabah ve ikindi namazlarından
sonra yapılan bir sünnet olduğunun hadis imamlarınca açıklandığı, günlük namazda iki kere
sünnet olunca ihtilâfların giderilmesine sebep olan Cuma ve bayram namazlarından sonra da
kaynaşma ve rahmet olarak uygulandığı, kalplerde ve gözlerde devam eden böyle güzel bir
sünneti râfızi bidatidir diye haram ve müstehcen görüp müslümanların kalplerine nefret
salmanın iki yüzlülük olduğu, bu vaizin mühim işleri bırakıp zayıf rivayetlere dayanarak
müçtehit imamları ve dîn âlimlerini kötülediği için fitnesinin giderilmesi gerektiği, dolayısıyla
vaizlikten uzaklaştırılması gerektiği söylenmiştir.
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MANZUM FETVALAR
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ÖZET
Osmanlı fetvaları genellikle Türkçe ve mensur olarak verilmiş, ama içlerinde manzum veya
Arapça, Farsça verilmiş olanlar da önemli bir yekûn tutmuştur. Osmanlı’da bir gelenek
hâlinde uygulanmış olan manzum fetvalar şeyhülislam veya müftülere sualin manzum
biçimde sorulması sebebiyle verilmiştir. Genellikle şair birisince yöneltilmiş suallere verilen
bu cevaplar incelendiğinde bu fetvaların edebî bir sohbet havası içinde verildiği müşahede
edilmektedir. Osmanlı’da divan şairleri arasında önemli bir yere sahip bulunan şeyhülislâmlar
çeşitli tarihlerde birçok manzum fetva vermiştir. Ancak bunlar mürettep biçimde
toplanmamış, genellikle şiir ve fetva mecmualarında rastgele kaydedilmiştir. Osmanlı’da
manzum fetvalar büyük ölçüde, 16. yüzyılın ortalarında halef-selef şeyhülislamlar olan
Kemalpaşazâde - Sadi Çelebi - Ebussuud Efendi tarafından verilmiştir. Bu üç şeyhülislam
Osmanlı’nın büyük ve şair şeyhülislamlarından olup özellikle Kemalpaşazâde’nin esrar ve
şarap üzerine verdiği manzum fetvalar diğer ikisinin çeşitli değerlendirmelerine yol açmış,
sert ve tarizkâr ifadelere yol açmıştır. Kemalpaşazâde, Osmanlı’nın zirve yüzyılının büyük
şeyhülislâmlarından olup kritik konularda birçok fetvâ vermiş, dil ve tarih alanında da önemli
eserler yazmıştır. Esrar ve şarap hakkında verdiği fetvalar ise problemli ve tashih gerektirici
olmuştur. Kemalpaşazâde esrar, şarap, devran, sema gibi o devrin tartışmalı konularında şiir
yoluyla, biraz da şaka yollu görüşlerini açıklamış, bu ise ciddî tartışmalara sebep olmuştur.
Esrar ve şarap hakkındaki manzum fetvâsı iki öğrencisi tarafında sert biçimde reddedilmiş,
hatta kınanmıştır. Bu tebliğde bu fetvâlar analitik biçimde incelenip tanıtılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Esrar, Şarap, Kemalpaşazâde, Ebussuûd Efendi, Sa’di Çelebi.

POETRY FATWAS WRİTTEN ON MARİJUANA AND WİNE AMONG THE THREE
OTTOMAN SHAYKH AL-ISLAMS
ABSTRACT
Ottoman fatwas were generally given in Turkish and prose, but those that were given in verse
or Arabic and Persian were also quite common. The verse fatwas, which became a tradition in
the Ottoman Empire, were given by the sheikhulislam or the muftis because they were asked
the question in verse. When these answers to the questions directed by a poet are examined, it
is seen that these fatwas are given in an atmosphere of literary conversation. Sheikh al-Islams,
who had an important place among divan poets in the Ottoman Empire, issued many verse
fatwas on various dates. However, they were not collected in an tidy form, but were randomly
recorded in poetry and fatwa journals. In the Ottoman Empire, verse fatwas were mostly
given by the successor-predecessor sheikhulislams Kemalpaşazâde-Sadi Çelebi-Ebussuud
Efendi in the middle of the 16th century. These three Shaykh al-Islams are among the great
and poet sheikhulislams of the Ottoman Empire, and especially the poetic fatwas given by
Kemalpaşazade on cannabis and wine led to various evaluations of the other two and caused
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harsh and dishonest expressions. Kemalpaşazâde was one of the great sheikhulislams of the
peak century of the Ottoman Empire and gave many fatwas on critical issues and wrote
important works in the field of language and history. The fatwas he gave on cannabis and
wine were problematic and required correction. Kemalpaşazâde expressed his views on the
controversial issues of that period such as cannabis, wine, devran and sema through poetry, a
little jokingly, and this caused serious discussions. His verse fatwa on cannabis and wine was
severely rejected and even condemned by two of his students. In this paper, these fatwas will
be introduced analytically.
Keywords: Marijuana, cannabis, wine, Kemalpashazade, Ebussuud Efendi, Sadi Chelebi.
GİRİŞ
Osmanlı’da hamr, esrar, afyon, kahve, tütün vb. mükeyyifat hakkında özellikle 16. yüzyılda
şeyhülislam ve müftülere birçok sual yöneltilmiş ve bunlardan hamr kesin olarak haram
görülmüş, afyon ve esrar hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Afyon, serbest ve esnâf-ı
bengciyan adlı bir sınıfın bile oluştuğu bir mükeyyif iken daha sonra tiryâkiliği tehlikeli
boyutlara varınca 1723’te yasaklanmıştır. Maslak diye adlandırılan esrar ise serbestçe
içilemeyip genellikle nargile ile içilen, hayran denilen serseri ve başıboş takımınca kullanılan
bir mükeyyif olmuş ve şer’an cevaz verilmemiştir. Kahve ve tütünde ise bir birlik bulunmayıp
mübah, mekruh, haram gibi farklı görüşler ileri sürülmüş, kahve genellikle cevaz verilen,
tütün ise mübahlığından haramlığına kadar iki zıt görüşün ileri sürülebildiği bir mükeyyif
olmuştur. Bu mükeyyifattan esrar ve şarap hakkında 16. yüzyılın ilk yarısında hoca-öğrenci
ve halef-selef şeyhülislamlar durumunda bulunan üç müftü arasında ilginç manzum fetvâlar
yazılmıştır. Bu üç şeyhülislamdan Kemalpaşazâde diğer ikisinin hocası olup fetvâlarını
genellikle kısa vermiş, esrar ve şarap hakkında ise çelişkili ve mizahi karakterli denilebilecek
manzum fetvâlar vermiştir. Bu fetvâlarına karşılık diğer iki müftü, yani Sadullah Sadi Çelebi
ve Ebussuud Efendi tarafından çeşitli değerlendirmeler yapılıp kınama bile yöneltilmiştir.
Onun esrar ve şarap hakkındaki manzum fetvâsı nüshalarda farklı biçimlerde yer almıştır.
Mürettep bir divanı ile Arapça ve Farsça birçok şiiri de bulunan, dil ve edebiyat konularında
birçok fetvâ vermiş olan Kemalpaşazâde’nin esrar ve şarap hakkında verdiği fetvâlarında
mecazî ve mizahî sözler söylediği gözlenmektedir.
KEMALPAŞAZÂDE
Dedesi Kemal Paşa'ya nispetle İbn Kemal veya Kemalpaşazâde diye tanınmıştır ve asıl adı
Şemseddin Ahmed’dir. Birçok alanda eser yazmış çok yönlü bir âlim olup 1469’da doğmuş,
ilk tahsilini Tokat ve Amasya’daki görevleri sırasında babasından, daha sonra da hocası Molla
Kestelî'den almış, müteakiben dersler vermeye başlamıştır. Türkçe bir Osmanlı Tarihi
yazmakla görevlendirilmiş, Balkanlarda çeşitli yerlerde görevler yaptıktan sonra sırayla
Edirne Halebiye ve Üç Şerefeli, İstanbul Sahn-ı Seman ve Edirne Sultan Bayezid
medreselerinde müderris olmuştur. 1515’te Edirne kadısı, 1516’da Anadolu kazaskeri olmuş
ve bu görevdeyken Sultan Selim'in Mısır seferine katılıp Mısır’ın tahririyle ve bu seferden
sonra da Karaman'ın yeniden tahririyle görevlendirilmiştir. 1526’da Şeyhülislam Zenbilli Ali
Efendi'nin vefatı üzerine Şeyhülislam olmuş ve bu görevdeyken 16 Nisan 1534’te vefat
etmiştir (Turan, Çelebi, Özen, Saraç, 2002: 238-247).
Nüshalarda nasihatnâme ve vecize şeklindeki manzumelerine rastlanan Kemalpaşazâde’nin
fetvâları nüshalarda genellikle Ahmed, Ahmed ibn Kemâl, İbn Kemâl imzalarıyla yer almakta,
bazı nüshalarda ise Ebussuud Efendi’nin fetvâları ile karışacak kadar iç içe bulunmaktadır.
Esrar hakkındaki fetvâları çelişkili hükümler içermiş ve diğer şeyhülislamlarca reddedilmiştir.
Bir fetvâsında kişiyi hezeyana götürmeyecek kadar esrar içmenin haram olmadığını söylerken
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diğerinde bunun tersine az veya çok, keyif için esrar içmenin haram olduğunu bildirmiştir.
Devran, sema, raks gibi çeşitli sufi ritüellere dair de fetvâlar verip bunları sert biçimde
reddetmiştir. Esrara verdiği cevazdan dolayı kendisine şarap hakkında şaka ve mizahi sualler
yöneltilmiş, o da şaka ve mecazi bir üslupla hamrın ölüm sarhoşluğunda içilebileceğine dair
bir fetvâ vermiştir.
KEMALPAŞAZÂDE’NİN ESRAR VE ŞARAP HAKKINDAKİ FETVÂLARI
Kemalpaşazâde aşağıdaki fetvâsında esrara cevaz vermiştir:
El-fetvâ: Esrârun eimme-i Hanefiyye katında Şerh-i Nikâyede müteahhirîn kalîlinün ve
kesîrinün hürmetine fetvâ virmişlerdür, hılline fetvâ virmek ibdâ’ ve zındıkadur dirler. İmdi
bu kavlün aslı ve tevcîhi nedür ale’t-tafsîl beyân buyurıla?
El-cevâb: Muzahref kelimâtdur ehl-i ilm sözi degildür İmâm Timurtaşîye iftirâ itmişlerdür.
Cehlin ve taassubın izhâr idüp haşîşe benc diyü i’tirâf itdükden sonra ol hezeyân söyleyecek
söz degildür ibâhatine tasrîh cemî’-i kütüb-i usûlde ve furû’da vardur Esed bin Amr İmām-ı
A’zamun telâmîzinden ve eimme-i Hanefiyyenün kibârındandur esrârun ibâhatine fetvâ
virmişlerdür ehl-i İslâm olan ana zındîk dimez meger avâmdan ola zındîk ne idügini bilmeye.
Ketebehu Aĥmed bin Kemâl ufiye anh1
Günümüz Türkçesi:
Mesele: Hanefi imamları esrarın haram olduğuna dair fetvâ vermiştir; helal olduğuna fetvâ
vermek zındıklıktır denilir. Bu görüşün aslı nedir? Cevap: Boş sözlerdendir, ilim ehlinin sözü
olamaz. İmam Timurtaşi’ye iftira etmişler. Bilgisizlik ve bağnazlık gösterip haşişe benc diye
tanım yapınca tabi o söz saçma olur. Mübahlığına dair açıklama bütün usûl ve fürû
kitaplarında vardır. İmâm-ı Azam’ın öğrencilerinden ve Hanefi imamlarının büyüklerinden
olan Esed bin Amr, esrarın cevazına fetvâ vermiştir, ehl-i İslâm olan ona zındık demez, ancak
avamdan olup da zındığın ne demek olduğunu bilmeyen tabi ki der. Ahmed bin Kemâl”
Kemalpaşazâde’nin, zayıf rivayetlere dayanarak sarhoşluğa varmayacak derecede esrar
yemenin helal olduğuna dair bu görüşü kabul görmemiştir. Ayrıca, Kemalpaşazâde, sarhoşluk
derecesine varmadıkça, esrarın haram olmadığını belirtmenin yanında, afyonun da özünün
helal olduğunu şöyle bildirmiştir:
Mes’ele: Esrâr ĥarâm mıdur? El-cevâb: Hadd-i sekre varmayınca harâm olmaz. Mes’ele:
Esrârda hadd-i sekr nedür? El-cevâb: Tagyîr-i vaz’ idüp hezeyân söylemek. Aĥmed bin
Kemâl ufiye anh. Mes’ele: Afyon yimek ĥalâl mıdur nicedür? El-cevâb: Halâldur aslı. Aĥmed
bin Kemāl ufiye anh.2
Yukarıdaki fetvâlarda Kemalpaşazâde açıkça esrarın mübah olduğunu, ona haram diyenlerin
boş ve saçma konuştuklarını bildirmekte, delil olarak da Hanefi mezhebi imamlarından Esed
bin Amr’ı göstererek onun esrara cevaz verdiğini söylemektedir. Bu fetvâ, birçok şeyhülislam
ve müftü tarafından cerh ve tadil edilerek gerçek durumun böyle olmadığı bildirilmiştir.
Bunlardan Kemalpaşazâde’nin öğrencilerinden olup ikisi de kendisinden sonra şeyhülislamlık
yapan Sadi Çelebi ve Ebussuud Efendi’nin görüşleri önemli olup esrarın haramlığı hakkındaki
genel görüşü yansıtmaktadır. Ebussuud Efendi şöyle demiştir:
Mes’ele: Bu fetvâ hakkında fetvâ-yı şerîf nedür beyân buyurıla? El-cevâb: Kendir yaprağı ki
hâssası ukûl ve efhâmı minhâc-ı istikâmetden çıkarup vâdî-i hayret ve dalâlete bırağup evhâm
ve hayâlât-ı bâtılayı umûr-ı muhakkıka sûretiyle eylemekdür eşrâr-ı nâsun nefs-i
emmârelerinün ehvâ-i zâife ve emâniyy-i fârigalarına mu’âvin u müsâ’id olmağın esrâr diyu
1
2

Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 8661, vrk. 274b.
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tesmiye idüp isti’mâline mu’tâd olmuşlardur dâller ve mudillardur sarîhen harâma
mürtekiblerdür anun ibâhatine iĥtimâl virmek cehâlet-i sarîĥa mükâbere-i kabîĥadur ve’liyâzu billahi sübhânehu hürmetinde iştibâh yokdur. Ebussuûd el-fakîr 3
Günümüz Türkçesi:
Bu fetvâ hakkındaki fetvanız nedir? Cevap: Kendir yaprağının özü aklı giderip kişiyi
kendinden geçirip boş hayalleri gerçekmiş gibi gösterir. Şerlilerin boş heves ve hayallerine
yardımcı ve müsait olduğundan esrar diye kullanmışlardır, sapkınlardır, açıkça haram
işlemektedirler, onun mübah olduğuna ihtimal vermek açıkça cehalet ve çirkin bir haddi
aşmadır, Allah’a sığınırız, onun haramlığında şüphe yoktur. Ebussuûd”
Görüldüğü gibi Ebussuud Efendi, Kemalpaşazâde’nin görüşünü şiddetle reddetmekle
kalmayıp onu kınamış ve böyle bir fetvâ vermeyi sapkınlık olarak görmüştür.
Kemalpaşazâde’nin hem öğrencisi, hem de halefi olan Şeyhülislam Sadullah Sadi Çelebi de
bu konuda hocası Kemalpaşazâde’nin görüşünü reddetmekte ve o da Ebussuud Efendi gibi bu
fetvâya göre davranmayı kınamaktadır. Kendisinden bu fetvâ sorulduğunda Arapça bir kıta ile
esrarın kesinlikle haram olduğunu şöyle bildirmiştir:
Da’i’l-hamra inne’l-hadde fîhâ mukarreru
Ve lâ tekkü ‘an-tahrîmihâ katti testeftî
Ve iyyâke iyyâke’l-haşîşe fe-innehu
Harâmun ve en üftî bi-tahlîlihi’l-müftî4
Şarabı bırak, şüphesiz ki onda kesin bir sınır vardır. Yasağını hiç araştırıp sorgulama. Ve
esrardan çok sakın ki, o ve Müftü'nün onu helal sayan görüşü ile fetvâ verilmesi haramdır.
Böyle olmakla beraber, Kemalpaşazâde’nin esrarla ilgili bu fetvâsının sınırlılık içerdiği ve
onun aksine de görüş bildirdiği görülmektedir. O, esrarın keyfî olarak yenilmesini haram
görmüş ve sadece tedavi amaçlı yenilebileceğine cevaz vermiştir. Buna dair fetvâsı şöyledir:
Mes’ele: Esrârı keyfiyet içün yiyicek kalîlen ve kesîren halâl mıdur? El-cevâb: Harâmdur.
Ahmed 5
Kemalpaşazâde’nin Esrar ve Şarap Hakkında Manzum Fetvâsı
Kemalpaşazâde esrar ve şarap hakkında manzum fetvâ da vermiş ve bu fetvâsı suali, cevabı
ve açıklamaları bakımından nüshalarda farklı şekillerde yer almıştır. Esrara verdiği cevazdan
dolayı kendisine şarapla ilgili şaka ve mizahi sorular yöneltilmiş, o da aynı üslupla cevap
vermiş ve şarabın ölüm sarhoşluğunda içilebileceğini söylemiştir. Bize göre bu fetvâ büyük
ihtimalle esrara verdiği cevazdan dolayı kendisine mizahi bir üslubun yönelmesine sebep
olmuş ve buna bağlı olarak “Esrara cevaz veren bir müftü acaba bâde (şarab) hakkında ne
der?” şeklindeki bir düşünceyle bu sual sorulmuştur. Zaten kendisi de bunu farkına varıp
mecazi ve mizahi bir cevap vermiştir. Bu fetvâ şöyledir:
Esrârı helâl eyledün ey müfti-i devrân
Billâhi di ya bâde-i gülgûna ne dirsin
el-Cevâb
Bâdenüñ hakkında bir hoş nükte buldum gûş idün
3

MK a.g.y. vrk. 274b
a.g.y, vrk. 274b.
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Mest olun teklîf sâkıt olsun andan nûş idün
Bu fetvânın altına aşağıdaki not yazılmıştır:
Bundan murâd sekerât-ı mevti gördükden sonra cinânda içesiz dimekdür. Ol zamânda insân
teklîfden kurtulur. Allahu Te‘âlâ müyesser ide. Bu şerh gâlibâ Ebussuûd Efendinündür.
Cevâb-ı şerîf nazm ile Kemâlpaşazâdenün olmak fehm olınur.
Yani, bu manzum fetvâda söylenen sözlere Ebussuûd Efendi: “Bundan kastedilen, ölüm
sarhoşluğunu gördükten sonra cennette içesiniz demektir. Çünkü o zamanda insan tekliften
(haram-helal) kurtulur. Allah kolaylık versin.” şeklinde bir açıklama getirmiş ve
Kemalpaşazâde’nin sözlerinin mecazi olduğunu belirtmiştir.
Sa’di Çelebi ise yukarıdaki Arapça manzum fetvâsında geçtiği üzere Kemalpaşazâde’nin bu
fetvâsı hakkında: Şarabı bırak, şüphesiz ki onda kesin bir sınır vardır. Yasağını hiç araştırıp
sorgulama. Ve esrardan çok sakın ki, o ve Müftü'nün onu helal sayan görüşü ile fetvâ
verilmesi haramdır.” demiştir.
SONUÇ
Osmanlı’da şarap, esrar, afyon, kahve, tütün vb. keyif verici içecekler hakkında 16. yüzyılda
şeyhülislam ve müftüler birçok soru ile karşılaşmış ve şarap kesin olarak haram görülmüşken
afyon ve esrar hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu konuda devrin halef-selef
şeyhülislamları olan Kemalpaşazâde - Sadi Çelebi - Ebussuud Efendi’nin görüşleri önemli ve
belirleyici olmuştur. Kemalpaşazâde’nin esrar ve şarap hakkında verdiği mensur veya
manzum fetvâlar, öğrencisi durumundaki diğer iki şeyhülislamı kızdırmış ve sert
değerlendirmelere ve tarizkâr ifadelere yol açmıştır. Kemalpaşazâde’nin, esrar ve şarap
hakkındaki bu fetvaları problemli olduğu gibi, kendisi de başka bir fetvâda esrarın haram
olduğunu söylemiştir. Hamr hakkındaki fetvâsı ise mecazi ve mizahi yön içermektedir.
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IRAN-PAKISTAN HƏRBİ ƏLAQƏLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ (1979-2000)
Atamoğlan MƏMMƏDLİ
Bakı Dövlət Universiteti, dosent, Azərbaycan Respublikası
ORCID: 0000-0002-9557-305X
ÖZET
Bu məqalədə İranda 1979-cu ildə islam inqilabının qələbəsindən sonra yaranmış İslam
Respublikası ilə Pakistan arasında siyasi, iqtisadi-ticarət və mədəni əlaqələrlə yanaşı eyni
zamanda hərbi sahədə də əməkdaşlıq məsələləri tədqiq edilir. Hər iki ölkənin strateji
maraqları çərçivəsində hərbi əməkdaşlığa mühüm əhəmiyyət verməsi qeyd olunur. Xüsusilə
vurğulanır ki, ikitərəfli hərbi əlaqələr hər iki ölkədə mövcud olmuş daxili və xarici amillərin
təsiri altında formalaşmışdır. İki dövlət arasındakı məzhəb ayrılığı qarşılıqlı münasibətlərə
bəzən mənfi təsir göstərən amilə çevrilir.
Müəllif İran-Pakistan hərbi əməkdaşlığının inkişafına müsbət təsir göstərən amilləri qeyd edir.
Eyni zamanda məqalədə hərbi hərbi əlaqələrin inkişafına mənfi təsir göstərən amillər də
xarakterizə olunur. İran-İraq müharibəsinin İran-Pakistan hərbi əlaqələrinə də təsir göstərdiyi
qeyd olunur. Həmçinin regionda və qonşu ölkələrdə cərəyan edən hərbi-siyasi proseslər də bu
münasibətlərə ciddi təsir göstərmişdir. Əfqanıstanda Talibanın hakimiyyətə gəlməsi də İranPakistan münasibətlərində soyuqluq yaratmışdır. Lakin ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi hərbi sahədə əməkdaşlığa da müsbət təsir göstərmişdir.
Məqalədə hər iki ölkənin bu əlaqələrin inkişafında maraqlı olması xüsusilə qeyd olunur.
Müharibə vəziyyətində olan İranın iqtisadi sanksiyalara məruz qaldığı bir şəraitdə qonşu
Pakistanla hərbi sahədə əlaqələri rəsmi Tehran üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələ idi.
Bu münasibətlər eyni zamanda ABŞ-ın həm Pakistana təzyiqləri, həm də İrana qarşı tətbiq
etdiyi embarqo siyasəti fonunda inkişaf edirdi. 1989-cu ilin iyulunda iki ölkə arasında
müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında imzalanmış saziş birgə hərbi
təlimlərin keçirilməsini, müdafiə sənayesi sahəsində təcrübə mübadiləsini, arxa cəbhə
məsələsinin öyrənilməsini nəzərdə tuturdu. Sonra Pakistanın özü müvafiq saziş bağlamaq
təklifi ilə çıxış etdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq təkcə adi silah və texnikanı əhatə
etmirdi. Tehran, özünün İslamabad ilə hərbi əməkdaşlığından daha güclü silahların
yaradılması məqsədilə istifadə etmək istəyirdi. Nəticədə qeyd olunur ki, bu iki ölkə arasında
hərbi əlaqələr hər iki tərəfin milli təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdür və
heç bir üçüncü dövlətə qarşı çevrilməmişdir.
Açar sözlər: İran, Pakistan, hərbi əlaqələr, təhlükəsizlik sistemi, Orta Şərq, embarqo.
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FEATURES OF IRAN-PAKISTAN MILITARY RELATIONS (1979-2000)
ABSTRACT
This article examines the political, economic, trade, and cultural ties between the Islamic
Republic and Pakistan, which emerged in Iran after the victory of the 1979 Islamic
Revolution, as well as military cooperation. It is noted that both countries attach great
importance to military cooperation within their strategic interests. It is emphasized that
bilateral military relations were formed under the influence of internal and external factors
existing in both countries. Religious differences between the two countries sometimes become
a factor that negatively affects relations.
The author notes the factors that positively affect the development of Iran-Pakistan military
cooperation. At the same time, the article characterizes the factors that negatively affect the
development of military relations. The Iran-Iraq war has also affected Iran-Pakistan military
relations. Military-political processes in the region and neighboring countries have also had a
serious impact on these relations. The Taliban's rise to power in Afghanistan has also soured
Iran-Pakistan relations. However, the development of bilateral economic cooperation has also
had a positive impact on military cooperation.
The article emphasizes that both countries are interested in the development of these relations.
At a time when war-torn Iran is facing economic sanctions, military ties with neighboring
Pakistan were a matter of vital importance for Tehran. At the same time, these relations were
developing against the background of both US pressure on Pakistan and the embargo on Iran.
The agreement signed in July 1989 on the development of defense cooperation between the
two countries provided for joint military exercises, exchange of experience in the field of
defense industry, study of the rear issue. Pakistan itself then proposed a deal.
It should be noted that military cooperation between the two countries was not limited to
conventional weapons and equipment. Tehran wanted to use its military cooperation with
Islamabad to build stronger weapons. As a result, it is noted that military relations between
the two countries are aimed at strengthening the national security of both sides and have not
turned against any third country.
Keywords: Iran, Pakistan, military relations, security system, Middle East, embargo.
1. GİRİŞ
İran ilə Pakistan dövlətləri arasında münasibətlərin tarixi çox da qədim deyil. Belə ki,
Pakistan 1947-ci ildə dövlət müstəqilliyi qazanmışdır. Onu rəsmən tanıyan ilk dövlətlərdən
biri isə İran olmuşdur. Lakin bu iki ölkənin xalqları arasında qarşılıqlı münasibətlərin tarixi
qədimçağlara gedib çıxır, onları bir-birinə sıx tellərlə bağlayan dini, etnik və mədəni
ümumiliyin dərin kökləri mövcuddur.
İranda şahlıq rejiminin hakimiyyəti dövründə İran-Pakistan münasibətlərinin vəziyyətinə
yaxşı qiymət vermək olar. Hətta 1965 və 1971-ci illərdə Pakistan-Hindistan müharibələri
zamanı Tehran İslamabada ciddi dəstək vermişdir. Bu dövrdə Tehranın İslamabada verdiyi
hərbi dəstək hətta Pakistan dərsliklərində də xatırlanır.
Şahlıq dönəmində İran və Pakistanın xarici siyasətində ABŞ-ın fəal rol oynaması Tehran ilə
İslamabad arasında isti münasibətlərin yaranmasına müsbət təsir edən amillərdən biri
olmuşdu. Hətta Məhəmməd Rza şah öv etmək üçün Pakistana tez-tez səfər edirdi. İş o yerə
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çatmışdı ki, Şah həmçinin Pakistan ordusunun fəxri alay komandiri seçilmişdi. Şahın bacısı
Əşrəf Pəhləvi isə ildə bir neçə dəfə Pakistana gələrdi.
1979-cu ildə İranda xalq inqilabının qələbəsindən sonra şah hakimiyyəti devrildi və islami
dəyərlərə əsaslanan teokratik dövlət quruldu. İslam inqilabı İranın ABŞ ilə münasibətlərinin
tam kəsilməsi ilə nəticələndi. İran-İraq müharibəsi zamanı isə ABŞ, islam inqilabından sonra
daha sürətlə yaxınlaşdığı və arxalandığı Səudiyyə Ərəbistanının tərəfini saxladı. Digər ərəb
dövlətləri isə İrana qarşı çıxdılar.
Ayətulla Xomeyni başda olmaqla islam inqilabının qələbəsi nəticəsində hakimiyyət
rejimlərinin dəyişməsi ikitərəfli münasibətlərdə tarazlığın pozulmasına səbəb oldu. Bu dövrdə
Pakistan, general Ziyaülhəqqin hərbi hakimiyyəti altında özünün xüsusi “islamlaşma”
mərhələsini yaşayırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada böyüklüyünə görə ikinci islam ölkəsi
olan Pakistan əhalisinin əksəriyyətini sünni məzhəbinin daşıyıcıları təşkil edirdi. O, şiə
əhalisinin sayına görə də dünyada ikinci ölkədir.
Ziyaülhəqqin ortodoksal dini prinsiplərinin təsiri altında əhalisinin əksəriyyəti sünnilərdən
ibarət olan Pakistanın daxili həyatında radikal tədbirlər həyata keçirilirdi. Həmsərhəd İranda
baş verən islam inqilabı nəticəsində İran İslam Respublikasının yaranması da oradakı şiə
əksəriyyətinin radikallaşmasına gətirib çıxardı. Beləliklə, iki qonşu ölkə arasında məzhəblərə
parçalanma özünü daha güclü təzahür etdirdi.
Ancaq İranda islam inqilabının qələbəsindən sonra İran-Pakistan əlaqələri ciddi surətdə
pisləşməyə başladı. Tehranda dini-ideoloji məfkurəyə əsaslanan rejimin güclənməsi ilə
Vaşinqton Tehranın bir nömrəli düşməninə çevrildi. Onunla birlikdə İrana münasibətdə
Pakistanın xarici siyasəti üçün də çətin bir mərhələ başlandı. Gözlənilməz elə hadisələr də baş
verdi ki, bunlar da İslambadı öz yaxın müttəfiqləri arasında seçim qarşısında qoydu. 1979-cu
ilin noyabrında Tehranda ayətulla Xomeyni tərəfdarları olan inqilabçı tələbələr tərəfindən 52
amerikalı diplomatın girov götürülməsindən sonra ABŞ ilə İran arasında gərginlik zirvə
nöqtəsinə çatdı. Nəticə etibarı ilə, Pakistan, inqilabçı tələbələr tərəfindən Tehranda tutulan
girovlarla əlaqədar yaranmış böhrana münasibətdə yalnız diplomatik mövqe nümayiş etdirdi
(Mohammadally, 1979).
Digər tərəfdən 1979-cu ildə 300-dən çox iranlı yaraqlı tərəfindən müsəlmanların müqəddəs
yeri olan Beytullahın ələ keçirilməsi cəhdi də ciddi əks-səda doğurdu. Səudiyyə hökumətinin
dəvəti ilə Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələri bu müqəddəs yeri yaraqlılardan uğurla
təmizlədi. Bu amil də İranın ali rəhbərliyini Pakistana qarşı çevirdi. Lakin rəsmi İslamabad
səbirli və təmkinli hərəkət edərək ziddiyyətlərin artmasına imkan vermədi.
Bu ölkələrin hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olması onların arasındakı
əlaqələrə də öz təsirini göstərirdi. Bununla belə, ikitərəfli münasibətlər qarşılıqlı maraqlara
xidmət edirdi. ABŞ və SƏK tərəfindən böyük təzyiqlərə baxmayaraq, Pakistan, İran-İraq
müharibəsi başlayan zaman açıq surətdə İraqı dəstəkləmədi. Həm Pakistan, həm İran qarşılıqlı
münasibətlərini normal saxlamağa qərar verdilər və onu Amerika faktoru ilə
əlaqələndirmədilər. Baxmayaraq ki, Amerika, İran ilə bir çox birgə layihələrdən çıxmaq üçün
Pakistana təzyiqlər göstərirdi. (İram, 2020).
Pakistan rəhbərliyi həmişə qonşu İrana xoş münasibət bəsləmişdi. Pakistanın qurucusu və
lideri Kaidi Azam Məhəmməd Əli Cinna İranı özünün dostu və qardaşı hesab edirdi. O
deyirdi ki, coğrafi əlaqələr qonşular ilə münasibətlərdə böyük əhəmiyyətə malikdir
(Muhammad, 2017).
İslam inqilabı İranda bir sıra daxili və xarici düşmənlərin meydana çıxmasına səbəb oldu.
İranın təcrid vəziyyətində olduğu Fars körfəzində ABŞ-ın yeritdiyi siyasət daha böyük
problemlər yaratmağa başladı. Digər tərəfdən Əfqanıstana Sovet qoşunlarının müdaxiləsi,
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Türkiyədə hərbi çevriliş nəticəsində Orta Şərqdə yaranmış gərgin hərbi-siyasi vəziyyət İranın
qonşu Pakistan ilə hərtərəfli əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsini zəruri edirdi.
2. İKİTƏRƏFLİ HƏRBİ ƏLAQƏLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ YOLLARI
Demək olar ki, 1979-cu ilədək eyni dostlara malik olan və eyni düşmənlərə qarşı duran İran
və Pakistan arasında, İranda islam inqilabının qələbəsindən sonra yeni problemlər və rəqabət
meydanları ortaya çıxdı. Hər iki ölkənin rəhbərliyi çoxsaylı problemlərlə üzləşsələr də, birbirilə dil tapmağa, razılığa gəlməyə daha çox meyl edirdilər. Tərəflər yaxşı başa düşürdülər
ki, regionda baş verə biləcək hər hansı bir qarşıdurma böyük dövlətlərin bölgənin iç işlərinə
qarışmasına gətirib çıxara bilər.
Qarşılıqlı görüşlər əsnasında İran və Pakistan rəhbərlərinin tez-tez xatırladıqları kimi, onların
arasında ikitərəfli əlaqələr nəhəng potensiala malik idi (Fatima, 2020). Həmin potensialın üzə
çıxarılması üçün həyatın müxtəlif sahələrində qarşılıqlı maraqlara əsaslanan əlaqələr həyata
keçirilməli idi.
Buna görə də, nəzərdən keçirilən dövrdə iki ölkə arasında əməkdaşlıq təkcə mülki deyil, eyni
zamanda hərbi sahəni də əhatə edirdi. İran və Pakistan arasında siyasi hakimiyyətlərin
xarakterindən asılı olmayaraq, iki tərəli hərbi əlaqələr təcrübəsi İranda şahlıq zamanında da
yaxşı inkişaf etmişdi. İran hələ 1960-cı illərdən hərbi cəhətdən Pakistanı dəstəkləməyə
başlamışdı. Belə ki, ABŞ Pakistana göndərdiyi hərbi yardımları dayandıran zaman Tehran öz
ixtiyarında olan amerika hərbi silah-sursatından və ehtiyat hissələrindən İslamabada
göndərmişdi. Xüsusilə də, 1973-cü ildə Bəlucistanı üsyan hərəkatı bürüyən zaman İran tərəfi
Pakistana hərbi texnika, o cümlədən 30 ədəd “Kobra” helikopteri göndərmiş, İslamabada
mühüm kəşfiyyat məlumatları vermiş, həmçinin 200 milyon dollar yardım etmişdi.
Qeyd edək ki, vaxtilə şahın zamanında İran ilə Pakistan arasında hərbi əlaqələr SENTO bloku
çərçivəsində həyata keçirilirdi. Lakin 1979-cu ildə bu blok buraxıldıqdan sonra iki ölkə
arasında bir müddət hərbi əlaqələr kəsildi. İranda islam inqilabından dərhal sonra Pakistanın
xarici işlər naziri Ağa Şahi Tehrana rəsmi səfər etdi və martın 10-da İranlı həmkarı Kərim
Səncabi ilə görüşdü. Hər ikisi əmin olduqlarını bildirdilər ki, İran və Pakistan işıqlı gələcəyə
doğru birgə getməyə hazırlaşırlar. Ertəsi günü Ağa Şahi ayətulla Xomeyni ilə danışıqlar
apardı və onlar regionda cərəyan edən hadisələri birgə müzakirə etdilər.
Pakistan İslam Respublikasının prezidenti Ziyaülhəq 1979-cu il aprelin 11-də bildirdi ki,
“Xomeyni – islam inqilabının rəmzidir!” Ayətulla Xomeyni isə ona verilən bu qiymətə cavab
olaraq öz məktubunda müsəlmanları birliyə çağırdı. O bildirdi ki, Pakistan ilə əlaqələr islama
əsaslanır.
İran-İraq müharibəsi başlayan zaman Pakistan əsasən bitərəf qalsa da, ayətulla Xomeyni
tərəfindən açıq surətdə islam inqilabı ideyalarının ixracı təhlükəsi Pakistan sünniləri və şiələri
arasında gərginliyi gücləndirdi. İraq və Pakistanda şiə müsəlmanlar arasında davakar əhvalruhiyyənin güclənməsi Pakistanda sünni müsəlmanların ciddi həyəcanlarına səbəb olurdu.
Bu dövrdə bütün neqativ hallara baxmayaraq, ikitərəfli münasibətlərdə bəzi irəliləyişlər
müşahidə olundu. Müsbət cəhətlərdən biri budur ki, hər iki ölkənin hakimiyyət strukturları və
xalqları, o cümlədən mediası, ekstremist və təməlçi cərəyanların qızışdırıcı çağırışlarına
baxmayaraq, nəyin bahasına olursa-olsun mehriban dostluq münasibətlərini qoruyub
saxlamağa daha çox meyl edirdilər. Belə ki, ABŞ və qərb ölkələri bu zaman İrana
münasibətdə sanksiyalar və iqtisadi embarqo siyasətini tətbiq edirdilər. Bu zaman
Əfqanıstanda sovet işğalçılarına qarşı ABŞ-ın mübarizəsində əsas aktorlardan biri Pakistan
idi. Daxili və xarici amillərin təsiri altında İran və Pakistan normal qarşılıqlı münasibətlər
saxlamaq qərarına gəldilər. Halbuki, ABŞ hökuməti Pakistana təzyiq göstərərək İran ilə bir
çox layihələrdən onun imtina etməsinə nail olmağa çalışırdı.
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İraq-İran müharibəsi başlayandan sonra Pakistan ilə hərbi əlaqələrin və əvvəllər imzalanmış
kontraktların bərpa edilməsi üzrə Tehranda təcili tədbirlər qəbul olundu. Bu sahədə hər iki
tərəfin diplomatik səyləri daha da artırıldı.
1980-ci ildə həm Pakistan, həm də İran hökumətlərində və ideologiyasında köklü dəyişikliklər
baş verdi (Iram, 2020). İran-İraq müharibəsi başlayan zaman İranı dəstəkləyən azsaylı
ölkələrdən biri məhz Pakistan oldu. Müharibə illərində Tehrana geniş hərbi və siyasi dəstək
verən Pakistanın xarici siyasət kursu bütövlükdə İranın milli maraqlarına yaxın idi.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) dirçəldilməsi ilə əlaqədar olaraq hərbi əlaqələr əsasən
bu təşkilatın çərçivəsində inkişaf etməyə başladı. Pakistanın müttəfiqi kimi ABŞ bu əlaqələr
haqqında yaxşı məlumata malik idi və bunların inkişafına mane olmurdu. Məlumata görə,
Vaşinqton daha çox özünün xüsusi maraqlarından çıxış edərək onları istədiyi kimi
həvəsləndirir, o cümlədən İrana dolayısı yolla amerika silahı satırdı. Belə ki, hərbi yüklərin
böyük bir hissəsi üçüncü ölkə vasitəsilə İrana göndərilərək orada yüksək qiymətə satılırdı
(Сычев, 1989).
Pakistan ərazisi vasitəsilə Amerika istehsalı olan silah və döyüş sursatının tranzitini yoluna
qoymaq İran üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Məlumata görə, Pakistanın Durra şəhərində
silahların istehsalı və yığılması üzrə xüsusi mərkəz yaradılmışdı. Sonra həmin silahlar əfqan
mücahidlərinə göndərilir və eyni zamanda İrana satılırdı. Bu mərkəzin yaradılması üçün lazım
olan vəsait və vasitələr Vaşinqton və Ər-Riyad tərəfindən verilmişdi (Pravda, 1980).
Bununla yanaşı Pakistanlı mütəxəssislər həm Pakistanın özündə, həm də bilavasitə İranda bu
ölkənin döyüş texnikasının təmiri ilə əlaqədar digər yollarla da hərbi yardım göstərirdilər.
Bundan başqa prezident Ziyaülhəqqin hakimiyyəti zamanı Pakistan tərəfi xaricdən İrana
silah-sursat yüklərinin təcili daşınması üçün öz təyyarə meydanlarını Tehranın istifadəsinə
vermişdi. (The Khristian,1982).
İraq-İran müharibəsi zamanı Tehran rəsmiləri İslamabada hər iki ölkənin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinə yönəldilmiş hərbi saziş imzalamağı təklif etdilər. Lakin İslamabad bu
təklifdən yayındı. Bununla belə, bu dövrdə iki ölkə arasında əməkdaşlığın mühüm
istiqamətlərindən birini yenə də hərbi sahə təşkil edirdi.
1980-ci illərin ortalarından başlayaraq İran və Pakistan fəal surətdə neft məhsulları və silahsursat mübadiləsini qaydaya saldılar. ABŞ, antikommunist rejim kimi İranın və onun
hökumətinin müdafiə edilməsi üçün Pakistan prezidenti Ziyaülhəqqin böyük səylər
göstərməsilə əlaqədar olaraq İslamabadın oynadığı əhəmiyyətli rolu gizlətmirdi (The
Khristian,1982). Lakin bununla belə, Pentaqon narahat olurdu ki, Pakistan İrana müasir
silahlar, o cümlədən müxtəlif təyinatlı raketlər verə bilər.
Ümumiyyətlə, İran mətbuatının yazdığına görə, 1980-ci illərin sonuna doğru müdafiə və hərbi
sahədə İran-Pakistan əməkdaşlığı daha da genişləndi (Tehran,19.07.1989). Prezident Əli
Xamenei islam inqilabından 7 il sonra, 1986-cı ilin fevralında Pakistana rəsmi səfər etmiş ilk
yüksək vəzifəli iranlı oldu. İslamabadda iki dövlət başçıları arasında müzakirə olunan
çoxsaylı məsələlər arasında hərbi əməkdaşlıq məsələsi xüsusi yer tutmuşdu.
Belə ki, 1989-cu ilin iyulunda iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi haqqında imzalanmış saziş birgə hərbi təlimlərin keçirilməsini, müdafiə sənayesi
sahəsində təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsini, arxa cəbhə məsələsinin öyrənilməsini
nəzərdə tuturdu (Tehran, 29.07.1989).
Maraqlı haldır ki, 1991-ci ildə Pakistanın özü müvafiq saziş bağlamaq təklifi ilə çıxış etdi.
Tehran bu təklifi razılıqla qarşıladı. Xüsusi hərbi əməkdaşlığa iki ölkənin sərhəd xətti
boyunca başlayaraq sonra onu digər sahələrə yaymaq nəzərdə tutulurdu. İran öz ordusu üçün
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Pakistan atıcı silahlarını satın almağa hazır olduğunu bildirdi (Tehran,1991). Ancaq 1994-cü
ildən başlayaraq iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsi səbəbindən tərəflər bu məsələ
üzrə danışıqları kəsdilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq təkcə adi silah və texnika
sahələrini əhatə etmirdi. Tehran özünün İslamabad ilə hərbi əməkdaşlığından istifadə edərək,
faydalanaraq daha güclü silahların yaradılması məqsədilə istifadə etmək istəyirdi. Belə bir
şəraitdə İran 90-cı illərin sonunda Buşirdə Atom elektrik stansiyasının (AES) tikintisinin başa
çatdırılmasına böyük diqqət yetirirdi.
Hind mətbuatının yazdığına görə, İranda atom enerjisinin dinc məqsədlər üçün zəruri
olduğunu təsdiq etsələr də, heç kəs üçün sirr deyildi ki, Tehran bununla gələcəkdə özünün
«islam atom bombası»na nail olmağa can atırdı ( The Times,1987). Əlbəttə, İranda yaxşı başa
düşürdülər ki, digər ölkələrin, xüsusilə də Pakistanın köməyi olmadan belə bir bombanı
yaratmaq çətin olacaqdır. İranın adını atom silahı yaratmaq cəhdlərində hallandırmaqda
maraqlı olan amerika mətbuatının məlumatına görə, İran artıq Buşirə nüvə yanacağı
gətirməyə nail olmuş və özünün xüsusi bombasını yaratmaq sahəsində xeyli irəli getmişdir
(The New, 1987) .
İİR rəsmiləri bu məqsədlə təkcə Pakistan alimlərindən deyil, həm də onların vasitəsilə ÇXRdan yardım almaq niyyətində idilər. Hər halda ABŞ-da belə bir fikir vardı ki, İran tərəfi şahlıq
quruluşundan ona miras qalmış nüvə proqramının həyata keçirilməsini dayandırmamışdır və
əksinə yarımçıq qalmış işlərini davam etdirmək niyyətindədir. Amerika mətbuatının yazdığına
görə 1991-ci ildə Pakistan atom bombasının yaradılması üzrə bəzi sirləri İran ilə
bölüşdürməyi vəd etmişdi. Düzdür, İranın o zaman İslamabaddan nə isə almağa nail olduğu
məlum deyildir (U.S.News,1987). Bununla belə, o məlumdur ki, Pakistan islami İranın xüsusi
«islam atom bombası» əldə etmək səylərinə dəfələrlə müsbət münasibət bildirmişdi.
Qarşılıqlı hərbi əlaqələrin inkişafı müxtəlif qoşun növlərini əhatə edirdi. 2000-ci ilin mayında
İran hərbi dəniz qüvvələrinin dəvəti ilə Pakistan hərbi dəniz qüvvələrinin iki eskadra mina
gəmisi və sualtı qayığı Bəndər-Abbas limanına səfər etdi. Səfər iki ölkə silahlı qüvvələrinin
nümayəndələri arasında aparılan danışıqlar çərçivəsində baş tutdu (Keyhan, 2000). Danışıqlar
zamanı regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və müdafiə sahəsində ikitərəfli
əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edildi.
Bütün problemlərə baxmayaraq, iki ölkə arasında isti münasibətlərin qorunub saxlanılması hər
iki tərəfin yorulmaz diplomatik fəaliyyətinin nəticəsində mümkün olmuşdur. Bunu Pakistanın
İranda işləmiş sabiq səfiri Cavid Hüseyn də təsdiq edir. Onun kitabında hər iki ölkənin xarici
siyasət idarələrinin fikir ayrılığını azaltmağa daha çox hazır olduqları, lakin, təhlükəsizlik
xidmətlərinin buna istək göstərməməsi hərtərəfli işıqlandırılır (Javid, 2016). Bütün bunlar da
son nəticədə qarşılıqlı inamsızlığa səbəb olurdu.
3. İKİTƏRƏFLİ HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIĞA TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏR
İran və Pakistan arasında ikitərəfli münasibətlərə təsir göstərən bir sıra yerli və beynəlxalq
amillər mövcuddur. Regionda və qlobal miqyasda terrorizmə, ekstremizmə və separatizmə
qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın zəruriliyi də qarşılıqlı hərbi əlaqələrin daha da
gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərirdi.
Həmçinin iki ölkə arasındakı sərhəd xətti boyunca narkotik maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə
tranzitinə, insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində ikitərəfli səylərin artırılması da bu iki
ölkənin hərbi strukturları arasında əməkdaşlığa ciddi təkan verirdi.
İran və Pakistan özlərinin coğrafi qonşuluğu səbəbindən həmişə nisbətən yaxşı münasibətlərə
malik olmuşlar. Həm Pakistan, həm İran üç geosiyasi regionun (Cənubi, Qərbi və Mərkəzi
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Asiyanın) kəsişdiyi yerdə strateji cəhətdən mühüm mövqe tutur. Pakistan öz növbəsində
yeganə nüvə dövləti kimi müsəlman dünyasında və inkişaf etməkdə olan ölkələr birliyində
xarici siyasət fəallığı təzahür etdirir. Hər iki tərəf Cənubi Asiya və Orta Şərq regionunda birbirinin əhəmiyyətini yaxşı başa düşürlər.
Sovet-Əfqan müharibəsi zamanı (1979-1988) Pakistan ABŞ-ın ən yaxın müttəfiqlərindən
birinə çevrildi. Belə bir hal Pakistanın İran ilə münasibətlərinə təsir göstərdi. Pakistan tarixçisi
Səttarın sözlərinə görə, “İran mediasının Pakistanı regionda ABŞ maraqlarının nümayəndəsi
kimi qəbul etməsi, İranı dost və qardaş qonşu kimi dəyərləndirən pakistanlılar üçün ağrılı
oldu” (Zahid, 2018).
Sovet-Əfqan müharibəsi zamanı oradakı bütün hərbi-siyasi qruplaşmalar əsasən Sovet
işğalçılarına qarşı savaş açsalar da, Pakistan xeyli dərəcədə puştun üsyançılarını dəstəkləyirdi.
İran isə şiə tacikləri və xəzərləri müdafiə edirdi. Sovet işğalçıları Əfqanıstandan qovulduqdan
sonra ölkə daxilindəki əfqan mücahidləri bir neçə fraksiyaya bölündü. Bununla belə,
Pakistanda şiə yaraqlılarının fəal rolu İslamabad üçün problem olaraq qaldı.
Ümumiyyətlə, hər iki ölkənin rəhbərliyi yaxşı başa düşürdülər ki, qarşılıqlı münasibətlər
özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Bu münasibətlərə üçüncü dövlətin qarışması həmişə
problemlər yaradır. İkitərəfli münasibətlərin normal inkişafı isə İran və Pakistanın milli
maraqlarının nəzərə alınmasını tələb edirdi.
Əlavə etmək lazımdır ki, İran-İraq müharibəsi başlayandan sonra Tehranın təhdidlərindən
Körfəz ölkələri ciddi narahat oldular. Hətta bəzi əmirliklər öz təhlükəsizliyini etibarlı surətdə
təmin etmək üçün hərbi yardım xahişi ilə İngiltərəyə müraciət etdilər. Belə bir şəraitdə
regionun daxili həyatında qərb dövlətlərinin birbaşa iştirakından həm Tehran, həm də
İslamabad ciddi narahat idi. Bu zaman İranın təhdidlərindən ehtiyat edən Səudiyyə hökuməti
yardım xahişi ilə Pakistana müraciət etdi. Buna müsbət cavab verən Pakistan körfəz
regionunda daxili və xarici təhlükəsizliyi gücləndirmək məqsədilə Pakistan silahlı
qüvvələrinin 40 min hərbi qulluqçusunu Səudiyyə Ərəbistanı ərazisində yerləşdirdi.
İran həmişə Kəşmir məsələsində İranı dəstəkləyirdi. 1990-cı illərdə İranın Kəşmir
məsələsindəki mövqeyi dəyişdi. Bəzən İran öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu müdafiə
etdi və daha sonra ikitərəfli qətnaməni dəstəklədi (Paşa, 2000).
Bir tərəfdə Pakistan Talibanı, digər tərəfdə İran Şimal Alyansını dəstəkləyirdi. Pakistan və
İran, 1994-cü ildə Taliban hökumətinin ortaya çıxmasından sonra Əfqanıstan məsələsində birbirilə əməkdaşlıq edə bilmədi (Khawaja, 2004).
Hər iki ölkədə islamın daha da radikallaşması təriqətlərə parçalanmanı daha da gücləndirdi.
Bu da 1990-cı illərdə dini icmalar arasında toqquşmalara gətirib çıxardı. Tehran bu zaman
Pakistanda fəaliyyət göstərən şiə dini müəssisələrini maliyyələşdirməyə başladı. Belə bir
şəraitdə Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hakimiyyətləri sünni
qruplaşmalara maliyyə dəstəyi verməyə başladılar. Şiə və sünni əhali arasında məzhəb
gərginliyi, Lahorda İranlı diplomat Sadiq Qanqinin öldürülməsi və 1997-ci ildə İslamabadda
İran Hava Qüvvələrinə mənsub beş kursantının qətlə yetirilməsi (İqbal, 1997) nəticəsində
daha da alovlandı. Baş verən hadisələrə münasibət bildirən Pakistanın sabiq xarici işlər naziri,
Prezident Əyyub Xanın oğlu Gohar Xan (1997-1998) demişdi ki, “İran bizim strateji düşüncə
prosesimizdə önəmli yer tutmalıdır!” (Muhammad, 2017).
İki ölkə arasında hərbi əlaqələrin inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən biri Əfqanıstanda
baş verən hakimiyyət dəyişikliyi oldu. 1979-cu il İran inqilabınadək qərb yönümlü şah
zamanında İran və Pakistan ümumi düşmənə - Sovet İttifaqına qarşı dururdular. Ancaq İranda
ayətulla Xomeyninin və Əfqanıstanda Talibanın hakimiyyətə gəlişi və ölkənin bir-birilə
savaşan iki hərbi düşərgəyə bölünməsi Tehran və İslamabadın ayrı-ayrı cəbhədə yer almasına
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gətirib çıxardı. İran “Şimal Alyansını” dəstəklədi, Pakistan isə Əfqanıstanda Taliban
hökumətini tanıdı. Daha sonra, 1998-ci ildə Məzari-Şərifdə İranlı diplomatların Taliban
qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilməsindən sonra Tehran və İslamabad münaqişənin əks
tərəflərində qaldılar.
Əfqan amili ilə yanaşı ABŞ-İran əlaqələrində yaranmış kritik durum da Pakistan-İran hərbi
əlaqələrinin inkişafına mənfi təsir göstərdi. Təsadüfi deyil ki, İrana münasibətdə beynəlxalq
iqtisadi sanksiyaların tətbiq edilməsi ilə əlaqədar olaraq ikitərəfli münasibətlərdə ləngimələr,
durğunluq halları olurdu. ABŞ ciddi cəhdlə İranı Əfqanıstan daxili problemlərin həllindən
kənarda saxlamağa çalışırdı.
4. NƏTİCƏLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR
XX əsrin 80-90-cı illərində regionda baş vermiş hadisələrin təhlili göstərdi ki, Pakistan və
İran daxil olmaqla region dövlətlərinin öz aralarında yaranmış problemlərin çözülməsi üçün
ilk növbədə onların iş birliyinin genişləndirilməsi çox önəmlidir.
1979-cu ildə Sovet ordusu tərəfindən Əfqanıstanın işğalı İran və Pakistan arasında regional
əməkdaşlığın, xüsusilə də hərbi sahədə əlaqələrin inkişafını zəruri edən hadisə oldu.
Hər iki dövlət regionda qarşılaşdıqları oxşar problemlərin çevik həlli üçün özlərinin siyasi,
iqtisadi və həm də hərbi ptensialından birgə istifadə etmək üçün səy göstərməlidirlər.
Iki ölkə arasında 1979-2000-ci illərdə problemlərin aradan qaldırılması və həlli təcrübəsi
göstərdi ki, qarşılıqlı münasibətlərdə yaranmış hər hansı bir problemin qloballaşmasına imkan
vermək olmaz. Həmin təcrübədən və yanaşma tərzindən indiki dövrdə də faydalanmaq olar.
İran və Pakistan arasında münasibətlər ətrafında baş verən hadisələrin mahiyyətini açmaqdan
ötrü qarşılıqlı münasibətlərin müxtəlif sahələrində tədqiqat işləri davam etdirilməlidir.
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ÖZET
MÖ VIII. yüzyılda Karadeniz çevresinde kolonileşme yapısını oluşturan Grekler; bu bölge ile
Grek ana kentleri arasında işlek bir ticaret ağı oluşturmayı başarmışlar ve bu coğrafyada
yaşayan bozkır halkları ile ilişkileri başlatmışlardır. Grekler; buradaki ticaretin devamlılığı
için Karadeniz’in kuzeyinde egemen güç olan İskitler ile iyi ilişkiler kurmaya gayret
etmişlerdir. Karadeniz çevresinde Grekler tarafından koloni kentleri oluşturulması durumu;
hem Grekler, hem de bu bölgede egemen güç olan İskitler için olumlu sonuçlar doğurmuş ve
Karadeniz ticaretinden iki toplum da önemli ekonomik gelirler elde etmişlerdir.
Birbirinden farklı yaşam biçimi ve kültürel yapılara sahip olan Grekler ve bozkır toplumları,
etkileşim içine girerek bazı kültürel aktarımları ortaya çıkarmışlardır. Grekler; kendilerine
göre daha gelişmiş bir savaş bilgisi ve teknolojisine sahip olan İskit toplumundan askeri
alanda yeni bilgiler edinme ve yararlanma yoluna gitmişlerdir. MÖ VI. yüzyılın ortalarında,
Atina Tiranı Peisistratos döneminde İskit savaşçıları Atina’ya getirtilerek hoplit savaşçılarının
arasına yerleştirilmiş ve yeni bir Grek ordu düzeni oluşturulmuştur. İskitler ise düşünsel –
bilimsel ve sanat alanlarında Grek toplumu ve kültürüne birtakım ilgiler duyarak, bu alanlarda
onlardan bazı edinimler sağlamışlardır.
Antik Grek kaynaklarında belirtilmekte olan bozkır kökenli kişilerden Toxaris ve Anacharsis;
İskitya’dan çıkarak Atina’ya gelip yerleşen ve burada önemli düşünsel – bilimsel edinimler
sağlayan karakterlerdir. Toxaris ve Anacharsis başta olmak üzere İskitlerin Atina’da vatandaş
olarak kabul edilip büyük saygı görmesi ve Grekler tarafından yüceltilen kişilikler olması
durumu; Atina’daki bozkır halklarının sosyal statüsünün oldukça yüksek seviyelerde
bulunduğu sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma; temelde Grek kaynaklarından
tercüme edilmiş olan İngilizce literatürden yararlanılarak Atina ordusundaki bozkır
savaşçılarının etkileri ile ortaya çıkarmış oldukları sonuçları açıklayıp, Atina’da yaşamış
bozkır halklarından olan kişilerin Atina’daki sosyal konumunu ortaya koymayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İskitler, Grekler, Toxaris, Anacharsis, Peisistratos.
SOCIAL STATUS OF THE STEPPE PEOPLE IN ATHENS
(VI. – V. CENTURY BC)
ABSTRACT
In the VIII. century BC, Greeks who started to create a colonization structure around the
Black Sea; they succeeded in establishing a busy trade network between this region and the
Greek mainland and initiated relations with the steppe societies that living in this geography.
Greeks were tried to establish good relations with the Scythians, who were the dominant
power in the north of the Black Sea, for the continuity of trade here. The founding of colonies
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by the Greeks around the Black Sea; it had positive results for both the Greeks and the
Scythians who were the dominant power in this region, and both communities gained
significant economic incomes from the Black Sea trade.
Greeks and steppe societies have different lifestyles and cultural structures, they interacted
and occured some cultural transmissions. Greeks sought to acquire and make use of new
knowledge in the military field from the Scythians who according to themselves had more
developed knowledge and technology about war. In the middle of the VI. century BC, during
the period of Peisistratos who tyrant of Athens, Scythian warriors were brought to Athens and
placed among the hoplite warriors and a new Greek army order was formed. Scythians on the
other hand, had some interests in the Greek society and culture in the intellectual-scientific
and artistic fields and they achieved some acquisitions from Greeks in these areas.
Toxaris and Anacharsis who people of steppe origin mentioned in ancient Greek sources; they
were the characters who came out of Scythia to come and settle in Athens and achieved
important intellectual-scientific acquisitions here. The situation that the Scythians, especially
Toxaris and Anacharsis, were accepted as citizens and respected in Athens and they were
personalities glorified by the Greeks; it reveals the results that the social status of the steppe
peoples in Athens is at very high levels. This work; primary, by using the English literature
translated from Greek sources, it aims to explain the results of the steppe warriors in the army
of Athens and reveal the social position of the people of the steppe peoples who lived in
Athens.
Keywords: Scythians, Greeks, Toxaris, Anacharsis, Peisistratos.
1. GİRİŞ
MÖ VII. yüzyıldan başlamak üzere Greklerin Karadeniz’e ulaşıp burada önce ticaret
faaliyetleri gerçekleştirdiği ve daha sonrasında ise koloni kentleri oluşturduğu bilinmektedir.
Bununda birlikte Grekler; burada yaşayan bozkır halklarından İskitler ve bazı Kimmer
grupları ile ilk sosyal bağlantıları oluşturmuşlardır. Kuzey Karadeniz’deki bozkır halkları ve
Grekler; birbirinin eksik ya da gelişmiş olan özelliklerinden etkilenerek Karadeniz’in
kuzeyinde ortak bir kültür oluşmuştur. Karadeniz’in kolonileşme sürecinde kıyı bölgelerinde
Greklerin yerleşmesini engelleyebilecek bölgede büyük askeri ya da siyasi bir güç o dönemde
bulunmamakla birlikte Karadeniz’in kuzey düzlüklerinde bütünüyle egemen güç olan İskitler;
Greklerin Karadeniz kıyılarına yerleşmesine herhangi bir olumsuz tepki oluşturmamış,
kurulan ticari düzenden İskitler büyük ekonomik gelirler elde etmiştir. Denizcilik ile ilgili
herhangi bir ilgisi bulunmayan ve ekonomisi doğrudan hayvancılığa bağlı olan İskitler için
önemli olarak görülen bölgeler Karadeniz’in kuzeyindeki otlak araziler olup, deniz
kıyısındaki bölgelerin İskit yaşam ve üretim biçimi bakımından herhangi bir önemi
bulunmamaktadır (Vinogradov, 2008: 15; Eroğlu, 2014: 18; Vasilescu vd., 2017: 1;
Boardman, 1980: 238).
Grekler, Karadeniz’e yerleştikten sonra buradaki bozkır halkları başta olmak üzere farklı etnik
yapıdaki halklar ile uzun süre uyum içinde yaşamıştır. Ana yurtlarında olduğu gibi kendi
kültürel özelliklerini burada uzun yüzyıllar yaşatmışlar; Grek dilini ve tanrılarını
Karadeniz’deki yerli halklar arasına taşımışlardır. Göç ettikleri Karadeniz Bölgesi’nde yerli
halklara göre daha üstün bir kültürel ve bilimsel birikime sahip olan Grek toplumu, kendi bilgi
ve düşünsel birikimlerinin yanı sıra Grek filozoflarının öğretilerini Karadeniz’de devam
ettirmiş, eğitim uygulamalarının devamı için gymnasium kurumunu da göç ettikleri yerlerde
de oluşturmayı başarmışlardır (Krapivina vd., 2001: 10, 15).
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MÖ VIII. yüzyıldan başlayarak İskit egemenlik alanında bazı ticari etkinlikler gerçekleştirdiği
bilinen Greklerin, güçlü bir askeri kültürü olduğu bilinen İskitler ile iyi ilişkiler kurmayı
amaçladıkları düşünülmektedir. Karadeniz’in kuzeyinde Grek yerleşiminin başlaması ve
gelişimi sürecinde Greklerin bölgede herhangi bir askeri mücadeleye girmek gibi bir girişimi
bulunmadığı anlaşılmaktadır (Gavriljuk, 2003: 78; Rostovtzeff, 1922: 12). Kuzey Karadeniz
dışında kalan Grek kolonilerinin oluşumu ve gelişimi sürecinde Greklerin farklı bir tutum
sergilemiş olduğu ve buralara kendi savaş gücünü de taşımış oldukları Thucydides’in vermiş
olduğu bilgilerden çıkarılabilmektedir. Thucydides, Sicilya’da gerçekleştirilen kolonileşme
çalışmaları ile ilgili şu bilgileri vermektedir:
“Aynı kış boyunca Atinalılar, Laches ve Eurymedon tarafından yönetilenden daha büyük bir
silahla tekrar Sicilya'ya yelken açtılar ve eğer yapabilirlerse, çoğu adanın büyüklüğünden ve
büyük sayılarından habersizdirlerdi. Hem Helen hem de Barbar olarak ikamet edenleri ve
Peloponessoslulara karşı savaşmaktan çok aşağı olmayan bir savaş yürütüyorlardı.”
(Thucydides, VI: I).
Thucydes’in vermiş olduğu bilgilere göre Atinalı kolonistlerin Sicilya üzerinde yürütülen
kolonileşme hareketinin Kuzey Karadeniz’de olduğu gibi sadece ticaret gerçekleştirmek ya da
yerleşim sağlamak amacı ile yapılmamış olduğu ve bunun yanında Sicilya üzerinde askeri
işgal harekatlarının da gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Sicilya üzerinde askeri yönden
baskın gelerek kendi kolonileşmesini oluşturduğu anlaşılan Grekler, kolonileşme çalışmalarını
gerçekleştirirken her bölgenin askeri – siyasi yapısına göre bir plan oluşturup o bölgeye bu
plan çerçevesinde işlem gerçekleştirmiş oldukları izlenimi oluşmaktadır. Dolayısı ile kendi
döneminde oldukça güçlü bir askeri yapısı olduğu bilinen İskitler karşısında askeri yönden
üstün gelemeyeceğini anlayan Grek kolonistler; bölgenin askeri-siyasi durumu gereği Kuzey
Karadeniz’de dostça ilişkiler kurarak bu bölgede ticaret ve yerleşim sağlama hakkını elde
etmiş oldukları düşünceleri oluşmaktadır.
İskitlerin yerleşik toplumlar arasında yayılması; aynı zamanda yerleşik kültürlü toplumların
da İskitlerden askeri yönden bazı kazanımlarına neden olmuş, onların savaş taktikleri ve
kullandıkları savaş araç-gereçlerini doğrudan gözlemleme fırsatı yakalamışlardır. Bunun
sonucunda Grekler arasında İskit savaşçılığı özenti haline gelmiştir. Ok-yay kullanmaya
alışkın olmayan Grekler; İskit yay, ok ve sadaklarını silahları arasına almışlardır. Bozkır
kökenli silahların Grekler tarafından öğrenilmesi, bölge askeriyesi için önemli bir gelişme
olmaktadır (Erdemir, 2010: 32; Grakov, 2008: 28, 63).
Thucydides; İskit ordusunun gücünü ve etkisini vurgulamak amacı ile ilgili şu örneği
aktarmaktadır:
“Bununla yanında, savaş yeteneği ve ordu gücü bakımından İskitler, diğer uluslara göre ön
plana çıkmaktaydı. Avrupa’daki toplumlar İskit ordusu ile karşılaştırılamayıp, Asya’da
uluslar bile hepsi birleşerek İskitlere karşı durabilecek güçte değillerdir. Ancak bilgi seviyesi
ve yaşam standartları açısından İskitler, diğer toplumların gerisinde bulunmaktadır.”
(Thucydides, II: XCVII).
2. GREK COĞRAFYASINA BULUNAN BOZKIR HALKLARININ DURUMU ve
BURAYA GÖÇ ETME NEDENLERİ
2.1. Askeri Nedenler
Bozkır ulusları, atlı askerlerden oluşmalarına karşın, Grek ordularında atlı askerler oldukça az
rol oynamaktadırlar. Ege coğrafyası dağlık ve taşlık olduğu için at kullanmaya elverişli
bulunmamış olmakla birlikte, Grek ordularının da bu coğrafyaya uyumlu bir biçimde gelişim
gösterdiği anlaşılmaktadır. Atlı birliklere fazla yer verilmemesinin başka bir nedeni de at
beslemenin pahalı oluşudur. Bununla beraber geniş düzlüklere sahip Thesselia ve Boitia'da
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MÖ VII. yüzyıldan beri savaş atı beslendiği bilinmektedir. Khalkidikia Yarımadası’nda da atlı
Grekler tarafından birlikler oluşturmak yönünde bazı çalışmalar yapılmıştır. Atina'da
aristokratlardan meydana gelen bir süvari birliği vardı. Diğer taraftan nal, eyer ve üzengi de
bilinmemektedir. Binicinin sağlam bir biçimde at üzerinde oturmasına olanak veren bu araçlar
Akdeniz'e ancak Roma çağında girmiştir. Eyer, üzengi ve nal; bozkırlarda ve ovalarda
yaşayan konar-göçer topluluklardan öğrenilmiştir. Süvari birlikleri ancak Makedonyalılarla
önem kazanmıştır. İskender ve halefleri hafif süvari birliklerini hem meydan savaşlarında ağır
piyade ile birlikte hem de takipte kullanmıştır (Durmuş, 2009: 14).
Atina’daki bozkır halklarının İskitler ve Kimmerler ile sınırlı olduğu arkeolojik veriler
aracılığı ile ortaya çıkmaktadır. Atina’daki İskitlere ilişkin birçok Grek yazarı detaylı olarak
bilgi vermekteyken, Atina’daki Kimmerlere ilişkin eldeki veriler yalnızca arkeolojik
bulgulardan oluşmaktadır. Atina’daki Kimmer varlığına ilişkin en önemli kanıt olarak
François Vazosu gösterilebilmektedir. MÖ 575 ile MÖ 570 arasına tarihlenen bu vazo;
Kalydonia domuz avı, Patroklos'un cenaze töreni, Thetis'in düğününe katılan tanrılar alayı,
Akhilleus ve Troilos ve değişik hayvan mücadeleleri sahnelerini içerir. Bu vazodaki
Kalydonia domuz avı sahnesinde, François Krateri'nin en üst frizinde, özellikle başlığıyla
dikkat çeken konar-göçer kişi figürünün yanında "KIMERIOS" yazısı yazmaktadır (Şekil 1).
Ayrıca "KIMERIOS" adlı kişinin yakınında yer alan "TOXAMIS" da onunla aynı biçimde
giyinmiş ve aynı savaş aletlerini kuşanmıştır (Vos, 1963: 2; Dan, 2013: 44; Friedell, 1999:
118; Mayor vd., 2012: 455).

Şekil 1. François Vazosu’nda Kimerios betimlenmesinin bulunduğu friz detayı (Ivantchik,
2006: 212)
MÖ VI. yüzyılın ortalarında Atina tiranı olan Peisistratos döneminde İskit savaşçılarının
paralı asker olarak Atina’ya getirildiği bilinmektedir. Bu dönemde Atina kenti ile Karadeniz
arasında yoğun bir ticaret akışı olduğu bilinmekle birlikte; ticaret aracılığı ile tanınan İskit
savaşcılarından Grek ana yurdunda da yarar sağlanmak istendiği anlaşılmaktadır.
Peisistratos’un İskit savaşçılarını Atina’ya getirerek; onun iyi İskit okçuları ile destekli güçlü
bir hoplit ordusu oluşturarak çevresindeki diğer Grek kent devletlerine karşı bu gücü
kullanabilmeyi amaçladığı varsayılmaktadır. Çünkü Peisistratos zamanına kadar Grekler
tarafından herhangi bir savaşta ok-yaydan yararlanılmamış olup, ok-yay kullanımının Grekler
tarafından varlığının bilindiği, sırasında ok-yay kullanımının Marathon yarışları ile sınırlı
kaldığı bilinmektedir. Grek hoplitleri tarafından ok-yay kullanma becerisinin yeterli olmadığı
bilinmekle birlikte; İskit savaşçılarının bu beceriyi hoplitlere kazandırmak amacı ile Atina’ya
getirilmiş olma olasılığı oldukça yüksektir. Ancak bu dönemdeki arkeolojik verileri dikkate
alarak oluşturulan modern araştırmalar; İskit savaşçılarının Grek kentlerindeki sosyal konumu
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ve bu kentlere getiriliş amacı üzerine değişik düşünceler ortaya atmışlardır (Ivantchik, 2006:
242; Vos, 1963: 66, 67; Makhortykh, 2004: 40,).
Peisistratos’un Atina ordusunda gerçekleştirmiş olduğu yenilikler, kendi dönemi ve Grek
askeri tarihi açısından oldukça büyük bir reform olarak değerlendirilmelidir. En eski
dönemlerinden itibaren piyade ve yakın planda dövüş yöntemine savaşan Grek savaşçıları,
Peisistratos’un Atina’ya getirmiş olduğu İskit savaşçıları ile birlikte Grekler; farklı savaşma
biçimleri ve saşav planlarını öğrenmiş olurken, ok-yay gibi savaş aletleri ile düşmana uzaktan
saldırabilmenin önemini kavramıştır. Bunun yanında İskit savaşçılarının Atina’ya getirilmesi
durumu; Peisistratos’un otoritesi adına da oldukça büyük önem taşımaktadır. İskit
savaşçılarının Atina’ya gelmesinden kısa bir süre önce Atina’daki Peisistratos egemenliği
adına büyük bir tehdit olarak beliren Grek seçkin ailelerinden olan Alcmeonid ailesinin güçlü
konuma geçip Atina egemenliğini ele almasının karşısında İskit savaşçılarının gücünün
etkisinin olduğu varsayılmaktadır. Özellikle MÖ 530 yılından sonra İskit savaşçıları ile
oldukça güçlenmiş olan Atina ordusu; Peisistratos’un egemenliğini sağlamlaştırmış ve
Atina’nın diğer Grek kentlerine göre üstün bir konuma geçmesine katkı sağlamıştır. MÖ
530’lardan itibaren Alcmeonid ailesi ve destekçilerinin Peisistratos egemenliğine karşı
herhangi bir ayaklanma çabası olmadığı durumu dikkat çekmektedir. Bunun yanında
Peisistratos’un bireysel korumalarının da bu dönemde İskit savaşçılarından oluştuğu
varsayılmaktadır (Grakov, 2008: 28; Vos, 1963: 79, 80; Ivantchik, 2006: 242, 243).
İskit savaşçılarının Atina’ya getirilmesi olayından önce de Grek ordularında bazı değişim ve
yenileşme çalışmalarının gerçekleştirilmiş olduğu, hoplit savaşçılarının arasına bazı yeni
birliklerin eklenmeye çalışıldığı bilinmektedir. MÖ VI. yüzyılın ikinci yarısında Etiyopyalı
bazı savaşçılar, Atina’ya getirilerek hoplit savaşçılarının arasına katılmışlardır. Etiyopyalı
savaşçıların da İskit savaşçılarında olduğu gibi Grek vazoları başta olmak çeşitli sanat
ürünlerinde onların betimlemeleri görülebilmektedir (Ivantchik, 2006: 244). Dolayısı ile Atina
ordusundaki değişim ve yenileşme gereksiniminin; İskitlerin Atina’ya gelmesi olayı ile
başlamamış olup, daha öncesinde de bazı hamleleri yapılan ve uzun bir geçmişe sahip olan
süreç olduğu düşünülmektedir.
Peisistratos’un oluşturduğu İskit-hoplit karışımından oluşan Atina ordusunun MÖ 510 ile MÖ
506 yılları arasında çeşitli savaşlarda başarı sağladığı ortaya çıkmaktadır. MÖ 508 yılında
Isagoras ve Sparta Savaşları, MÖ 506 yılında Boeotian Savaşı’nda Atina ordusu başarı
sağlamış ve bu savaşların kazanılmasında İskit okçularının rolü bulunduğu bulgulanmaktadır
(Vos, 1963: 80; Mansel, 1963: 190-193).
Peisistratos’tan sonra Atina ordusunda İskit savaşçılarından yararlanılmaya devam edilmiş ve
Peisistratos’un oluşturmuş olduğu İskit okçuları ile destekli olan hoplit ordusunun varlığı
yazılı kaynaklarda ortaya çıkmaktadır. Peloponez Savaşı’nda İskit okçuları Atina ordusunda
yer almış bulunmakla birlikte; normal hoplit ordusu diziliminden farklı olarak Peloponez
Savaşı’nda Atina ordusunun ortasında ve kanat bölümlerinde İskit okçuları konumlandırılmış
ve ordunun ön bölümüne ise hafif savaş aletleri ile donatılmış olan hoplitler dizilmiştir
(Boeck, 1857: 363; Vos, 1963: 70). Peloponez Savaşı’nda Atina ordu düzeni ve savaş
planının büyük ölçüde İskit okçuları üzerine kurulu olduğu anlaşılmaktadır. Ağız savaş
ekipmanları ve yakın dövüş yöntemine dayalı olan Grek savaş geleneğinin İskitler ile birlikte
değişmeye başladığı ve savaşlarda bozkır savaş yöntemlerinin temeli olan düşman birliklerine
uzaktan saldırabilme durumunun öneminin Grekler tarafından anlaşıldığı ortaya çıkmaktadır.
Dolayısı ile bozkır savaş geleneğinin bu dönem için Grek savaş yöntemleri ve teknolojisi ile
karşılaştırılması yapıldığında; bozkır savaş geleneğinin Grek toplumuna göre oldukça ileri
düzeyde olduğu ve Grek toplumunun bozkır halklarının savaşçılık alanındaki bilgi ve
becerilerinden yeni kazanımlar sağlayarak yararlandıkları sonuçları bulgulanmaktadır.
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Thucydides’in anlatılarındaki Peloponez Savaşı ile ilgili bölümlerde İskit savaşçılarından
doğrudan söz etmemiş olsa da, bu savaştaki Atina okçu birliklerinin İskit okçuları olduğu,
diğer Grek yazarlarının aynı olaya ilişkin anlatımları ile karşılaştırıldığında oldukça açık bir
biçimde görülebilmektedir. Thucydides; konu ile ilgili şu bilgilere yer vermektedir:
“Çünkü Phaleria duvarının uzunluğu, kentin çevre duvarına uzunluğuna 35 stad kadardı.
Çevre duvarının korunan bölümü ise 43 staddı (Uzun Duvar ile Phaleria duvar arasında
kalan bir bölüm ise korumasız). Peiraeus’a giden uzun duvarlar, 40 staddı ve bunlardan
sadece dışındakiler korunuyordu. Munichia da dahil olmak üzere Peiraeus’un tüm çevresi 60
staddı ve yarısı koruma altındaydı. Pericles 20.000 kişi ile ortaya çıktı ve bu birliğin
içindekilerden 16.000’i atlı okçulardan oluşmaktaydı. Gemidelerinde ise 3000 kişi
bulunmaktaydı. Birliklerin hiçbiri de az sayılacak kadar değildi. Atina güçlerinin Peloponez’i
işgal etmesi artık ellerindeydi ve onlar kendilerini birden savaşın içinde buldular. Pericles ise
bu savaşta galip geleceklerini kanıtlayarak farklı yöntemlere de başvurdu.” (Thucydides, II:
XIII/ VIII).
Thucydides’in “atlı okçular” olarak adlandırmış olduğu ve İskit savaşçıları olduğu anlaşılan
askeri grubun, nicelik olarak Atina ordusunun oldukça büyük bir bölümünü oluşturmuş
olduğu sonuçlarına ulaşılmasını sağlamaktadır. Thucydides’in verdiği sayısal değerlere göre
yaklaşık 23.000 kişilik Atina ordusunun 16.000 kişiden oluşan bölümünün İskit savaşçıları
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Atina yöneticilerinin İskit savaşçılarına duydukları
güvenin oldukça ileri seviyede bulunduğu ve Atina ordusunun çoğunun İskit savaşçılara
devredilmiş olduğu düşünceleri oluşmaktadır. Bu dönemde Atina ordusunda yaya askerlerin
etkisi azaltılarak bunların yerine İskit okçularının niceliğinde artışa gidildiği anlaşılmaktadır.
Peloponez Savaşı sonrasındaki Grek kent devletlerinin durumu ve bu olayların ortaya
çıkmasında İskit savaşçılarının rolünü Atinalı antik yazar Andocides, ayrıntılı bir biçimde
aktarmaktadır:
“Sparta ile 50 yıllık bir barış sağladık ve her iki taraf da söz konusu antlaşmayı 13 sene
süreyle tuttu. Öncelikle tek örnek üzerinden düşünelim beyler. Bu barış sırasında Atina
demokrasisi hiç düştü mü? Bunu kimse gösteremez, tam tersine bu barıştan ne kadar
yararlandığımızı size anlatacağım. Başlangıç olarak, bu dönemde Peiraeus’u güçlendirdik,
ikincisi, kuzeye uzun duvarı yaptık, ardından Pers kralını ve barbarlarını yenerek Grek
kentlerinin bağımsızlığını kazandığımız eski gemilerimizi de içeren bir filoyu oluşturduk.
Bunlar mevcut gemilerimiz ile değiştirildi. Bunun yanında 300 atlı asker ve 300 İskit
okçusunu ordumuza ekledik. Bunlar Atina’nın Sparta ile barıştan sağladığı faydalar ve Atina
demokrasisinin güçlenmesidir.” (Andocides, III: III - VII).
Andocides’in aktarmış olduğu bilgilere göre; Peloponez Savaşı’nın kazanılması, Atina’daki
politik ortam ve farklı devletlerle olan askeri mücadelelerin de olumlu sonuçlanmasını ortaya
çıkarmıştır. Bunun yanında Peloponez Savaşı’nın kazanılmasında İskit savaşçılarının rolü ve
etkisi Atina kenti yöneticileri tarafından önemli olarak değerlendirilmiş olsa gerek ki, Atina
ordusuna Peloponez Savaşın’dan sonra da yeni İskit savaşçıları eklenmiştir. Bu durumda
bozkır savaşçılığının kalitesi ve Grek savaşçılığına göre ön planda olduğu, İskit savaşçılarının
savaşlarda hoplit savaşçılarına göre daha etkili bir birlik olduğu Atina kenti yöneticileri
tarafından kabul edilmiş ve böylece kent ordusu içerisindeki İskit savaşçılarının oransan
olarak artmaya başladığı dikkat çekmektedir.
Atlı okçulardan oluşan İskit savaşçılarını hoplitler arasına yerleştirme hamlesinin Spartalılar
tarafından da denenmiş olduğuna ilişkin Xenophon’un verdiği bilgilerden bazı çıkarımlar
yapılabilmektedir:
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“Agesilaus’un Grek bölgesinden yelken açtığı zaman yıl da sona ermiş bulunmaktaydı.
Böylece Lysander ve 30 Spartalı eve geri döndü ve Herippes ise beraberinde 30 kişi ile
birlikte geri gelmişti. Agesilaus; Xenocles’i süvari komutanlığına, Scythes’i Helot
hoplitlerinin komutanlığına, Herippidas’ı Cyrens’e Mygdon’u müttefik kentlerden gelen
birliklerin başına atadı ve onlara hemen görevlerini yerine getirmesini söyledi.” (Xenophon,
Hel. III: IV: XX).
Burada Sparta ordusunda atlı birliklerden yararlanıldığı ve bu birliğin başına Xenocles’in
atanmış olduğu bilgileri verilmektedir. Bunun yanında Helot hoplitleri komutanlığına atanmış
olan Scythes’in İskit kökenli bir komutan olduğu düşünceleri oluşmaktadır. Scythes adının
İskitler arasında kullanılmış olduğu ve Herodotos’un anlatımlarına1 göre İskitlerin atası olarak
belirtilen kişinin de aynı adı taşımış olduğu aktarılmaktadır. Dolayısı ile Sparta ordusundaki
hoplit birliklerinin bozkır savaş yöntem ve becerilerini edinmesi amacı ile İskit
kumandanlarının yardımı alınmış olduğu varsayılabilmektedir.
Lysias ‘ın vermiş olduğu bilgilerden de Atina’daki İskit okçuları ile ilgili bazı detaylar
yakalanabilmektedir:
“Alcibiades onları herkes tarafından aşağılanıp hakaret edildikten sonra atlı okçular birliği
arasında hizmet etmeye gönderdi. Adil davranmak gerekirse bunlar o rütbeleri talimat
üzerine zorunlu olarak almışlardı.” (Lysias, XV: IV, VIII).
“Benim tavsiyelerimi dinlemek isterseniz, daha önceki hatalarımızı görerek kendimizi askeri
güçlerimizden uzak mı tutacağız? Çok sayıda piyade, atlı okçularımız var. Bunlara sımsıkı
sarılırsanız, demokrasinizi güvence altına alacaksınız. Daha fazla kazanacaksınız. Düşmanlar
ve müttefiklere karşı bu daha yararlı olacak.” (Lysias, XXXIV: III).
“Bu değişimde Peisander ve Alexicles’in partisi ve oligarşinin tüm önde gelen destekçileri bir
anda gizlice kenti terk edip Deceleia’ya gittiler ama Aristarchus, tek başına bir general olma
şansına sahip olduğu için aceleyle barbarlar arasından okçular aldı ve Oenoc’a doğru
ilerledi.” (Thucydides, VIII: XCVIII/ I).
Hoplitler; ağır zırhlar ve kalkanlar ile ekipmanlandırılmış olan Grek askeri birlikleridir. Bu
birliğin; uzaktan gelen herhangi bir tehlike karşısında kalkanları ile kendilerini korudukları,
özellikle ok ve mızrak gibi savaş aletlerinin geliş yönüne göre kalkanlarını çevirerek bu yolla
savunma gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Atina ordusu içerisine eklenmiş olan İskit okçuları
birliğinin; diziliş bölgesi olarak ordunun merkezinde ve kanat bölümlerinde yer alması
durumu, olası herhangi bir karşı saldırı durumunda zırh ve kalkanlardan yoksun olan İskit
okçularının ordunun ön ve arka bölümünde yer alan hoplitler tarafından korunulması planına
dayalı olduğu izlenimini uyandırmaktadır (Şekil 2). Yakın dövüş olayı burada hoplitlere
bırakılırken, düşmana uzaktan müdahale etme görevi de İskit okçularına verilmiş olduğu
ortaya çıkmaktadır (Vos, 1963: 70, 72, 77; Babler, 2005: 116, 118; Ivantchik, 2006: 199,
202). Dolayısı ile Atina ordusu içerisindeki İskit okçu birliğinin değerli bulunup onların
korunması durumunun dikkate alınarak savaş planı yapılmış olduğu sonuçlarına
ulaşılabilmektedir.
Hoplit savaşçıları ile İskit savaşçılarının bir araya getirilerek oluşturulan yeni ordu düzenini
ile ilgili birçok arkeolojik buluntu üzerindeki betimlemeler incelenerek bu konu hakkında
detaylı bilgi edinilebilmektedir. İskitler ile hoplitlerin bir arada bulunduğu savaş
betimlemelerinde İskit savaşçıları hoplitlerin kalkanlar ile örmüş olduğu duvarların arkasına
gizlenmiş ve geri plandan düşman birlikleri üzerine ok atmakla görevlendirilmiş olduğu
görülmektedir. Savaşlarda hoplitler yine eski düzende olduğu gibi düşman birlikleri ile yakın
1

“Büyüyünce anaları adlarını koydu; birincisinin adı Agathyrsos, sonrakinin adı Gelonos, en küçüğünün adı da
Skythes’ti. Sonra gelen tüm İskit Kralları bu Herakles oğlu Skythes’ten türemişlerdir.” (Herodotos, IV: X).
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planda savaşıyorken, bunun yanına Grek ordu tarihinde önemli bir devrim olarak
değerlendirilebilecek bir olay gerçekleşmiş ve hoplitlere yardımcı birlikler olarak düşmana
uzaktan da saldırabilecek İskit okçu birlikleri ortaya çıkarılmıştır.

Şekil 2. Hoplit – İskit birliklerini bir arada gösteren friz (Ivantchik, 2006: 226)
Arkeolojik bulgulardan ulaşılabilecek sonuçlara göre; Atina başta olmak üzere önemli Grek
kentlerinde bulunan İskit savaşçılarının Grek ordularından bağımsız farklı bir birlik olarak
değerlendirildiğini söyleyebilmek güçtür. Grek eşya betimlemelerinde İskit savaşçılarının hep
hoplitler ile birlikte görüldüğü ve aynı birlik içinde değerlendirildiği sonuçlarına
ulaşılabilmektedir (Krentz, 2010: 185, 186; Vos, 1963: 62, 64).
Atina’da bulunan İskit savaşçılarının buraya köle olarak getirilmiş olduğu yönünde de
araştırmacılar tarafından bazı yorumlar yapılmış olup, arkeolojik kaynaklarda yer alan İskit
betimlemeleri detaylı olarak incelendiğinde bu görüşün destekli olmadığı sonuçları ortaya
çıkmaktadır. İskitya’da bulunan İskit savaşçıları ile Atina’da bulunan İskit savaşçıları arasında
giyim kuşam yönünden herhangi bir fark olmayıp, onların bu alanda Atina yöneticileri
tarafından özgür bırakılması durumu; Atina’daki İskit savaşçılarının köle olabileceği
düşünceleri zayıflatmakta ve onların ancak paralı asker olarak Atina’da kullanılmış olduğu
düşüncelerini güçlendirmektedir. Özellikle Atina’daki İskit savaşçılarının kullandığı başlıklar,
genel İskit sivri başlıkları ile aynı olup, herhangi bir değişime uğramadan kullanımı devam
ettirilmiştir. Arkeolojik bulgulara göre ise onların belirli aristokrat Grek aileleri tarafında
korunduğu düşünceleri oluşmaktadır. Grek vazo betimlemesinde görülen İskit savaşçısı, sivri
başlığını çıkarmış, boynu eğik bir biçimde önünde bulunan Grek giyinimli bir kadına
saygılarını gösterir biçimde görülmektedir (Şekil 3). Bu durumda Grek kentlerindeki İskitlerin
para karşılığı seçkin Grek ailelerini koruma görevini üstlenebileceği yorumları da
yapılabilmektedir. Grek kentlerine gidip orada askeri güvenlik görevlerini üstlenmeye
başlayan İskitlerin sosyal konumu yazılı kaynaklar aracılığı ile onlara bazı kahramanlıklar
yüklenmiş olduğu anlaşılmaktadır (Babler, 2005: 116, 118; Ivantchik, 2006: 199, 202).

Şekil 3. İskit savaşçıları, Atinalı kadın ve hoplitler betimlemesini içeren vazo (Vos,
1963: P. XIII)
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MÖ 480 yılındaki Salamis Savaşı’ndan kısa bir süre önce, MÖ 483’te Atina kenti yöneticileri;
kendi ordularında okçu birlikleri oluşturmak için karar almışlardır. Salamis Savaşı’nda ise
Pers Kralı Xerxes; Grek kent devletleri üzerine büyük bir askeri saldırı düzenlemiş ve bu
mücadele sırasında ordusundaki okçu birliklerinden2 fazlaca yararlanmış ve bu durum
karşısında Grek kumandanları, askeri mücadelelerde okçu birliklerinin değerini doğrudan
gözlemlemişlerdir (Pritchard, 2018: 2, 6).
Salamis Savaşı sonrası Atina ordusunda yapılan yenilikler ile ilgili Aeschines şu bilgileri
vermektedir:
“Salamis Savaşı’ndan sonra kentimiz büyük bir üne sahip oldu ve duvarlarımız barbarlar
tarafından yıkılmış olmasına rağmen Lakedaimonlular ile barış yaptığımız süre içerisinde
demokratik yönetim biçimimizi koruduk. ….Bu dönemde Peiraeus’u güçlendirdik ve kuzey
duvarını yaptık. Filomuza 100 yeni gemi ekledik, 300 atlı asker ve 300 İskit savaşçısı satın
aldık. Demokrasiyi ve anayasayı sarsmadık.” (Aeschines, II: CLXXII).
“Bu barış; demokrasiyi ve refah seviyesini doruğa çıkardı. Çünkü Akropolis’e 1000 talent
basılmış para yatırdık. Yeni tersaneler yaparak 100 gemi oluşturduk. 1200 atlı asker birliği
ve bir o kadar okçudan oluşan yeni bir güç oluşturduk. Güneydeki uzun duvar yapıldı ve hiç
kimse demokrasi ve anayasayı devirmeyi göze alamadı.” (Aeschines, II: CLXXIII).
Atina’lı Aeschines’in anlatımlarına göre; Atina ordusunun gelişmesi ile birlikte Atina’da
demokrasinin devamlılığı ve gelişimi sağlanmıştır. Atina ordusu içerisinde önemli bir güç
olduğu anlaşılan İskit savaşçılarının farklı savaşlarda Atina ordusunun başarılı olmasını
sağlaması ile birlikte Atina devlet düzeninde herhangi bir yönetimsel ve sistemsel sorunların
yaşanmasının önü alınmış ve olası bir siyasi-sosyal kriz ortamının ortaya çıkmamış olmasına
İskit savaşçılarının dolaylı olarak katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılabilmektedir.
İskit okçularının Atina kentinin düzeni adına görevlendirildikleri ve burada polislik görevini
yerine getirdikleri durumu; Grek yazarlarının verdiği bilgilere göre anlaşılabilmektedir.
Aristophanes’in yazmış olduğu bölümlerde konu ile ilgili şu anlatılar yer almaktadır:
“Eğer sardalyalar 1000 tanesini 1 obola satarsa
1000 dişi keçi, bizim avcı kraliçemiz için
Başlarını çevirerek umutlandı ve bana geri geldi
Şaşkın bir biçimde boş boş gevezelik etti
Sonra Prystanes ve okçular onu yakaladılar.” (Aristophanes, Knig.: DCLIX):

2

Xerxes’in ordusundaki okçu birliklerinin Pers İmparatorluğu sınırları içinde bulunan bozkır halklarından
oluşmuş olabileceği düşünülmektedir. Xerxes ordusundaki okçu birliklerine ilişkin Herodotos şu bilgileri
vermektedir: “Sefere katılan uluslar şunlardı: Başta Persler, donanımları şöyle: Başlarında tiara dedikleri
yumuşak keçe başlık, üstlerinde kollu zırhlar, bunlar balık pulları gibi demir pullarla ve pek güzel işlenmiş,
ayaklarında geniş poturlar, maden kalkanlar yerine sorkun ağacından yapılma kalkanlar taşıyorlardı. Bunları
sadakları üzerine asmışlardı. Kısa mızraklar, büyük yaylar ve kamış oklarla silahlandırılmışlardı. Ayrıca
kemerlerinde sağ bacaklarına sarkan hançerleri de vardı.” (Herodotos, VII: LXI). Bunun yanında Xerxes’in
ordusunda bir Saka boyu olduğu bilinen ve Baktriya’ya yaşamakta olan Sakesler’in de Xerxes’in ordusunda
görevli olduğu Herodotos’un anlatımları aracılığı ile ortaya çıkmaktadır: “Xerxes ordusu deniz savaşından sonra
birkaç günden çok gecikmedi, Boiotia üzerinden ve geldiği yoldan geir döndü. …Sonra öbür Persler arasından
zırh giyenler ve seçme bin atlı, sonra Medleri, Sakesleri, Baktrianları ve Hintlileri yaya ve atlı hepsini aldı;
müttefilerin geri kalanlarından yalnız gösterişli olanları ve daha önce başarılarıyla gözüe çarpmış olanları
seçti.” (Herodotos, VIII: CXIII).
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“Güle güle yaşlı İskit; yakalayabilirsen onu yakala.
Bu arada tutsağınızı serbest bırakacağım ve sen de bırak.
Bağlarını gevşettiğimde bir kahraman gibi koş
Doğruca ailenin koynuna.
Bunun için bana güvenin, bunlar biter bitmez.
O zaman oradan şimdi kaçıp gidin.
İskitler sizi gelip yakalamadan önce.” (Aristophanes, Thes., MCCII – MCCV).
“İkisi de bir çete, dedikodu yapmanın gerekliliği buydu.
Ama her durumda hakkı yerine getirilecektir.
İşte bir polis, İskit geliyor.
Ah, bu olamaz, bir süre bundan sıyrılmalıyım.
Ve ben ne yapmalıyım?” (Aristophanes, Thes. CMXVII – CMXX).
MÖ V. ile MÖ IV. yüzyıllar arasında Atina’da yaşamış olan Grek komedya yazarlarından
Aristophanes’in aktarmakta olduğu bölümlerde İskit güçlerinin polislik görevini yerine
getirmiş olduğu bazı bölümlerde doğrudan belirtilmekle birlikte, onların genel olarak suçlu
olduğu düşünülen kişileri yakalamakla görevli olan ekipler olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.
İskitlerin Atina kentinde polislik görevini yerine getirmesi; onlara Atina yöneticileri
tarafından güvenilmiş olduğu ve kentin güvenlik işlerini yerine getirebilecek becerilere sahip
oldukları onaylanmış kişiler olarak görüldüğü sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda
İskit savaşçılarının Grek kökenli savaşçılara göre bu işlerde daha yetenekli ve kent sosyal
düzenini sağlayabilecek donanıma sahip oldukları görüşünün Atina devlet yöneticileri
arasında yaygın olarak kabul edilen bir görüş olduğu düşünceleri oluşmaktadır.
Bazı Grek sanat ürünlerindeki İskit betimlemeleri incelendiğinde, İskitlerin bazı
adlandırmalara uğradığı dikkat çekmektedir (Şekil 4). EYΘBOΛOΣ (düz atıcı),
EYΘYMAXOΣ (düz savaşçı), EYBOΛOΣ (iyi atıcı) gibi adlandırmaların İskitler için
kullanılmış bulunması (Ivantchik, 2006: 211, 213); onların gerçek adlarının dışında Grek
halkı tarafından, yetenek ve bireysel özelliklerine göre yeni adlandırmalara uğramış oldukları
anlaşılmaktadır. Bu durumda, Atina’da bulunan İskit savaşçılarının öz adlarının Grek toplumu
tarafından pek benimsenememiş ya da kullanımının zorluğu görülmüş olabileceği ve bu
nedenlerle Grekler arasında bulunan İskit savaşçılarına yeni adlar verilmiş olduğu düşünceleri
oluşmaktadır.
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Şekil 4. EYΘBOΛOΣ (düz atıcı), EYΘYMAXOΣ (düz savaşçı), EYBOΛOΣ (iyi atıcı)
biçiminde adlandırılmış İskit savaşçıları (Ivantchik, 2006: 211)
MÖ. V. yüzyılın başlarında Peisistratos hanedanının güç kaybetmesi ile birlikte Atina
ordusunda görevli olan İskit savaşçılarının önemli bir bölümünün buradan ayrıldıkları
anlaşılmaktadır. İskit savaşçılarının Atina’dan ayrılmasında onların Atina’ya gelişini sağlayan
ve onları korunyan Peisistratos hanedanın sona ermesi durumu, Atina ordusu adına bozkır
savaşçılarının sonu olarak değerlendirilmektedir. Özellikle MÖ 490 yılına gelindiğinde İskit
savaşçılarının eşya betimlemelerindeki yeri ortadan kalkmıştır (Vos, 1963: 85; Babler, 2005:
117; Ivantchik, 2006: 242).
Atina’daki okçu birliklerinin ilerleyen dönemlerde ordu içerisinde görev almaması ve
bütünüyle ortadan kalkmaları durumu; kent yönetiminin İskit savaşçılarının maaşlarını
karşılamakta güçlük çekmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Yaklaşık olarak 80 yıl boyunca
Atina ordusunda etkin bir biçimde kullanılmış olan İskit savaşçılarının devlet hazinesine
getirmiş olduğu yükün artık kaldırılamaması sonucunda bazı bütçe problemleri oluşması ve
bunun sonucunda da İskit savaşçılarının Atina’dan çekilmiş olabileceği düşünülmektedir
(Pritchard, 2018: 16).
Okçuluk; savaşlarda etkin bir biçimde kullanılabilmesi için geliştirilmesi gereken ve yoğun
çaba isteyen bir askeri meslektir. Okçuların düzgün ve etkili atışlar yapabilmesi için belirli
aralıklarla antrenman yapmalar ve yetenekleri belirli seviyede tutmak için bu görevi
tekrarlamaları gerekir. Dolayısı ile Atina kentinde bulunan İskit okçularının da bu
gereksinimlerinin karşılanması ve düzenli eğitim yapabilmeleri adına onlar için bir antrenman
alanı oluşturulduğu düşünülmektedir (Pritchard, 2018: 11).
Grek kaynaklarında Atina’daki İskit okçuları için ödenen para ile ilgili şu bilgiler
verilmektedir:
“Uzun bir süre bu orduyu kullanmak isterlerse; ağır silahlı ve hafif silahlı birlikler veya
okçular için günde 3 Aegine obolü (parası), bir süvari için ise günde 1 Aegine drahmi
(parası) ödenmesi sağlanacaktır.” (Thucydides, V: LVII/ VI).
Atina’daki İskit savaşçılarının bulunduğuna ilişkin yazılı kaynaklar 3; onların Peloponez
Savaşı sırasında Atina’da bulunduğunu bildirmekte ancak daha öncesinde İskit okçularının
Atina’da bulunup bulunmadığı ile ilgili açık bir bilgi vermemektedir. Arkeolojik kaynaklar
incelendiğinde İskit savaşçılarının Atina’da bulunmasının MÖ VI. yüzyıla, Atina Tiranı
3

Bk. (Andocides, III: III – VIII).

www.istanbulkongresi.org

689

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Peisistratos dönemine kadar götürülebilmektedir. MÖ VI. yüzyıla tarihlenen birçok sanat
ürünü üzerinde İskit okçularının savaşma anındaki ya da Atina halkı arasında bulunduğu
betimlemeleri, onların Atina’da yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Yapılan arkeolojik
araştırmalar sonucunda İskitleri içeren yaklaşık olarak 700 vazo ortaya çıkarılmış; bu
vazolardan 100’ü atlı İskit savaşçılarını konu edinmiştir (Babler, 2005: 115; Ivantchik, 2006:
199).
İskit savaşçılarının Atina’daki tam sayıları bilinmemekle birlikte, Thucydides’in anlatısına
göre 16.000 ile 20.000 arasında değişmiş olduğu düşünülmektedir. Bu sayının Peloponez
Savaşı sonrası İskit okçularının savaşlardaki etkisinin fark edilip daha da artırılmış olup
30.000’lere yaklaşmış olduğu düşünüldüğünde Atina ekonomisi için günlük ortalama 90.000
Aegine Obolü ve 30.000 Aegine Drahmi gibi bir yük oluşturmuş olduğu ortaya çıkmaktadır4.
İskit savaşçıları için günlük ödenen bu tutarın Grek ürünleri ile karşılaştırıldığında değeri
daha iyi anlaşılabilmekte; köle fiyatlarının 200 Drahm ile 1200 Drahm arasında değiştiği5
düşünüldüğünde, İskit savaşçılarına ödenen günlük para ile yaklaşık 400 tane ortalama köle,
200 kadar atölye işçiliğinde çalışabilecek köle ya da 10 tane iyi eğitimli köle sahibi
olunabildiği saptanmaktadır. Bunun yanında yine Atina kent yönetiminin İskit savaşçıları için
günlük ödemiş olduğu tutar ile 10 tane kadar at ya da 400.000 litre yüksek kaliteli şarap6
sahibi olunabilmektedir. Günlük olarak bu kadar büyük bir tutarı ordularını güçlendirmek ya
da kent düzenini sağlamak için İskit savaşçılarına ödemekte olan Atina yönetiminin bu
durumu uzun süre devam ettiremeyip İskit savaşçılarının günlük maaşlarını aksatmış
olabileceği ve bunun sonucunda İskit savaşçılarının Atina’daki görevlerini terk etmiş
olabileceği düşünceleri oluşmaktadır.
MÖ VI. ile MÖ V. yüzyıllar arasında çeşitli Grek kent devletleri ile girmiş oldukları
savaşlardan dolayı ekonomik alanda belirli bir yıpranma yaşamış olduğu bilinen Atina’nın
İskit savaşçılarına savaşmaları karşılığı ödenen paranın artık Grek ekonomisine büyük bir yük
oluşturması ve bu ödemelerin Grekler tarafından yerine getirilememesi ile İskitlerin Atina
ordusundan ayrılmaya başlaması ve Atina’da eski ordu düzeni olan, bütünüyle yaya
birliklerine dayalı bir sisteme geri dönülmüş olduğu anlaşılmaktadır (Babler, 2005: 118).
Atina’daki İskit savaşçılarının varlığına ilişkin XIX. yüzyıl arkeolojik çalışmaları sırasında
İskit savaşçılarına ait olduğu anlaşılan bazı mezar alanları da keşfedilmiş; bu mezar
alanlarının İskit savaşçılarına Atina’da önderlik eden İskit kumandanlara ait olabileceği
görüşleri savunulmuştur. Bunun yanında 1982 yılı arkeolojik çalışmaları sırasında önemli
bulgular elde edilmiş, İskit savaşçılarının kullanmış olduğu 80 parça bronz ok ucu ortaya
çıkarılmıştır. Mezar taşları üzerinde İskit kişi adlarının bulunması dikkat çekmiş; mezar
taşlarında Skyles, Daos gibi İskit adları bulunup, mezarda bulunan kişileri belirtmek için
kullanılmış ve ayrıca Grek diline ait olmayan ancak İskit diline ait olduğu saptanan bazı
İskitçe sözcüklerin de mezar taşlarına eklenmiş olduğu ortaya çıkarılmıştır. Klasik İskit mezar
alanlarına göre Atina’daki İskit mezar alanlarının daha sade ve Grek tipinde oluşturulmuş
olduğu dikkat çekmektedir. Bu mezarları klasik İskit mezarlarından ayıran en büyük özellik
ise; mezarda bulunan kişilerin herhangi bir süsleme işleminden geçirilmemiş olması ve
eşyalarının mezar alanlarına yerleştirilmemiş olmasıdır (Babler, 2005: 119, 120).
MÖ 490 yılından sonraya tarihlenen Atina kenti arkeolojik bulguları incelendiğinde, seyrek
olarak İskit savaşçılarının Grek sanatçılar tarafından üretilen ürünlerde yer bulabildikleri
ortaya çıkmaktadır (Şekil 5). Ancak bunun yanında hoplit savaşçılarında da belirli değişimleri
yaşanmış olduğu dikkat çekmektedir. MÖ 470 yılına tarihlenen bazı vazo betimlemelerinde
4

Bk. (Thucydides, II: XIII/ VIII).
Fiyatlar tablosu için Bk. (Gavriljuk 2003: 79).
6
Fiyatlar tablosu için Bk. (Gavriljuk, 2003: 79).
5
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görülen hoplit savaşçılarının ok-yay kullanabildiği gözlemlenebilmektedir (Ivantchik, 2006:
199). Bu durumda Atina kentine getirilen İskit okçularının burada ok-yay kullanma becerisi
sınırlı olan hoplit savaşçılarına kullanmış oldukları savaş teknolojisi ve savaş bilgi-becerisi ile
ilgili bazı yenilikler sağlamış ve bunları öğretmiş oldukları ile ilgili düşünceler oluşmaktadır.
Dolayısı ile Atina’ya getirilen İskit savaşçılarının savaş gücü olmasının yanında, öğretici
olarak onlardan yarar sağlanma amacında olunduğu ve bu yönü ile İskit savaşçılarından
yararlanılarak hoplit savaşçılarının bozkır savaşçılığı yönünde beceri kazanması istenmiş
olduğu varsayılabilmektedir. İskit savaşçılarının Greklere askeri becerini ve askeri
teknolojisini tanıtıp öğrettiğini içeren bazı vazo betimlemeleri de bulunmakta; kırmızı vazo
üzerine betimlenen iki İskit savaşçısı arasında görülen bir Grek giyinimli kişinin
üzerindekileri çıkararak bozkır tipi ekipmanları donanmaya hazırlandığı gözlemlenmektedir.

Şekil 5. MÖ IV. yüzyıla tarihlenen ve Atina’da bulunan diz çökmüş İskit savaşçısı
heykeli (Braund, 2007: 57)
2.2. Düşünsel Nedenler
Antik kaynaklarda yer alan anlatılara göre İskit soyluları başta olmak üzere İskitya’dan Grek
kentlerine bazı göçler yaşanmıştır. Bu göçlerin genel olarak Grek kültürü ve yaşam biçimine
olan ilgiden dolayı gerçekleşmiş olduğu sonuçlarına ulaşılmaktadır. Konu ile ilgili Lucian şu
bilgileri vermektedir:
“Atina’ya İskitya’dan ilk gelen kişi Anacharsis değildir. Ondan önce gelen; bilge bir adam
olan, güzelliği seven ve en iyi biçimde yaşamayı isteyen Toxaris idi. Toxaris; İskitya’da
herhangi bir soylu aile üyesi olmayıp, iki öküzü ve arabası bulunduğu anlamına gelen “sekiz
ayak” adı verilen ve sıradan bir ailenin üyesiydi. Toxaris asla İskitya’ya geri dönmedi,
Atina’da öldü, öldükten sonra Atina’da “Yabancı Fizikçi” adı ile bir kahraman olarak
hatırlandı.” (Lucian, Scyth. I).
Diogenes Laertius ise Anacharsis hakkında şu bilgileri aktarmaktadır:
“İskityalı Anacharsis; Gnorus’un oğlu, İskit kralı olan Cadudias’ın kardeşiydi. Onun annesi
Grek olmakla birlikte Anacharsis iki ayrı dili de konuşabilmekteydi. O Grek ve İskit
kurumları, yaşamın basitliği ve askeri konularla ilgili 800 satırlık bir şiir yazmıştır.”
(Diogenes Laertius, I: CI).
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“Toxaris’in kahraman unvanını alması, kahramanlar arasında kaydolmasına neden olan
olaylar ve Asklepios’un oğullarından biri olarak ünlenmesi; anlatılmaya değerdir. …Büyük
veba zamanında Toxaris, Areopagite’li Archetiles’in karısının yanında durdu ve Atinalılara,
sokaklara bolca şarap serpiştirilirse vebanın pençesinden kurtulacaklarını söylemesini istedi.
Atinalılara, onlara söylediklerini fark ettiler ve ellerindeki şarapları sık sık serpiştirdiler ve
veba durdu.” (Lucian, Scyth. I-III).
İskitya’dan Atina’ya göç ettiği anlaşılan Toxaris ve Anacharsis; Grekler arasına yerleştiğinde
herhangi bir dışlama ya da benzeri bir olumsuz tepki ile karşılaşmamış oldukları
anlaşılmaktadır. İskit kral ailesi üyelerinden olduğu anlaşılan Anacharsis ile sıradan bir İskit
aile üyesi olup herhangi bir soyluluğu bulunmayan Toxaris; Atina’da aynı biçimde
karşılanmış olup aralarında herhangi bir fark gözetmeden eşit vatandaşlar olarak değer
görmüşlerdir. Bu durumda İskitya’daki soyluluk durumunun, Atina’da herhangi bir geçerliliği
olmadığı ya da Toxaris’in bilgi ve becerileri ile İskit soylusu olan Anacharsis ile arasında
bulunan sosyal statü farkını kapatmış olabileceği düşünceleri oluşmaktadır. Toxaris; Atina
halkı için önemli işler gerçekleştirmiş, Atina halkının gözünde büyük değer kazanmış ve bu
yönleri gereğince İskit soylusu olan Anacharsis ile aynı sosyal statüye yükselmiş bir kişilik
olduğu varsayılabilmektedir.
“Kahraman Toxaris; özel bir bilgi birikimine sahip olmuş ve halka sağlık yönünde vermiş
olduğu bilgiler ile tıpçı olarak ünlenmişti. Onun hazırlamış olduğu ilaçlarla halka sağladığı
faydalardan dolayı, öldüğünde mezarına beyaz bir at kurban sunuldu. Mezarının olduğu yere
oyularak yapılmış olan İskit figürlerini içeren bir sütun yazıt dikildi. Sütun üzerinde İskit
figürünün sol elinde gergin bir yay vardı. Sağında ise kitap gibi bir şey vardı. Sütunun zaman
içinde aşınmış olmasına rağmen şimdi bile kitap ve yay olmak üzere yarısından fazlasını
görebilirsiniz. Ancak figürün yüz bölümü aşınmış ve görülemez. …Bunlar aslında şaşırtıcı
değildir. Çünkü o kahraman; ateşli birçok hastayı iyileştirmiş ve zamanında bütün kenti
kurtarmıştır” (Lucian, Scyth. II).
İskit kurgan buluntuları incelendiğinde, ölen kişi ile birlikte yanında atlarında kurban edilmesi
geleneğinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Önemli bir İskit geleneği olan bu ritüelin temelinde,
kurban edilen atların ölen kişinin diğer dünyada ona eşlik edeceği inancı yatmaktaydı.
Yaşamının sonuna kadar Atina’da kaldığı bilinen Toxaris’in ölümünün ardından mezar
alanında at kurban edilmesi durumu ise Toxaris’in bütünü ile Grekleşip, İskit benliğinden
kopmamış olduğu ve ulusal geleneklerinden bazılarını Atina’da yaşatmaya devam ettiği
düşüncelerini oluşturmaktadır. Ortaya koymuş olduğu bilgi ve becerileri ile Atina halkının
saygısını kazanmış olan Toxaris’in kendi gelenekleri ve inançlarına da Grekler tarafından
saygı duyularak, İskit geleneklerine göre gömülmüş olduğu varsayılabilmektedir.
Lucian’ın verdiği bilgilere göre İskit coğrafyasından Grek kentlerine olan göç hareketini
başlatan kişi Toxaris olup; Grek halkının onu benimsemesi ve bilgin olarak görmesi durumları
ile birlikte bozkır halklarının Grek halkları arasında sadece askeri etkiler bırakmayıp, bunun
yanında bilimsel ve düşünsel alanda da bazı etkilere neden oldukları sonuçlarına
ulaşılmaktadır. Toxaris’in Atina halkı arasında oluşturmuş olduğu olumlu izlenimin,
sonrasında Anacharsis’in ve diğer İskit savaşçılarının da Atina halkı tarafından kabul
edilmesine ortam hazırladığı varsayılabilmektedir. Toxaris dönemine kadar bozkır halkları ile
yeterli bilgileri olmayan ve Grek – Karadeniz ticaretinin erken dönemlerine denk gelen bu
dönemde Toxaris; Atina’da gerçekleştirmiş olduğu başarılar ve halkın gözünde kahramanlığa
yükselmiş olması ile bozkır halklarının Atina vatandaşları arasında tanınmasına öncülük etmiş
bir kişi olduğu sonuçlarına ulaşılmaktadır.
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Toxaris: “Ben evimden uzaklaşıp Atina’ya gittim çünkü Grek kültürüne yönelik bazı ilgilerim
bulunmaktaydı. Karadeniz’deki Amastrias’a ulaştım. Bu kent; Carambis’ten uzakta olmayan
ve İskitya’dan farklı yerlere açılmak için başvurulacak bir liman içerir.” (Lucian, Tox. LVII)
Lucian’a göre Toxaris’in kendi söylemine bakıldığında, onun herhangi bir zorlama olmadan,
sadece kendi merak ve ilgilerini doyurmak amacı ile İskitya’dan ayrılıp Atina’ya gelmiş
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda; İskitler arasında bu dönemde Grek kültürüne olan ilgi
durumu, yazılı kaynaklar aracılığı ile ortaya koyulabilirken, bu döneme tarihlenen İskit
arkeolojik kaynakları araclılığı ile de doğrulanabilmektedir.
Var olan yazılı kaynaklar aracılığı ile Toxaris’in tam olarak hangi tarihler arasında Atina’da
bulunduğu ve ne zaman öldüğü hakkında kesin bilgilere ulaşabilmek güçtür. Ancak Lucian’ın
verdiği bilgilere göre Anacharsis’in Atina’ya gelmesi olayı; Solon zamanına7 denk
gelmektedir. Anacharsis’in Atina’ya gelmesi zamanının Toxaris’in yaşamının geç dönemleri
ile örtüştüğü olası görülmektedir8. Anacharsis’ten önce İskitya’dan Atina’ya gelmiş olan
Toxaris’in MÖ VII. yüzyıl ile MÖ VI. yüzyıllar arasında Atina’da bulunduğu çıkarımlarının
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Toxaris’in mezar alanının ve üzerinde bulunan yazıtın MS
II. yüzyılda yaşamış olan Lucian zamanına kadar korunmuş olması durumu; Toxaris’in Grek
toplumu arasında gerçekleştirmiş olduğu etkiyi ve ona duyulan saygıyı doğrulamaktadır.
Lucian zamanına kadar geçtiği düşünülen en az 800 yıllık süreç içinde Toxaris’in mezar alanı
ve yazıtı herhangi bir büyük hasara uğramadan korunmuş ve onun yabancı bir halktan gelmiş
olması durumu; Grek toplumunun onu kısa süre içinde unutmasına etki etmemiştir.
Antik kaynaklara göre Toxaris’ten sonra Atina’ya gelen ikinci İskit olduğu anlaşılan
Anacharsis’in, İskit soylularından biri olduğu bilinmektedir9. Anacharsis hakkında Herodotos
ve Lucian’da ayrıntılı bilgiler yer almaktadır:
“Solon’un bilgeliğine hayranlıkla bakan Anacharsis, bir an için yanından ayrılmak
istemiyordu. Toxaris’in ona söz verdiği gibi Solon, her şeyi çabucak öğretti. Herkes
tarafından tanındı ve onun aracılığı ile saygı kazandı. …Tek başına bir barbar olan
Anacharsis, Atina vatandaşı olduktan sonra efsaneler arasına girmiştir.” (Lucian, Scyth.
VIII-IX).
Anacharsis hakkında Lucian’ın verdiği bilgiler ile birlikte onun Grek yaşam biçimini ve
kültürünü öğrenip Atina vatandaşı özelliği kazanabilmesinde Toxaris’in çok büyük etkisinin
bulunduğu düşünülmektedir. Anacharsis’in İskitya’dan gelmesi, Solon ile tanışması ve
sonunda Atina vatandaşı olması durumlarının gerçekleşmesinde Toxaris’in aracılık etmiş
olduğu düşünceleri doğmaktadır. Atina’da kahramanlık unvanı alan ve onun için oldukça
gösterişli bir mezar alanının oluşturulduğu bilinen Toxaris’in Atina halkı ile Anacharsis’in
tanışması ve burada Anacharsis’in buradaki yaşam biçimine uyum sağlaması sürecinde
Toxaris’in etkin rol oynamış olabileceği varsayımları oluşturulabilmektedir.
“Anacharsis Atina’ya geldi, Solon’un kapısını çaldı, kendisinin gelen bir yabancı olduğunu ve
onunla dostluk etmek istediğini söyledi. …Solon onun hazır zekasına hayran olarak
Anacharsis’in nezaketle karşıladı ve bir süre yanında tuttu. Bu, zaten halkla ilişkilerle meşgul
olduğu ve yasalarını derlediği zamandı.” (Plutarch, Sol. IV: V/ I).

7

“Eğitimci Solon, Anacharsis’i herkesle arkadaş etmişti ve ona asil bir Grek olmanın gereklerini öğretmişti.”
(Lucian, Scyth. VIII).
8
“Anacharsis, Solon’un bilginliğini beğendiği için buradan ayrılmaya isteği yoktu. Toxaris ise onun kısa sürede
her şeyi öğreneceğine söz veriyordu” (Lucian, Scyth. VIII).
9
“Anakharsis; İskit Kralı İdanthyrsos'un amcası ve Spargapeites'in oğlu Lykos, onun oğlu Gnuros'un oğluydu.”
(Herodotos, IV: LXXVI).
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Anacharsis’in Atina’dan İskitya’ya geri dönüşü sırasında onun Grek dini ve yaşam biçimine
yönelik önemli oranda etkilenmiş olduğu ve bu durumun İskit halkı tarafından oldukça
olumsuz karşılanmış olduğu durumları, antik kaynaklarda şu biçimde yer almaktadır:
“Yabani hayvanlardan biraz daha iyi durumda olan ve insanları öldürmekten zevk duyan
İskitler bile kendi ulusal geleneklerini korumak için çaba gösterirler. Bilginliği ile Grek
toplumunun saygısını kazanmış olan Anacharsis de geri dönüşünde kendi halkı tarafından
öldürülmüştü, çünkü kendine bazı Grek alışkanlıkları edinmişti.” (Josephus, II: CCLXX).
“İşte bir halk ki, yabancı geleneklerden hangisi olursa olsun, ama özellikle Grek
geleneklerinden ödleri kopar. Anakharsis ve daha sonra Skyles örneklerinden bunu ortaya
koymuşlardır. Anakharsis birçok ülke gezmiş, engin bir kültür edinmişti. Baba ocağına
dönerken Hellespontos'u geçtiği sırada Kyzikos'a yanaştı; o gün Kyzikoslular, Tanrıların
Anası onuruna bayram yapıyorlardı. O da pek gösterişli bir biçimde kutlanan bu bayramın
ortasına düşmüştü. Anarkharsis de adak adadı, yurduna sağ salim dönerse Ana'ya Kyzikos
usulünce bir kurban kesecek ve gece şenliği yapacaktı. Skythia'ya vardığında Ağaçlık
Bölge'ye gitti, burası Akhilleus'un At Meydanı'na yakındır ve her çeşitten ağaçlarla kaplıdır;
bu ormanların ortasında, tanrıça için yapılagelen bütün törenleri yerine getirdi; boynuna bir
trampete ve tanrıçanın imgelerini asmıştı. Ama yurttaşlarından birisi gördü bu yaptıklarını,
koşup kral Saulios'a haber verdi; kral kalktı, oraya gitti ve Anakharsis'i dinin gereklerini
yerine getirirken yakaladı. Bir ok atıp öldürdü. Bugün Anakharsis'i sorarsanız, Skyth'ler
böyle bir adam tanımadıklarını söylerler. Çünkü o yurdunu bırakıp gitmiş ve gittiği yerden
garip gelenekler getirmiştir.” (Herodotos, IV: LXXVI).
Antik kaynaklar detaylı olarak incelenip karşılaştırıldığında; Anacharsis’in Atina’ya gelmiş
olduğu dönem, Solon’un düzenlemeleri ile birlikte Grek toplumunda büyük sosyal
değişimlerin başladığı ve Grek kentlerinde köle kesiminin durumunun farklı bir boyut kazanıp
Grek olmayan halkların köle olabilmesi kurallarının getirilmesi dönemi ile örtüşmektedir. Bu
durumda Atina’da yeni bulunan Anacharsis; Grekler tarafından herhangi bir köle gibi
karşılanmamış, bilgi ve becerileri ile kendini onlara ispatlamış olup hem Solon, hem de Grek
halkı tarafından büyük övgü ve saygı kazanmayı başarmıştır. Bunun yanında Anacharsis’in
kısa sürede Atina halkı ve Solon tarafından kabul edilmesi ve Atina’nın yerlisi gibi tepki
görmesi durumu, onun İskit kral ailesinden olmasından kaynaklanabileceği ve Anacharsis
aracılığı ile İskit – Grek siyasal ve ekonomik ilişkilerini geliştirme çabası içinde bulunulmuş
olduğu da varsayılabilmektedir. Anacharsis’in Grek düşünce yapısından etkilenmesi başta
olmak üzere Grek yaşam biçimini benimseyip, bozkır yaşam biçiminden uzaklaşması durumu;
İskitler tarafından hoş karşılanmamıştır.
Anacharsis’in Lidya Kralı Kroisos’a yazmış olduğu mektuba göre onun İskitya’ya dönüş
yolunda Sardis kentine gelip Kroisos ile görüşmek istediği bilinmekte ve İskitler tarafından
onun öldürülmesinden kısa bir süre önce Kroisos ile görüşmüş olabileceği düşünülmektedir.
Diogenes Laertius bu konu ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır:
“Anacharsis’ten Kroisos’a”
“Greklerin ülkesine tavırlarını ve arayışlarını öğrenmek için geldim, ey Lidya kralı. Altın
arayışında bile değilim ama İskitya’a daha iyi bir adam olarak dönmekten memnunum. Sonuç
olarak, sizinle tanışmak için büyü bir istek duyduğum için Sardis’teyim.” (Diogenes Laertius,
I: CV-CVII).
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“Anacharsis: Sizi temin ederim Solon, ülkenize fırtınalı Karadeniz’in geniş bir kara parçası
olan İskitya’dan gelirken hiçbir şeye sahip değildim. Grek kanunlarını öğrenmek,
kurumlarınızı gözlemlemek ve en iyi yönetim biçimini kendim tanımak için geldim. Özellikle
tüm Atinalılar arasında arkadaşım ve ev sahibim olarak sizi seçtim, itibarınıza saygı
duymaktayım. Çünkü bir kanun koyucu, mükemmel kurumları ortaya çıkaran kişi, avantajlı
sistemlerin önderi ve politika güncelleyicisisin. Öyleyse bana öğretme ve benden bir öğrenci
çıkarma yolunda hızlı davran. Benim açımdan; konuşmaya tahammül edebildiğiniz sürece
memnuniyetle yanınızda yemeden ve içmeden oturur, hükümeti ve yasaları anlatırken sizi
hevesle dinlerim. (Lucian, Anac. XIV).
Anacharsis’in Atina’ya gelmesinde; İskit toplumuna göre oldukça farklı bir devlet ve yönetim
yapısına sahip olan Grek topplumuna ait kurumları gözlemlemek, önemli devlet adamlarından
Grek devlet yönetimi ile ilgili bilgi almak ve bu öğrenmiş olduğu yeni bilgileri İskit yönetim
yapısı ile karşılaştırmak konuları temel neden olarak bulunmaktadır. İskitya’ya dönüşünden
kısa bir süre sonra öldürüldüğü bilinen Anacharsis’in olası amaçları arasında Grek devlet
yapısını ve özellikle Atina’da uygulanmakta olan demokrasiyi İskitya’ya taşımak ve burada
uygulamak olduğu düşünülebilmektedir. Herodotos’un anlatımlarına göre farklı kültür
unsurlarının kendi toplumu içinde yaşatılması görüşüne oldukça olumsuz yaklaşan İskitler’in
Anacharsis’i öldürmüş olmasında onun Grek dini ve yaşam biçiminin temellerini benimsemiş
olması somut bir biçimde belirtilirken, İskit devlet ve yönetim yapısında da bazı değişimlerin
gerçekleşmesi gerektiğine yönelik görüşlerini dile getirmiş bulunduğu ve bu nedenle
öldürülmüş olduğu da varsayılabilmektedir.
3. SONUÇ
Bozkır toplumları, çağdaşı olan toplumlara göre üstün savaş teknolojisi ve savaşçılık bilgi becerisine sahip olmuşlar ve böylece yerleşik toplumlar karşısında sosyal ve siyasal üstünlük
elde edebilmişlerdir. Bozkır toplumlarının yaşam biçimleri olan konar-göçer hayvancılık,
onların bu yaşam biçimine bağlı olarak dolaylı yönden at üzerinde sürekli askeri antrenmanlar
gerçekleştirmesine yol açmış ve böylece onların sağlam bir altyapıya sahip askeri
geleneklerinin oluşması sonuçları ortaya çıkmıştır.
Yerleşik – denizci toplumlardan olan Grekler; genel olarak hareket potansiyeli sınırlı olan ve
düşman birlikleri ile yakın mesafeden savaşabilen yaya birliklerine bağlı olan bir ordu
yapısına sahipken, bozkır toplumları ise hareket ve hız temelli atlı okçu birlikleri temelli bir
ordu yapısına sahiptir. MÖ VI. yüzyılda, Peisistratos döneminde Atina’ya paralı asker olarak
getirilen İskit savaşçıları aracılığı ile farklı anlayışlardaki iki ordu yapısı bir araya getirilerek
başarılı sonuçlar elde edilmiş ve buna bağlı olarak da İskit savaşçıları Atina halkı tarafından
kahramanlaştırılmıştır.
Atina’ya MÖ VI. yüzyıldan başlayarak çeşitli görevler üstlenerek yerleşmeye başlayan bozkır
halkları; burada gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerle birlikte antik dönemde Grek halkının
gözünde olumlu bir bozkır halkı imajı oluşturmuş olduğu ve buna bağlı olarak her iki toplum
bireylerinin karşılıklı birbirine göstermiş olduğu sosyal değerin olumlu biçimde etkilenmiş
olduğu anlaşılmaktadır.
Toplumların bazı alanlarda diğer toplumlara göre büyük üstünlüğünün kabul edilmesi; o
topluma karşı duyulan saygının ve toplum üyelerinin sosyal statüsünün de üstün bir konumda
değer görmesi sonuçlarını doğurmuştur. Atina’daki bozkır halklarının sosyal statüsünün üstün
bir konumda değer görmesi de bozkır halklarının kendi dönemlerinde gelişmiş askeri bilgi ve
becerilerine bağlı olarak açıklanabilmektedir. Grekler; bozkır halklarının savaşçı
özelliklerinin çok gelişmiş olması nedeni ile onlara saygı, sevgi duymuş ve bu durum zamanla
Grekler arasında özenti haline gelmiştir. Grekler tarafından bozkır savaşçılığına duyulan
saygı, sevgi ve özenti durumu; bozkır halklarından Atina’ya askeri amaçla gelmemiş olan
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sivil kişilerin de sosyal statüsün yüksek değer görmesine etki etmiş olduğu sonuçlarına
ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Toxaris ve Anacharsis örneğinde görüldüğü üzere; bu kişilerin
Atina’da yüksek bir sosyal statüsünün bulunması, onların bağlı bulunduğu toplumun kendi
dönemlerindeki en gelişmiş askeri güce sahip olması ile açıklanabilmektedir. Ancak bu
kişilerin kendi yetenekleri ve Atina’daki olumlu etkinlikleri ile mevcut sosyal statülerinin
üstüne ekleyerek kahramanlık derecesine yükselmiş olduğu görülmektedir. Dolayısı ile
herhangi bir toplumun kültürel ögelerinden çok gelişmiş olanlarının o toplumun bireylerinin
sosyal statüsünün yükselmesinde doğrudan etki etmiş olduğu anlaşılmaktadır.
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diqqət mərkəzində olur. Fond fəaliyyət göstərdiyi 17 il müddətində gənclərin təhsili,
sağlamlığının qorunması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, eyni ideya ətrafında birləşməsi
sahəsində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirmişdir.
H.Əliyevin zəngin mənəvi irsini, onun azərbaycançılıq ideallarını gənclərə aşılamaq, müstəqil
ölkəmizin daha da çiçəklənməsində yaxından iştirak etmək, insanlara daim kömək etmək,
xeyirxah işlər sərgiləmək Fondun fəaliyyətinin başlıca qayəsini təşkil edir.
Fondun təşəbbüsü ilə “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”, “Təhsilə dəstək”, “Uşaq evləri
və internat məktəblərinin inkişafı”, “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı” və digər
proqramlar reallaşdırılır.
Fond Qarabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi ilə bukletlər toplusu nəşr
etdirib. Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılması, beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətini bu məsələyə cəlb etmək, əsl həqiqəti dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə
Fondun qətiyyətli, ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti vətənpərvərliyin bariz nümunəsidir.
Heydər Əliyev Fondunun vətənpərvərlik istiqamətində gördüyü işlərdən biri də, milli-mənəvi
dəyərlərimizi dünya miqyasında tərənnüm və təbliğ etməsidir.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə reallaşdırılan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
kompaniyası sayəsində Xocalı faciəsinin soyqırım olması faktı dünyanın bir çox ölkələrində
və beynəlxalq təşkilatlarda təstiqini tapmışdır.
Fondun təşəbbüsü rahat yaşam şəraitinin yaradılmasını nəzərdə tutan “Abad həyət” layihəsi
də vətənpərvərliyin bariz nümunələrindəndir.
Heydər Əliyev Fondunun vətənpərvərliyə bariz nümunə ola biləcək layihələrindən biri də
“Biz birlikdə güclüyük” aksiyasıdır. Aksiyanın başlıca məqsədi karantin rejmi dövründə
aztəminatlı ailələrə sosial yardım göstərmək istəyən şəxsləri bir araya gətirməkdir.
Son aylar ölkəmiz torpaqlarımızın azad olunması sevincini yaşayır. Şanlı ordumuzun hər bir
üzvü təqdirə və qayğıya layiqdir. Fondu əsl vətənpərvərlik nümayiş etdirərək döyüşlərdə
şəhid olan hərbiçilərin ailələri ilə görüşür, onlara maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəmir.
İnanırıq ki, Fond Qarabağın çiçəklənməsinə də ən gözəl töhvələrini verəcək.
Açar sözlər: Heydər Əliyev Fondu, vətənpərvərlik, Azərbaycançılıq, milli və mənəvi
dəyərlər, tərbiyə

THE ROLE OF THE HEYDAR ALIYEV FOUNDATION IN THE EDUCATION

www.istanbulkongresi.org

698

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

OF PATRIOTISM
ABSTRACT
The Heydar Aliyev Foundation, established in 2004, has always focused on patriotic
education. During its 17 years of operation, the Foundation has taken important measures in
the field of education, health protection, effective organization of leisure time, uniting around
the same idea.
The main goal of the Foundation's activity is to inculcate the rich spiritual heritage of Heydar
Aliyev, his ideals of Azerbaijanism in young people, to take an active part in the further
prosperity of our independent country, to always help people, to show good deeds.
At the initiative of the Foundation, "New School for a Renewing Azerbaijan", "Support to
Education", "Development of orphanages and boarding schools", "Development of preschool
education institutions" and other programs are being implemented.
The Foundation has published a collection of booklets to inform the world community about
the realities of Karabakh. The resolute, consistent and purposeful activity of the Foundation in
order to convey the realities of Karabakh to the world community, to draw the attention of the
international community to this issue, to convey the real truth to the world is a clear example
of patriotism.
One of the patriotic activities of the Heydar Aliyev Foundation is to glorify and promote our
national and spiritual values worldwide.
"Justice for Khojaly!" Initiated by the Heydar Aliyev Foundation. Thanks to the international
campaign, the fact that the Khojaly tragedy was a genocide has been confirmed in many
countries and international organizations.
The “Well-maintained yard” project, initiated by the Foundation and aimed at creating
comfortable living conditions, is also a clear example of patriotism.
One of the projects of the Heydar Aliyev Foundation, which can be a clear example of
patriotism, is the "We are strong together" campaign. The main purpose of the campaign is to
bring together people who want to provide social assistance to low-income families during the
quarantine regime.
In recent months, our country is experiencing the joy of the liberation of our lands. Every
member of our glorious army deserves praise and care. Demonstrating true patriotism, the
Foundation meets with the families of servicemen killed in battles and provides them with
material and moral support. We believe that the Foundation will make the best contribution to
the prosperity of Karabakh.
Key words: Heydar Aliyev Foundation, patriotism, Azerbaijanism, national and moral
values, education.
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Vətənpərvərliyin tarixi kökləri çox qədim zamanlardan yaranmış, möhkəmlənmişdir. Hər bir
kəs öz sevgisi, məhəbbəti, qayğısı, varlığıyla vətənini öz daxilində yaşadır. Vətənpərvərlik –
şəxsi maraqları üçün deyil, eli-obası, “Mən üçün deyil”, “Bizlər üçün”, “Xalq üçün
yaşamaqdır. Əsl vətənpərvər hansı peşənin sahibi olmasından asılı olmayaraq xalqının tarixi
keçmişinə bağlı, hər şəraitdə onun təəssübünü çəkməyə hazır olan şəxsdir.
Gənc nəslin milli köklərimizə bağlılıq, vətənpərvərlik, dövlətçiliyə sədaqət ruhunda tərbiyə
edilməsi peşəsindən asılı olmayaraq hər kəsin qarşısında duran ən başlıca vəzifələrdəndir.
Vətənpərvərlik tərbiyəsinə nə zaman başlanılmalıdır? Bu suala bir mənalı olaraq demək
lazımdır ki, uşaq dünyaya göz açdığı ilk gündən. Uşaq ilk gündən müsbət keyfiyyətlərə
yiyələnməklə yanaşı, vətənə, dövlətə, milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiqlik hissilə də
tərbiyələnməlidir. Dahi rus pedaqoqu K.D.Uşinskinin sözləri ilə desək: “Uşaqlara tərbiyə
vətən məhəbbətindən başlamalıdır. Mənsub olduğu vətəni, xalqı, onun dilini sevdirmək
tərbiyənin başlanğıcıdır.”
Vətən uğrunda canından keçmək, şəhid olmaq vənpərvərliyin ən ali zirvəsidir, bütün
zirvələrdən uca duran ilahi bir zirvə, həm də o, adi gözlə yox, yalnız mənəvi gözlə görülə
biləcək bir zirvədir.
Vətən təəssübkeşliyi, vətənpərvərlik milli qürur və milli ləyaqət hissilə birlikdə digər bir
anlayışın azərbaycançılığın əsasını təşkil edir. Ulu öndərin sözləri ilə desək “Milli
vətənpərvərlik prinsipi gərək körpəlikdən başlayaraq hər bir vətəndaşın həyat prinsipi, həyat
qanunu, həyat nizamnaməsi olsun.”
H.Əliyev vətənpərvərliyi, vətəndaşlıq hissini xalqın, vətənin taleyinin tərkib hissəsi hesab
edirdi. Vətənin qorunması və müdafiəsinin təşkili həmin ölkədə yaşayan insanların birliyindən
çox asılıdır. Vətənpərvər insan amilinin özülündə yaşadığı və çörək pulu qazandığı,
əcdadlarının məzarı olan, övladlarının isə əsrlər boyu yaşayacağı torpağı müdafiə qayğısı
dayanır.
Hər bir ölkənin gələcəyi onun yetişən nəslinin düşüncə tərzindən, intellektual səviyyəsindən,
milli ruhundan qaynaqlanır. Vətənpərvərlik insanı səçiyyələndirən ən mühüm keyfiyyətlərdən
olduğundan onun gənc nəsilə aşılanması, uşaq, yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə olunması həmişə təlim-tərbiyə işinin ən ümdə vəzifələrindən olub.
Müstəqiliyin əldə edilməsində olduğu kimi, onun qorunub saxlanılmasında da gənclərin rolu
danılmazdır. Onlar həm də xalqın əsrlər boyu formalaşdırdığı ənənələri, milli-mənəvi
dəyərlərimizi yaşadır və gələcək nəsillərə ötürür.
Ulu öndərin adını daşıyan Fondun fəaliyyətində də gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin
düzgün təşkili, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması, yetişən nəslə vətəndaşlıq
hisslərinin aşılanması diqqət mərkəzindədir. Belə ki, Fondun fəaliyyət göstərdiyi 17 il
müddətdə onun qayğısı ilə yeniyetmə və gənclərin təhsili, sağlamlığının qorunması, asudə
vaxtlarının səmərəli təşkili, eyni ideya ətrafında birləşməsi sahəsində əhəmiyyətli tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Qədim tarixi abidələrimizin, yurd və yaşayış yerlərinin bərpa olunması,
gənclərin ölkəmizin görməli yerləri ilə tanışlığının təşkili də onlarda yurda, vətənə məhəbbət
hissi formalaşdırır. Fond gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin təşkili ilə bağlı müxtəlif
layihələr reallaşdırır.
H.Əliyevin zəngin mənəvi irsini, onun azərbaycançılıq ideallarını gənclərə aşılamaq, müstəqil
ölkəmizin daha da çiçəklənməsində yaxından iştirak etmək, insanlara daim kömək etmək,
xeyirxah işlər sərgiləmək Fondun fəaliyyətinin başlıca qayəsini təşkil edir.
Bu gün yetişən nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi dövrümüzün aktual problemlərindən biridir.
Belə ki, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi işinin istiqamətlərindən birini
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məktəbəqədər və ümumtəhsil müəssisələrindəki yüksək səviyyəli təlim-tərbiyə işləri təşkil
edir. Ümumtəhsil məktəblərində vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin reallaşdırılması üçün geniş
imkanlar var. Tədris ocaqlarında keçilən ədəbiyyat, tarix və gənclərin cağırışaqədərki hazırlıq
fənləri şagirdləri lazımı biliklərlə təmin etdiyi kimi, onlarda milli-mənlik şüurunun
formalaşmasına ,vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına böyük təsir göstərir.
Qeyd edildiyi kimi uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin aşılanmasına körpəlik çağından
başlamaq lazımdır. Məktəbəqər təhsil müəssislərində uşaqlara ailəsinə, yaxınlarına, doğma
ocağına, ölkəsinin tarixinə və mədəniyyətinə, vətənin flora və faunasına sevgi hissi aşılanır.
Onu da bilmək lazımdır ki, hər bir körpə hisslərinin, duyğularının köməyi ilə ətrafda cərəyan
edənləri qəbul edir. Ona görə də gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinə kəndini, şəhərini,
ölkəsini sevmək hissi ilə başlanılır. Yalnız bundan sonra onlarda ölkəsinə, vətəninə sevgi hissi
yaranır. Bu hisslər uşaqlarda sistematik, çox uzun müddətli və məqsədyönlü təsirin
nəticəsində yaranır. Bu hisslər uşaqlara ailədə, məşğələlərdə, tədbirlərdə və oyunlarda
aşılanır.
Vətənpərvərlikdən söz düşəndə şagirdlərdə vətənə, xalqa məhəbbət, sevgi aşılamaq şəxsi
xoşbəxtliyini və səadətini onun xeyrinə qurban verməyə hazır olmaq kimi öyrədilir. Xalqına,
vətəninə, tarixinə və adət-ənənələrinə sonsuz məhəbbət duymaq, hər an vətənin müdafiəsinə
hazır olmaq gənc nəslin yüksək mənəvi dəyərləri hesab olunur. “Vətənpərvərlik” deməklə,
heç vaxt vətənpərvər nəsil yetişdirmək olmaz. Vətənpərvər olmaq o demək deyildir ki, tək
silah götürüb döyüşməlisən. Bunun üçün hər bir şəxs işindən, yaşından, intelektual
səviyyəsindən, hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq öz fəaliyyəti ilə vətənə olan sevgi
və məhəbbətini ifadə etməlidir.
Son illərdə keçirilən “Ölkəmizi tanıyaq” marifləndirici tur-aksiya vətənpərvərlik tərbiyəsinin
bariz nümunəsidir. Ona görə ki, ölkəmiz haqqında müxtəlif mədəni və maarifləndirici
tədbirlər işğal zamanı xarabalığa çevrilən torpaqlarımız, o cümlədən aprel döyüşlərində və bu
günlərdə şəhid olmuş qəhrəmanlarla bağlı anım tədbirlərinin keçirilməsi şagirdlərin
vətənpərvərlik tərbiyəsində xüsusi rola malikdir. Şagirdlərə işğal olunmuş torpaqlarımız,
sərhədlərimiz, şəhidlərimiz haqqında verilən geniş məlumatlar, müharibə veteranları ilə
görüşləri, ölkəmizdə yerləşən hərbi hissələrə, muzeylərə səfərləri onların vətənpərvərlik
haqqında görüş dairələrini genişləndirir.
Məlum olduğu kimi, vətən təəssüfkeşliyi, vətənçilik əxlaqı, vətənpərvərlik milli qürur və milli
ləyaqət hissi ilə vəhdətdə azərbaycançılığın özəyini təşkil edir.
Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ideyasının təbliğində ölkənın birinci xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın
fəaliyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin təbliğinə böyük bir hədiyyədir. Ölkəmizin
zəngin mədəni irsini beynəlxalq səviyyədə layiqincə sərgilənməsi nəticə etibarilə ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsinə xidmət edir. Azərbaycanın maddi və qeyri- maddi
mədəni abidələri artıq YUNESKO-nun dünya irsi siyahısına salınmışdır.
“Bizim ən böyük sərvətimiz bizim mədəni irsimizdir. Bizim ədəbiyyatımız, poeziyamız,
musiqimiz, təkrarsız, nadir xalçaçılıq məktəbimiz, təsviri sənətimiz, memarlıq abidələrimizdir. Bu mədəni irs bizi millət kimi bütün dünyada tanıtdırır. Bu gün bu mədəniyyəti
qorumaq, saxlamaq, təbliğ etmək hər birimizin mənəvi borcudur”- deyən Heydər Əliyev
Fondunun prezidentinin bu nəsihətamiz sözləri hər bir ləyaqətli soydaşımızın vətənpərvərlik
hislərinin əsasını təskil edir.
2004-cü il may ayının 10-da ulu öndərin doğum günündə “Heydər Əliyev Fondu”nun
təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.
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Heydər Əliyev Fondu yarandığı gündən qarşısına qoyduğu məqsədi şərəflə reallaşdırır,
reallaşdırdığı bütün proqram və layihələrin mərkəzində vətənə sədaqət, vətənə məhəbbət,
vətən təəssübkeşliyi nümayiş etdirir.
Ölkəmizin dünya standartlarına cavab verən təhsil sisteminin qurulması, yetişən nəslin yüksək
təhsil imkanlarına malik təhsil ocaqlarında oxumaları ulu öndərin ideyalarının tərkib hissəsi
idi. Bu gün ölkəmizin demək olar ki, bütün bölgələrində təhsil müəssisələri əsaslı şəkildə
bərpa edilir və ya yeniləri tikilir. Məktəblərin tikilməsində Heydər Əliyev Fondu da yaxından
iştirak edir. Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın və vitse prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”, “Təhsilə dəstək”, “Uşaq evləri və
internat məktəblərinin inkişafı”, “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı” və digər
proqramlar çərçivəsində ölkəmizdə, həmçinin onun hüdüdlarından kənarda təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, vətənpərvər yurddaşların yetişdirilməsi üçün görülən işlərə nəzər
yetirək.
2005-ci ildən icrasına başlanılan “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı
çərçivəsində 100 mindən artıq şagirdin təhsil aldığı 500-ə dək məktəb binası yenidən tikilib və
ya təmir olunaraq yararlı halda şagirdlərin ixtiyarına verilmişdir. Bu məktəblərin demək olar
ki, hər birində müasir lobaratoriyalr, kitabxanalar, yeməkxanalar, ən son avadanlıqlarla təchiz
edilmiş kompyuter otaqları, emalatxanalar, idman zalları ,geniş meydançalar yaradılıb.
Məktəblərin tikintisinin başlıca məqsədlərindən biri gələcək cəmiyyətin qurucuları olan bu
günki şagirdlərin keyfiyyətli təhsil almalarına şərait yaratmaqdır. Gənc nəslin sağlam, savadlı,
yüksək vətənpərvərlik ruhuna malik olması dövlət üçün önəmlidir. Cəmiyyətin aparıcı
təbəqəsi gənc nəsildirsə, deməli, inkişaf və inteqrasiya məhz onlarla yanaşı addımlayır. Öz
gələcəyini düşünən hər bir cəmiyyət yetişən nəslə xüsusi qayğı göstərir.
Ulu öndərimizin qeyd etdiyi kimi “Bizim bu günki gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir,
vətənpərvər gənclikdir, xalqını, millətini sevən gənclikdir... gənclərimiz mükəmməl təhsil
almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada gedən prosesləri bilməlidir. Lazımi fəaliyyət
göstərib öz xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir”.
Deməli “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi də məhz bütövlükdə sağlam düşüncəli
vətənpərvərlərin yetişdirilməsinə istiqamətlənmişdir.
Gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsində Qarabağın azadlığı uğrunda
mübarizəyə mühüm yer ayrılmalıdır. Bu işdə də Fondun fəaliyyəti göz önündədir. Belə ki,
hələ 2005-ci ildə Fond Qarabağ haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi
ilə “Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusunu nəşr edib. Həmin bukletlər vasitəsilə Qarabağın
tarixi haqqında məlumat, Qarabağ müharibəsinin başlanması, Xocalı soyqırımı, erməni terror
təşkilatlarının türk dünyasına qarşı məkrli fəaliyyəti, xalqımıza qarşı onların təcavüzünün
nəticələri xarici dillərdə nəşr olunaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır.
Bukletdə ölkəmizin xəritəsi çəkilmiş, Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərimiz
göstərilmişdir. Həmçinin bukletdə münaqişə nəticəsində dəymiş ziyan, faciə qurbanları
haqqında məlumatlar yer almışdır.
Bukletdə Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın vətənpərvərlik mövqeyindən çıxışı da öz
əksini tapmışdır. O yazır: “Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan hər bir azərbaycanlının
ürəyinə dağ çəkən və yaddaşından heç vaxt silinməyəcək bir hadisə var. Bu erməni
millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən dəhşətli cinayətlərdən biridir. Arzu
edirəm ki, heç bir xalq öz tarixində belə bir faciə ilə üzləşməsin”.
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Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılması, beynəlxalq
ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələyə cəlb etmək, əsl həqiqəti dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə
Fondun qətiyyətli ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti vətənpərvərliyin bariz nümunəsidir.
Heydər Əliyev Fondunun vətənpərvərlik istiqamətində gördüyü işlərdən biri də, milli-mənəvi
dəyərlərimizin dünya miqyasında tərənnüm və təbliğ etmək olmuşdur. Hələ 2004-cü ildə
Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva UNESKO-nun xoş məramlı səfiri kimi elə ilk
çıxışında ölkəmizi Üzeyir bəy, Qara Qarayev, Səttar Bəhlulzadə, Mstislav Rastrapoviç kimi
dünya şöhrətli mədəniyyət xadimlərinin vətəni kimi tərənnüm etmiş, bu cür şəxsiyyətlərin
yetişməsi üçün şərait yaratmış Azərbaycan xalqının həqiqətən də, sevilməyə layiq bir xalq
olduğunu dünya ictimaiyyətinə çatdırmışdır.
Demək olar ki, Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi, bütün layihələrin mahiyyətində
vətənpərvərlik qırmızı xətlə keçir. Buna misal olaraq “Qarabağ xanəndələri” albomunu misal
göstərə bilərik. Mütəxəssislərin fikrincə əslində bütün Azərbaycana məxsus muğamlarımızın
toplandığı alboma məhz “Qarabağ xanəndələri” adının seçilməsi təsadüfi deyil, bu mühüm
siyasi əhəmiyyət daşıyır. UNESKO xətti ilə hazırlanmış bu albomun “Qarabağ xanəndələri”
adlandırılması ilə Fond bütün dünyaya Qarabağın əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı olduğu,
muğamın isə məhz bu diyarın dünyaya bəxş etdiyi bənzərsiz sənət nümunəsi sayıldığını
nümayiş etdirdi.
Azərbaycan musiqisi və muğam sənətinin inkişafına xüsusi qayğı ayıran Heydər Əliyev
Fondu Səfiyəddin Urməlinin “Kitabül-Ədvar” və “Şərəfiyyə risaləsi” və Fətullah Şirvaninin
“Musiqi məcəlləsi” kitablarını və disklərini hazırlamışdır. Bu tədbirlər Azərbaycan
mədəniyyətinin təbliğində, milli-mənəvi dəyərlərimizin tanıdılmasında böyük əhəmiyyət kəsb
etməklə yanaşı örnək götürüləsi ən gözəl vətənpərvərlik nümunəsidir.
Qeyd etdiyimiz kimi ölkəmizin dünyada təbliği vətənpərvərliyin ən mühüm
komponentlərindən biridir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə reallaşdırılan “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kompaniyası nəticəsində hər il silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Məhz
həmin işlərin sayəsində artıq Xocalı faciəsinin soyqırım olması faktı dünyanın bir çox
ölkələrində və beynəlxalq təşkilatlarda təstiqini tapır. “Xocalıya ədalət” beynəlxalq
maarifləndirmə kompaniyasına Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə start verildi.
“Xocalıya ədalət” kompaniyası əsl vətənpərvərlik nümunəsidir. Xocalı və digər soyqırımları
xalqımızın qan yaddaşıdır. Daim bizə işğal altında inləyən torpaqlarımızı azad etməyə,
işğalçılığa və təcavüzkarlığa tutarlı cavab verməyə haraylayan qan yaddaşımızdır.
Heydər Əliyev Fondu “Xocalıya ədalət” kampaniyasına uyğun aksiyalar çərçivəsində
ermənilərin vəhşilikləri və vandalizmindən bəhs edən sənədli filmlər hazırlayıb nümayiş
etdirir, rəsmi sərgilər təşkil edir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, adını çəkdiyimiz bütün bu işlər Heydər Əliyev Fondunun
Xocalı faciəsi ilə bağlı istər ölkəmizdə, istərsə də xarici ölkələrdə həyata keçirdiyi önəmli
tədbirlərin bir qismidir. “Xocalıya ədalət” kampaniyasının təşəbbüskarı ,fondun vitse
prezidenti Leyla xanım Əliyevanın fəaliyyəti bütün gənclərimizə nümunə ola biləçək əsl
vətənpərvərlik nümunəsinin göstərcisidir.
Çox şükürlər olsun ki, haqq-ədalət yerini tapdı, Xocalı faciəsi soyqırım kimi dünyanın bir çox
ölkələrində tanınır, hazırda regionda iqtisadi güç mərkəzinə çevrilən, beynəlxalq aləmdə
böyük nüfuz sahibi olan və mövqeyini daha da möhkəmləndirən, hərbi gücü və qüdrəti ilə
seçilən, mübariz və qalib Azərbaycanın möhtərəm prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə düşmən tapdağı altında olan topaqlarımız azad edildi, bütün Xocalı
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qurbanları və şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, günahkarlar isə layiqli cəzalarını aldı və
alacaqlar. Milli ordumuzun son aylardakı döyüşlərdəki şanlı qələbəsi bunu deməyə əsas verir.
Vətənpərvərliyin bariz nümunələrindən biri də Fondun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə reallaşdırılan, əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad
edilməsi, şəhər ekologiyasının özəyini təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin
formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasını nəzərdə
tutan “Abad həyət” layihəsidir.
Layihə çərçivəsində abadlaşdırılan həyətlərdə sağlamlıq imkanları məhdud olan insanlarrın
hərəkəti də nəzərə alınır, bütün yaş qrupları üzrə uşaqların normal inkişafı üçün əlverişli şərait
yaradılır, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri və idmanla məşğul olmaları
məqsədilə müxtəlif idman qurğuları, futbol və şahmat meydançaları, uşaqlar üçün oyun
yerləri salınır. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq həyətlərdə yeni işıqlandırma
dirəkləri, təhlükəsizlik kameraları quraşdırılır, binaların fasadları, dam örtükləri və giriş
hissələri tam təmir olunur. Həyətlərin ərazilərindəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı,
yeni yaşıllıq zolaqları da salınır .
Yeniləşən həyətlərdə tibbi-profilaktik tədbirlər həyata keçirilir, dezenfeksiya dispanserləri
qoyulur, karantin rejimi qaydalarına riayət olunması ilə əlaqədar maarifləndirici lövhələr
quraşdırılır.
Heydər Əliyev Fondunun vətənpərvərliyinə bariz nümunə ola biləcək layihələrindən biri də,
“Biz birlikdə güclüyük” aksiyasıdır. Aksiyanın başlıca məqsədi karantin rejimi dövründə
aztəminatlı ailələrə sosial yardım göstərmək istəyən şəxsləri bir araya gətirmək və bu işdə
vətəndaş həmrəyliyini genişləndirməkdən ibarətdir.
Fond ölkəmizdə karonavirusun geniş yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində dövlət
tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə dəstək olaraq Karonavirusla Mübarizəyə Dəstək
Fonduna 500 min manat vəsait köçürmüş, müxtəlif tibb müəsssisələrinə maskalar, əlcəklər,
qoruyucu eynəklər, tibbi geyimlər və dezenfeksiya edici vasitələr təqdim etmiş və bu
istiqamətdə işlər bu gün də davam etməkdədir.
Eyni zamanda Fond öz himayəsində saxladığı bir sıra müəssisələrə karonavirusla mübarizə
etmək üçün dəstək göstərir. Belə ki, Fond tərəfindən Bakıda və regionlarda fəaliyyət göstərən
körpələr və uşaq evlərinə, internat məktəblərinə, pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial
xidmət müəssisəsinə, Uşaq Psixoloji Mərkəzinə, psixonevroloji sosial xidmət müəssisələrinə
karonavirusla mübarizədə dezenfeksiyaedici vasitələr, maskalar və başqa qoruyucu
vasitələrdən ibarət yardımlar ayırıb, həmin müəssisələr sistematik olaraq dezenfeksiya edilir.
Heydər Əliyev Fondu vətənpərvərlik çərçivəsində xeyirxahlıq missiyasını davam etdirərək
ölkədə səhiyyənin inkişafına dəstək olur,Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq
edir,karonavirus ilə mübarizədə tibbi heyətə dəstək məqsədilə başqa ölkələrdə təcrübə
mübadiləsi üçün virtual təlimlər təşkil edir, eyni zamanda bizim həkimlərlə birgə çalışacaq
müxtəlif ixtisaslı xarici həkimlərin ölkəmizə səfərinin təşkil olunmasına dəstək olur.
Son günlər ölkəmiz 30 ilə yaxındır hiyləgər və mənfur düşmənin tapdaqları altında qalmış
torpaqlarımızın azad olunması sevincini yaşayır. Şanlı Azərbaycan Ordusunun düşmənin
mövqelərini, canlı qüvvəsini, texnikasını məhv etməsi xalqımızda böyük ruh yüksəkliyi
yaratmışdır. Qələbəyə imza atan şanlı ordumuzun hər bir üzvü təqdirə və qayğıya layiqdir. Bu
iş dövlət səviyyəsində reallaşsa da ölkəmizin hər bir vətəndaşı, hər bir təşkilatı çalışır ki, bu
missiyada öz payı olsun.
Heydər Əliyev Fondu da bu istiqamətdə əsl vətənpərvərlik nümayiş etdirərək döyüşlərdə
şəhid olan hərbiçilərin ailələri ilə görüşür, onlara maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəmir. Bu
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günlər ölkəmiz qələbəmizi və ədalətin bərpasını qeyd edir. Dövlətə sədaqət, vətənə məhəbbət
hər bir azərbaycanlının həyat amalıdır. Biz, hərb və diplomatiya cəphəsində cənab İlham
Əliyevin liderliyini, sərkərdəlik nümunəsini gördük. Xalqımızın, dövlətimizin birliyi, iqtisadi
gücümüz, şanlı ordumuz, dövlət başçımıza inam, əsl vətənpərvərlik hisslərinə sahib
olmağımız qələbə ilə nəticələndi. İndi əsas işimiz yerlə-yeksan edilmiş torpaqlarımızın
bərpasına başlamaqda prezidentin ətrafında sıx birləşməkdir. İnanırıq ki, sülh şəraitində də
Fond vətənpərvərliyin ən bariz nümunəsinə çevriləcək, Qarabağın çiçəklənməsinə ən gözəl
töhvələrini verəcək.
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BÜYÜK SELÇUKLU VE ANADOLU SELÇUKLU DEVLETLERİ DÖNEMİNDE
TÜRK-İSLAM VE İRAN MİMARİSİNİN ETKİLEŞİMİ
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ÖZET
İslam sonrası İran coğrafyası farklı devletler tarafından yönetilmiştir. Bu nedenle bu
topraklarda çeşitli tarzlarda mimari eserler mevcuttur. Özellikle Türklerin İslamiyet’i kabulü
sonrasında menşeini Türkmenlerin oluşturduğu Büyük Selçuklu Devleti, İslam’ın ve bilimin
neşrinde ve korumasında önemli mücadeleler vermiş, Selçuklu hükümdarları bilimi her alanda
destekledikleri gibi İslam’ın etkilediği sanatı da en güzel şekilde ortaya çıkmasında
desteklemişlerdir. Bu süreçte İslam (Selçuklu) mimarisinin, İran coğrafyasında İslam’ın
gelişinden önce de var olan Sasani Devleti’nin mimari üslup ve tarzından etkilendiğini de
söylemek gerekir. Fakat iki yüz yıla yakın İran’da hâkimiyet kurmuş Selçukluların İran
mimarisine kendilerine özgü bir üslup getirdiği ve Büyük Selçukluların kolları olan diğer
Selçuklu Devletlerinin de onlardan etkilendiği de bir gerçektir. Bu noktada mesela Anadolu
Selçuklu Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti mimari eserlerinin, kullanılan malzemeler,
motifler, tarz ve şekil bakımından birbirine çok benzemesi doğaldır. İslam coğrafyası ve
Selçukluların egemen olduğu sahaya bakıldığında günümüze kadar ulaşan en dikkate değer
eserlerin başında camiler ve kümbet türbeler gelmektedir ve bu eserlerin ortaya çıkmasında
kültür etkisinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Günümüze kadar gelen kümbet
örneklerinden birisi olarak Büyük Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen ve iki kuleden
ibaret olan (ilki 1067 (460 h.) ve sonraki 1093 (486 h.) yılında yapılmıştır) Harakan
Kümbetleri karşımıza çıkmaktadır. Bu esere benzeyen bir eser olarak da XII. yüzyılın
sonlarında Saltuklular döneminde Erzurum’da inşa edilen Üç Kümbetler örneğini
bulunmaktadır. Bu çalışmada her iki eserin mimari açıdan benzerlik ve farklılıkları ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelime: Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Mimari eserler,
Kümbetler, Oğuzlar

THE INTERACTIONS OF TURCO-ISLAMIC AND IRANIAN ARCHITECTURE
DURİNG THE GREAT SELJUK EMPİRE AND ANADOLIAN SELJUK STATE

ABSTRACT
Post-Islamic Iranian geography has been ruled by different states. Therefore, there are many
architectural works of art in various styles in these lands. Especially Great Seljuk Empire
whose origin was formed by the Turkmens had struggled significantly in the spreading and
protection of Islam and science after the adoption of Islam by the Turks, and the Seljuk
emperors had supported the science in every field, and supported the architecture especially in
which the most beautiful works of Islamic art were given. Within that period, it should be
stated that Islamic (Seljuk) architecture had been influenced by the architectural style of the
Sassanid State, which was existed before the spreadt of Islam in Iranian geography. However,
it is a fact that the Seljuks, who had sovereignity in Iran approximately two centuries, created
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a unique style to Iranian architecture and the other Seljuk States, which were the descendants
of the Great Seljuks were also influenced by them. In this concept, it is natural that the
architectural works of art of the Anatolian Seljuk Sultanate and the Great Seljuk Empire are
considerably similar in terms of materials, motifs, style and shape. When the Islamic
geography and the area sovereigned by the Seljuks are considered, mosques, large tombs and
tombs are among the most remarkable works of art that have survived until today, and the
cultural effect should not be ignored in the creation of these works of art. For one of the
examples of large tombs that have survived until today, the Harakan Tombs, which were
constructed during the period of the Great Seljuk Empire and consisted of two towers (the
first one was built in 1067 (460 of the hegira) and the latter in 1093 (486 of the hegira)).
Three tombs (Üç Kumbetler) can be given as an example as a work of art that is pretty similar
to this work of art that was built in Erzurum during the Saltuks period at the end of the XII.
century. In this study, the architectural similarities and differences of both of the works of art
will be presented.
Keywords: Great Seljuk Government, Anatolian Seljuk State, Architectural Works, Gonbad,
Oghuz
Giriş:
İslam öncesi İran Coğrafyasında özellikle Perslerden itibaren Sasani Devleti’ne kadar birçok
mimari eserler bulunmaktadır. Persepolis bu mimari ve sanatın en parlak örneğidir. Ancak
İslam’ın gelmesiyle mimari eserlerin şekli değişmiştir nedeni ise İslam’ın gelmesiyle birlikte
en çok cami ve mezarlıkların günümüze kadar oluşan eserler olmasıdır. Mesela İslam öncesi
II. Kiros’un mezarı mimari olarak dikdörtgen şeklinde farklı bir tarzla yapılmıştır. Türklerin
İslam öncesi Şamanizm inancında olması sebebiyle Tek Tanrılı inancını kabulü ve İslam
dinini benimsemeleri zor olmamıştı. İslam’ın gelmesiyle beraber doğal olarak cami, minare,
mihrap gibi mimariler içerisinde İran coğrafyasında yer almaması gayet normaldir. Bu yüzden
621-622 yıllardan sonra İslam’ın gelmesiyle beraber X. yüzyıla kadar İran coğrafyasında
kurulan devletlerin yaptıkları mimari eserler İslam etkisi üzerine yerel ve bölge etkisi de İran
sanatı ve mimarisi ile birlikte bir takım değişikliğe uğradı. 640-650 yıllarında İran coğrafyası
yavaş yavaş Arapların eline geçmesiyle birlikte kısa bir süre sonra İslam kültürü ve sanatı İran
kültür ve sanatıyla birleşti. Bu dönemlerde Müslüman olan Türklerin Türk-İslam sanatlarının
özelliklerinden sayılan hat sanatı da daha çok yaygınlaşmaya başladı. XI. yüzyılın başlarında
Oğuzların İran coğrafyasına (Horasan bölgesine) yerleşmeleriyle birlikte konargöçer hayat
tarzıyla yaşayan Türkler bu coğrafyaya hâkim olunca zaman içerisinde sanat ve mimari
eserlerde ortaya çıkmaya başladı. Ancak Türkmenlerin İran coğrafyasına hâkim olmalarıyla
birlikte önceden var olan sanat ve mimari eserler yeni bir değişime uğramaya başladı. Bu
değişim süreci özellikle Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluş sürecinde yapılmış olan mimari
eserlerinden esinlenen Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan mimari eserlerde belirgin
bir şekilde göze çarpmaktadır. İslam’ın koruyucusu adını üstlenen Büyük Selçuklu
Devleti’nin İran coğrafyasında kurulması ve İslam’ı benimsemesi sanat ve mimari eserlerine
yansımıştır. Anadolu Selçuklu Devleti, Malazgirt savaşı sonrası, daha önce Roma ve Bizans
hâkimiyetinde bulunan Anadolu topraklarına yerleşmişlerdir. Zaman içerisinde iklimin ve
coğrafyanın da değişime uğradığı Anadolu’da Selçuklular kendine has bir mimari tarzını
uygulamışlardır. Yaklaşık 200-300 senelik bir zaman içerisinde bu değişim süreci günümüze
ulaşan eserlerde çok net bir şekilde görülmektedir. X. yüzyılın sonlarında ve XI. yüzyılın
başlarında bir kısmı yerleşik ve bir kısmı göçebe hayat yaşayan Oğuzlar (Türkmenler) Cend
şehrine gelerek İslam’la tanışmaları ve Horasan bölgelerine göç etmeleri zaman içerisinde
olmuştur. Ağırlıklı olarak hayvancılık ile uğraşan Türkmenler yerine göre konargöçerlik,
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yerine göre ise yerleşik hayat tarzını benimsemişlerdir. Yıllar süren bu göç dalgaları esnasında
coğrafi, ekonomik ve bazı siyasi şartlar altında kendi kültür ve inançlarından izler
bırakmışlardır. Hazar Denizi’nin güneydoğu bölgelerinden Horasan’a, daha sonra İran
merkezleri olmak üzere Anadolu topraklarına gelip yerleşen Türkmenlerin bu toprakları Türk
yurdu yapmaları Anadolu kültür tarihinin en önemli tarihsel süreçlerinden biridir. Türkler
Anadolu topraklarında yaşadıkları süreçte köklerini Orta Asya’dan alan, İran’da gelişerek
Anadolu’ya taşınan ve Anadolu’nun yerli kültürleri ile buluşup İslam inancıyla birleştiren bir
Türk-İslam sanatını ortaya koymuşlardır.
Yerleşik Hayata Geçmiş Oğuzlar:
X.-XIII. yüzyıllar arası Oğuzların bir kısmı göçebe ve bir kısmı ise yerleşik hayata
geçmişlerdi. Göçebe hayat tarzında olanlar çadırda, yerleşik hayat tarzında olanlar ise
şehirlerde yaşıyorlardı. Faruk Sümer Oğuzlar eserinde şöyle zikreder; “Oğuzlar, Sir-Derya
havalisi ve onun kuzeyindeki bozkırlarda yaşarlarken, onlardan ancak bir bölümü de
şehirlerde oturuyordu. Bu yerleşik hayata geçen Oğuzlar savaş ile meşgul olmayıp,
kendilerini şehir hayatının gerektirdiği işlere verdiklerinden konargöçer Türkler onları hor
görerek yatuk yâni tembel demişlerdir”. Gerçekten konargöçer Oğuzlar oturak soydaşlarını
hor görmekte kendilerince haklı sayılabilirler. Çünkü Selçuklu İmparatorluğu’nu oturak
Oğuzlar değil bizzat göçebe hayat tarzını yaşayan Oğuzlar kurmuşlardı. Fakat göçebe Oğuzlar
da 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi ile Anadolu’da oturak yaşayışa geçmeye başladılar. XIII.
yüzyılda onlardan mühim bir kısmının artık şehir ve köylerde yaşadığı görülür. Bununla
beraber, adı geçen yüzyılda yine Anadolu’da çoğunu yeni gelenlerin, yani Moğol istilasının
önünden kaçanların teşkil ettiği, kalabalık sayıda konargöçer Türk unsuru da vardı. Selçuklu
Devleti, bir daha kurtulamayacak bir şekilde Moğol hâkimiyeti altına girince, Oğuzların
değimi ile yatuklar, oturak Türk halkı, kendisini mukadderata teslim ettiği halde, göçebe Türk
unsuru, yani Türkmenler, Moğollara karşı mücadelede bulunmatan geri durmadılar. Neticede
Türk göçebe unsuru, Türkmenler, İran’da ve Türkiye’de siyasi hâkimiyeti ellerine aldılar.
Böylece Türkmenler Türkiye tarihinin ikinci devrinin (Beylikler Devri) yaratıcıkları oldukları
gibi, İran’da da XX. yüzyıla değin Türk hâkimiyetini devam ettirdiler.(Sümer, 1999: 1)
Osman Turan Selçuklu Zamanında Türkiye eserinde Merveziden aldığı bilgiyi şu şekilde
aktarmaktadır: “Oğuzların bir kısmı Bozkırlarda, bir kısmı da şehirlerde (Sır nehri
havzasında) otururlar”. Bozkırlarda yaşayanlar Mâverâünnehir ve Hârizm ülkelerine
komşudurlar. İslâm memleketlerine yakın bulunanlar Müslüman olduktan ve Türkmen adını
aldıktan sonra kâfir kalanlara karşı cihada giriştiler. (Turan, 2005: 40) Oğuzların yerleşik
hayata geçmesi ile ilgili çeşitli kaynaklarda bilgiler mevcuttur. (Türkler Büyük millet olup
farklı boy, kabile ve aşiretlere ayrılır. Onlardan bazıları şehirde ve köyde yaşayıp bir kısmı
da bozkırlarda ve obalarda1 yaşamaktadır.) Onların büyük kabilelerinden biri Oğuzlar olup
12 kabileden oluşmaktadırlar. Tokuz Oğuzlar hükümdarlarına hakan denir. Onun çok
miktarda askeri vardır. Eskiden onların hükümdarının 1000 ücretli askeri, 400 hizmetkârı
vardı. Hükümdarları halkın karşısına ancak ayda bir defa çıkardı. Onların güzel siyasi
gelenekleri, kanunları bulunur. “Oğuzlar Bir kısmı şehirlerde, bir kısmı kırlarda, çadırlarda,
karargâhlarda otururlar.” Onların bozkırları Mâverâünnehir hizasındadır, bir kısmı ise
Harezm hizasına düşer. Onlar İslam ülkelerine komşu olunca Müslüman oldular. Onlara
Türkmen ismi verildi. Türkmenlerle Müslüman olmayan Oğuzlar arasında mücadeleler oldu.
Sonra, Müslüman olanları çoğaldı, iyi Müslüman oldular, kâfirlere galip gelip onları kovdular.
Türkmenler (Müslüman Oğuzlar) İslam şehirlerine yayıldılar. (Şeşen, 2010: 69) Burada
değindiğimiz konu Oğuzlar (Türkmenler) bir kısmı İslam’ı kabullendikten önce bir kısmı ise
Müslüman olduktan sonra yerleşik hayata geçmişlerdir. Şehir planı ve şehircilik yerleşik
1

Oba kelimesi burada Deşt anlamında yanı kurak bozkır tabiri değil yeşillik ve geniş boş araziler kast
edilmektedir.
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hayatın en belirgin unsurlarından sayılmaktadır. Oğuzlar, Asya bozkırlarının büyük oranda
parselledikten sonra Sir-Derya ve İran üzerinden yönlerini batıya doğru çevirmişler, gittikleri
yerlere de konargöçer yaşam tarzlarını götürmüşlerdi. Ancak her ne kadar konargöçer hayat
tarzına sahip olsalar da Gazneli ve Karahanlılar gibi yerleşik siyasi yapıların yanı başında ve
onların gözleri önünde muazzam bir şehir yaşamı geliştirmişler, bunları mimari örneklerle de
süsleyerek şehircilik alanında hızla ustalaşmışlardı. (Fredrick Starr, 2019: 517) Bu etkileşim
sadece sanat ve ya mimaride değil dilde de olabilir örnek olarak İslam Kültürü, Türk Kültürü
ve İran Kültürü bir birini etkileşimini Barthold eserinde şöyle kayıt etmiştir; Müslüman
Türkler ve İranlılar arasındaki kültürel etkileşimin en bariz göstergesi “Türk dilinin İran
coğrafyasında günden güne yaygın hâle gelmesinde tebarüz etmektedir. Örneğin Türkler ve
İranlıların birbirleriyle iç içe yaşadıkları köylerde Türkçenin baskın etkisi gözle görülür bir
biçimde hissedilmekteydi”.( Bartold, 1376: 56) İşte bu etkileşim sadece bir alanda değil sanat,
dil farklı alanlarda İslam, Türk ve İran kültürü zaman açısından bir birinden etkileşimlere yol
açmıştır.
Selçuklu Devletinin kurucusu olan yarı göçebe Türkmenler Gaznelilerle girdikleri
Dandanakan savaşı sonrası, aşağı yukarı 1041-1042 yıllarında Türkmenlerin Kazvin, Zencan
ve Hemedan bölgelerine akın akın gelip göç etmeleri sık sık kaynaklarda vurgulanmaktadır.
Zaten Tuğrul Bey, İbrahim Yınal’ı Rey’i aldıktan sonra Hemedan ve Cibal’i de almakla
görevlendirmişti. Bu nedenle çok sayıda Türkmen obaları bu bölgelerde iskân etmiş
bulunmaktaydı. (Sevim, 1995: 34) Selçuklu hâkimiyeti Orta ve Batı İran’da yayılırken
Türkmen boylarının kalabalık kitleler halinde Horasan üzerinden batıya akışı da devam
etmekteydi. Dandanakan savaşı sonrası özellikle ilk 10 yıl içerisinde, Türkmen boylarından
mühim bir kitlenin İran coğrafyası, merkez ve batı bölgeler olmak üzere Azerbaycan ve Doğu
Anadolu bölgelerine göç ettikleri tespit edilmektedir.( Özgüdenli, 2018: 57) Örnek olarak
1043 yılında Kazvin’e gelen Tuğrul Bey karşısında Zencan havalisinde sultana itaat etmeyen
bir kısım Oğuzlar vardı. 1044 yılında ise göçler ile çoğalan Türkmenler büyük bir kütle
halinde Doğu Anadolu bölgelerine girmeye başladılar. (Turan, 2008: 119) 1038-1039 yılında
Türkmenler Hemedan’ı ele geçirerek burayı yağmaladılar ve hatta şehrin hâkimi Ebu Cafer
Kakuyi İsfahan’a kaçmak zorunda bıraktılar.(Nasırabadi, 2020: 213) 1042-1045 yıllar arası
İbrahim Yınal ve Tuğrul Bey tekrar tekrar Cibal ve Hemedan üzerine seferler düzenlediler.
Diğer bir kaynakta ise İbrahim Yınal’ın üvey kardeşi Tuğrul Beye başkaldırması neticesinde
sultandan önce Hemedan’a vararak buradaki Türkmen obaları ve askerlerini kontrolü altına
aldığından bahsedilmektedir. (İbnü’l Esir, 402)

Selçuklu mimarisinin kudretinin değerini biçmek için, sadece Merv, Serahs, Belh ve Nişabur
antik rotasında bulunan bir düzine kervansarayı ziyaret etmek yeterlidir. Selçuklular bu
kervansarayların İpek Yolu’nun en kalabalık güzergâhındaki kervan trafiği düğümlerini
rahatlatmak adına inşa etmişlerdi. (Fredrick Starr, 2019: 518) Bunlardan biri Gazneli
Devleti’nin Tus Valisi olan Arslan Câzip’in Sengbost şehrinde yaptırdığı bir ribât ve aynı

www.istanbulkongresi.org

709

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

zamanda kendisinin türbesi de daha sonra burada 1028 yılında yapıldığını görebiliyoruz.(
Altun, 1996: 485) Özellikle Ortaçağ tarihinde Sengbost şehri aslında İpek yolu üzerinde yer
alan bir bölge olarak kervanları Merv ve Hirat bölgelerini Nişabur, Rey arasında bir irtibat
köprüsü haline gelmişti. Yani Türkistan bölgesini İran’ın doğusuna giden bir yol haline
gelmişti veya aksine Bağdat’tan gelen kervanlar Türkistan’a gitmek için bu bölgeleri
kullanarak geçiyorlardı. Kaynaklardan öyle anlaşılıyor ki Arslan Câzip bu bölgeye külliye
yaptırmış yani kervansaray, cami, kütüphane, şifa hane gibi hizmet verilecek yerler bu
bölgede bir takım binalar yaptırdığı kayıtlarda mevcuttur.
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Arslan Câzip Türbesi

Sultan Sencer Türbesi

İslamiyet sonrası şehir ve şehircilik anlamda şehir yapılanması olarak baktığımızda Buhara ve
civarı, o dönemlerin ticaret merkezlerinden Paykand (Beykend) civarında yapılan kazılarda ve
ortaya çıkarılan malzemelerin kalite olarak incelendiğinde büyük şehirlerin dışında yaşayan
kesimin de iyi bir yaşam sürdüğünü görebiliriz. Orta Asya şehirleri oldukça yoğun bir nüfusa
sahipti. Evler altı kişiye göre yapılmış, iki üç katlı olmalarına rağmen en çok otuz-otuz beş
metre kadardı. Bu rakamlar, köleliğin yaygınlığını göstermektedir. Yerel yaşamda kökleri
yüzyıllar öncesine dayanan kölelik, Müslüman yönetimi ve devletlerin giderek militarize
olmaları yüzünden daha da yaygınlaşıyordu. Bir ailenin nüfus sayısına göre bazı aileler çok
sayıda köleleri de mevcuttu. Köleler dâhil aile sakinlerinin akan suları vardı, tuğladan yapılan
yataklar ve kışın ise kömür ateşinden elde edilen ısının, duvarların içine inşa edilen
kanallardaki borular yoluyla dağıtılmasıyla ısınıyorlardı. Günümüz Afganistan ve eski
Horasan topraklarında daha sıcak bölgelerinde yaz sıcağına karşı evleri soğutmak üzere
soğutmak kuleleri bulunuyordu. Ayrıca sıcak alanlardaki yapılarda güneş ve ısıdan korunmak
için bodrum katları inşa edilmişti. Hava akımını sağlamak ve gün ışığından yararlanmak için,
saraylardan ticari binalara ve özel mülklere kadar tüm yapılarda tuğladan örülmüş oluklu
tavan ve kubbe biçimleri çatılar mevcuttu. (Fredrick Starr, 2019: 84-85)
Türkmenlerin Alaçik Çadırları:
Yukarıda değindiğimiz konu ile Oğuzların (Türkmenlerin) bir kısmının konargöçer bir
kısmının ise yerleşik hayat tarzında hayatlarını sürdürmekte olduklarını görmekteyiz.
Günümüze kadar ulaşan bu konargöçer Türkmenlerin yaşadıkları evlere Alaçik
denilmekteydi. Bunlar sökülüp tekrar kurulabilen ve göç esnasında yanlarından taşınabilen
çadır mahiyetindeki yapılardı. Türkmenler, Alaçiklerin içinde yaşadıkları süreçte güneş
sistemi üzerinden aylar, mevsimler ve saati tahmin edilecek kadar ince bir mimari
kullanmışlardır. Konargöçer hayat tarzını benimseyen ve hayvancılık yapan Türkmenler işte
bu çadırlarda yaşıyorlardır. Bu Alaçikler farklı özelliklere sahipti. Bozkırlarda yaşayan bu
Türkmenler için gökyüzünün ayrı bir önemi vardı. Gökyüzüne ayrı bir değer veren
Türkmenler için çadırın kubbe kısmı da ayrı bir öneme sahiptir.
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Alaçiğin Kubbesi

Kubbenin en önemli özelliği aylar ve mevsimlerin Alaçik’in içinden tahmin edilebilmesiydi.
Konargöçer hayat tarzını benimseyen Türkmenler için zaman önemli idi. Bu nedenle kubbeye
ayrı bir önem verilmekteydi. Kubbe bir nevi takvim yerine geçmekteydi. İşte Türkmenler
çadırlarını bile bu şekilde kullanmayı öğrenirken yerleşik hayata geçmiş olanları ise hem
İslam öncesi Perslerden hem de kendi getirdikleri yaşam tarzlarından etkilenerek, farklı
faktörler neticesinde mimari eserleri ortaya çıkarmaya başlamışlardır. Çadırların kubbeleri
ahşap ve yuvarlak halinde olup çadırın temelleri kurulduğu ve duvar yerinde olduğu kısmına
bağlıdır. Alaçik’in ortasında oturan kişi farklı mevsimlerde güneş hareketini
izleyebilmekteydi. Türkmenler Alaçik’in kubbelerini rasathane olarak kullanırlardı. Kubbenin
60 oktan ibaret ve 6 derece ile yerleştirilmesi yılın 360 gününü işaret etmektedir.
Matematiksel hesaplama sonucunda ilkbahar dan güneşin doğuşu ve batışı hesaplanarak yaz
sonuna güneşin doğuşu ve batışı hesaplanmaktadır. Kış da aynı şekilde bu hesaplamalar ile
devam etmektedir. Alaçiklerde kapı her zaman Güneye bakmaktadır. Güneş’in ısıtmasından
faydalanmak, zamanı bilmek ve Kuzey, Doğu ve Batıdan gelen rüzgârlardan korunmak bunun
sebepleri arasındaydı. Burada alaçığın özelliklerinin verilmesindeki asıl maksat onu
tanıtmaktan ziyade konargöçer Türkmenlerin çadırlarında dahi çok ince ve estetik detayların
bulunuyor oluşuna dikkat çekmektir. Dolaysıyla Türkmenler yerleşik düzene geçtiklerinde de
mimari anlamda bu estetik kaygıyı ve ince işçiliği yapıtlarına yansıtmışlardır. Bu durum
Selçukluların İslam ve İran mimarî geleneğinin üzerinde çıkarak zirveye ulaşmalarında etkili
olmuştur.
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Harakan İkiz Kümbetleri:
Bir eserin mimari tarzının belirlenmesinde coğrafi, ekonomik, kültürel ve inanç kriterler gibi
farklı unsurlar etkili olmaktadır. Coğrafi olarak bakıldığında güneşin geliş açısı ve yönü, yağış
ve nem oranı, ekonomi olarak bakıldığında eserin inşa edileceği yere ham maddelerin
taşınması ilaveten kullanılan malzemeler; örneğin kerpiç, taş, kireç, toprak, horasan harcı gibi
malzemelerin ayarlanması ve kullanılır hale getirilmesi de bir mimari eserin ortaya
çıkmasında etkilidir. Diğer etkili unsur ise bölgede yaşayan halkın gereksinimleri, kültür ve
inanç bakış açıları ortaya çıkacak olan mimari esere farklılıklar katmaktadır. Farklı
kültürlerde ortak gereksinimler için benzer yapılar inşa edilebilir ancak her bir mimari yapı
inşa edilen bölgenin kültür ve inanç değerlerini eserin mimari tarzına yansıtır. Geometrik
düzende yapılmış bazı eserler ise Romalılara nispeten etkilenmiş gibi birçok yapıda sivri ya
da “eşkenar” kemerler gözleniyordu. Coğrafya etkisini mesela şöylede bakabiliriz; Anadolu
Selçuklu Devleti döneminde daha önce bölgede Bizansların bulundukları için mimari
eserlerde kubbe şekli daha sivri hal almıştır bu da Bizans ve Selçuklu mimarilerinde
kubbelerinin farklılıklarını ortaya koymaktadır.

Aksaray yakınlarında Güzelyurt’a bağlı Selime köyünde bulunan Sekizgen gövdeli şeklinde
yapılmış sivri kemer gözlerinin oluşturduğu haçvari planlı iç mekânın merkezi çapraz tonozla
örtülüdür.
Kazvin, Hemedan yolları arasında Harekan ) (خرقانbölgesi yakınlarında bulunan ikiz
kümbetler, birbirine 29 metre uzaklıkta olup Büyük Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiş
ve Türk mimarisinin en değerli eserlerinden biridir. 1067-1068 (460 h.) yıllarında yapıldığı
tespit edilen ilk kümbet diğerine göre daha doğuda yer almakta ve ikinci kümbet ise nerdeyse
26-27 sene sonra inşa edilmiştir. İlk yapılan kulenin kümbetine ulaşmak için iki sarmal
(Helezoni) merdiven yapılmış olup daha batıda yer alan kule yaklaşık 55 santimetre diğer
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kuleden uzun olmakla beraber kulenin kümbet kısmına ulaşmak için tek sarmal (Helezoni)
merdivenlerle ayarlanmıştır.

İlk kümbet Sa’d oğlu Ebusa’id Bicar’a ait bir mezardır. İkinci kümbet 1093 (486 h.) yılında
yapılmış ve diğerine göre daha batı tarafta yer almaktadır. Bu ikinci kümbette de Tekin oğlu
İltayti isimli birisinin mezarı mevcuttur. Bu iki kümbetin kitabelerinden anlaşıldığına göre
muhtemelen bölgenin sayılı mimarlarından olup ancak devlet erkânında namı olmayan bir kişi
tarafından yapılmıştır. İlk kümbetin kitabesinde mimarın ismi Muhammed Bin Mekki ElZencani olarak verilmekle beraber ikinci kümbetin kitabesinde ise Ebulme’ali Bin Mekki ElZencani şeklinde geçmektedir. Kümbet altı inşaa kitabelerinden anlaşılan şu ki bu
kümbetlerde mezarları bulunan kişiler tam olarak tespit edilmemekle birlikte Türk asıllı
oldukları belirlenmiştir2.(Stronach, 1348, 354) “ belli değil neden bu iki Türk asıllı kişiler bu
kadar kısa zamanda nasıl ordunun en üst rütbelerine gelmişler ve sonuçta buradan defin
edilmişler. Muhtemelen Zencan-Sultaniye bölgelerinin özellikleri ve benzerliği konusunda ki
İlhanlılar döneminde müthiş otlak yeri olma sebebiyle Moğol hükümranlarının dikkatini
çekmeyi başarmıştı. Bu özelliği göz önünde bulundurarak coğrafya benzerliği ve konumun
yakın olma sebebiyle yardım alarak Selçuklu Devleti döneminde de Harakan bölgesi
Türkmenler için önemli otlak bölge sayılmakta olup bölgenin hâkim kişiler tarafından
kendileri için anıt olma sebebiyle mezarlık olarak seçilmektedir. Üstelik bölgenin Selçuklu
Devleti döneminde ikinci en önemli ordunun kamp yeri olma sebebi tesadüf olmaması gerek”.
Diğer bir araştırmacıya göre “Türk soylarının etkisi ile 1067 ve 1093 yıllarında Harakan
Kümbetleri yapıldığında orada küçük köy bile yoktu, ancak bölge iyi bir şekilde
incelendiğinde yalnız kalmış gibi görünse de Harakan bölgesinin konargöçer hayat tarzında
olan kişilere ne kadar önemli olduğunu ve Türkmenlerin bölgeye önem verdiğini
görebiliyoruz”.
Binanın Mimarisinin özelliklerinden ise duvarlar 60 cm kalınlığında olmakla birlikte taşlar
5x19x19 cm ve ya 5x20x20 yapılmaktadır. Kümbetlerin mimarisinde yapılan sütunlar
sekizgen gövdeli olmakla beraber iki sütün hariç hepsi aynı ebattan oluşmaktadır. İki sütünün
farklı olma sebebi bu ikisinin içinden merdivenle kulenin çatısına çıkabilmek için yapılmış bir
düşüncedir. Bu merdivenler sayısı isi iki sütunların içindekilerde 22 merdivenden
oluşmaktadır. Doğudaki Kule’nin uzunluğu 12 metre 45 cm olmakla beraber dış çapı 9 metre
85 cm, iç çapı ise 6 metre 75 cm’dir. Doğudaki Kule’nin iki sütununda merdiven işlenmiş
diğer 6 sütun aslında yarım sütün rolünde olmaktadırlar. Merdivenli olan sütunlar eni 1 metre
40 cm ve diğer 6 sütunlar ise 95 cm’den oluşmaktadır. Batıdaki kule ise yine sekizgen
2

Bu metnin İngilizcesi şu şekilde yazılmaktadır: “From the two building inscriptions which are treated in detail
beloe, it is apparent that both tombs were probably the work of one man: a local, hitherto unknown architect
called Mahammad b. Makkı al-Zanjanı in the earlier inscription and Abu’l-Ma’alı b. Makkı al Zanjanı in the
later one. The Precise name of the two owners are still uncertain, although both men appear to have been of
Turkish stock.” David Stronach and T. Cuyler Young, “Three Seljuq Tomb Towers”, Iran 4 (1966): s. 6.
doi:10.2307/4299570.
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olmasına rağmen bir sütunda merdiven işlenmiş yedi sütun yarım sütun olarak yapılmıştır. Bu
kulede yedi sütun eni 95 cm olmakla birlikte 3. Sütun 133 cm genişliğindedir. Batıdaki
kulenin mimarı yapı olarak aynı doğudaki kule gibi yapılmış olsa da yaklaşık 55 cm diğer
kuleden uzun yapılmıştır. Bu nedenle 12 metre 95 cm uzunluğu vardır. İç çapı 7 metre 10 cm
olmakla birlikte dış çapı yaklaşık 10 metredir. Eserin yanından bir nehir geçtiği bilgisi de
kaynaklarda gelmektedir.

Diğer sütunlardan farklı iki merdivenlerin plan resmi

Mimari Eserlerden Anadolu Topraklarından bazı örnekleri
Muhtemelen XII. yüzyılın ikinci yarısının ortalarında inşa edilmiş olması düşünülen ve
Erzurum’da yer alan Emir Saltuk Kümbetleri olarak tanımlanan mimari eseri de Harakan
kuleleri gibi sekizgen bir mimariye sahiptir. (Denknalbant, 2012: 276-277) Saltuklu dönemin
mezar anıtları bu döneme mal edilen üç kümbetten en büyüğü olan Emir Saltuk Kümbetinin
inşasında kırmızı, beyaz ve gri olmak üzere üç renkli kesme taşlardan abidevi yapısı ve
sağlam mimarisi ile göze çarpmaktadır. ( Özkan, 2016: 121) Gerçi bu dönemlerde Anadolu’da
özellikle kümbetlerde yapı malzemesi genellikle taştır. ( Özkan, 2016: 182)
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Diğer benzer örneklerinden biri de Ahlat ilçesinde bulunan ve 1281 yıllarında yapıldığı kabul
edilen Çifte Kümbetlerdir. Van-Bitlis-Ağrı yolunun hemen üzerinde bulunan Çifte Kümbet,
Binlerce yıllık Türk geleneğini yansıtan bu kümbet oldukça meşhur olan “Ahlat taşı” ile
yapılmıştır. Bu dönemlerde şehirlerin yönetimi genellikle Moğollar tarafından Uygurlara
verilmiştir.
Sonuç:
İslam öncesi Persler ve Sasaniler gibi İran coğrafyasında kurulan devletlerin, mimaride ileri
seviyede eserler ortaya koydukları malumdur. İslamiyet’in gelmesi ile birlikte ise İran
coğrafyasında mimaride ve bazı sanat dallarında bazı değişiklikler olmuştur. İleride İran’da
hakimiyet kuracak, konargöçer hayat tarzını yaşayan Oğuzların bir kısmında ise yerleşik
hayat tarzı yaşayanlar da vardı. Gök Tanrı inancında olan Türkler, İslam’ı kabullendikten
sonra İran coğrafyasına yavaş yavaş ilerleme sürecini de aynı zamanda yaşıyorlardı. İslam ve
İran mimarisini birleştiren, aynı zamanda kendi üslup ve tarzını katarak mimari tarzını ortaya
koyma işi ise Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Türkmenlere düşmüştü.
Konargöçer tarzında yaşayan Türkler, Alaçik dedikleri, göç ederken taşınabilecek, coğrafi
şartlara uygun çadırlarda yaşıyorlardı. Netice itibariyle bir devletin mimari tarzını
oluşturabilmesi, sadece coğrafya, ideoloji, ya da yaşam tarzına bağlı değil, aynı zamanda da o
bölgede bulunan malzeme ve malzemelerin taşınmasına bağlıdır. Bunda havanın sıcaklığı
veya soğukluğu, yağış ve nem oranı gibi çok şey etkilidir. Yani zaman içerisinde etkileşim
sadece tek boyutla değil farklı yönleri ile olmaktadır. Selçuklu Devleti döneminde göründüğü
üzere veya Anadolu Selçuklu Devleti döneminde de yapılan mimari eserlere bakıldığında,
mesela cami, anıt mezar gibi eserlerde kubbe mimarisi coğrafyaya bağlı olarak farklılık
göstermiştir. Eski Horasan bölgesi dâhil olmak üzere İran coğrafyasında nerdeyse tüm
Selçuklu döneminden kalan cami ve anıt mezarlarının kubbeleri İslami dönemin tarzına
benzer daha yuvarlak kubbelere sahipken Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulduğu Anadolu
topraklarında bazı mimari eserlerin kubbeleri daha sivri uçlu olarak ortaya çıkmıştır.
Dolaysıyla bir mimari eserin ortaya çıkmasında farklı özellikler ve şartların etkisi büyüktür.
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Bunlardan devletin kurucularının yaşam tarzı, kurulduğu coğrafyada daha öncede var olan
sanat tarzı, coğrafya, hava ve iklim şartları, bölgede var olan malzemeler ön plandadır. Bu
nedenle özellikle Selçuklu Devleti döneminde ortaya çıkan mimari eserlere, sadece İran
mimarisi, sadece Selçuklu mimarisi veya sadece İslam mimarisi demek yanlış bir tespit
olacaktır. Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde ortaya çıkan mimari
eserler İslam, Türk ve İran mimarisinin etkileşiminin bir sonucudur.
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ÖZET
Genel olarak insanlar savaş, kıtlık ve doğal afet gibi durumlardan dolayı yurtlarından
ayrıldıkları zaman bu durum göç hareketleri olarak kabul edilmektedir. Terk edilen ve
yerleşilen yer ile göçen ve göçülen yerdeki insanlar nitel ve nicel özelliklerinde farklılıklar
gösterebilirler. Her insan topluluğunda olduğu gibi Türkler de bulundukları çevrenin şartlarına
ayak uydurarak hayatlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Şüphesiz Bozkırların sert kara iklimi,
onların hayat tarzını etkilemiştir. Ormanlarda yaşayan Türk boyları da kendilerine göre
imkânlar arayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışmışlardır. Türk tarihinin başlangıcında
Sibirya, Mezopotamya, Mısır’daki Nil bölgesi, Akdeniz havalisi, Çin’deki Sarı Irmak bölgesi,
Altay-Sayan Dağlarının güneybatı bölgesi (Minusinsk-Tuva-Abakan bozkırları), bugünkü
Moğolistan ve Hindistan’daki Ganj Nehri büyük öneme sahiptir. M.Ö. 3000’lerde Altay ve
Sayan dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda Baykal Gölü’nün batısındaki Abakan
bölgesinde yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde ortaya çıkan ve Türklerin en eski
kültürü olarak kabul edilen Afanasyevo kültürü yaklaşık M.Ö. 3300-1700 tarihi aralığında
değerlendirilmektedir. Son zamanlarda yapılan arkeolojik ve antropolojik araştırmalar, Asya
Hunları olarak bilinen bu kültürün anayurt bölgesinden çıkış tarihini ve göç yönlerinin tespit
edilmesini sağlamıştır. Proto-Türklerin bir bölümü bugünkü Kazakistan üzerinden
Maveraünnehr bölgesine kadar yayılarak oradaki dolikosefal Akdeniz ırkları ile temas
kurarken, batıya doğru göç edenler ise Ural (Fin-Ugor) kavimleri ile bağlantı sağlamışlardır.
Andronova insanı denilen ve Altay-Tanrı Dağlarını kaplayan bu ırkın göç hareketi,
Göktürkler dönemine kadar devam etmiştir. Yapılan bu göçler neticesinde Türkler, değişik
coğrafyalarda çok sayıda devlet kurmayı başararak Türk ve Dünya siyasetinde köklü
değişikliklerin yaşanmasına sebep olmuşlardır. Türklerin güney ve güneydoğu istikametinde
ilerlemeleri neticesinde ise Anadolu vatan haline gelmiş, bu da onların hem kültürlerini hem
de bağımsızlıklarını korumalarını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Göç, Göçebelik, Ana yurt, Orta Asya.

A GENERAL ANALYSIS ON THE IMMIGRATION ISSUE IN PRE-ISLAMIC
TURKS
ABSTRACT
In general, when people leave their hometown due to war, famine and natural disaster, this is
considered as migration movements. People in abandoned and settled places and migratory
and migratory places may differ in their qualitative and quantitative characteristics. As in
every human society, the Turks are tried to survive by keeping up with their conditions of the
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environment in which they are located. The harsh land climate of the steppes affected their
way of life. The Turkish tribes living in the forests also tried to continue their lives by looking
for opportunities according to them. As a starting matter of Turkish history, Siberia,
Mesopotamia, the Nile region in Egypt, the Mediterranean Sea, The Yellow River region in
China, the southwestern region of the Altai-Sayan Mountains (Minusinsk-Tuva-Abakan
steppes), present-day Mongolia and the Ganges River in India have a great importance. The
Afanasyevo culture, which emerged as a result of archaeological researches carried out in the
Abakan region in the west of Lake Baikal in the steppes in the northwest of the Altay and
Sayan mountains in 3000 BC and is considered to be the oldest culture of the Turks, is
approximately evaluated between 3300-1700 BC. This culture, known as the Asian Huns, has
provided the date of exit from the hometown and determining the aspect of migration. While
some of the Proto-Turks spread to the Transoxiana region through today's Kazakhstan, they
made contact with the dolichocephalic Mediterranean races there, while those who migrated
to the west made connections with the Ural (Fin-Ugor) tribes. The migration movement of
this race, called the Andronova people and reaching the Altay-Tanrı Mountains, continued
until the Gokturk’s period. As a result of these migrations, Turks succeeded in establishing
many states in different geographies and caused radical changes in Turkish and world politics.
As a result of the advancement of the Turks in the south and southeast direction, Anatolia
became their homeland, which provided them to protect both their culture and their
independence.
Keywords: Turks, Immigration, Nomadism, Homeland, Central Asia.
1. GİRİŞ
İnsanlar, bireysel ya da kitleler halinde yaşamış oldukları coğrafyanın olumsuz şartları gereği
başka bir yerleşim yerine bir takım sosyal sonuçlar doğuracak biçimde göç etmişlerdir. Sosyal
ve kültürel alanda değişimlerin bir sonucu olan göç (Adıgüzel, 2016: 1) siyasi, iktisadi ve
toplumsal çatışmalardan dolayı bireylerin kitleler halinde bir yerleşim yerinden başka bir
yerleşim yerine gitmesidir. Göçebelik ise toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belirli
zaman aralıklarında yer değiştirmeleridir (TDK, 1998: 863). İnsanın yaşadığı mekânın ve
çevrenin koşulları, yaşamı zorlamaya başladığı zaman ortaya çıkar. Genel olarak insanlar
savaş, kıtlık ve doğal afet gibi durumlardan dolayı yurtlarından ayrıldıkları zaman bu durum
göç hareketleri olarak kabul edilmektedir (Yüceşahin, vd., 2006: 16). Terk edilen ve
yerleşilen yer ile göçen ve göçülen yerdeki insanlar nitel ve nicel özellikleri bakımından
farklılıklar gösterebilirler. Ekonomik nedenler ve yaşadıkları coğrafyaya karşı güvensizlik
duyguları başta olmak üzere birçok sebep insanların bulundukları mekânları kitleler halinde
göç etmelerine neden olmuştur (Ekici vd., 2015: 10). Göçebelerin plansız bir şekilde hareket
ettiklerini söylemek mümkün değildir. Kırgızlarda olduğu gibi hayvan besleyen topluluklar,
hayvanları için kışlak ve yazlık olarak uygun olan yerleri tercih etmişlerdir (Rasonyi, 1998:
48-49).
İnsanların iktisadi faaliyetleri yedi kısma ayrılmaktadır. Bunlar; ot ve meyve toplayanlar,
avcılar, balıkçılar, göçebe çiftçiler, oturak çiftçiler, yüksek çiftçiler, kendi sürüleri ile dolaşan
ve göçebe sürü sahipleridir. Zaman içerisinde zirai faaliyet başlamış, hayvancılık kültürü
edinilmiştir (Eröz, 1991:67). Ekonomik kültürdeki bu aşama insanlık tarihinde oldukça
önemli bir yere sahip olmuştur. Göçebelikten yerleşik hayata geçen eski Türklerin
kültüründeki bu değişim hakkında Tonyukuk, 725-726 yıllarında dikilen kitabesinde, bir
zamanlar geyik ve tavşan avlayıp yediklerinden bahsetmektedir (Orkun, 1994: 102). Bu
durum Türklerin göçebe bir hayata sahip oldukları gibi avcılıkla da uğraştıklarını
göstermektedir. Orta Asya Türk göçebelerinin hayvancılığını at, koyun ve deve teşkil
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etmektedir. Orta Asya’da Türk konargöçerlerini bir yerden başka bir yere göç etmesini
sağlayan hayvan öküz ve deve idi. Ancak onların daha hızlı bir şekilde hareket etmesini
sağlayan hayvan ise at idi. Türkler atın etinden ve sütünden yararlandıkları gibi yaylak ve
kışlaklara da atı kullanarak göç etmişlerdir (Eröz, 1991:125). Her insan topluluğunda olduğu
gibi Türkler de bulundukları çevrenin şartlarına ayak uydurarak hayatlarını sürdürmüşlerdir.
Şüphesiz Bozkırın sert kara iklimi, onların hayat tarzını doğrudan etkilemiştir. Ormanlarda
yaşayan Türk boyları da kendilerine göre imkânlar arayarak hayatlarını devam ettirmeye
çalışmışlardır. Tarihin en eski toplumlarından birisi olan Türkler, üç bin yıllık geçmişi ile
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılarak önemli izler bıraktıkları gibi dünyada yeni
medeniyetlerin oluşmasını sağlamışlardır.
Bu çalışmada konar-göçer bir yapıya sahip olan Türklerin ana yurdu, M.Ö. 1700’den itibaren
Orta Asya’ya doğru yaptıkları göç hareketleri ve Türk dünyası üzerindeki etkileri hakkında
bilgiler verildiği gibi, konunun bütünüyle ilgili genel genel bir değerlendirme de yapılmıştır.
Makaledeki iç başlıklar şu şekildedir: Giriş, Türklerin ana yurdu, Türklerin ana yurttan çıkış
nedenleri, Orta Asya’ya yapılan göçler, sonuç ve kaynakça.
2. TÜRKLERİN ANA YURDU
M.Ö. Türklerin ilk yurdu hakkında Eski Yunan, Roma, Çin ve Hint kaynaklarında malumatlar
oldukça azdır. M.Ö. 206 yılında kurulan ve Çin tarihinin ilk büyük hanedanı Han sülalesinin
(M.Ö. 206-23) tarihçisi Szu-ma-ch’in tarafından yazılan Çin’in en eski tarihi olan Shih-Chih
(Tarihi Hatıralar) adlı eserde Hunlar hakkında bölümlere yer verilmesine rağmen Hunlar’dan
daha önce yaşayan Türk kavimlerinden Ti, Jung, Ch’üan-yi, Hsien-yü, Kui-fang ve Yanyünler hakkında bilgiler bulunmamaktadır (Ekrem, 1997: 1014). Ancak XIX. yy’da yapılan
arkeolojik araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bulgular, Türk tarihinin başlangıç meselesi ve
anayurt bağlamında pek çok delili ortaya çıkarmıştır. Türklerin coğrafik alanı o kadar geniştir
ki yaşamış oldukları tek bir coğrafyayı göstermek mümkün değildir. Sibirya’da Yakutlar,
Altaylar’da ise Barabarlar yaşamışlardır. Bunlardan başka Kara Kırgızlar, Başkırtlar, Kara
Kalpaklar ve Türkmenler, bunların üstünde ise Tarançılar, Sartlar, Kaşgar Türkleri, Kuzey
Türkleri, Özbekler ve Türkiye Türkleri gelir (Gökalp, 1991: 5-6). Ana yurt bağlamında
Sibirya, Mezopotamya, Mısır’daki Nil bölgesi, Akdeniz havalisi, Çin’deki Sarı Irmak bölgesi,
Altay-Sayan Dağlarının güneybatı bölgesi (Minusinsk-Tuva-Abakan bozkırları), bugünkü
Moğolistan ve Hindistan’daki Ganj Nehri büyük öneme sahiptir (Kafesoğlu, 1998: 47;
Taşağıl, 2020a: 15).
Ana yurt ile ilgili ilim adamları tarafından ileri sürülen görüşlere baktığımız zaman Klapproth
ve Vambery Altay Dağlarına, Radloff Altay Dağlarının doğusuna, Ramstedt ise Doğu Asya
olduğuna işaret etmişlerdir. Parker, İve Presamoyed Paleoasya kavimlerini göz önünde
bulundurarak Baykal’dan Gobi Çölüne kadar uzanan sahayı göstermiştir (Rasonyi, 1988: 2-3).
İdil-Ural nehirleri arasında kalan bölgeyi ana yurt olarak gösteren bazı bilim adamlarına göre
ise Türklerin Altay, Güney Sibirya ve Baykal ötesini buralardan Avrupa’ya ve Batı Asya’ya
doğru yaptıkları göçler sonucunda yurt edinerek ikinci vatanları olduklarını ileri sürmüşlerdir.
Türklerin yaşadıkları bölgenin genellikle merkezi ve Doğu Asya olduğunu ileri süren Macarlı
Türkolog Gy. Nemeth’in ana yurt olarak Batı Asya’nın araştırılması gerektiğini vurgulamıştır.
Nemeth, bu tezini Macarlar, Karaçaylar, Kumıklar ve Tatarların dillerini ve tarihlerini
araştırdıktan sonra ileri sürmüştür (Layponav, vd, 2014: 30; Turan, 2009: 39). Altay Dağları
veya Kingan Dağları’nın doğu ve batısında araştırmalar yapan Dil bilimcileri ise Altay-Ural
Dağları arası ile Hazar Denizi’nin kuzey ve kuzeydoğu bozkırlarını göstermişlerdir (Ceylan,
2015: 10; Üngör, 2016: 358). Orta Asya'da Kiselev ve Çernikov’un yaptıkları arkeolojik
araştırmalar, Türklerin ana yurt meselesinin tespiti noktasında daha kesin sonuçların ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Buna göre Minusinsk bölgesindeki Afanasyevo kültürü (M.Ö. 25001700) ve onun devamı olan Andronovo kültürü (M.Ö. 1700-1200)'nde brokisefal beyaz ırk

www.istanbulkongresi.org

720

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Türk soyunun proto-tipi idi. Bunlar, Taş Devri'nden itibaren Altaylar-Sayan dağlarının
güneybatı taraflarında yaşamakta idiler (Kafesoğlu, 1998: 9).
M.Ö. III. Binyılda Güney Sibirya’ya batıdan göç eden ve geleneksel kurgan kültürüne sahip
olan Afanesyevler, bu bölgelere yerleşerek burada hayvancılık ve tarım ekonomisini
geliştirmişlerdir. Afanesyevler bu bölgeye göç etmeden önce Sibirya’nın neolitik kabileleri,
hayvancılığı hemen hemen hiç bilmiyorlardı. Arkeolog E.B. Vadetskaya, Avrupai ırka
mensup olan Afanesyevlerin komşuları içerisinde Moğollar veya bazı karışık küçük
kabilelerin burada mevcut olduklarını aktarmıştır (Layponav, vd., 2014: 32). M.Ö. 3000’lerde
Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda Baykal Gölü’nün batısındaki Abakan
bölgesinde yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde ortaya çıkan ve Türklerin en eski
kültürü olarak kabul edilen Afanasyevo kültürü, yaklaşık M.Ö. 3300-1700 tarihi aralığında
değerlendirilmektedir. Nitekim Altay-Sayan dağlarının güney batı kısımlarında yaşayan proto
Türkler, bir taraftan Tanrı dağlarına doğru yayılırken diğer taraftan bugünkü Kazakistan
sınırlarına doğru yönelmeye başlamışlardı (Ögel, 1984: 5).
3. TÜRKLERİN YAYILMA SAHALARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
3.1. TÜRKLERİN ANA YURTTAN ÇIKIŞ NEDENLERİ
3.1.1. DOĞAL AFETLER / SALGIN HASTALIKLAR: Hastalıklar konusunda
kaynaklarda detaylı bilgiler verilmemesine rağmen Türk toplumunu en çok etkileyen
durumun başında kıtlıklar gelmekte idi. İklim yapısının sürekli değişkenlik gösterdiği Orta
Asya’da yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi, kış aylarında ise şiddetli soğukların ve sel
baskınlarının yaşanması çok sayıda insan ve hayvan kaybına yol açmakta idi. Mesela M.S.
627 yılında Gök Türk ülkesine yoğun bir şekilde kar yağdığı için hayvanlar ve atlar telef
olmuşlardı (Koca, 2002: 996; Taşağıl, 2020b: 62). Türkler, aşırı soğuktan dolayı hayvanların
telef olmasına yut demişlerdir (Kaşgarlı Mahmut, 1986: 142). Yaşam koşullarının otlak ve
sulak araziye göre biçimlendiği Bozkırlarda ekonominin temeli hayvancılığa dayalı idi.
Güney Sibirya’daki alanlar fazla suya ve bitki çeşitliliğine sahip olmasına rağmen iklimin
aşırı soğuk olması ve nüfusun sığmaması, Türklerin ana yurttan göç etmelerine neden
olmuştur (Taşağıl, 2020b: 14).
3.1.2. NÜFUS ARTIŞI: Nüfus artışı Türklerin ihtiyaçlarını karşılamalarında büyük engel
teşkil etmekte idi. At, koyun ve deve besleyen Türkler, büyük felaketler ile karşılaştıkları
zaman hayvanları için bereketli meralara doğru göç etmek durumunda kalmışlardır (el-İdrisî,
2002: 518). Ayrıca nüfuslarının artması otlak darlığı ve hayvanlarının çokluğu göç etmelerine
neden olan etkenlerden bir diğeridir (Turan, 1971: 10). Orta Asya’nın artan nüfusu
besleyebilecek bir tarım arazisine sahip olmamasından dolayı yaşanan çatışmalar, boyları yeni
yurt ve otlak aramaya sevk etmiştir (Koca, 2002: 997).
3.1.3. SİYASİ ANLAŞMAZLIKLAR: Türk siyasi tarihine baktığımız zaman taht
verasetinin belirli bir kural çerçevesinde olmamasından dolayı hanedan üyeleri arasında
yaşanan siyasi çatışmalar, devletin zayıflamasına ya da bölünmesine yol açmıştır. Mesela
M.Ö. 57’de taht için beş grubun mücadele ettiği Hunlarda imparatorluk beşe ayrılmıştır. M.Ö.
54 yılında iktidar mücadelesi veren Hu-han-ye, kardeşi Chih-Ch’i ile yaptığı mücadeleyi
kaybettikten sonra güneye doğru ilerlemiştir. Burada hüküm sürmeye başlayan Hu-han-ye,
kısa süre sonra Çin’e bağlanmayı kabul etmiştir. Bunun üzerine Chih-Ch’i ise Hunların
istiklalini koruyabilmek için Batı Türkistan sahasına çekilerek bağımsız bir Hun Devleti
kurmuştur (Taşağıl, 2020b: 47-50). Tarihte birçok devlet kuran Türkler arasında yaşanan
siyasi çatışmalar ve devletlerin bölünmeleri İslamiyet sonrası dönemde de devam etmiştir
(Ebû’l-Fidâ, ? 163; el-Hüseynî, 1933: 2; İbnû’l-Esîr, 1987: 236).
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3.1.4. CİHAN HÂKİMİYETİ ÜLKÜSÜ: Kendilerini tek bir ad ve bayrak altında toplama
düşüncesine sahip olan Türklerde cihan hâkimiyeti ilk defa Asya Hun Devleti hükümdarı
Mao-tun ile başlamıştır. Nitekim Mao-tun ve halefleri, mektuplarının başlarında “Tanrının
tahta çıkardığı Kun milletinin büyük Tan-yu veya Şan-yu” ibaresini kullanarak hâkimiyetin
ilahi kaynaklı olduğunu ifade etmişlerdir (Turan, 2014:7-8).
3.1.5. SİYASİ BASKILAR: Türkler, bazen bulundukları bölgelere yapılan saldırılara maruz
kaldıkları zaman hem bağımsızlıklarını kaybetmemek hem de yeni bir devlet kurabilmek için
yurtlarını terk etmişlerdir (Akçora, 1996: 242). Türkler sadece dış saldırılara değil aynı
zamanda iç saldırılara da maruz kalmışlardır. Nitekim Karadeniz’in kuzeyine, Orta Avrupa’ya
ve Balkanlar’a yapılan göçler, birbirlerini yurtlarında etmelerinin bir sonucudur (Koca, 2002:
998). Mesela Avarların batı ve güney bölgelerinde oturan ve Türk kavimlerinden Sabirler,
Avarlar tarafından yurtlarından uzaklaştırıldıktan sonra İşim ve Tobol’un yukarı mecrasında
oturan Onogurlara saldırarak Yayık ve İtil sahasını yurt edinmişlerdir (Baştav, 1947: 59-60).
3.2. ORTA ASYA’YA YAPILAN GÖÇLER
Türkler, İslamiyet öncesi dönemde konar-göçer bir yapıya sahip olduklarından dolayı yazın
yaylak adı verilen sulak ve otlağı bol olan yerlerde, kışın ise kışlak adı verilen ılık ova ve
vadilerde soğuğun geçmesini engellemek için kerpiçten ve ahşaptan yaptıkları evlerde
oturduklarından dolayı şehir ve köy hayatı olmamıştır (Çandarlıoğlu, 2003: 99). Nitekim
Türklerin şehirler yaptırarak daimi bir yerleşim sürecine geçmeleri oldukça uzun bir zaman
almıştır (Selçuk, 2014: 39). Bu sebepten medeniyetin temelinde tarımın yattığını düşünen
Batılı tarihçiler, konar-göçer yapıya sahip olan Türklerin medeniyetten yoksun bir millet
olduklarını ileri sürmüşlerdir (Kafesoğlu, 1998: 33). M.Ö. 1700-1200 yıllarını içine alan ve
Minusinsk bölgesinde ortaya çıkan Andronovo kültüründe yaşayan proto-Türkleri ve diğer
kavimler hayvancılıkla uğraşmaya devam etmişlerdir. Son zamanlarda yapılan arkeolojik ve
antropolojik araştırmalar, Asya Hunları olarak bilinen bu kültürün ana yurttan çıkış tarihini ve
göç yönlerinin tespit edilmesini sağlamıştır (Kafesoğlu, 1998: 51). Türklerin göçleri M.Ö ve
M.S. olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir.
3.2.1. MİLATTAN ÖNCE YAPILAN GÖÇLER
Maveraünnehir bölgesine kadar yayılan Proto-Türklerinden bazıları buradaki dolikosefal
Akdeniz ırkları ile temas kurarken, geriye kalanlar ise batıya doğru göç ederek burada Ural
(Fin-Ugor) kavimleri ile bağlantı sağlamışlardır. M.Ö. 1700’den itibaren Orta Asya’ya göçebe
hayata sahip olan bir kavme ait kültürün hâkim olmaya başladığı görülmektedir (Ögel, 1984:
7). Afanesyova, Andronova, Karasuk, Tagar ve Taşık kültürlerinin Orta Asya’nın diğer
bölgelerine nasıl yayıldığını takip ederek Türklerin erken dönem göç hareketlerini
görebildiğimiz gibi Moğolistan, Kuzey Çin, Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Kazak bozkırları,
Urallar ve Karadeniz’in kuzeyine yapılan göçlerin ve Türklerin ez az iki kıtada tarihlerinin
nasıl geliştiğini de anlayabilmekteyiz (Taşağıl, 2020b: 15). Güney Sibirya bölgesi dışında
Türklerin ilk anayurdunun Orta Asya’da olduğu ve dünyanın muhtelif yerlerine buradan
yayıldıkları ifade edilmiştir (Koca, 2002: 992). Mesela Alman asıllı Sinolog ve Tarihçi W.
Eberhard’a göre “İnsanlığın beşiği Asya’dadır; daha doğrusu hiç olmazsa bugünkü
bilgilerimize göre Orta Asya’dadır” (2010: 3). Dünya’nın en eski kıtası olan Asya, coğrafik
olarak beşe ayrılmıştır: a) Kuzey Asya, b) Doğu Asya, c) Güney Asya, d) Ön Asya, e) Orta
Asya. Bunlardan Orta Asya; kuzeyde Sibirya, doğuda Büyük Kingan (Kadırgan) dağları,
güneyde Himalaya ve Hindukuş sıradağları, batıda ise Hazar denizi ve Yayık (Ural) nehri ile
çevrilidir.
M.Ö. 1300-1000 yıllarında Türklerden bazıları Türkistan sahasında olmalarına rağmen bu
bölgelere ilerleyen süreçlerde Hint-Avrupai grubun yerleştiği ileri sürülmüştür. M.Ö. 1000700 yıllarında Türkler, Altaylar bölgesine ve Çin'in kuzeybatısında yer alan Kansu-Ordos
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bozkırlarına doğru yönelmeye başlamışlardır. İndus Pencap bölgesine ise ilk Türk
hareketliliği M.Ö. I. binde başlamıştır (Akçora, 1996: 243). Ancak Türklerin göç
hareketlerinde genel olarak başarılı olduklarını söylemek mümkün değildir. Nitekim çoğu
zaman başarılı olamayan Türkler, Orhon ve Selenga nehirlerine çekildikten sonra oradan yeni
bir bölgeye doğru hareket etmek durumunda kalmışlardır. Türklerin anayurttan çıkışı iki
evrede gerçekleşmiştir:
a) İlk olarak Altay ve Ural sahasını birbirine bağlayacak bir şekilde Akmolinsk yaylasının
güney sırtlarında olmayıp Cungarya üzerinden Balkaş gölünün aşağısına doğru yapılmıştır.
b) İkinci anayurttan çıkış ise İran’a doğru ya da Ural dağlarının güneyi ve Hazar gölünün
kuzeyinde yer alan Ural ve Volga nehirlerine doğru gerçekleşmiştir. Bu bağlamda ilk
anayurtlarından çıkan Asyalı göçebeler, Cungarya’ya oradan Ural ve Volga nehirleri
üzerinden Avrupa’ya doğru göç etmişlerdir (Ligeti, 1986: 16-17).
Türklerin ataları olarak kabul edilen proto-Türkler, Altay-Sayan, Tanrı Dağları ve
Kazakistan’a yayılmıştı. Pamir'de, Afganistan'da, İran'da, Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve
Güney Rusya'da Akdeniz ırklarına yakın dolikosefal, Altayların doğusu ve Güney Sibirya'da
ise Mongoloid bir ırk hâkim idi (Cöhçe, 1995: 17). Türk toplulukların bir kısmı M.Ö. 700
yılına kadar Altaylara doğru yerleşirken, geriye kalanlar ise M.Ö. 1100'lerden itibaren büyük
kütleler hâlinde, Çin'in kuzeybatısına doğru yönelmişlerdir. Çünkü bu bölgeye doğru yapılan
göç neticesinde tarıma dayalı güney Çin menşeli olan Lung-shan kültürü yerine, Sarı ırmağın
üst taraflarında ortaya çıkan Yang-shao kültürü meydana gelmiştir (Kafesoğlu, 1998: 51).
1921 yılında Ho-nan’daki Yang-shao köyünde bulunan bu kültürde gök kültü anlayışına sahip
olunduğu gibi atın evcilleştirilmesi ve demirin kullanılması Bozkır kültürünün özelliklerini
yansıttığını göstermektedir. M.Ö. II. bin ortalarına doğru gelindiğinde Andronova kültürü,
doğuda Baykal gölüne, güneyde Tanrı dağlarına, güneybatıda Kazakistan’a ve Harezmîn
güneyine, batıda ise Sibirya üzerinden Don nehrine kadar yayılmıştı. Bu yerlerde Andronova
kültürü, Çin vadisi, güney Moğolistan ve batı Çin (Ordos bölgesi) ile bağlı bulunuyordu
(Salman, 2013: 5).
Proto Türklerin M.Ö. dönemlerde göç ettikleri diğer bir yer ise Çin’in kuzey bölgesidir. Çin
yıllıklarından Shih-Chih (M.Ö. 255-207) de proto-Türklerinden kabul edilen Jung ve Ti
kabilelerinin M.Ö. 8. yy’da Çin’in kuzeyinde yaşadıkları aktarılmıştır. Nitekim Çin
yıllıklarında bu kabilelerden uzaktan gelen kavimler olarak bahsedilmiştir (Ekrem, 1997:
1013). Yine Çin yıllıklarında bu Türklerin Tik adıyla bir defa M.Ö. 588’de, ikinci defa ise
433’te Çin’in kuzeybatı bölgesinden Moğolistan’a ve Cungarya taraflarına çekildiği ifade
edilmiştir. Kuzeybatı Çin’de faaliyette bulunan diğer bir kavim ise Çin’e Türkistan
bölgesinden gelen ve Tik’lerin bir kısmı olduğu ifade edilen Chou’lardır. Bunlar Çin’de yeni
bir idari sistem kurmuşlardır (Togan, 1981: 13). M.Ö. 700 yıllarında Mongoloid ırkların
Sibirya, Baykal, Moğolistan ve Yedisu bölgelerine yerleştiği dönemde Türkistan ve Harezm’e
İran sahasından bazı topluluklar gelmeye başlamışlardır. Bu yy’da Türkler, doğuda Ordos'a,
batıda ise Volga'ya kadar yayılmışlardır (Akçora, 1996: 243). Andronova kültürünün devamı
olan Karasuk kültürü (M.Ö 1100-700) zamanında İran’dan bazı toplulukların Türkistan ve
Harezm'e geldiği yönünde iddialar bulunmaktadır. Altay-Sayan dağlarının güneybatısındaki
anayurt sahasında ayrılan proto-Türklerin bir kısmı doğuda Ordos ve batıda Volga'ya, geriye
kalanlar ise Karadeniz'in kuzeyine doğru yönelerek iki gruba ayrıldıktan sonra Asya'nın
kuzeybatısına doğru yönelmişlerdi. Batı Türklerinden bir kısmının M.Ö. 5.-3. yy’da Hazar
Volga etrafında ve batıda İskitlerle birlikte ve muhtemelen Kralı İskitler ile yaşadıkları bir
kısmının da, Asya Hunları ile birlikte İç Asya'nın kuzeybatı bölgelerinden batı Sibirya'ya
doğru yönelmişlerdir (Kafesoğlu, 1998: 52-53).
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3.2.2. MİLATTAN SONRA YAPILAN GÖÇLER
M.S. dönemlerde yapılan göçler ise batı ve güney olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir.
Büyük Hun Devleti’nin M.S. 48 yılında kağanlar arasında yaşanan mücadelelerden sonra
parçalanması üzerine İli havzasına doğru hareket ederek batıya doğru yönelen Hunların,
büyük kütleler halinde M.S. I. yy’da Batı Türkistan’ın kuzey taraflarına doğru göç etmek
durumunda kalan diğer Hunlarla birleştiği görülmektedir. Bu birleşme ilerleyen süreçlerde
Avrupa Hun Devleti’nin temellerinin atılmasını sağlamıştır. M.S. 93 yılında Siyen-pi ve
Çinlilerin ağır baskılarına maruz kalan Batı Türkistan’daki son Hunların, batı istikameti
üzerinden ilerleyip Talas civarına gelmeleri, buradaki göçebe kabilelerin Emba ve Yayık
nehirlerine doğru göç etmelerine neden olmuştur. Hunların M.S. II. yy’da Azak Denizi’nin
kuzeyi ile Don ve Dinyeper nehirleri arasında bulundukları iddia edilmesine rağmen bu
tarihlerde henüz İdil nehrini geçmemişlerdi (Kurat, 1972: 12).
Kuzey Hunlarının M.S. 216 yılında yıkılmasından sonra kuzey yolunu kullanarak batı
istikametinde ilerleyen bir kısım Türklerin, Karadeniz’in kuzeyinden Orta Avrupa’ya ve
Balkanlara ulaştıkları görülmektedir. Ana yurt bölgesinde çıkan Asyalı göçebe topluluklar,
Cungarya üzerinden ikinci ana yurda, oradan da Ural ve Volga üzerinden Avrupa’ya
geçmişlerdir. Yapılan bu göçlerde Çin, İran ve Bizans, yerleşik medeniyete sahip
olmadıklarından dolayı Türklerin ilerlemelerinde büyük bir engel teşkil etmemişlerdir.
Nitekim Ural Dağlarından Doğu ve Batı Roma topraklarına kadar uzanan Karadeniz’in
kuzeyindeki bölgeler, uzun zamandan beri göçebelerin hayatlarını sürdürdükleri yer olmuştur
(Koca, 2002: 1003-1004; Ligeti, 1986: 17). Hunların Volga bölgesine gelmelerinden sonra
yerli kavimlerinden bazılarının kuzeye, geriye kalanların ise Ukrayna’nın iç taraflarına doğru
göç etmeleri büyük karışıklıkların yaşanmasına yol açmıştır (Ögel, 1984: 98). M.S. 370-375
yıllarında Balamber liderliğinde İdil nehrini geçerek Don ve Dinyeper üzerinden ilerleyen
Hunların esas kütlesi, Germen kökenli Vizigotlar, Ostrogotlar ve Alanlar olmak üzere göçebe
kavimlere saldırmışlardır. Büyük korku ve paniğin yaşandığı bu saldırı, tarihe Kavimler Göçü
olarak geçen büyük bir göç dalgasının yaşanmasına neden olmuştur. Kafkaslar ve
Karadeniz’in kuzeyinde yaşayanlar başta olmak üzere Batı Avrupa’daki bütün kavimlerin yer
değiştirmişleri ile birlikte siyasi, sosyal ve iktisadi alanlarda köklü değişiklikler yaşanmıştır
(Kurat, 1972: 13; Roux, 2015: 70-71). Diğer taraftan M.S. 461-65 yıllarında Ogurlar,
güneybatı Sibirya üzerinden Rusya’nın güneyine doğru göç ederken, Sabarlar da M.S. 475
yıllarında Aral bölgesinden Kafkaslara doğru yayılmışlardır (Akçora, 1996: 243).
Güneye doğru ilerleyen Ak-hun veya Eftalit olarak bilinen Uar Hunlar ise M.S. 350 yılından
sonra Çin baskısı sonrası Soğdia’nın işgal edilmesi üzerine Toharistan üzerinden Amu
Derya’yı geçerek güneybatıya ve İran tarafına geçtikten sonra Hazar Denizi’nin
güneydoğusunda yer alan Curcan bölgesine ulaşarak Kuzey Hindistan’a kadar yayılmışlardır
(Czegledy, 1998: 58). Güney ve Güneydoğu’ya doğru göç eden Türklerin ilerleyişi İran’da
kurulmuş olan muhtelif devletler tarafından engellenmiş olsa da Sasani Devleti’nin Arapların
saldırıları neticesinde yıkılması, Türklerin Orta ve Yakın Doğu’ya doğru inmelerini
sağlamıştır (Köymen, 1979: 21).
Hz. Ömer döneminde İslam ordusunun Nihavend savaşından sonra İran’ı ele geçirmesi
üzerine Sasani Hükümdarı Yezdicerd’in ülkesini terk ederek önce Hilvan ve İsfahan’a oradan
İstahri, Taberistan, Kirman ve Sicistan üzerinden Horasan’a ulaşarak burada Nizek Tarhan
adında bir Türk liderine sığınarak onun himayesine girmesi Türklerin Horasan civarında
bulunduklarını göstermektedir (Belâzurî, 1987: 440-441).
Göktürkler döneminden itibaren yerleşik hayat ile yakın münasebetler kurmaya başlayan
Türkler, şehir için etrafı surlarla çevrili anlamına gelen balık veya balığ kelimesini
kullanmaya başlamışlardır. Ancak Faruk Sümer, Moğolistan civarında yapılan arkeolojik
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araştırmalara dayanarak Türklerin Uygurlar ile birlikte yerleşik hayata geçtiklerini ileri
sürmüştür (Sümer, 1984: Önsöz). İslam müellifleri ise Türkleri hem yerleşik hem de göçebe
bir toplum oldukları konusunda bilgiler vermişlerdir. Mesela Hududu’l-Âlem eserinin
müellifi, hudutları doğuda Çin’e, güneyde ise Tibet şehrine kadar uzanan ve Türkler
içerisinde en büyük sınıra sahip olan Uygurların, yaz ve kış mevsiminde havanın en iyi
olduğu bölgelere göç ettiklerini ifade etmiştir. Aynı müellif, Çinenikes, Kemsiğiya, Setkes,
Erk, Kararhun,
Karabeltekin, Kumesert, Hamud, Cemliks, Tubrağert Mebneciceras,
Belhemka, Sednek, Benciker, İrkuzkukez ve İğracert şehirlerinin Uygurlara ait olduğunu
belirtmiştir (Anonim, 1999: 62-63). İbn Hurdâzbih ise Nebt, Karluk, Kimek, Oğuz, Cefra,
Peçenek, Türgiş, Ezgiş, Kıpçak ve Kırgız topluluklarına sınırı olan Uygurların on altı tane
şehri olduğu konusunda bilgiler vermiştir (1989: 31). Türklerde yerleşik hayat İslamiyet’in
kabulünden sonra oldukça yaygınlaşmıştır. İslami yapıların inşa edilmesi bu durumun
oluşmasında etkili olmuştur.
Emevi ve Abbasiler dönemi ile birlikte İslam dünyasında yaşanan siyasi çatışmalar Türklerin
Horasan civarında yoğunlaşmalarını sağlamıştır. Nitekim Arap edebiyatçılarından el-Câhiz,
dalkavukluk, nifak, sahtekârlık, koğuculuk, riya ve kibri sevmeyen Türklerin vatanlarını
arzuladıklarını ve büyük bir bölümünün yeniden Horasan’a göç etmeye başladıkları
hususunda önemli bilgiler vermiştir. Türklerin vatan sevgisini Kuteybe b. Müslim, şu sözleri
ile ifade etmiştir. Allah’a yemin ederim ki Türklerin vatanlarına olan sadakati, bağlı olan bir
deveden daha fazladır (?: 38-39). İslamiyet’ten sonraki döneme dikkat çekecek olursak Türk
toplulukları içerisinde ön plana çıkan ve Türgişlerin devamı olan Oğuzlardır. Oğuzlar yirmi
iki boy olup her bölüğün ayrı bir belgesi ve hayvanlarına vurulan bir alameti vardır.
Birbirlerini bu belgeler ile tanırlar (Kaşgarlı Mahmut, I, 1986: 55). İbn Havkal ve İstahrî,
Halife el-Mehdî döneminde (775-785) Oğuzların sınırlarının Hazar, Kimak, el-Hazleciyye,
Bulgar, Curcan, Farab ve Esbicab, kuzeyde de Kırgızların ve Slavların sırtlarına kadar
dayandığı konusunda bilgiler vermiştir (1992: 23; 1927: 9). Gerdizî ise Oğuzların yolunun
Barsahan, Pençel, Kuca, Ezl, Siket ve Mekşiminağosur’a kadar uzandığına temas etmiştir
(2006: 383). Yaz ve kış mevsimlerinde hayvanları için meraların en iyi olduğu yerlere göç
eden Oğuzların şehir hayatı olmadığı için sürekli yer değiştirdikleri bilinmektedir. İslam
ülkelerine akınlar yapan Oğuzlar, ele geçirdikleri bölgeleri yağmaladıktan sonra buraları
mesken tutmuşlardır (Anonim, 1999: 69). X. yy’dan itibaren büyük bir bölümü Oğuz
boylarına dayanan Türkler, İslam dünyasının muhtelif yerlerine yayıldıktan sonra buraları
fethederek Anadolu’yu vatan haline getirmişlerdir.
SONUÇ
Şüphesiz coğrafi şartlar ve iklim koşulları toplumların yaşam biçimlerini ve hayat tarzlarını
belirleyen en önemli faktördür. Her insan topluluğunda olduğu gibi Türkler de bulundukları
çevrenin şartlarına ayak uydurarak hayatlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Tarih boyunca
hareketli bir topluma sahip olan ve temel ekonomisi hayvancılığa dayanan Türkler, doğal
afetler, salgın hastalıklar, nüfus artışı, siyasi anlaşmazlık vb. sebeplerden dolayı M.Ö.
1700’den itibaren Orta Asya’nın içlerine doğru göç ettikleri bilinmektedir. Hunların ataları
olarak kabul edilen proto-Türkler’den bazıları Maveraünnehr’e kadar yayılırken geriye
kalanlar ise batıya doğru göç etmişlerdir. Kitleler halinde gerçekleşen göçler neticesinde Türk
topluluklarının bir kısmı M.Ö. 700 yılına kadar Altaylara doğru yerleşirken, geriye kalanlar
ise M.Ö. 1100 yılından itibaren, Çin'in kuzeybatısına doğru yönelmişlerdir. Moğolistan sahası
dışında Tarbagatay bozkırları üzerinden Tanrı Dağlarına ve Güney Kazakistan’a, oradan
Maveraünnehr’e, Harezm’e, Mangışlak’a, batı yönünden hareket ederek Kazakistan
Bozkırlarına ve Ural Dağları’na kadar yayılmışlardır. M.S. 93 yılından itibaren yapılan göçler
ise batı ve güney olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir. Kuzey Hunlarının M.S. 216 yılında
yıkılmasından sonra kuzey yolunu kullanarak ilerleyen bazı Hunların Orta Avrupa ve
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Balkanlara göç etmeleri, göçebe kabileler arasında büyük karışıklıkların yaşanmasına yol
açmıştır. Özellikle Hunların, M.S. 375 yılında İdil Nehrini geçerek Don ve Dinyeper
üzerinden ilerlemeleri Türk ve Dünya siyasetinde köklü değişikliklerin yaşanmasını
sağlamıştır. Türklerin güney ve güneydoğu istikametinde ilerlemeleri neticesinde ise Anadolu
vatan haline gelmiş, bu da onların hem kültürlerini hem de bağımsızlıklarını korumalarını
sağlamıştır.
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RECLAIMING HISTORICAL PAST AND COLLECTIVE PUBLIC MEMORY:
THE CASE OF VALIKHANOV IN KAZAKHSTAN
Nazerke Mukhlissova
Nazarbayev University, Nur-Sultan, Kazakhstan

ABSTRACT
This article highlights the tendency of modern Kazakh authorities to bluntly accommodate the
public policy inherited from the Soviet past. Particularly, the article focuses on the case of one
of the national role models heavily sponsored by the government, Shokan Valikhanov. Soviet
authorities in the past praised Valikhanov as a figure of non-religious, striving for civilization
scholar, which negatively depicts the influence of Islam in the Steppe along with the
deteriorating indigenous culture. Despite the controversial and seemingly incompatible with
the modern Kazakhstani rhetoric, the figure and image of Valikhanov became one of the
modern pillars of Kazakhstani public identity. His photos are used in government campaigns,
universities and schools are named after him, and special event celebrating his figure are
subsidized by the government. At first, the government presented a particular public opinion
of Valikhanov through the media. However, with time, the depiction of Valikhanov is being
taken over by the public and takes a new turn in the interpretation of him through the forms of
conspiracy theories about Valikhanov’s death, which involves anti-Russian sentiments. The
study demonstrates how the Soviet and Kazakhstani authorities conveniently reclaimed
Valikhanov's figure while pursuing attempts of creating a new national tradition and public
memory.
The research methods include the analysis of modern Kazakhstani media and events
subsidized by Kazakhstani government as well as the original documents written by
Valikhanov. There has also been an analysis and application of theory of tradition and nation
building.
Keywords: Valikhanov; nation-building; tradition-building; Kazakhstan; Soviet legacy; postSoviet public policy.
I. Introduction.
Shoqan Valikhanov is a famous, ethnically Kazakh scholar, Russian Imperial servant, and
ethnographer who wrote about the Central Asian Steppe’s history and geography. At the time,
Valikhanov was recognized by many prominent figures. As an illustration, Valikhanov
became the primary source of information about Islam and the Steppe culture to Dostoevsky
and the like.1 Famous Russian figures considered him as a worthy representative of the
Kirghiz and the Steppe. Valikhanov wrote many articles and books that are nowadays
considered one of the most important documentations of the Central Asian Steppe and its
culture. Interestingly enough, Shoqan Valikhanov began to play a significant role in the
history and ethnography of modern Kazakhstan as one of the pillars of Kazakhstani identity.
His image is used in the government campaigns, educational institutions are named after him,
and he is generally posed as one of the first ethnic Kazakhs that was able to get recognition
from the Empire and pursue the preservation of the indigenous culture and geolocations.
1

Futrell, Michael. "Dostoyevsky and Islam (And Chokan Valikhanov)." The Slavonic and East
European Review 57, no. 1 (1979): 16-31. Accessed April 30, 2021. http://www.jstor.org/stable/4207756.
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Modern Kazakhstani authorities use Valikhanov as one of the means of tradition and nationbuilding, creating a new collective memory of him and the nation. However, such an approach
was not just newly invented; it was inherited from the Soviet policies. Simultaneously,
modern authorities do not cover his works fully and deliberately. Meaning they do not display
his literature as they do with other similar figures, like Altynsarin and Abay, which are part of
the school reading curriculum. Authorities instead use the name, legacy, and image of
Valikhanov to suit the modern depiction of national tradition in Kazakhstan. Such narrative
appears to experience changes with public becoming involved.
Before investigating the image of Valikhanov in the Kazakhstani public sphere, it is necessary
to consider why the authorities decided to enforce his embodiment for forming a new national
identity in the first place. From the theoretical perspectives, the way modern states reform and
create public history has been investigated from different viewpoints. Grotenhuis2 argues that
weak, fragile states face a difficult challenge to create governance and a united nation. Such
weak governments seek ways to legitimize their own authority. Grotenhuis also points out the
existing difference between nation-building and state-building. Although these processes are
highly integrated within each other, yet there are differences in those two procedures. Statebuilding is a more formal process, which includes specific end goals, has visible means (such
as laws and institutions), and is usually led by elected political leaders. Meanwhile, nationbuilding does not have a pre-determined result; it is more of an ongoing process.3 Nationbuilding also highly involves the community and the people; they are the main actors in the
nation-building process.
In European history, it is observable that the process of nation-building in many states, though
not all, happened more organically and took centuries to develop. But global Southern states
did not have the same luxury; the emergence and formation of states usually happened
abruptly and unexpectedly. Most former peripheries had to act within short time frames and
with limited resources. Applying that theoretical framework to the case of Kazakhstan, the
collapse of the Soviet Union in 1991 happened without any significant signs and warning.
Kazakhstani authorities at the time tried to save the USSR until the very end, being the last
ones to leave the Union. Unexpectedly left on their own, with a state of highly diversified
ethnicities and almost no viable resources for survival, the authorities became the main actors
that led nation and state-building processes simultaneously. There was no time or resources to
form organic and coherent nation-building; thus, the authorities took into their hands both
missions.
II. The need for reclaimed historical past.
The nation and state formation should be (or usually is) led by a different set of actors.4
However, when there is a collapse of the public memory and history, the creation of the newly
organized historical collective memory with the integration of modern tendencies is inevitable
according to Pierre.5 Creating an entirely new memory is artificial and resource-intensive.
2

Grotenhuis, René. "Nation-building and State-building and the Challenge of Fragility." In NationBuilding as Necessary Effort in Fragile States, 73-92. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016.
Accessed February 25, 2021. doi:10.2307/j.ctt1gr7d8r.8.
3

4

Grotenhuis, René. "Nation-building and State-building and the Challenge of Fragility." pp. 80.

Grotenhuis, René. "Nation-building and State-building and the Challenge of Fragility." 73-92.

5

Nora, Pierre. "Between Memory and History: Les Lieux De Mémoire." Representations, no. 26
(1989): 7-24. Accessed February 26, 2021. doi:10.2307/2928520.
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Notably, it is worth considering whether the memory is entirely unique and whether the way
Valikhanov is portrayed today differed from the past. It is no surprise that when Bolsheviks
came to power after the October revolution, they started the long process of the new state
formation that differed from the Imperial one. The public sphere, education, and government
propaganda started transforming to accommodate a new political ideology.
Valikhanov gained a special place in the Soviet Union and was given a significant meaning as
a figure who first paved the way for discovering Central Asia and a first Kazakh scientist. One
of the most prominent examples is a series of Soviet TV shows dedicated to Valikhanov.6 In
these series, Shokan Valikhanov was extensively complimented as one of the most expert
diplomats, who opened up his own people’s soul and culture to the Russians. The first Kazakh
enlightener. In the book dedicated to Valikhanov and written in 1945, Soviet representatives
from the Academy of sciences have argued that Valikhanov was placed at a crossroads. He
was presented a choice: “to pursue a Western European civilization or to come forward
towards the Muslim East with its cultural backwardness”.7 Apparently, he has made the right
choice since his involvement in Imperial circles, science, and periphery exploration were then
depicted by the Soviets as one of the most outstanding achievements in the Steppe. In his
collection of observations, Valikhanov’s general rhetoric about religion coincided with the
Soviet perception. He wrote that “instead of doing science as our ancestors did, the people of
Central Asian Steppe wasted their time on religious ceremonies and routines, that the people
of the Steppe were “demoralized by Islam”.8 This kind of rhetoric suited the Soviet narrative,
but it should not have been the case with independent Kazakhstan. Since the collapse of the
Soviet Union, Kazakh authorities declared a right to religious freedom. Valikhanov with antiMuslim tendencies was convenient as a role model in Soviet times, but it should have become
the problem in independent Kazakhstan due to Islamophobic, backward rhetoric present in
Valikhanov’s depiction of the Steppe.
III. Continuation into modern portrayal.
Furthermore, it is worth investigating how Valikhanov has been portrayed in modern
Kazakhstan. Valikhanov is relevant to the nation and state-building missions because he was
one of the few sources of national identity left after the collapse of the Soviet Union. The
memory of Alash has been suppressed by the Soviet authorities and was in need of a longer
process of revival. Moreover, the state could have looked through the 1920s and Alash
movement figures, but instead, they opted out for more ancient figures like Abay and
Valikhanov. Abay’s literature was more ethnocentric, non-controversial. His “words of
wisdom” were neutral and used for propagating some personalistic features rather than a
particular political thought. However, it is worth mentioning that nowadays, the citizens of
Kazakhstan are looking more and more towards the Alash figures, youth especially. It was not

6

“Шоқан Уәлиханов, Легендарный Чокан” film. (1983, 1984) Kazakhfilm production by order of
the USSR State Radio and Television. https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/8539/annot/ (April 4th,
2021).
7

Aidarova, H. G. “Chokan Valikhanov”. (1945) Kazakh filial of the Academy of Sciences of USSR.
http://books.e-heritage.ru/book/10083617 (April 4th, 2021), pp. 6.
8

Mitchell, John. Mitchell, Robert. “The Russians in Central Asia: Their Occupation of the Kirghiz
Steppe and the Line of the Syr-Daria : Their Political Relations with Khiva, Bokhara, and Kokan : Also
Descriptions of Chinese Turkestan and Dzungaria; by Capt. Valikhanof, M. Veniukof and [others]”.
London: Edward Stanford, 1865, pp. 48.
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the case in the past years. When it comes to Valikhanov, there is a peculiar case of covering
only the parts of his work that are convenient and neutral to the authorities.
The reason authorities chose to propagate and create a public memory of Valikhanov is that
the modern authorities of Kazakhstan are still living through the legacy of the Union. The
selected figures of Kazakhstani national identity are not really chosen but instead inherited. It
is worth looking at how specifically the figure of Valikhanov is being used and manipulated
in the public sphere. At the end of 2020, there was a whole celebratory event prepared for the
145th anniversary of Shokan Valikhanov in Karaganda State University. Interestingly enough,
when looking at the report of the event, Valikhanov is mainly portrayed just as an outstanding
representative of Kazakhs in the Empire that was able to deserve the respect of his Imperial
colleagues, not something that many ethnic Kazakhs were able to achieve. The presenters,
who were usually Professors from Kazakhstan and Moscow, lecture about different periods of
Valikhanov’s life and depict him as a man that “loved his people… wished them good and
wanted to serve the future of his people”.9 The lecturers do not mention the content of his
writings; they also avoid any citation of what he has written. One more of his achievements
that they mentioned is writing down “Manas” epos.
The following example of how Valikhanov has been used to create a national public memory
is the article at NUR.kz, a popular media outlet among the locals. Valikhanov is portrayed as
the person that was inherently attracted to science and as a figure that wanted to open up
Asian culture to the world. As in the case with the previous event devoted to Valikhanov, the
praises seem to be directed at the ability of Valikhanov to climb up a career ladder in Imperial
Russia being Kazakh, rather than the content and benefits that his works have brought. When
people write about Valikhanov’s heritage to Kazakhstan, they mainly refer to the cultural
aspects of his career, that he was able to capture the cultural and geographical features of the
Steppe. There two more things worth in the article. First is that the writers mention conspiracy
theory about the death of Valikhanov. More precisely that he might have been killed on
purpose. Secondly, Valikhanov’s fame was recognized far beyond Russia by German
geographers, and that he was a diplomate, a bridge between Russia and the Steppe.10 The
media and the scholars seem to aim to deliver a public opinion, than to merely present
information for a public to decide. Such approach resembles the Soviet-style (or Leninist
model) of public communication, when there is no space for public discussions, but rather a
state-sponsored public consensus on issues.11
IV. A new turn in Valikhanov’s public depiction.
An interesting tendency that we can observe nowadays is the conspiracy theories about
Valikhanov’s death. People seem not to believe that a 30-year-old ethnographer with nomadic
ancestry caught tuberculosis during one of his expeditions and eventually passed away. One
of the most widespread beliefs is that the Russian Empire assassinated him since he no longer
seemed to be doing what they desired him to do. Retired KNB Colonel Bolat Kystaubaev in
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his book “The Secret of Chokan Valikhanov”, correspondent of “Pioneer Truth” Irina
Strelkova, a local historian from Almaty Andrey Mikhailov and many more consider the
option of Valikhanov’s assassination more viable than the official version of him passing
away from tuberculosis. Informburo.kz, a popular media outlet in Kazakhstan, produced a
piece called “the Mystery of Shoqan Valikhanov”. In the article, they argue that “Valikhanov,
who could not remain indifferent to the fate of his people, became dangerous with his
“harmful” influence on the minds of Kazakhs”.12 They also argue that he created an economic
system of trade in Kazakhstan without referencing or quoting the works of Valikhanov. A
strong statement was provided with no evidence but a simple manipulation on the grounds of
Valikhanov’s ethnicity. They and many more media outlets in Kazakhstan seem to assume
that Valikhanov’s ethnic background should determine some of his actions and enforce a
particular type of behaviour. While it might be true that Valikhanov disapproved of the
increased brutality and inefficiency of the Imperial army in the Steppe as well as the increased
Islamic transformation of the Steppe, there is no solid evidence that the Russian authorities
purposely eliminated him, considering solid loyalty of Valikhanov to the Empire.
Moreover, the modern depiction of Valikhanov and his death appears to ignore the complex
profile of the ethnographer. Valikhanov was not coming from “the people of the Steppe”, but
rather he was coming from the Steppe elite and aristocracy with his father being a part of the
Russian administration, occupying important and weighty positions. But all of that is not
given enough meaning or importance since the only factor that mattered was Valikhanov’s
ethnicity and how it has impacted his actions. Such narrow-minded treatment of Valikhanov’s
figure is due to a modern notion of the “nationality”, a belief that being Kazakh was somehow
relevant to one’s career, decision-making, attitude to the people of the same nationality, etc.
Such depiction of Valikhanov gives a false sense of national unity, which is clearly a modern
tendency, not something that was there when Valikhanov was alive. The variety of popular
conspiracy theories can suggest that the nation-building process is becoming internalized by
the people and is taking a new turn in its narrative. The official, Imperial-neutral portrayal of
Valikhanov is taken further by the civil society and takes a new twist in the story. Kazakh
chauvinists, which emerged as a modern phenomenon in Kazakhstan, are trying to embed
their anti-Russian nationalism in the depictions of lives of such figures, like Valikhanov. Tens
of media articles, scholars, teachers at educational institutions keep informally enforcing those
theories. The widespread reach of such conspiracy theories suggests that there is, in general, a
positive assessment of such narrative. The peculiarity of those conspiracy theories is that they
will continue flourishing and strengthening the message, despite the existing lack of validity
of such a claim. Conspiracy theories are a matter of interpretations, not facts and evidence. In
light of the growing hyper-nationalistic segment of Kazakhstani society, such theories are
likely to stay as a part of the broader societal mood.
One of the most widespread perceptions of Valikhanov is that he should be considered a role
model because he was one of the people due to whom Kazakhstan was able to define its
national borders. The assumed practical impact from the observations made by the
Valikhanov is argued to have an effect even on modernity. There are two things to consider
here. Firstly, it is only a matter of guessing to what extent did the Soviet authorities
considered the observations of 19th-century Kazakh ethnographer. Valikhanov has written
extensively on the matter of the economics of the Steppe, meaning the trade in Bukhara,
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Khiva, Kashgar, as well as trade relations with China.13 However, there is no seeming
evidence that his letters, observations, maps were to determine or in any other way were
considered in the decision-making of Soviet authorities that decided the modern borders of
Kazakhstan in 1925. The second reason is that if the reason Valikhanov should be appreciated
and being posed as a role model is the practical implementation of his ethnographic works,
then there are far more people that should be considered in such a sense. Levshin was the first
one to write down the local, indigenous poems, cultural and geographical texts. Valikhanov
came later, and even though he managed to add more cultural writings, his notes and
observations were not completely transformational as they are presented to be. In a way,
Valikhanov’s texts perpetuated the statements and opinions of the Imperial servants without
the actual substantial new knowledge that improved shedding light on Central Asia. The same
oversimplistic, primordial depiction of the nomads did not make the difference in
Valikhanov’s texts.
V. Conclusion.
Regardless of the depiction of Valikhanov, he stays as a highly consequential figure in Central
Asia to this day. Heroes of epos “Manas”, which Valikhanov first transcribed, became
national role models in contemporary Kyrgyzstan. Valikhanov himself noted the problematic
and morally questionable figure of Manas; meanwhile, Askar Akayev and modern
Kyrgyzstani authorities heavily glorify and promote epos’s hero as a national unifier with a
purpose of state and nation-building.14 In both Soviet and independent Kazakhstani narratives,
there is a heavy focus on the ethnicity of Valikhanov. The reason it was so important to
highlight his ethnicity and his image is that both governments tried to enforce a unified, statesponsored interpretation of the past. National discourse left for the public to decide might take
unexpected interpretations and variation of opinions. Modern Kazakhstani authorities do not
really desire to propagate the texts written by Valikhanov. Shokan Valikhanov became to be a
convenient figure in the hands of the contemporary authorities in the attempt of nation and
tradition building. However, that tendency seems to experience some fundamental changes.
The modern Kazakhstani authorities seem to lose total control over the narrative, with
different interpretations arising among people. My concluding thoughts are that Valikhanov’s
belief in the civilizing mission of the nomadic society cannot be adequately compatible with
the modern official depiction of him. Valikhanov and his family were a successful example of
Russified, assimilated Kazakhs, who were able to pursue education and a successful career
recognizing the legitimacy of the Russian Imperial rule at the expense of the freedom of the
Steppe. It is now a time for Kazakhstani governance to re-assess some of the public role
models they are enforcing.
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AVUSTURYA’NIN BURGENDLAND EYALETİNDE YAŞAYAN AZINLIK;
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ÖZET
Altıncı yüzyıl ortalarında Hırvatların ataları olan Güney Slavları, bugünkü Hırvatların
yaşadığı bölgeye yerleştiler. Özellikle 16. yüzyılda yaşanan savaşlardan kaynaklı olarak, bu
ana vatanları olan Hırvatistan'ı terk edip Avusturya’nın Burgenland’a yerleştiler. O zamanlar
Batı Macaristan (Burgenland) olarak bilinen bu bölge 16. yüzyılda yaşanan ekonomik kriz,
salgın hastalık ve Osmanlı akınları nedeniyle ıssız ve harap olmuştu. Dolayısıyla Hırvatların
Burgenland’da yerleşim koşullarını yarattı. Issızlaşan bu bölgede köylü iş gücüne ihtiyaç
duyulduğu için, Hırvatların Burgenland’a yerleşimi o dönem derebeyleri tarafından
desteklendi ve yerleşmeleri konusunda da çeşitli kolaylıklar sağlandı. 16. yüzyılda vuku bulan
reform hareketleri ile birlikte Burgenland Hırvatları kültürel alanda gelişmeye başladı. O
dönem Protestan görevliler tarafından Hırvat dilinde çeşitli dini kitaplar yayınladı. Özellikle
19. yüzyılda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İçişleri Bakanı Bach yönetiminde,
okul sisteminde yapılan reform ile Burgenland-Hırvatları için bir eğitim ve kamu dili
yaratıldı. Bundan kaynaklı olarak da Burgenland-Hırvat edebiyatı önemli bir gelişme gösterdi.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Habsburg Monarşisi döneminde Macar parçasına ait olan
Burgenland, 1921 yılında yapılan bir antlaşma ile Ödenburg şehri haricinde Avusturya'ya
bağlandı. Hırvat köylerinin çoğu Avusturya sınırları içinde kaldı. Burgenland Hırvatları şu
anda Avusturya'da devlet tarafından tanınan bir etnik gruptur. Bu makale, anavatanları
Hırvatistan’dan 450 yıl uzak kalan Hırvatların kendi kimlik ve kültürlerini günümüze kadar
nasıl koruduğunu inceleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Hırvatlar, Azınlık, Azınlık Hakları, Avusturya
A MINORITY LIVING IN AUSTRIA’S BURGENLAND PROVINCE; CROATS
ABSTRACT
In the mid-sixth century, the South Slavs who are the ancestors of the Croats, settled in the
area where the Croats today live. Especially because of the wars in the 16th century, they left
their homeland Croatia and settled in Austria's Burgenland. This region, known as Western
Hungary (Burgenland) at that time, was desolate and devastated by the economic crisis,
epidemic and Ottoman raids in the 16th century. Therefore, it created the conditions for the
settlement of Croats in Burgenland. Due to the need for peasant labor in this desolate region,
the settlement of Croats in Burgenland was supported by the feudal lords at that time and
various facilities were provided for their settlement. With the reform movements that took
place in the 16th century, Burgenland Croats began to develop in the cultural field. At that
time, various religious books were published in Croatian by Protestant officials. Especially in
the 19th century, an education and public language for Burgenland-Croats was created with
the reform of the school system under the administration of Bach, the Minister of the Interior
of the Austro-Hungarian Empire. As a result of this, Burgenland-Croatian literature showed
an important development.
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Burgenland, which belonged to the Hungarian part during the Habsburg Monarchy after the
First World War, With a treaty made in 1921, it was connected to Austria, except for the city
of Ödenburg. Most of the Croatian villages remained within Austrian borders. Burgenland
Croats are currently a state-recognized ethnic group in Austria. This article will examine how
Croats, who were away from their homeland Croatia for 450 years, have preserved their
identity and culture to this day.
Keywords: Croats, Minority, Minority Rights, Austria
1. GİRİŞ
Hırvatlar, Avusturya’nın Burgenland eyaletinin çok kültürlülüğünü ve çeşitliliğini
şekillendiren etnik gruplardan biridir. 16. yüzyıldan beri Avusturya, çeşitli nedenlerden
dolayı, çok sayıda göç dalgası ile Hırvatistan'ı terk ederek, bugünkü Burgenland’ında yerleşen
kitlesel göçlere sahne oldu. Burgenland Hırvatları, bugünün Hırvatistan Devletine hakim olan
Hırvat dilinden farklı olan çok sayıda arkaik lehçeyi kullanıyorlardı. Bununla birlikte, bu
farklı lehçelerden biri olan ’’Cakaveric lehçesi’’, 19.yüzyılın ikinci yarısından bu yana
günümüz Burgenland’da Hırvatların hem iç iletişim dili hem de standartlaştırılmış yazı dili
haline getirildi. Burgenland Hırvatları’nın birçok basılı eserleri ve öğretim materyalleri bu
lehçede yazılmıştır.
Bu araştırmanın konusu Burgenland’da yaşayan Hırvatlardır. Bu çalışmada, kendi
anavatanları olan Hırvatistan’dan 450 yıl uzak kalmalarına rağmen, Burgenland’da kendi
kolektif etnik yapısını günümüze kadar koruyabilmesi ve bu kimliğin günümüzde devamlılığı
ile ilgili oluşan sürecin ele alınıp incelenmesi söz konusudur.
2. AVUSTURYA’DA AZINLIK HAKLARI
Avusturya'da temel haklar ve buna bağlı olarak azınlık haklarının dahil edildiği anayasal
kurallar içeresinde tarihsel olarak gelişmiş bir geleneği vardır. Avusturya'nın temel ve azınlık
haklarının ana kaynağı 1867 yılında Habsburg İkili Monarşisinin (Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu) Avusturya parçası için çıkarılan ’’Temel Kanun’dur’’ (Der
Staatsgrundgesetz). Azınlık haklarını düzenleyen hüküm ise 19. maddedir. Bu madde genel
olarak İmparatorluğun Avusturya parçasında yaşayan halkların kültürel özerkliğini içerir.
(Route Education and Social Science Journal, Erişim: 01.06.2021)
’’Temel Kanun’a’’ ek olarak, Birinci Dünya Savaşından sonra 10 Eylül 1919 tarihli Saint
Germain Barış Antlaşmasındaki 66, 67 ve 68. maddelerdeki hükümler azınlık hakları için
belirleyici bir role sahiptir. Bu antlaşmadaki düzenlemeler azınlık haklarını bireysel haklar
temelinde ele alıyordu. Azınlık hakları ile ilgili diğer bir Antlaşma ise 5 Mayıs 1955 tarihli
Viyana’da müttefik devletlerle ile Avusturya hükümeti arasında imzalanan ’’Devlet
Antlaşması’’dır (Der Staatsvertrag). Antlaşmanın bu kapsamdaki kararları düzenleyen bölümü
7. maddedir. Bu maddedeki düzenlemelere göre, Avusturya’nın Karantiya ve Steiermark
eyaletlerindeki Sloven halkı ile Burgenland’daki Hırvat halkı azınlık olarak tanınıyordu. Bu
iki antlaşmanın azınlıklar ilgili hükümleri 4 Mart 1964 tarihli Anayasa Kanunu ile anayasal
statüye kavuşturuldu. (Route Education and Social Science Journal, Erişim: 01.06.2021)
Bu alandaki başka önemli gelişme ise 1976 yılında çıkarılan ’’Ulusal Azınlıklar Yasası’’dır
(Das Volksgruppengesetz). Bu yasada azınlık hakları, Avusturya devletinin sınırları içerisinde
oturan ve yerleşik olan, Avusturya vatandaşı ve ana dili Almanca olmayan halklar için
geçerlidir. Bu yasayla Sloven, Hırvat, Çek, Slovak, Macar ve Romanlar azınlık olarak
tanınmıştır. (Route Education and Social Science Journal, Erişim: 01.06.2021)
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3. BURGENLAND EYALETİ HAKKINDA
Burgenland Avusturya Cumhuriyeti‘nin en doğusunda yer alan Cumhuriyetin en genç
eyaletidir. 3.965 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve yaklaşık 277.569 kişilik nüfusa sahiptir
(Land Burgenland1, Erişim: 01. 06. 2021). Birinci Dünya Savaşından sonra AvusturyaMacaristan İmparatorluğu dağıldıktan sonra, iki farklı bağımsız devlet haline dönüştüler. 1918
yılına kadar bugünkü Burgenland bölgesi, Avusturya-Macaristan Devletinin Macaristan
tarafına aitti. Bu bölgenin nüfusu çoğunlukla Almanca veya Hırvatça konuşan çiftçiler ile
göçmen işçilerden oluşan ve Aşağı Avusturya ve Steiermark gibi komşu eyaletleriyle yakın
ekonomik ve sosyal ilişkilere sahipti. O dönem, bölgenin Almanca konuşan halkının
kendiliğinden organize ettiği "halkların kendi geleceğini tayin hakkını" gerekçe gösteren
"Alman-Batı Macaristan"ının (Bugünkü Burgenland) Avusturya'ya bağlanmasını talep eden
geniş bir halk hareketi ortaya çıktı. Bu talep, Paris'te barış görüşmelerini yapan itilaf devletler
tarafından olumlu karşılandı. 10 Eylül 1919'daki St. Germain Antlaşmasında, resmi olmayan
bir şekilde bu bölgenin Macaristan'la barış anlaşmasının imzalanması ve onaylanmasından
sonra ki bir süre için Avusturya'ya devretme sözü verildi. (Land Burgenland2, Erişim: 01. 06.
2021)
1920 yılında yapılan Triyanon Antlaşması ile Macaristan bu toprakları Avusturya'ya vermekle
yükümlü hale getirildi. 1921 yılının başında Burgenland, “eşit haklara sahip bağımsız bir
federal devlet” olarak Avusturya Cumhuriyetine bağlanmıştır. (Land Burgenland2, Erişim: 01.
06. 2021).
4. HIRVAT TARİHİ
Altıncı yüzyıl ortalarında bugünkü Hırvatların ataları olan, Güney Slavlar Doğu Roma‘ya ait
eyaletler olan Pannonia, Dalmaçya, İlirya ve Trakya’ya yerleştiler. (Dobrovich, 1963: 16)
Hırvatların kökeni hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen, son zamanlarda, Zupanic,
Hauptman ve Sakac gibi araştırmacılar tarafından geliştirilen teoriye göre, Hırvatların
köklerinin günümüz İran devletinin sınırları olabileceği öne sürülmüştür. (Dobrovich, 1963:
11-15) Sekizinci yüzyıla kadar bu topraklar Avar ve Frenk egemenliği altındaydı. Sekizinci ve
on birinci yüzyıllar arasında Hırvatlar, kendilerine ait bir devlet kurmayı başardılar.
(Schreiner, 1983 11). 1091 yılında itibaren Hırvatlar, Macarlarla birlikte ‘‘şahsi birlik‘‘
(Personalunion) kurmaya başladılar (Dobrovich, 1963: 18) ve bu birlik Birinci Dünya Savaşı
sonuna kadar sürdü. (Schreiner, 1983 11) 1918 yılında Hırvat, Sırp ve Sloven halklarını
’’Yugoslavya Krallığı’’ altında birleştirilerek yeni bir devlet kurdular. (Bpb1, Erişim: 01. 06.
2021)
1941 yılından sonra Yugoslavya İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya ve İtalya Devletleri
tarafından işgal edildi. Bu işgaller esnasında Slavko Kvaternik önderliğinde 10 Nisan 1941
yılında ’’Bağımsız Hırvatistan Devleti’’ ilan edildi. Bu yeni ilan edilen ülke Nasyonal
Sosyalist Almanya ile pek çok ortak noktaya sahip olan, demokratik kurumları reddeden ve
hukukun bağımsız şekilde işlev kazanması görmezden gelen otoriter bir devletti. Bu devlette
Yahudi vatandaşların çoğu Holokost (Holocaust) kurbanı oldu. Sırplara yönelik politika ise,
imha ve sınır dışı edilmenin yanı sıra Sırpları, Katolik veya Ortodoks Hırvatlar olarak asimile
etmekti. (Bpb2, Erişim: 01. 06. 2021)
1941 yılında Mareşal Tito’nun önderliğinde Komünistler hem otoriter olan bu devlete hem de
Yugoslavya’yı işgal eden Almanya ve İtalya güçlerine karşı partizan savaşı başlattı. 1944
yılında Partizanlar Sovyetler Birliğinin askeri birlikleri ile birlikte Belgrad`ı ele geçirdiler.
1945 yılında Federatif Yugoslavya Cumhuriyeti kuruldu. Bu Cumhuriyet 1990 yıllına kadar
sürdü ve daha sonra dağıldı. Franjo Tuđman önderliğinde 1991 yılında yapılan bir halk
oylamasıyla 25 Haziran 1991 tarihinde Hırvat Cumhuriyeti ilan edildi. (Bpb3, Erişim: 01. 06.
2021)
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5. BURGENLAND’DA YAŞAYAN HIRVATLARIN TARİHİ VE GÜNCEL DURUMU
Hırvatlar için sıkıntılı tarihi günler, 13. yüzyılda Osmanlıların Balkanlara girmesiyle birlikte
başladı. Kesintisiz istilalar nedeniyle Osmanlılar 1593 yılına kadar Balkanların çoğunu
fethetti. 1459 yılında Sırp Devleti ve 1463 yılında Bosna’nın alınmasından sonra, Macar
Krallığı için özellikle Hırvatistan ve Slovenya'nın Osmanlı saldırılarına karşı savunulması
önem kazandı. (Tobler, 1986a: 8) 1493 yılında vukuu bulan Krbava Muharebesi yenilgisinin
ardında Osmanlılar, Hırvatistan'ın büyük bir bölümünü fethettiler ve ayrılırken de bölgeyi
harap bir sekilde bıraktılar. (Tobler, 1986a: 8, 9) Bu muhaberedeki yenilgi aynı zamanda
Hırvatların göçünün başlangıcı oldu. İlk başta korunmak amacıyla Hırvatistan’ın bazı
bölgelerine hareket ettiler; daha sonra Apenin yarımadasından itibaren ve çok uzaktaki Istria,
Gorizia, Karniyola, Steiermark, Aşağı Avusturya, Batı Macaristan, Moravya ve Slovakya'ya
yerleştiler. (Tobler, 1986a: 12; Sulzbacher, 2008: 216; Dobrovich, 1963: 27, 28)
1526 yılında meydana gelen Mohaç Muharebesi yenilgisinin ardından Hırvatlar, Osmanlı
Sultanı Kanuni Süleyman'ın geri döneceği ve her şeyi yok edeceği korkusuyla yaşadıkları
toprakları terk ederler. (Dobrovich, 1963: 43) Bu yenilgiden bir yıl sonra, Macaristan'da
oluşan kargaşadan kaynaklı olarak, birbirine karşıt iki kral seçildi. Hırvat derebeyleri, 1527'de
Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı ve Sloven derebeyleri ise Macar kralı Johann Zápolya'yı kral
olarak seçtiler. Bu çifte seçim, Osmanlıların ülkenin daha fazla parçalarını fethetmesine izin
veren üç yıllık bir savaşa neden oldu. (Dobrovich, 1963: 43) Kanuni Sultan Süleyman
ordusuyla Viyana'ya giderken, Osmanlılar Batı Macaristan ve Aşağı Avusturya'nın tüm
bölgelerini ele geçirdi. Bundan dolayı Hırvatlar, Hırvatistan'ın Osmanlılar tarafından ele
geçirilen bölgelerini, 1529 ile 1532 yılları arasında terk ettiler. (Dobrovich, 1963: 43, 44)
Hırvatların Avusturya'daki bölgelere olan göçü bu dönemde başladı ve 1584 yılına kadar
birkaç dalga halinde devam etti. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.) 1993: 10)
Hırvatistan, Osmanlılara karşı yapılan savaşlarda hem topraklarının üçte ikisini hem de
nüfusun yarısını kaybetti. Yaklaşık olarak 200.000 kişi anavatanlarını kuzeye doğru terk
etmek zorunda kaldılar. (Bela 1983:16, 17)
Orta Çağ'daki ekonomik kriz, çok sayıda salgın hastalık ve 1529 ile 1532 yılları arasındaki
Osmanlı akınları nedeniyle, o zamanlar batı Macaristan olarak bilinen Burgenland ıssız ve
harap olmuştu. (Dobrovich, 1963: 35) Bu şartlar Hırvatların Burgenland’da yerleşim
koşullarını yarattı. Bu yerleşim o dönem derebeyleri tarafından desteklendi, çünkü onlarında
ıssızlaşan bu bölgede köylü işgücüne büyük ihtiyaçları vardı. (Stubits, Csenar, 1981: 8, 9)
Burgenland’ın o zamanki egemen derebeyleri, yeni gelen Hırvat göçmenleri, evler inşa
edebilmeleri ve asgari ekonomik varlıklarını sürdürebilmeleri için üç ila on iki yıl boyunca
tüm devlet vergilerinden muaf tuttular. (Tobler 1986b: 24) Ayrıca, derebeyleri onlara evler
inşa etmeleri için kereste ve ihtiyaç duydukları tohumları da verdiler. (Tobler 1986b: 26)
Yerleşen Hırvat göçmenlerin %90’ından fazlası çiftçiydi. Köylü sınıfı dışında gelenler
arasında aristokratlar, küçük toprak soyluları, rahipler, zanaatkârlar ve tüccarlar da vardı.
(Stubits, Csenar 1981: 10) Burgenland'a gelen Hırvat yerleşimcilerin sayısının 20.000 ila
25.000 civarında olduğu tahmin ediliyordu. (Schinkovits 2004: 62)
16. yüzyılın ortalarında, Hırvat yerleşimciler, arazi sahibi olmak istedikleri Aşağı
Avusturya`daki mülk sahipleri tarafından reddedilme ile karşılandılar. Bu nedenle, bu mülk
sahipleri defalarca İmparator II. Maximilian'a şikâyette bulundular ve ondan daha fazla göçü
önlemesini istediler. İmparator, mülk sahiplerinin taleplerini kabul etti ve Hırvat çiftliklerinin
devredilmesi durumunda sadece Almanlara devredilmesi emrini verdiği gizli bir kararname
yayınladı. Ayrıca herhangi bir memuriyet görevinde yer alan Hırvatları uzaklaştırma kararı da
verildi. (Tobler 1986c: 29)
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Katolik Kilisesi, Hırvat dilinin ibadette ve mezheple ilgili okullarda kullanılmasına izin
verdiği için bu karar Hırvat topluluğunun kültür ve ruhani yaşamını sürdürme ve geliştirmede
önemli bir rol oynadı. Ayrıca Hırvat toplumunun kendi içinde kapalı olması da hüviyetlerinin
korunmasında etkili oldu. 19. yüzyılın ortalarına kadar etnik dillere karşı Macar egemenleri
tarafından herhangi bir asimilasyon politikası uygulanmadı. Bu politik yaklaşım, Hırvat
dilinin Burgenland'da bugüne kadar korunup devam etmesini sağlamıştır. (Schinkovits 2004:
62)
Burgenland’da yaşayan Hırvatların ilk kitapları 16. yüzyılda Reform hareketi sırasında
Protestan vaizler tarafından basıldı, ancak o zaman Hırvatların çoğu bu yeni inanca karşı
şüpheyle yaklaşıyordu. Stefan Konzul ve Antun Dalmatin, Württemberg kökenli Profesör
Johannes Brecius'un vaazlarını kitap olarak ortaklaşa Hırvatçaya çevirdiler. Bu vaazlarda
İncil’i yeni hareketin inançları doğrultusunda yorumlayan açıklamalar söz konusuydu. Aynı
yazarlar, aynı amaç için ikinci bir kitabı "Büyük İlmihal" (Velike katehizam) adı altında
yayınladılar (Schreiner, 1983: 22). 1609 yılında ise Gregor Mekinič tarafından ayrıca ’’İlahi
ve Ruhun Şarkıları” (Duševne pesme i psalmi) adlı bir kitap daha basılmıştır. Bu kitabın dili,
Batı Macar-Hırvatlarının lehçesindeki en eski dil anıtı olarak kabul edilebilir (Schreiner, 1983
28). Bu yazarları, Jeremias Sostarič’ın dua ve ilahi kitabı olan “manevi güçler’’ (Duhovne
jačke) ile Lovre Bogovič’in ’’Altın Ev" (Hiža zlate) ve Godofried Palkovič’in ’’Spiritual
Bahçe’’ (Duhovni vertljac) isimli dua kitapları takip etti. (Schreiner, 1983 11; Baumgartner,
1995: 56)
19. yüzyılda Burgenland-Hırvat edebiyatı en parlak dönemine ulaştı. Bu yüzyılda, İçişleri
Bakanı Bach yönetiminde, merkezi devlet reformu, tek tip bir okul sistemi ve dolayısıyla
Burgenland-Hırvatları için bir eğitim ve kamu dili yarattı. Matthäus Mersich-Miloradič'in
(1850-1928) eserlerinin yayınlanması Hırvat edebiyatına yeni bir ivme kazandırdı. Ölümüne
kadar Burgendland Hırvatları için benzersiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şiir kitabı
geliştirdi. 1903 yılında “Kutsal Aile Takvimi’’ (Kalendar Svete Familije) adlı bir köylü
takvimi Mersich-Miloradič tarafından yayınlandı. Yaptığı bu çalışmalar onu BurgenlandHırvatlarının en önemli şairi yaptı. (Bencsics, 1986: 91-93; Baumgartner, 1995: 57, 58)
Burgendland-Hırvatları'nın dili Hırvatistan'dakinden farklıdır, çünkü Hırvatlar Burgenland'a
göç ettikleri ve ana halktan koptukları için kendi yerel yazı dillerini geliştirdiler.
Burgenland'da Hırvatların konuştuğu iki ana lehçe vardır. Burgenland'ın kuzey ve orta
kesiminde ağırlıklı olarak ’’Cakaveric lehçesi’’ (čakavština), güney kesiminde ise ’’Štokovar
lehçesi’’ kullanılmaktadır. Burgenland Hırvatlarının yazı dili ise ’’Cakaveric lehçesine’’
dayanıyordu. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1993: 47)
1867 yılında Habsburg Hanedanlığı ’’Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’’ adıyla ikili
Monarşi şeklinde yapılandırıldıktan sonra, Burgenland idari olarak Macaristan parçasına
bağlandı. Bir yıl sonra Macar parçası için ’’İmparatorluk Halk Yasası’’ yürürlüğe girdi. Bu
yasa ile Macaristan'da yaşayan Alman ve Hırvatların, yerel okullarda kendi dillerinde eğitim
vermesi garanti altına alındı. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1993: 10;
Schreiner, 1983: 31) Hırvat okullarının çoğu, köydeki erkeklerden oluşan bir "Kurul"
tarafından yönetilen kurumlardı. Yerel papaz tüm toplantılara başkanlık ederdi ve mutlak veto
hakkına sahipti. Bu organ, okullara öğretmen atama hakkına sahipti. Hırvat dili, bu organ
tarafından öğretmenlerin atamaları sayesinde Macarlaştırmaya karşı korunmuştur. (Schreiner,
1983: 31) Macaristan'daki bu liberal okul gelişimi 1907 yılına kadar sürdü. İlk kez 1907
yılında çıkarılan bir okul yasasıyla Macarcanın azınlık okullarında giderek daha fazla
öğretildiği Macarlaştırma süreci başlatıldı. Bu yasa, azınlık okullarında eğitim gören
öğrencilerin ilkokul dördüncü sınıfını tamamladıktan sonra düşüncelerini sözlü ve yazılı
olarak Macarca ifade edebilmeleri şartı koşuyordu. Batı Macaristan ve Burgenland’da yer
alan okullarda bu asimilasyon politikası, Hırvat dilinin kademeli olarak kullanımını
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sınırlandırdı. Macarlaştırma politikası sadece okul bölgesinde değil, diğer alanlarda da
uygulandı. 1910 yılında tüm Hırvat yer adları ve Hırvat aile isimleri de Macarca olarak
değiştirildi. (Seedoch, 1986: 137, 138)
1 Temmuz 1910 tarihinde Raab (Györ) köyünde ’’Gazetemiz” (Naše Novine) adlı bir Hırvat
gazetesi yayınlandı. Gazeteyi Baumgarten'lı bir avukat olan Dr. Stefan Pinezić yönetti. İlk
baskı 1.226, üçüncü 4.000 kopya basılmıştır. Gazete, Burgenland'ın bölünmesi nedeniyle
1921'de yayınını durdurmak zorunda kalmıştır. (Schreiner, 1983: 39) 1922 yılında
Viyana'daki genç entelektüel Hırvatlar, herhangi bir siyasi parti veya kilise yardımına
dayanmayan Hırvat halk bilinci ve ruhunu geliştirmek amacıyla okuyucularını, ülkedeki ve
dünyadaki siyasi olaylar hakkında bilgi veren yeni bir haftalık gazete ’’Hırvat Gazetesi’’
(Hrvatske Novine) adıyla yayınladılar. Bu gazete daha sonra 6.000'den fazla bir okuyucu
kitlesine ulaştı. Gazete tamamen gönüllü çalışan kişilerin iş birliğine dayalı olarak
basılıyordu. Gazete, 1942'de kapanana kadar Avusturya'daki Hırvatların ulusal kimliğinin
korunmasında önemli bir rol oynadı. 4 Nisan 1942'de, matbaada basılması için gerekli olan
kâğıt yokluğundan dolayı gazete yayın hayatına son verdi. (Schreiner, 1983: 39, 40) Bu
gazetenin dışında Hırvat Sosyal Demokratları tarafından "Sesimiz" (Naš Glas) adlı bir gazete
daha yayınlandı. Siyasi mücadeleye ağırlık veren, öncelikle Hırvat köylüleri ve işçilerin
çıkarları doğrultusunda hareket eden bir gazeteydi bu. Gazete mali sıkıntılar nedeniyle 20
Temmuz 1931 tarihinde kapatıldı. (Schreiner, 1983: 39, 41, 42) 8 Ağustos 1929'da önemli bir
Hırvat örgütü olan ’’Hırvat Kültür Derneği’’ (Hrvatsko kulturno društvo) kuruldu.
(Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1993: 11; Schreiner, 1983: 37) 1920 yılında
Batı Macaristan'ın her bölgesinden gelen Hırvat entelektüeller bir eğitim ve kültür derneği
kurmak için bir araya geldiler. Fakat Burgenland'ın bölünmesi nedeniyle bu fikir uygulanma
imkânı bulamadı. (Schreiner, 1983: 36, 37) Bu gazete ve derneklerin kurulmasının yanı sıra
Hırvatlar 13 Eylül 1923 tarihinde “Hırvat Partisi” (Hrvatska stranka) adında bir parti kurdular.
Bu parti, parti çıkarlarının dışına çıkarak yalnızca Hırvat çıkarlarını savundu. Bu nedenle parti
hem Sosyal Demokratlar ve hem de Hıristiyan Demokratlar tarafından ağır bir şekilde
eleştirildi. 21 Ekim 1923 tarihli seçimde parti yenilgiye uğradı. Oy hakkı bulunan 25.000
Hırvat'tan sadece 2.454 kişinin oyunu aldı. Bu seçim yenilgisi nedeniyle, parti nihayet
1927'deki bir sonraki seçimde birleşik bir liste aracılığıyla Hıristiyan Sosyal Parti'yle birlikte
katıldı. (Schlag, 1986: 188-190) 1937 yılında Burgenland'daki okul işlerini düzenlemesi
gereken bir eyalet yasası çıkarıldı. Kanun ilk kez iki dilli bir okul sistemi getirmiştir. Bir yıl
sonra, 1938'de yasa, Nasyonal Sosyalist vali tarafından bir kararname ile kaldırıldı.
(Schinkovits 2004: 63, 64)
Avusturya 1938 yılında Almanya'ya bağlandıktan sonra, Burgenland'da yaşayan Hırvatlara
karşı ayrımcılık politikasını adım adım geliştirdi. 1934 yılındaki nüfus sayımında 40.151 kişi
kendilerini Hırvat etnik grubuna ait olarak belirtiler. 1939 yılında yapılan yeni nüfus
sayımında ise önceki nüfüs sayımından daha az kişi kendini Hırvat olarak açıkladı. Nasyonal
Sosyalist iktidar döneminde Burgenland'da yaşayan Hırvat sayısı 35.000 kişiye düşmüştü.
Burgenland’da yaşayan Hırvatların bu nüfus düşüşün nedeni, Nasyonal Sosyalistlerin
azınlıklar üzerindeki sistematik baskının sonucuydu. (Schinkovits 2004: 64)
1 Ağustos 1938 tarihinde Eisenstadt'ta “Alman olmayan etnik grupların yaşamındaki tüm
süreçleri” gözlemlemek, bunları rapor etmek ve sınır bölgesinde meydana gelen sorunlar
hakkında uygun önerilerde bulunmak için “Volkstumsstelle” adında bir merci kuruldu.
(Schlag, 1986: 207) Okul dışı gençlik eğitimi alanında önemli değişiklikler yaşandı. Çok
sayıda üyeye sahip oldukları Hırvat cemaatlerinde, Katolik örgütlerinin ilk önce faaliyet
özgürlükleri kısıtlandı ve sonra da tamamen yasaklandılar. O andan itibaren bu Katolik
örgütlerin yerini ’’Hitler Gençliği’’ aldı. (Schlag, 1986: 209) Tarihten, Katolik dininin Hırvat
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etnik grubunun kimliğini korumada ne kadar önemli olduğunu bilinmektedir. Burgenland
Hırvatlarının kültürel yaşamı özellikle Katolik rahipler tarafından düzenlendi.
Nasyonal Sosyalistler tarafından Hırvatların asimilasyonuna ilişkin olarak alınan diğer
tedbirler şunlardır: Hırvat dernekleri, gazeteler ve ayrıca okullarda yapılan Hırvatça öğretimi
yasaklandı. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1993: 11; Baumgartner, 1995:
60) 1941 yazında Burgenland-Hırvatları için göç ettirme yani başka bir bölgeye yerleştirme
planı hazırlandı. Ancak bu plan uygulanamadı. (Schlag, 1986: 214-216; Baumgartner, 1995:
60)
İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok Hırvat Wehrmacht'a1 asker olarak alındı. Wehrmacht'ın
Balkan ülkelerinde yaptığı savaşlarda Hırvat askerleri tercüman olarak kullanılıyordu çünkü
ana dilleri dışında Alman ve Macar dilini de konuşabiliyorlardı. Bu durum İkinci Dünya
Savaşı Hırvatlar da büyük kayıp vermelerine yol açtı. (Schreiner, 1983: 55)
Savaşın bitiminden bir yıl sonra Hırvat Lorenz Karall, Burgenland Valisi olarak seçildi ve
görevini 1956 yılına kadar devam etti. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1993:
11; Schreiner, 1983: 57) Savaşın sona ermesinden iki yıl sonra, Tito yönetimindeki Yugoslav
hükümeti barış görüşmeleri sırasında Burgenland'daki Hırvat etnik grubu için nüfus
mübadelesi ya da kültürel özerklik talep etti. Burgenland’da yaşayan Hırvatların çoğunluğu
nüfus mübadelesi talebine karşı çıktı. 1949 yılından sonra Stalin ile Tito arasındaki sürtüşme
nedeniyle Stalin tarafından da bu öneri reddedildi. Stalin ile Tito arasındaki bu kopuşa
rağmen, Burgenland-Hırvatlarının, 1955 Devlet Antlaşması'nın 7. Maddesinde Karantiya
Slovenleri ile birlikte kültürel hakları güvence altına alındı. Devlet anlaşmasıyla güvence
altına alınmış olsa da Hırvatlar, sahip oldukları bu haklardan tam olarak yararlanamadılar.
(Baumgartner, 1995: 60)
1929'da kurulan ve daha sonra nasyonal sosyalist iktidar tarafından yasaklanan muhafazakâr
"Hırvat Kültür Derneği" (Hrvatsko kulturno društvo) 8 Mayıs 1951'de faaliyetlerine yeniden
başladı. (Emrich und Stefan, 1986: 294) 1977 yılında, muhafazakâr ’’Hırvat Kültür
Derneği’ne’’ karşı bir denge olarak sosyal demokratların ağırlıklı olduğu "Burgenland'ın
Hırvat ve Karma Dilli Belediyelerinin Belediye Başkanları ve Belediye Başkan Yardımcıları
Kurulu" kuruldu. (Szucsich (1986: 235). İki dernek arasındaki bu ideolojik ayrılık,
Burgenland Hırvatlarının bugüne kadar devam eden siyasetini hâlâ belirlemeyi
sürdürmektedir. (Emrich und Stefan, 1986: 293; Baumgartner, 1995: 61) Her iki taraf da
kendilerini Burgenland’da yaşayan Hırvatların tek meşru temsilcisi olarak görmektedir.
Sosyal demokratlardan oluşan dernek muhafazakâr "Hırvat Kültür Derneği’nin aksine, sadece
seçilmiş görevlerde yer alan kişilerden oluşuyordu. ‘’Hırvat Kültür Derneği’’ sosyal
demokratlardan oluşan bu derneği Hırvat etnik grubunun asimilasyonunu savunan bir
organizasyon olarak görüyordu. (Sulzbacher, 2008; 243)
1976'da Avusturya parlamentosu, 1955 yılında kararlaştırılan ’’Devlet Antlaşması'nın’’ 7.
maddesini yorumlayan ’’Ulusal Azınlıklar Yasasını’’ (Das Volksgruppengesetz) kabul etti.
Hırvatlar federal hükümetin bu yasasını reddettiler. Bunu, 1955 Devlet Antlaşması'nın 7.
Maddesinde güvence altına alınan haklarından geriye doğru bir adım olarak görüyorlardı.
(Baumgartner, 1995: 61) Bu Yasa tarafından oluşturulan ’’Ulusal Azınlıklar Danışma
Kurulu’’ (Volksgruppenbeirat) için 24 Hırvat üye atandı. Kilise ve siyasi partilerden on iki
danışma konseyi üyesi ve etnik grup örgütlerinden on iki üye aday gösterildi.
(Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1993: 21) 1977'de bir eylem komitesi Ö2'de
Hırvat radyo yayınlarını başlattı. Günümüzde haftada 300 dakikadan fazla yayın
yapılmaktadır. 1989 yılından beri bölgesel programda haftalık 20 dakikalık televizyon
1

Nazi döneminde Alman Ordusu ’’Wehrmacht’’ olarak adlandırılırdı.
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programı yayınlanmaktadır. 1989 yılında ise Hırvatça iki lisede zorunlu seçmeli dil yapıldı.
1992'de Oberwart'ta iki dilli bir Lise eğitime açıldı. (Baumgartner, 1995: 62) 16 Ekim 1989
tarihli Anaokulu Yasası (LGBL: 7/1990) yürürlüğe girdi. Bu yasayla, Hırvatça ilk kez
Almanca ile birlikte eğitim dili oldu. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1993:
26)
Anayasa Mahkemesinin 12 Aralık 1987 tarihli kararı, kısıtlayıcı ulusal azınlık hukukunun bir
kısmını yürürlükten kaldırmıştır. Sonuç olarak, Burgenland-Hırvat dili yedi köyden altısında
resmi dil oldu. (Baumgartner, 1995: 62) 2000 yılında Burgenland için bir topografya
yönetmeliği yayınlandı. Topografya yönetmeliği sadece Eisenstadt-Umgebung, Güssing,
Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf, Großwarasdorf ve Oberwart'ın siyasi
bölgelerindeki bazı topluluklar için iki dilli yer adı levhaları içerdi. Bu yer adı levhaları şu an
bu bölgelerde kullanılmaya devam etmektedir. (Sulzbacher, 2008; 249)
6. SONUÇ
Hırvatlar çeşitli nedenlerden dolayı 16. yüzyılda anavatanı olan Hırvatistan’ı terk ederek, o
dönem Batı Macaristan olarak bilinen bugün ise Burgenland olarak adlandırılan bölgeye göç
ettiler.
Hırvatların Burgenland’da Hırvat dilinde ilk kitapları 16. yüzyılda Reform hareketi
döneminde Protestan vaizler tarafından yazıldı. Ama Hırvat topluluğunun kültürü ve dilinin
günümüze kadar korunmasında Katolik kilesinin, bu dilin ibadet ve okullarda kullanılmasına
izin vermesi önemli bir rol oynamıştır.
19. yüzyılda Habsburg Monarşisinin devlet yapısının merkezileşmesi için yapılan reform
çerçevesinde eğitim alanında tek tip bir okul sistemi yaratmak için Burgenland-Hırvatları için
de eğitim-ve kamu alanında kullanılması için ortak bir dil yarattı. Bu ortak eğitim dilinin
yaratılmasından dolayı 19. yüzyılda Burgenland-Hırvatları edebi alanda büyük gelişmeler
yaşadı. Edebiyat alanındaki bu gelişmelerde şair Matthäus Mersich-Miloradič'in büyük
katkıları olmuştur.
Hırvatlar için önemli bir diğer gelişme ise Burgenland’ın Birinci Dünya Savaşından sonra
1920 yılında büyük bir bölümünün Avusturya’ya bağlanmasıdır. Bu bölgede yaşayan
Hırvatların iki ülke arasında bölünmesi anlamına geliyordu. Hırvat köylerinin büyük bir
bölümü Avusturya sınırları içinde kalıyordu, diğer kalan köyler ise Macaristan’a
bağlanıyordu. Bu da Hırvatların ortak olarak gerçekleştirmek için birçok kültürel etkinliğin
durmasına neden oluyordu.
Nasyonal Sosyalist dönemi Hırvatlar için önemli değişikliklere neden olmuştur. Önce Hırvat
dili ve kültürünün korunmasında önemli yere sahip olan Katolik örgütlerin faaliyetleri ve daha
sonra Hırvat dernekleri, gazeteleri ve ayrıca okullarda yapılan Hırvatça öğretimi yasaklandı.
İkinci Dünya Savaşından sonra 1955 yılında yapılan Devlet Antlaşması'nın 7. maddesinde yer
alan hükümler Burgenland’da yaşayan Hırvatların kültürel haklarını güvence altına aldı.
Ayrıca 1976 yılında yürürlüğe giren ’’Ulusal Azınlıklar Yasası’’ ile Avusturya Hükümeti
tarafında Azınlık olarak tanındı. Bu gelişmeyle birlikte 1987 yılından sonra, Hırvat dili
Burgenland’ın altı köyünde resmi dil oldu. 1989'dan beri bölgesel programda haftalık 20
dakikalık televizyon programı yayınlanmakta ve Hırvat dili iki lisede zorunlu seçmeli olarak
kullanılmaktadır. 1992 yılında Oberwart'ta iki dilli bir Lise öğrenime başladı.
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ÖZET
Çavuldur boyuna mensup olan Çaka Bey, Türk denizciliğinin ilk beyi olarak bilinmektedir.
O, muhtemelen Anadolu’ya yapılan akınlardan birinde Bizanslı bir kumandana esir düşmüş
ve onun tarafından da İmparator Nikephoros Botaniates’in
(1078-1081) sarayına
götürülmüştür (1078). Bizans sarayında oldukça iyi karşılanan Çaka Bey, burada kendisini
geliştirme imkanı bulmuştur. Çaka Bey, sarayda kaldığı müddet boyunca, Grekçe öğrenmiş ve
Bizans kültürünü de tanıma fırsatı bulmuştur. Özellikle de denizci bir devlet olan Bizans
Devleti’nin, denizcilik faaliyetleri ile alakalı oldukça detaylı bilgiler edinen Çaka Bey, 1081
tarihinde İstanbul’dan ayrılmak mecburiyetinde kalacaktır. Nitekim bu tarihte, Bizans tahtına
Nikephoros Botaniates’in (1078-1081) yerine I. Aleksios Komnenos (1081-1118) geçmiştir.
Aleksios Komnenos (1081-1118) tahta geçer geçmez, ilk iş olarak Çaka Bey’e verilen bütün
imtiyazları ondan geri alacaktır. Bu nedenle oldukça zor durumda kalan Çaka Bey, İstanbul’u
terk ederek, İzmir’e gelecek ve burada ilk denizci Türk beyliğini kuracaktır. Çaka Bey’in
İstanbul’dan neden ayrıldığı ve neden özellikle İzmir’i seçtiği ile alakalı değişik görüşler
bulunmaktadır. Çaka Bey, İzmir’e geldikten sonra burada kısa süre içerisinde beyliğini
teşkilatlandıracak ve Bizans’a karşı mücadeleye başlayacaktır. Çaka Bey’in bu mücadeledeki
en büyük müttefiki ise Peçenekler olacaktır. Çaka Bey, arka arkaya düzenlediği seferler
neticesinde Bizans Devleti’ne ait olan Midilli, Sisam ve Sakız gibi adaları ele geçirecektir.
Bizans Devleti ise, Çaka Bey’in üzerine çeşitli zamanlarda defalarca donanma göndermesine
rağmen başarılı olamayacaktır. Bizans Devleti bu durum karşısında geleneksel politikasını
uygulayacak ve bir Türk beyini diğerine kırdıracaktır. Nitekim Kılıç Arslan’ı (1079-1107)
Çaka Bey’e Karşı kışkırtan Bizans Devleti, bu teşebbüsünde başarılı olacaktır. Çaka Bey,
Kılıç Arslan (1079-1107) tarafından öldürülecektir. Bu çalışmada, Çaka bey’in hayatı, neden
İzmir’e geldiği, donanmasını ne şekilde kurduğu, Bizans Devleti’ne karşı uygulamış olduğu
stratejiler, ölümü ve ölümünün sonuçları hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bizans, İstanbul, İzmir, Çaka Bey, Kılıç Arslan.
A TURKISH GENTLEMAN WHO GREW UP IN A BYZANTINE PALACE: ÇAKA
BEY
ABSTRACT
Çaka Bey, who belongs to Çavuldur's height, is known as the first gentleman of Turkish
seamanship. He was probably captured by a Byzantine commander during one of the
incursions into Anatolia and taken by him to the palace of the Emperor Nikephoros Botaniates
(1078-1081) Çaka Bey, who was quite well received in the Byzantine Palace, had the
opportunity to develop himself here. During his stay in the palace, Çaka Bey learned
Greekand had the opportunity to getto know the Byzantine culture. Çaka Bey, who has
obtained very detailed information about the maritime activities of theByzantine State, which
is especially a maritime state, will be forced to leave Istanbul in 1081. Indeed, on this date, the
Byzantine throne was replaced by Nikephoros Botaniates (1078-1081) I. Alexios Komnenos
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(1081-1118) As soon as Alexios Komnenos (1081-1118) takes the throne, he will take back
from himall theprivilegesgivento Çaka Bey as thefirstthing. Forth is reason, Çaka Bey, who is
in a very difficult situation, will leave Istanbul and come to Izmir, where the first sail or will
establish the Turkish Principality. There are different opinions about why Çaka Bey left
Istanbul and why he chose Izmir in particular. After coming to Izmir, Çaka Bey will soon
organize his Principality here and start fighting against Byzantium. Çaka Bey's biggest ally in
this struggle will be the Pechenegs. As a result of successive expeditions, Çaka Bey will
capture islands such as Lesbos, Samos and Chios, which belong to the Byzantine State.
TheByzantineState, on theotherhand, will not succeed, although it has repeatedly sent a
Navyto Çaka Bey at various times. In the face of this situation, the Byzantine State will
implement its traditional policy and break one Turkish brain to another. As a matter of fact,
the Byzantine State, which provoked Kılıç Arslan (1079-1107) against Çaka Bey, will
succeed in this attempt. Çaka Bey will be killed by Kılıç Arslan (1079-1107). In this study,
information will be given about Çaka Bey's life, why he came to Izmir, how he built his Navy,
the strategies he applied against the Byzantine State, his deat hand the consequences of his
death.
Key Words:Byzantium, Istanbul, Izmir, Çaka Bey, Kılıç Arslan.
Giriş
Türk denizciliğinin ilk büyük Türk beyi olarak kabul edilen ve Adalar Denizi sahillerinde ilk
defa bir Türk beyliği kuran Çaka Bey hakkında kaynaklarda malumatlar oldukça azdır ve
onunla ilgili bilgilerimizin hemen hemen tamamı Anna Komnena’nın“Alexiad” isimli eserine
dayanmaktadır. Emir Çaka Bey ilk Türk denizcisi olarak anılmakla birlikte onun adını öne
çıkaran en önemli unsurlardan biri İzmir’i ilk kez ele geçiren ve bu kenti Türk egemenliğine
kazandıran Türk beyi oluşu, daha da önemlisi tarihte bilinen ilk Türk donanmasını kuruşudur.
(Anna Komnena, 1996: s.232-233).
Çaka Bey’in bilinen en yaygın ismi “Çaka”’dır. Onunla alakalı ilk bilgileri aktaran Anna
Komnena, “Alexiad” isimli eserinde ondan “Çakhan, Çakas” olarak söz etmiştir. Daha
sonraki süreçte ise Akdes Nimet Kurat onun için “Çaka” ismini kullanmış, bundan sonra da
“Çaka” ismi ünlenmiş ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.1 (Anna Komnena,
1996: s.232-233, Parlak, 1979: s.18).
Türklerin Orta Asya’dan başlattıkları göç hareketi, yoğunlukla batıya doğru gerçekleşmiştir.
Türklerin bu akınlarında, Anadolu’nun kapısını Türklere tamamen açan gelişme ise bilindiği
üzere Malazgirt Savaşı’dır. Türklerin sistemli bir şekilde Anadolu’ya yerleşme hadisesi böyle
başlamış olsa da Türk obalarının sıkıntılarla ya da diğer bazı nedenlerle Anadolu’ya geldikleri
ve kendi kültürlerini ve dillerini bu bölgede yaşadıkları ve yaşattıkları da bilinen bir gerçektir.
Bunların arasında az da olsa Türk beyleri de bulunmaktadır. İşte bu Türk beylerinden birisi de
ilk denizci Türk beyi olan Çaka Bey’dir. (Ostrogosky, 1991: s.2, Cahen, 1992: s.29, Merçil,
1993: s.103, Kafalı, 1997: s.3-4).
Çaka Bey ve Bizans
Çaka Bey, Çavuldur boyuna mensuptur. Malazgirt Savaşı sonrasında Alparslan (1063-1072)
tarafından Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen Turasa’nın maiyetinde bulunmuştur. Büyük
bir ihtimalle Anadolu’ya yapılan akınlardan birinde Bizanslı kumandan Alexandr’a esir
1

İbrahim Kafesoğlu’na göre ise, onun adının “Çaka” değil “Çakan” olarak kullanılması daha doğrudur.
(Kafesoğlu, 1984: s.55). Danişmendname’de ise Çaka Bey’den “Çavuldur Çaka” olarak bahsedilmektedir.
(Demir, 2018: s.21-22).
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düşmüş ve onun tarafından İmparator Nikephoros Botaniates’in (1078-1081) sarayına
gönderilmiştir (1078). İmparator Çaka Bey’e “Protanabilisimus” yani “soyluların en
birincisi” ünvanını vermiştir. Ona bazı imtiyazlar tanımış ve sarayında alıkoymuştur. Çaka
Bey, bu sarayda bulunduğu esnada kendini geliştirme imkanı bulmuş ve Homeros’u okuyup,
anlayacak kadar Grekçe öğrenmiş ve Bizans kültürünü de tanımıştır. (Anna Komnena, 1996:
s.232-233, Turan, 1998: s.88).
Bozkır kültürü ile yetişmiş olan Çaka Bey, yeni tanıdığı bu kültürün sunduğu olanaklarla
büyük bir güç yaratabileceğinin ayrımına vardı ve bu yüzden de sıkı biçimde denizciliğin
sunduğu olanakları inceledi. (Anzerlioğlu, 2002, s. 218, Arı, 2013: s.36).
1081 tarihinde Bizans tahtında bir değişiklik meydana geldi. Nikephoros Botaniates’in (10781081) yerine I. Aleksios Komnenos (1081-1118) tahtı ele geçirdi. Bu durum Çaka Bey
açısından hiç olumlu olmadı. Çünkü Nikephoros (1078-1081) tarafından Çaka Bey’e verilen
tüm ayrıcalıklar, Aleksios zamanında geri alındı. Aleksios’un (1081-1118), Çaka Bey’e karşı
bu tavrının muhtemel sebebi, Nikephoros (1078-1081) ve Aleksios (1081-1118) arasında
yaşanan taht mücadelesi esnasında, onun, Aleksios’a (1081-1118) karşı Nikephoros’u (10781081) desteklemesi olabilir.2 (Anna Komnena, 1996: s.223).
Bütün bu yaşananlar, Çaka Bey’in İstanbul’u terk etmek zorunda kalmasına sebebiyet verdi.
Çaka Bey, İstanbul’dan ayrıldıktan sonra İzmir’i ele geçirdi. Ancak İzmir’i ne zaman ve hangi
tarihte ele geçirdiğiyle alakalı elimizde net bilgi yok. İzmir muhtemelen 1081, 1084 veya
1085 yılında Çaka Bey tarafından ele geçirilmiştir. Net bilinen bir durum, Çaka Bey’in İzmir’i
ele geçirdiği dönemde Bizans Devleti, Peçenekler karşısında oldukça zor durumdaydı.
Nitekim Peçenekler, Trakya’nın Nikephoros Botaniates’ten (1078-1081) beri mutlak
hakimiydiler ve artık Bizans sınırları içinde de yerleşmeye başlıyorlardı. İmparator Aleksios
(1081-1118), Peçeneklerin bu hareketlerini cezalandırmak için imparatorluğun dört bir
tarafından asker getirtti ve Peçeneklerin üzerine yürüdü. Çaka Bey’in ölümüne kadar devam
edecek olan bu hadise İmparatorun tüm gücünü batıya yöneltmesine sebep olmuştur. (Anna
Komnena, 1996: s.213-229, Baykara, 1974: s.72, Ülker, 2002: s.288).
Çaka Bey’in başka bir şehri değil de neden İzmir’i tercih ettiği meselesi de oldukça önemli bir
mesele. Yusuf Ayönü’ne göre; Çaka Bey şahsi ihtirasları nedeniyle Türkiye Selçuklu
Devleti’nin hizmetine girmemiş ve İzmir’i de bilinçli olarak tercih etmiştir. Çünkü bu
dönemde Balkanlarda, Peçenekler faaliyette bulunuyordu. Anadolu’nun kuzeybatısında
Türkiye Selçuklu Devleti vardı. Halbuki İzmir bölgesinde kendisine rakip olacak kimse
bulunmamaktaydı. Ayrıca Çaka Bey, Bizans sarayında kaldığı esnada donanma ile alakalı
birçok bilgi edinmişti. Türkler, denizcilik konusunda oldukça deneyimsizlerdi. Bizans ise
Türkler karşısında denizcilik anlamında oldukça başarılıydı. Dolayısıyla Çaka Bey,
oluşturduğu bir donanma sayesinde Bizans’ı ele geçirme hayalleri de kurmuş olabilir. (Anna
Komnena, 1996: s.224, Ayönü, 2009: s.3-4).
Anna Komnena’nın ifadesine göre, Çaka Bey, İzmir’i hücumla ele geçirmiştir. Ancak bu
hücumu gerçekleştirecek orduyu ne şekilde oluşturduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi
2

Bir kısım tarihçiler, Aleksios’un, Çaka Bey’e tavır almasını farklı nedenlere bağlamaktadırlar. Botaniates’in
yerine tahta çıkan Aleksios Komnenos, saraydaki bu ayrıcalıklı Türk beyine kuşku ile bakmaktan geri kalmadı.
Komnenos’un bir kız kardeşi vardı. Adı Anna olan bu Bizanslı prenses büyük bir olasılıkla Çaka Bey’e ilgi
duymuş ve gönül bağıyla bağlanmıştı. Nitekim onun yazdığı anılarında Çaka Bey’e özel bir yer ayırmış olması
ve ondan hep övgü ile söz etmiş olması bu ilginin bir kanıtı olarak görülebilir. Çaka Bey’inde Anna Komnene ile
yakın duruşu yeni Bizans İmparatoru’nun hiç hoşuna gitmedi. İmparatorun kuşkuları kısa sürede vehme döndü
ve o zamana dek Çaka Bey’e verilen bütün imtiyazlar ve rütbeler geri alındı. Artık Bizans sarayında, yaşamının
bu en önemli evresinde Çaka Bey’in de içine sürüklendiği serüvenin sonuna gelinmişti. İmparator tarafından
itildiği bu yeni konumu hiç hoşuna gitmedi. Bir fırsatını bularak, Bizans sarayından kaçmayı başardı.
Anadolu’da Bizans’a karşı savaşan akıncıların başına geçti. Artık onun hedefi Bizans’tı. (Arı, 2013: s.36).
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bulunmamaktadır. Muhtemelen bu dönemde İzmir’de bir otorite boşluğu vardı. Ve bunun
neticesinde de Çaka Bey, İzmir’de kolayca hakimiyet kurabildi. Çaka Bey, İzmir’de
hakimiyetini tesis ettikten sonra, gemi inşasında mahir olan İzmirli bir Rum ile tanışmış ve
onu donanma inşasıyla görevlendirmiştir. Bu sayede Çaka Bey, kısa sürede çok sayıda
çektiriye ve kırk kadar da avcı gemisine sahip oldu. O aynı zamanda bu gemilere, savaşmayı
bile tayfalar satın aldı ve fetihlere başladı.3 (Kurat, 1966: s.27, Zachariadou, 1989: s.212,
Tezel, 1973: s.26).
Çaka Bey, kurmuş olduğu bu donanma sayesinde, Midilli-Sakız ve Sisam adalarını ele
geçirdi. Bu durum Bizans İmparatorluğu’nda büyük bir endişeye sebebiyet verdi. Bizans
İmparatoru I. Aleksios Komnenos (1081-1118), Çaka Bey’in üzerine Nikephoros
Kastamonites kumandasında güçlü bir ordu gönderdi. Ancak bu ordu, Çaka Bey kuvvetleri
karşısında yenilerek, geri çekilmek zorunda kaldı. Çaka Bey’in, Bizans kuvvetleri ile yaptığı
bu mücadele esnasında Bizans donanmasındaki gemilerden bir kısmı batırıldı, bir kısmı da
Türkler tarafından ele geçirildi. (Anna Komnena, 1996: s.233-272, Alptekin, 1986: s.221,
Alpetkin, 1987: s.478, Zanoros, 1999: s.257, Daş, 2009a: s.51-52, Daş, 2009b: s.44). Türkler,
defalarca karada Bizans’ı yenilgiye uğratmıştı. Ancak denizde, Bizans Devleti ile boy
ölçüşebilmek pek mümkün değildi. İzmir’in Türkler tarafından elde tutulabilmesi için de
mutlaka bir donanmaya ihtiyaç vardı. Çaka Bey’in hedefi sadece İzmir’i elde tutabilmek değil
aynı zamanda Bizans’ı denizden de sıkıştırabilmekti. Çaka Bey ve Bizans arasında yaşanan bu
ilk savaş onun bu konuda ne kadar öngörülü olduğunu da kanıtlamıştır.
Kastamonites’in yenilgisi üzerine Aleksios (1081-1118), Çaka Bey’in üzerine yeni bir
donanma sevketti. Bu donanmanın başında Konstantinos Dalessenos bulunmaktaydı.
Dalessenos’un hedefindeki ilk yer Sakız Adası’ydı. Çaka Bey’in o esnada adada bulunmaması
da Bizans açısından bir avantajdı. Ancak Dalessenos’un bir endişesi vardı: Şehrin ani bir
hücumla ele geçirilmesi durumunda Çaka Bey’in hazinesinin askerler tarafından yağma
edilmesi ihtimali. Bundan dolayı da Dalessenos, surlarda gedik açılmasına rağmen hücumu
geciktirdi. Bundan faydalanan kale müdafileri ise surlardaki gediği onardılar. Bütün bu
yaşananlardan haberdar olan Çaka Bey, sekiz bin askeri ile beraber kara ve denizden Sakız’a
doğru yola çıktı. Dalessenos ise, Opos kumandasındaki ordusunu Çaka Bey’in üzerine
gönderdi. (Anna Komnena, 1996: s.230-233).
Çaka Bey, bu mücadele esnasında gemilerini uzun zincirlerle birbirine bağlatmıştı. Bu
manzara Opos’un ürkmesine sebebiyet verdi. Ancak onun için artık Çaka Bey ile
karşılaşmaktan başka çare de kalmamıştı. Çaka Bey, Bizans Devleti’nin baştan aşağı zırhlı
askerlerine değil, onların atlarına saldırmış, askerleri bineksiz bırakmıştır. Bu mücadele
3

Çaka Bey, Bizans İmparatorluğu’nun tutsağı iken denizcilikle uğraşmanın ne büyük ayrıcalıklar getirdiğini ve
bunu başarabilen toplumların ne büyük bir güce ulaştığını kavramıştı. Bu nedenle Çaka Bey İzmir’i bu
deneyimlerini ve edindiklerini uygulayabileceği bir alan olarak görmüş olmalıydı. Bizlere daha o tarihlerde İzmir
ve çevresinde çok sayıda Türk oymağının yerleştiği o bölgede Türklerin öteki unsurların yanı sıra önemli bir
toplumsal dayanak oluşturdukları görülmekteydi. Bu da bir yana Peçenekler tarafından batıdan, Anadolu
Selçukluları tarafından sürekli doğudan baskılanan Bizans İmparatorluğu’nun ancak denizler aracılığıyla batı
dünyası, adalar ve Anadolu’nun kimi kıyı bölgelerinde etkin olduğunu görüyor, bu nedenle İzmir merkezli Türk
deniz gücü ile Bizans’a ağır bir darbe indirebileceğini düşünüyor olmalıydı. İşte İzmir, ta antik dönemden beri
denizcilik etkinlikleri ve denizci devletlere deniz üssü olma özellikleri ile bu tür kolaylıklar ve üstünlükler
sunuyordu. Çaka Bey, bu etkenlerin yönlendirmesi ile Bizans İmparatorluğu’nun Peçenekler tarafından sarıldığı
ve bütün gücünü bu tehlikeye karşı yönlendirdiği bir sırada harekete geçti. Kendisine bağlı güçlerle İzmir’e
akınlar düzenledi. Bizans güçlerini yenerek, İzmir’i ele geçirdi. Ardından beyliğini duyurdu. Artık o Bizans
güçlerini İzmir’den kovmuş bir Türk beyi olarak, bu toprakların egemeni olmuştu. Bu beylik ve egemenlik,
Selçuklu yönetimi tarafından kabul edildi. Çaka Bey Bizans’ın türlü tepkilerine karşın geri adım atmadı. Bundan
da öte İzmir’deki egemenliğini yaymak için başka yönlere de akınlar düzenledi. Artık o, beyliğin buyruğunda yer
almış, akıncıların başında, Ege kıyılarından Marmara’ya uzanan çizgide at koşturuyordu. (Arı, 2013: s.36).
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sonunda zırhları dolayısıyla hareket edemeyen düşman mağlup edilmiştir. Çaka Bey, bu
galibiyet sonrasında Dalessenos’a elçi göndererek, görüşme talebinde bulunmuştur. Bu
müzakerelerde Çaka Bey, Bizans Devleti’ne Botaniates (1081-1118) zamanında sahip olduğu
tüm ayrıcalıkların kendisine geri verilmesini istemiştir. Bunun karşılığında o da fethettiği
adaları yeniden Bizans’a teslim edecekti. Ayrıca iyi niyetinin bir göstergesi olarak da
Dalessenos’a evlilik yoluyla bir akrabalık teklifinde de bulunmuştur. (Anna Komnena, 1996:
s.230-233). Aslında Çaka Bey, Bizans Devleti ile anlaşmak niyetinde değildi. Onun tek amacı
Bizans’ı oyalamak ve ona karşı zaman kazanmaktı. Çaka Bey, aynı dönemde Peçeneklerin de
Bizans’a saldırmaya hazırlanmasını fırsata çevirmeyi düşünüyordu.
Ancak Çaka Bey’in bu teklifine Dalessenos asla inanmamıştır ve onu bu anlaşma konusunda
samimi bulmadığını da Çaka Bey’e açıkça ifade etmiştir. Aynı zamanda Dalessenos, Çaka
Bey’e kendilerine bir Bizans ordusunun yardıma geldiğini de haber vermiştir. Bunun üzerine
Çaka Bey, İzmir’e geri dönmek mecburiyetinde kalmıştır. Dalessenos ise bu durumu avantaja
çevirmiş ve Sakız Adası’na saldırarak, burayı ele geçirmiştir (1090). (Anna Komnena, 1996:
s. 223-231, Dukas, 1956: s.10-11).
Çaka Bey’in, İstanbul’dan ayrıktan sonra aslında tek bir hedefi vardı: İstanbul’u fethetmek.
Bizans sarayında yetişen Çaka Bey, Bizans’ın zayıf yönlerini oldukça iyi biliyordu. Çaka
Bey’e göre, İstanbul, karadan ve denizden aynı anda kuşatılırsa alınabilirdi. Bu nedenle de bir
taraftan Bizans’a karşı büyük bir donanma hazırlayan Çaka Bey, diğer taraftan da bu emelini
gerçekleştirmede kendisine yardım edecek bir müttefik arıyordu. Bu sırada Oğuzların baskısı
ile Karadeniz’in kuzeyindeki sahaları terkedip, aşağı Tuna havzasına yerleşen Peçenekler,
Bizans’ı tehdit etmeye başladılar. Aleksios (1081-1118), Peçenekleri imha etmek için seferler
düzenledi. Peçenekler, Kuman Türkmenlerinden yardım istediler. Ancak Kumanlar,
Peçeneklere ulaşamadan savaşın başlaması kaçınılmaz hale geldi. Peçenekler ve Bizans
Devleti arasında yaşanan bu mücadeleden, Bizans Devleti ağır bir mağlubiyete uğrayarak
ayrıldı. Peçeneklerin, Bizans karşısında kazandığı bu galibiyet, Çaka Bey’in müttefik bulma
umutlarını da netleştirdi: Çaka Bey’in müttefiki artık Peçenekler olacaktı.4 (Anna Komnena,
1996: s. 248, Kurat, 1966: s.53-54, İlgürel, 1993: s.187).
4

Peçeneklerin ve Oğuzların zaman zaman Bizans ordusunda kendilerine ayrılan muayyen saha karşılığında
ücretli asker olarak Anadolu’daki Selçuklu kuvvetlerine karşı kullanılmıştır. Örneğin kaynaklarda, Roman
Diogenes’in ordusu da Bizans İmparatorluğu’nun ordusundaki atlı birlikleri oluşturmakta olduğu
zikredilmektedir. Nitekim 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans ve Selçuklu orduları arasında, Malazgirt Ovası’nda
meydana gelen savaş esnasında Bizans ordusunun içerisinde Peçenekler ve Oğuzlar da bulunmaktaydı. Ancak
Peçeneklerin komutanı Tamim’in savaş esnasında soydaşları olan Büyük Selçuklu Devleti saflarına geçmesi
üzerine Peçenek ve Oğuz askerilerinin de Büyük Selçuklu Devleti ordusuna katıldığını görmekteyiz. Malazgirt
yenilgisinden sonra ülkede isyanlar çıkmaya başlamıştır. İlk olarak 1074 tarihinde Tuna bölgesi valisi olan
Nestori, onun hemen arkasından ise Bulgar Bogomilleri VII. Mikhael’e isyan etmişlerdir. Bu isyanlar esnasında
onların en büyük destekçisi de Peçenekler olacaktır. Peçenekler, bu isyancı güçler ile birleşerek, İstanbul’u
muhasara edecektir. Malazgirt Savaşı sonrasında meydana gelen iç karışıklıklardan faydalanan Peçenekler,
sadece isyancılara destek vermekle kalmayacaklar aynı zamanda Edirne şehrini de muhasara edeceklerdir.
Bunun hemen arkasından da Makedonya’yı yağmalayacaklardır. 1078 tarihinden itibaren, Peçenekler, sistematik
bir şekilde Bizans Devleti’ni yıldırma ve yıpratma politikalarını devam ettirmişlerdir. Aleksios Komnenos’un
tahta çıktığı dönemde Peçeneklerin asıl kuvvetleri “Yüztepe” denilen bölgede bulunuyorlardı. Tuna boyundaki
bazı şehirlerde de bu dönemde Peçenek varlığını görmekteyiz. 1084 tarihine gelindiğinde Bulgar Bogomilleri
Traulos öncülüğünde Nizans İmparatorluğuna karşı yeniden bir isyana kalkışacaklardır. Bu isyan neticesinde
Filibe yakınlarındaki Beliatoba Kalesi’ni ele geçireceklerdir. Peçenekler de bu isyanda Bogomillere yardım
edeceklerdir. Bu isyanın hemen akabinde de Peçenekler, Macar Kralı Solomon ile birlikte hareket ederek,
Bizans’a karşı mücadeleye başlayacaklardır. Ancak Bizans kuvvetleri, Peçenek-Macar kuvvetlerine saldırarak,
onları bozguna uğratmışlardır. 1087 tarihinde bu kez Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos, Derster (Silifke)’i
muhasara etmiştir. Ancak Peçenekler, Bizans ordusunu geri püskürtmüştür. Bizans Devleti’nin, Silifke’yi
muhasarası esnasında 1088 tarihine gelindiğinde Peçenekler, Trakya ve Makedonya’da istedikleri gibi hareket
etmeye başlamışlardır. Yine 1088 tarihinde Peçeneklerin, Bizans İmparatorluğu için yapacakları savaşlar için
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Peçenekler ile temasa geçen Çaka Bey, Bizans’a karşı birlikte hareket etmek için bir anlaşma
yaptı. Peçenekler ve Çaka Bey arasında yapılan görüşmelerde, iki tarafın da İstanbul’u
kuşatma niyetlerinin olduğu ortaya çıktı. Bu anlaşmadan haberdar olan Bizans ise bir yandan
papadan yardım almak için girişimlerde bulunuyordu, diğer taraftan da Kumanları,
Peçeneklere karşı kışkırtmaya çalışıyorlardı. Çaka Bey ve Peçenekler arasında yapılan
anlaşma gereğince, iki ordu Umur Bey mevkiinde buluşarak, Bizans üzerine yürüyeceklerdi.
Ancak, Umur Bey mevkiine Çaka Bey’den önce ulaşan Peçenekler, henüz Çaka Bey bölgeye
ulaşamadan Kumanların saldırısına uğramışlardır. Levunian Muharebesi olarak bilinen bu
mücadelede Peçenekler bozguna uğramış ve adeta yok edilmiştir. Çaka Bey ise, bu yenilgi
sonrasında da asla moralini bozmamış ve Bizans ile olan mücadelesini devam ettirmiştir.
(İlgürel, 1993: s.55, SAVVĐDES, 1999, s.87-96).
Aleksios (1081-1118) ise Çaka Bey meselesinden tamamen kurtulmak üzere harekete geçti.
Bunun için de kayınbiraderi Ionnes Doukas’ı özel olarak hazırlanmış bir birlik ile karadan,
Dalessenos’u ise denizden Çaka Bey’in üzerine gönderdi. Doukas ilk olarak, Çaka Bey’in
kardeşi Yalacak tarafından idare edilen Midilli’ye asker çıkardı, Çaka Bey de Doukas’ın
hemen arkasından Midilli’ye yardıma koştu. Ancak Çaka Bey, üç ay kadar sonra Doukas ile
mücadeleye daha fazla devam edemeyeceğini anlayınca onunla bir anlaşma yapmak
mecburiyetinde kaldı. İki taraf arasında yapılan bu anlaşmaya göre; Çaka Bey, İzmir’e kadar
adamları ile beraber güven içerisinde gidecekti. Anlaşma sonrasında Çaka Bey Midilli’den
ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra Doukas bu anlaşmayı bozdu ve Dalessenos’u Çaka Bey’in
arkasından gönderdi. Çaka Bey bu muharebede büyük bir yenilgiye uğradı ve gemilerinin de
pek çoğunu kaybetti. Dalessenos, bu mücadelede Sisam’ı ele geçirdi. Ancak bu esnada Bizans
Devleti’nde de bir takım karışıklıklar meydana vardı. Özellikle Kıbrıs ve Girit Adaları’nda
çıkan isyanlar Bizans Devleti’ni oldukça zor durumda bıraktı. Bundan dolayı Doukas’ın
İstanbul’a dönmesi Çaka Bey’in daha fazla kayba uğramasını engelledi. (Koca, 2016: s.70).
Çaka Bey, donanmasının büyük bir kısmını Dalessenos ile yaptığı bu mücadele esnasında
kaybetmesine rağmen, yine de İstanbul’u alma niyetinden asla vazgeçmeyecektir. Bunun için
de İzmir’de yeniden bir donanma inşa edecek ve Çanakkale Boğazı kıyısında stratejik bir
mevki olan Abydos’u kuşatacaktır. Bu durum üzerine Bizans İmparatorluğu bir taraftan
Dalessenos’u Çaka Bey üzerine gönderirken, diğer taraftan da Kılıç Arslan’a (1092-1107) bir
mektup göndererek, onu Çaka Bey’e karşı kışkırtacaktır. İmparator, bu mektupta Çaka Bey’in
asıl amacının Bizans değil, Türkiye Selçukluları ve Kılıç Arslan’ın (1092-1107) kendisi
olduğunu ve bu sebeple uyanık olması gerektiğini söyleyecektir. Zaten Kılıç Arslan da (10921107) kendi hakimiyet sahası olarak gördüğü araziye Çaka Bey’in girmiş olmasından
ziyadesiyle rahatsızlık duymaktadır. Çaka Bey bir anda Türkiye Selçuklularının kendi
aleyhine döndüğünü görünce muhtemelen işin iç yüzünü öğrenmek için damadının yanına
gidecektir. Çok iyi karşılanan Çaka Bey damadı tarafından kendisi için tertiplenen ziyafet
esnasında öldürülecektir (1095). Böylece bir kez daha Bizans, yüzyıllardır uyguladığı
düşmanın karşısına başka bir düşmanı çıkarma taktiğini başarı ile uygulamış ve bir Türk
beyini başka bir Türk beyine kırdırmıştır. (Anna Komnena, 1996: s.269-271).

hazırlıklar yapmaya başladıklarını görmekteyiz. Bu hazırlıklardan haberdar olan Bizans İmparatoru Aleksios
Komnenos, Peçeneklere elçiler göndererek, onlarla barış görüşmelerinde bulunmak istemiş ancak Peçenekler bu
isteği reddetmişlerdir. Bunun üzerine Bizans İmparatoru, Peçeneklerin üzerine “Ouzas” isimli bir Türk beyini
göndermiş, Peçenekler, “Ouzas” karşısında yenilgiye uğramışlardır. Bu yenilginin ardından Peçenekler, kısa
sürede yeniden toparlanmışlardır. Çorlu’ya kadar ilerlemişler ve burayı muhasara etmişlerdir. Ancak iki taraf
arasında yapılan barış görüşmeleri neticesinde Peçenekler, buradaki muhasarayı kaldırmışlardır. (Morgan, 2010:
s.84, Ayönü, 2009: s.60).
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Sonuç
Türk denizciliğinin atası olarak kabul edilen Çaka Bey, Türk tarihinde ilk defa bir tersane inşa
etmiş ve kendisine ait güçlü bir donanma meydana getirmiştir. Bu donanma sayesinde de
Adalar Denizi sahillerinde fetihler yapmış, İzmir ve civarında ve Adalar Denizi’nde ilk Türk
yerleşimini sağlamıştır. Türkler, deniz kültürüne uzak bir millettir. Ancak Çaka Bey sayesinde
köklü bir deniz kültürüne sahip Bizans karşısında onunla yarışabilecek bir seviyeye
yükselmiştir. Bu da bize Çaka Bey’in teşkilatçılık özelliğini göstermektedir.
Çaka Bey’in asıl amacı İstanbul’u ele geçirmektir. Aslında bu amacını gerçekleştirebilmek
için uyguladığı politikaları değerlendirdiğimizde onun öngörüsünün ne kadar kuvvetli
olduğuna şahit oluruz.
Nitekim, Çaka Bey, İstanbul’u alabilmek için, Balkanlar’daki Peçenekleri kullanmaya
çalışmış, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan’a kızını vererek akrabalık bağı kurmuş,
Rumeli’ye asker çıkararak Bizans’ı karadan da sıkıştırmak için çok ciddi adımlar
atmıştır.onun yapmak istediği şey, 360 yıl sonra başka bir Türk hükümdarı tarafından
gerçekleştirilecektir.
Eğer Çaka Bey, damadı Kılıç Arslan tarafından öldürülmeseydi ve Kılıç Arslan onu öldürmek
yerine onunla ittifak yapsaydı, Bizans bu ikili tarafından fethedilebilirdi. Ve Türkiye Selçuklu
Devleti’nin kaderi de bambaşka olurdu. Ayrıca Çaka Bey, Haçlı Seferleri esnasında hayatta
olsaydı, Haçlılar Anadolu’ya asla bu kadar rahat giremezlerdi.
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ÖZET
Bu çalışma “Değişen Toplumda Kadının Kültür Aktarımındaki Rolü”nün sosyolojik açıdan
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Toplumlar hızlı veya yavaş değişimler geçirmiş olsalar da
gerek geleneksel gerekse de modern toplumlarda kadının oynamış olduğu roller her zaman
önemini korumuş ve korumaya devam etmiştir. Bir milleti millet yapan o toplumun geçmişten
günümüze ortaya koymuş olduğu maddi ve manevi değerler olduğuna göre bu değerlerin
toplamına kültür diyebiliriz. Bir toplumu diğerinden ayıran o topluma özgü inanç, yaşam
biçimi ve üretim tarzıdır. Herhangi bir toplumda dünyaya gelen birey, o toplumda geçmişten
beri oluşturulmuş, hazır bir şekilde var olan kültür içinde doğmuş olur. Din, dil, edebiyat,
sanat, tarih, gelenek, görenek, töre, hukuk, şehircilik, spor, eğlence, eğitim, yemek, giyim
kuşam, folklor, ekonomi gibi unsurlar bir toplumun maddi ve manevi kültürel unsurlarıdır. Bir
toplumun değer ve inançlarının dolayısıyla kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması bu
değerlerin gelişerek yaşatılması açısından önemlidir. Bu bağlamda sosyalleşme süreciyle
birlikte kültürün aktarılmasında aile, teknoloji ve eğitimin rolü güncelliğini korumaktadır.
Bununla birlikte geleneksel toplumdan modern toplumlara doğru kadının konumu ve önemi
sürekli artmaktadır. Günümüz kitle iletişim araçlarının hızla geliştiği toplumlarda
sanayileşme, kentlileşme, modernizm, postmodernizm, tüketim kültürü, moda, kitle iletişim
araçları, sosyal medya gibi gelişmeler kadının özel hayattan çıkarak kamusal hayata dâhil
olmasına ve tüm bunların sonucunda eğitim seviyesinin yükselmesine, ekonomik olarak
özgürlüğe kavuşmasına neden olmuştur. Toplum içerisinde kadının kültürel değerleri gelecek
kuşaklara aktarmasını bu kavramlar çerçevesinde değerlendirerek günümüz dünyasında
toplumsal ve kültürel gelişmelerin bunlara göre şekil alarak devam ettiğini söyleyebiliriz.
Araştırmamız toplumun en önemli yapı taşı olan, aslında toplumu toplum yapan kültür
kavramı, kültürün aktarımı ve bu aktarımda en önemli unsur olan kadının kültür aktarımında
ne tür rol üstlendiği, bu rolün kültür ve toplumun devamlılığı açısından önemleri üzerine
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Aktarımı, Sosyalleşme, Kültürlenme, Aile, Geleneksel,
Modernizm.

SUMMARY
This study was conducted to examine the "Role of Women in Cultural Transfer in a Changing
Society" from a sociological perspective. Although societies have undergone rapid or slow
changes, the roles played by women in both traditional and modern societies have always
been and have continued to be important. Since that society that makes a nation a nation has
material and spiritual values that it has put forward from the past to the present, we can call
the sum of these values culture. What distinguishes one society from another is the belief,
lifestyle and mode of production peculiar to that society. An individual born in any society is
born in a ready-made culture that has been established in that society since the past. Elements
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such as religion, language, literature, art, history, traditions, customs, customs, law, urbanism,
sports, entertainment, education, food, clothing, folklore and economy are the material and
spiritual cultural elements of a society. Transferring the values and beliefs of a society and
thus its culture to future generations is important for the development and survival of these
values. In this context, the role of family, technology and education in the transfer of culture
along with the socialization process remains up-to-date. However, the position and
importance of women from traditional society to modern societies is constantly increasing. In
societies where today's mass media are developing rapidly, developments such as
industrialization, urbanization, modernism, postmodernism, consumer culture, fashion, mass
media, social media have caused women to leave private life and participate in public life and
as a result of all these, the educational level of women has increased and gained economic
freedom. . By evaluating the transfer of cultural values to future generations by women within
the framework of these concepts, we can say that in today's world, social and cultural
developments continue taking shape accordingly.
Our research will focus on the concept of culture, which is the most important building block
of society, which actually makes society a society, the transfer of culture and what kind of
role women play in the transfer of culture, which is the most important factor in this transfer,
and the importance of this role in terms of the continuity of culture and society.
Keywords: Culture, Cultural Transfer, Socialization, Acculturation, Family, Traditional,
Modernism.
Giriş
Kültür kavramı geçmişten bu yana kullanılmakta ve toplumda var olmaktadır. Fakat
düşünürler, felsefeciler ve sosyologlar tarafından yorumlanmış yüzlerce tanımına
rastlayabiliriz. Kültür sözcüğü çağımızın çokça kullanılan ama az anlaşılan yüklü
kavramlarından birisidir. İnsanoğlunun her davranışına ve yarattığına kültür deniyor. Aynı
zamanda, bir insan ve toplum kuramıdır. Kültür kavramı ve olgusu insan ve toplum
bilimlerinin vazgeçemeyeceği ve görmezden gelemeyeceği bir gerçekliktir. Kültür sadece
bireysel bir üretim ve bireysel bir olgu değildir; toplumsallıktan soyutlanamaz. Anlaşılması da
sadece toplumsal zeminle sınırlandırılamaz. Tanımlamalarının çokluğu gibi kültür, çok yönlü
ve çok boyutlu bakış açılarına sahiptir. Bireyler ve toplum için, toplumun geçmişini ve
şimdiki zamanı anlayabilmemiz için hemen hemen her bilim adamının başvurması gereken
kavramlardan ve araştırmalardan biridir “kültür”. Kültürü araştırmadan geçmişi, tarihi ve
bugünkü yaşamımızı anlamamız mümkün değildir. Kültür hemen hemen her bilim dalıyla
tarih, felsefe, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji gibi bilim dallarıyla yakından ilişkilidir.
Özellikle antropoloji ve sosyoloji alanlarında sıkça ele alınan bir konudur. Kültür kavramı
tanımlanması, kavranması zor ve uğraş gerektiren bir konu olduğu için çok çok fazla ele
alınmamıştır.
Araştırmamız da kültürün tanımlamalarını, ögelerini, kültür ile ilgili her unsuru, kültür
aktarımındaki rol alan unsurları araştırılıp, kültür ve kadın arasındaki ilişkinin ve kültür
aktarımında kadının rolünün geçmiş ve günümüz karşılaştırılıp araştırılmasına yöneliktir.
Kadın kültürü nasıl aktarır? Kültür aktarımında kadın bu rolü gerçekleştirebiliyor mu? Bu rolü
gerçekleştirirken ne gibi engel ve sorunlarla karşılaşıyor? Geçmiş ve günümüzdeki kadının
rolü ne denli değişime uğramıştır ya da farklılıkları nelerdir? gibi sorular temelinde
incelenmiştir.
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Neda Armaner göre (akt. Ağçoban, 2016: 16) J. Stuart Mill’in "Bir uygarlığın hangi noktaya
evrildiğini bilmek isterseniz eğer o uygarlık içinde kadının durumunun ne olduğunu
gözlemleyiniz” dediğini ifade eder. Armaner’in göre Mill ve bu konuda eser vermiş pek çok
düşünür kadın konusu hakkında sadece biyolojik bir açıdan değil, bununla birlikte olaya
sosyolojik açıdan da yaklaşma ihtiyacının bir gereklilik olduğunu ifade etmeleridir.
Kültür, toplumların ortaya koymuş oldukları, meydan getirdikleri maddi ve manevi değerlerin
toplamı durumundadır. Bir topluma has olarak var olan inanç, üretim, tüketim, yaşam
tarzlarıdır. Herhangi bir toplumda, aile de dünyaya gelen insan, o toplumda hazır bir şekilde
var olan kültürün içinde dünyaya gelmiş olur. İşte bireyin hazır olarak bulduğu bu kültür, tarih
içerisinde geçmişten birikerek oluşturulmuştur. İnsan topluluklarının yaşamış oldukları doğal
afetler, üzüntü, sevinç ve kederlere karşı geliştirmiş oldukları her olay ve durum kültürü
meydana getirmektedir. Dil, din, edebiyat, ahlak, tarih, gelenek, görenek, töre, hukuk, sanat,
şehircilik, spor, eğlence, eğitim, yemek, giyim, vatan, folklor, ekonomi gibi toplumların
ortaya koymuş oldukları değerler kültürel yapı içerisinde değerlendirilir. Saymış olduğumuz
bütün bu toplumsal değerler o toplumların maddi ve manevi kültürünü oluştururlar.
Toplumlar, bütün bu maddi ve manevi kültürel değerleri koruyup geliştirdikleri ölçüsünde
yaşamlarını sürdürürler. Herhangi bir toplumu diğerinden ayıranda meydana getirdikleri
kültürel yapılarıdır. Bu kültürel yapılar ve değerler, toplumun her katmanında ailede, okul
yaşamında, iş hayatında, sanat ve mimarisinde yaşatılarak gelecek nesillere devredilir,
aktarılır. Bu nedenle, toplum hayatında genel olarak ortalama bir yaşam, üretim ve değerler
ortaya koyulur. Toplumda yaşamını devam ettiren bireylerin de kimlik, karakter ile dil
gelişimleri de bu kültüre göre şekil almaya başlar.
Geçmişten günümüze bütün toplumlarda kadının en başta ve en önemli görevi annelik
görevidir. Çocuğunu hem maddi olarak yaşamını devam ettirmesi amacıyla beslerken hem de
manevi olarak besler. Ahlaki açıdan, toplumların destansı özelliklerinden oluşan, bir millete
ait olan, tarihi ve sosyal olarak ortaya çıkmış önemli özellikleri, çocuk daha anne kucağında
annesinden masal, ninni, hikâye şeklinde dinleyerek manevi ve ruhsal açıdan beslendiği için,
çocuk büyüdüğünde de vatan, toprak, bayrak gibi değerlere karşıda sevgi ve saygı ile dolmuş
olur. Asırlardır tarihten günümüz toplumlarına varıncaya dek kültürel değerlerin yeni
kuşaklara aktarılmasında en önemli faktör kadındır. Kadının toplumlar içindeki en öncelikli
ve en yaşamsal rolünün bu olduğu söylenebilir. Kadınlar sadece biyolojik olarak çocuk
doğurmak suretiyle toplumların hayatiyet kazanmalarını sağlamış olmazlar; bununla birlikte
içinde yaşadıkları toplumların meydan getirmiş oldukları kültürü de kendi çocuklarına anne
karnında iken vermeye başlayarak kültürel değerlerin yani millet olmanın bilinç ve anlayışını
da sağlamış olurlar. Bu özellikleri ile toplumda kadın; millet olmanın garantisi durumundadır.
Çocuğuna ve dolayısı ile gelecek kuşaklara kadın, öncelikle konuşulan dili aktarır, öğretmeye
çalışır. Toplumda konuşulan dilin yeni nesillere aktarılması kadınların görev ve
sorumluluklarının sadece bununla sınırlı kaldığı anlamına gelmemektedir. Kültürel değerlerin
hemen hemen bütün özelliklerinin gelecek nesillere katarımı anneler aracılığıyla olmaktadır.
(Ergun, 2017: 2).
Kadına verilen değer, kadının toplum içerisinde ki konumu o toplumun kültürü hakkında
bizlere bilgi vermektedir. Bu nedenle toplumları gerçek manada değerli kılan kadının o
toplum içindeki konumu ve dolayısı ile kültürün kadına vermiş olduğu değerdir (Acar, 2019:
395). Toplumların mevcudiyetlerini sürdürebilmeleri kültür kavramına vermiş oldukları değer
ölçüsündedir. Kültürlerini koruyup gelecek nesillere aktarabilen toplumlar kendi milli ve
tarihi değerlerini koruyan toplumlardır. Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarımında ise
toplum bir bütün olarak hareket etmekte ve bununla irtibatlı olarak da toplumun kadınlar ve
erkeklere özgü olarak daha önceden oluşturulmuş, hazır, var olan bir takım faktörleri dikta
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ettiği, benimsetmeye çalıştığı görülmektedir. Bu faktörler içerinde ise kadının rolünü toplum
içinde belirleyen o toplumun kadından beklediği davranış kalıplarıdır. İşte bu davranış
kalıplarına ve rollere toplumsal cinsiyet diyebiliriz (Şahin, 2009b: 233).
Kocasına eş, çocuklarına ana olan, kendisini ailesine ve evine adayan kadın köle mi yoksa
özgür birey midir? Meslek ve iş sahibi olmakla birlikte geleneksel aile rollerini üstlenen
kadınların durumu hangi kavramla açıklanmalıdır? Çalışan, kariyerini ilerleten ama bu arada
ya hiç evlenmeyen ya da evlendiği halde toplumun beklediği geleneksel aile rollerini yerine
getirmeyen kadınlar ne düzeyde özgür bir birey haline gelebilmiştir? Modernizmin
öncülüğünü yapan Batı kültürü, kendi ürettiği seküler kriterlerle kadını tanımlamakta,
önermelerini çağdaşlık ve evrenselliğin gereği olarak sunmaktadır. Kuşkusuz Batı kültürünün
kadın algısı modernitenin çağdaşlık anlayışına uygundur. Ancak evrenselliği ne oranda
içerdiği tartışmalıdır. Özellikle seküler, pozitivist ve feminist yaklaşımlar dini dışlayan
tutumlarıyla sosyal hayatta, kadına yer açmaya çalışırken “hakikatin orada olduğu”
düşüncesinden hareket etmektedir (Yapıcı, 2016: 11-12).
Kitle kültürü olarak kitle toplumunu üç süreç içinde görebiliriz, bu süreçlerle birlikte 19.
Yüzyıl beraberinde sanayi devrimine bağlı olarak sanayileşmeyi meydana getirmiş,
sanayileşme beraberinde köyden kente göçü hızlandırarak kent yaşamında değişmeler ortaya
çıkarmış ve bu iki süreçle birlikte modernleşme sürecini başlatmışlardır. Modernleşme ile
birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan geleneksel ne varsa ortadan kaldırarak modern
yaşam koşulları toplumun her alanında özellikle de toplumsal kurumlar olan aile, din,
ekonomi, eğitim gibi alanlarda önemli toplumsal çözülmelere sebep olmuştur. Bu süreçlerin
yaşanmasında kitle iletişim araçlarının önemli etkisi olduğu görülmektedir.(Mengü, 2004: 8).
Toplumsal süreç içerisinde kadının bulunduğu konum bahsedilen sanayileşme, kentlileşme ve
modernleşme kavramların ne anlama geldikleri noktasında yapılmış ve yapılacak çalışmalar
için birer sembol durumundadır. Yani, başka bir değişle modernizm, bireylerin özgür iradeleri
haricinde bulunan başka her türden irade ve otoriteyi kabul etmeyerek, özgürlük ve bireysel
iradenin önünde bulunan engelleri aşarak, bireysel özgürlüklerle aynı ortamda hayatı devam
ettirmenin zorunlulukları içinde bir dünyanın hayali olarak ifade edilebilir. Modernleşme
süreci içerisinde kadının bulunduğu konum ise, bireysel irade ve özgürlükler ile sosyal
yaşamda erkekle aynı hayatı saygınlık içerisinde devam ettirebilmek şeklinde tanımlanabilir
(Karakaya, 2017: 155).
Kadın kendini diğerlerinin bakışı ile tanımlamaktadır. Ona farklı pek çok rol yüklenmiştir.
Kadın konumunu ev kadını, anne, iş kadını, eş gibi toplumun yüklediği rollerle
somutlaştırmıştır. Post-modernite dünyanın anlamsızlaşmasına neden olmaktadır.
Parçalanmış, farklılaşmış ve belirsizleşmiş olanın dışında bir anlam yoktur. Bu
parçalanmadan birey-özne de payını almaktadır... Toplumsal kimlik de belirsiz ve kırılgan
hale gelirken, öznellik toplumsal olarak kurgulanmış bir şey olarak algılanır. Özneyi sökmek
ya da yapı bozuma uğratmak, öznelliklerin, kimliklerin çoğulluğunun tanınması demektir.
Modernleşme, toplumsal yapıdaki kurumsal değişmeleri ve kişiler arası düzeyde tutum ve
davranış değişikliklerini içerir. Kadına yüklenen roller ve değerler sürekli yeniden
üretilmektedir. Bu bağlamda, Türk toplumu kendine özgü gelenek ve kültürel özelliklerine
uygun rol ve değerleri kadına yüklemektedir (Mengü, 2004: 72-73).
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Toplum Kültür İlişkisi
Kültür terimi genellikle insan topluluklarının duygusal, düşünsel ve yargısal birlikteliğini var
eden sosyal değerlerin birleşimi olarak ifade edilmektedir. Kültürün bu şekilde tanımı,
gelenek, örf, adet, düşünce, edebiyat ve sanat değerleri gibi bir toplumun bütün sanatsal
etkinlik ve değerlerini içine alır. Başka bir değişle bilgi anlamını taşır, konuşma dilinde ise
kültürlü insan, kültürlü ve bilgili insan manasına gelir. Felsefe açısından ise bu bilginin
derinliklerine bakıldığında, insanların doğayı, doğal yaşamı kendi teknik ve ürettikleri ile
değiştirip yeniden ve kendi düzenine göre işlediği baştan aşağı yeni olan bir doğayı ortaya
koyar. Alet kullanan, araç yaparak yaşamını kolaylaştıran ve bunları kendi menfaatine
kullanan insanoğlu, aletsiz, araçsız yaşamını devam ettiremediğinden insanlar doğadan daha
çok kültür ile bir aradadırlar. İnsanların kendi elleri ile var ettikleri değerlerin toplamı olarak
kültür, doğanın karşısında, doğaya hükmedebilmek için, onu kendine göre değiştirebilmek
adına bir düzen koyar. İnsan kendi eliyle, kendi gücü ile doğayı kendi çıkarına göre
değiştirebilen ve düzenleyebilen tek varlıktır. İnsan doğayı dönüştürerek, yaparak, üreterek
kültürel değerleri meydana getirmiş ve yaşam için bir gereklilik olan sorumluluklarını ortaya
koyabileceği baştan aşağı yeni olan bir doğa kurmaya çalışmıştır. İnsan ilkel doğadan, kültür
nesneleri meydana getirerek kendi çabasıyla kendi kültürel düzenini oluşturmaya çalışmıştır
(Çeçen, 1996: 11).
Kültür kavramının kökeninin Latin dili olduğu sanılmaktadır. Türk diline ise Fransız dilinden
geçtiği bilinen bir gerçektir. Türkçe olarak da kültür kavramının birebir karşılığı ise ekin
kelimesidir (Aslantürk, 1999: 195).
Kültür insanlarla ilgili her şeyi içeriğine dâhil eder. İnsanların kendi elleri ile var ettikleri
hemen hemen her şey ve geliştirip insanlığın hizmetine soktukları bütün değer yargıları
kültürün anlamını ve değerini ifade eden ögelerden oluşmuştur. Ancak bütün bunlarla beraber
kültürün tanımı konusunda bir ittifak olmayıp çok değişiş ve çeşitli tanımlarla birlikte çeşitli
yaklaşımlar olmuştur. Bu tanımlar içerisinde öne çıkan ve genel olarak kabul edilen yaklaşım
Taylor'un kültür tanımıdır. Çok çeşitli kültür tanımları olmasına rağmen Taylor’ın kültür
tanımı bütüncül bir anlayışla genellikle benimsenen ve kabul edilen önemli bir tanım
olmaktadır. Taylor kültürü şu şekilde tarif etmektedir; kültür, toplum içerisinde onun bir üyesi
olarak insanların ortaya koyduğu bilgi, estetik, sanat, etik, gelenek, görenek ve benzeri diğer
yetenek ve kabiliyetleri kapsayan tümel ve karmaşık bir bütündür (Çeçen, 1996: 321-322).
Kültür, insanın doğumu ile değil, toplum içerisinde ailede, okulda ve çevrede almış olduğu
eğitim sonucunda tamamen sosyalleşme yoluyla elde edilen ve toplumsal bir miras anlayışı ile
gelecek nesillere iletilen bir durumdur. Kültür, bireye ait ve bireysel yanı ağır basmaktan
ziyade, daha çok ve genellikle toplumsal değerler ile tutum ve davranış sistemi olarak ifade
edilir. Toplumsal yaşam içerisinde kültür, tarihi süreç içinde birikerek oluşan bir yapıdır. Bir
milletin ve toplumun bütün ülkü ve ideallerinin ve toplumsal kimlik ve kişiliğinin bir
göstergesi durumundadır. İnsanların meydana getirdiği kültürel değerler tutucu yani dogmatik
bir yapıda bulunmayıp, günün ve tarihin ihtiyaç ve gereklerine göre ana damarını yitirmeden
değişikliğe uğrayabilir. Kültürü meydana getiren ana maddeler içinde yer alan dil, din,
gelenek, örf, inanç, adet, edebiyat, mimari yapı ve musiki anlayışı, sanat birikimleri, ülküler
ve idealler, iktisadi yaşam gibi öğelerin meydana getirdiği geniş kapsamlı doğal bir yapıdır.
Kültürü ne sadece dil olarak görebiliriz ne de sadece din ve diğerleri. Kültür, kendisini
meydana getiren bütün bu değerlerin bir arada olmasından meydana gelmiş çok kapsamlı bir
sentezdir (Erkal, B. Baloğlu ve F. Baloğlu, 1997: 170).
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Kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden meydana gelen öyle bir
bütünlüklü yapıdır ki, toplumsal yaşam içinde, var olan her türlü bilgiyi, alışkanlıkları,
itiyatları, değer ölçülerini, umumi atitüd, görüş ve zihniyet ile her türlü davranış biçimlerini
içine alır. Bütün bunlar sayılanlarla birlikte, o toplum üyelerinin genelin de ortak olan ve onu
diğer toplumlardan ayırt eden özel bir hayat tarzı temin eder (Turhan, 1994: 45).
Kültür bir toplumu oluşturan bireylerinin ya da toplum içindeki sosyal grupların hayat
tarzlarına göndermede bulunur. Kültür, toplumdaki insanların nasıl ve ne şekilde
giyindiklerini, evlilik ve evlilik törenleriyle birlikte aile hayatlarını, çalışma biçimlerini, dini
ibadet ritüel ve törenlerini ve boş zaman faaliyetlerini içermektedir (Giddens, 2000: 11).
İlk olarak başlangıç aşamasında insan edilgen ve alıcı durumundadır. İnsan kendisini
çevreleyen bir coğrafya içinde yaşıyor, beslenme ile barınma ihtiyaçlarını bu coğrafya
içerisinde gideriyordur. İnsanın doğa ile kurmuş olduğu bu zorunlu ilişki, yani ihtiyaçlarını
giderebilmek için elde ettiği bilgi, dili, tutum ve davranışları ile maddi açıdan oluşan üretim
ve tüketim alet ve edevatları kültürün meydana getirilmesinde birinci aşama olarak önümüzde
durmaktadır. İnsan alıcı konumunu birinci aşamadan sonra terk ederek üretime ve üretmeye
başlar. Hayatını devam ettiği ve anlam kattığı çevre içinde etkin ve aktif olarak katılmaya
çalışır. Bu aşama insanın kendi eliyle var ettiği aletlerin oluşturulmasıyla sınırlı bir alan içinde
başlayıp Neolitik Çağ’la birlikte hız kazanarak devam etmiştir. Kültür, tarihi süreç içerisinde
birikerek devam eden, hızı sürekli artma yönünde olan bir toplumsal yapı bütünüdür.
Geçmişten gelerek her çağda nesiller, miras aldıkları kültüre ait maddi ve manevi değerlere
yeni bir katkı yapar ve bu katkı ile birlikte oluşan yapıyı gelecek kuşaklara aktarır miras
olarak devreder.
Kültür dinamiktir. Kuşaklar ve anlayışlar değiştikçe o da değişir. Farklı kültürel özellikler
gösterdiği gibi, bir kültür de zaman içerisinde farklılaşır ve yeniden üretilir. Kültürün yeniden
üretimi ile bireyin kimlik inşası birbirinden bağımsız değildir. Karşılıklı olarak birbirlerini
şekillendirir ve yeniden üretirler. Kültür ve kültürel bağlam bireyin kimlik inşası için
malzeme ve bağlam sunarken, birey kendi özgünlüğü ve farklılıkları ile kültürü edinir ve
yorumlayarak, onu yaşamının bir parçası kılar.
Kültürel Üretim: Birey kültürü aynı şekilde yeni kuşağa transfer etmez. Birey, zamanın ve
mekânın bağlamı içerisinde kültürü yeniden üretir, farklılaştırarak sonraki kuşağa aktarır.
Temel ton aynı kalsa da kültür yeniden üretilerek değişir ve aktarılır. Kültürel değişim ve
aktarım çoğu zaman planlı bir programın ürünü değildir. Gündelik yaşamın olağan akışı
içerisinde rutinlerle üretilir (Ertürk, t.y.: 17).
Toplumsal olarak kültür etkileşim içinde oluşan bir süreçtir. Yaşanılan zamanda ortaya çıkan
olay, olgu ve durumların birbiriyle etkileşim içerisinde pay edilmesi ve bunların toplumda
kabul görerek, benimsenerek yaygın hale gelmesi beraberinde yeni kültürel değerlerin ve
unsurların meydana gelmesini sağlamaktadır. Kültür birikim sonucu oluşan bir durumdur.
İster toplumlar açısından ele alalım isterse de bireysel ve toplumsal açıdan ele alalım, kültür
birikim sonucu ortaya çıkar ve toplumda kalıcı bir özelliğe sahiptir. Kültür ortaya koyulan
değerlerin birlikte paylaşılması ile farklı bireylerce elde edilir. Bu durumda dahil olunan
toplum içinde elit, yüksek seviyede ve zengin değerlerden oluşan bir kültür birikimi meydana
gelir. Bu açıdan bakınca kültür, bireyler arasında paylaşılan, öğrenilen, öğretilen veya edinilip
aktarılan bir özelliğe sahiptir. “Konuşmalarınıza dikkat edin davranışınıza dönüşebilir.
Davranışınıza dikkat edin karakterinize dönüşebilir. Karakterinize dikkat edin yaşamınıza
dönüşebilir…” özdeyişi dilin kültür oluşumundaki etkisini ortaya koymaktadır (Göçer, 2012:
51).
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İnsanlar yalnız başlarına hayatlarını devam ettiremezler. Bu nedenle toplumda insanlar başka
insanlara muhtaç bir şekilde yaşamını sürdürürler. Toplumsal iş bölümü de bu anlayışın
sonucunda ortay çıkmıştır. Toplum içerisinde insanların yapıp ettiği her şey, yani sosyal,
kültürel, ekonomik, psikolojik, dinsel olarak yaptığı ve ortaya koyduğu her şey bir başka
insanı ya da insan guruplarını işaret etmektedir. İşte bu işaret kültür kavramının ortaya
çıkmasında ve insan toplumlarının sosyal bir varlık olmalarını gerektiren en önemli
kavramlardan birisidir. Bu yüzden kültür bir topluda ki insanların bir arada var olmalarına
kaynaklık eden bir süreçtir (Okumuş, 2016: 274). Kültür, toplumu oluşturan üyelerinin ya da
toplumdaki grupların hayat tarzlarına göndermede bulunur. Kültür, toplumdaki insanların
nasıl ve ne şekil giyindiklerini, evlilik, çocuk yetiştirme gibi gelenekleriyle aile hayatlarını,
çalışma ve iktisadi kalıplarını, dinsel ibadet ve törenleri ile boş zaman faaliyetlerini nasıl
değerlendirdiklerini içermektedir (Giddens, 2000: 18).
Kültür ve toplum ilişkisine baktığımızda kültürün, toplumsal alanı ve onun çevresini
oluşturduğunu ve bu konuda temel olduğunu, kültürün devamlı bir toplumsal üretim alanı
olması anlamında, belirli bir toplumsal yaşam alanında bulunan insanların, meydana
getirdikleri her türden bireysel ve sosyal ilişki içerisinde ortaya çıktığı görülür. Toplumsal
ilişkilerin, karşılıklı olarak var olan ve insanların yaşamlarına etki eden bir düzeyde olması
nedeniyle kültürel yapının oluşumunun en önemli göstergelerinden birisi, o kültürü var eden,
onu hayatlarında uygulayan insan gruplarının var olmasıdır (Akın, 2013: 128).
Esasında bizatihi toplumun toplum olarak var olması kültürel bir durumu ifade eder.
Toplumsal yapı dediğimiz bireylerin karşılıklı ilişkilerinden meydana gelen bir bütünsel
süreci ifade ettiğinden dolayı, toplumsal konum, statü, rol ve toplumsal kurumlardan
müteşekkil bir toplumsal sistem hep birlikte birey tarafından ortaya koyulmuştur. Böylelikle
kültür ve toplum karşılıklı olarak birbirleri ile iletişim içerisinde birbirlerine sınırlar çizmekte
ve çizilen bu sınırlar ile bir bütünsel yapının iki ayrı görüntüsü olmaktadır. Bu bütünsel yapı
bir taraftan adaptasyon, doğal yaşamı dönüştürme ve doğaya hükmetme olarak kültürü
oluştururken diğer taraftan sosyal hayatın kurulup yaşatılması ve devam etmesi açısından
toplumu oluşturmuştur (Aslantürk ve Amman, 1999: 196).
Kültür Nasıl Aktarılır?
Tarihi süreç içerisinde kültürün değişiklik geçirdiği bir gerçektir. Bu konuda çalışan bazı
araştırmacılar toplumsal yönden değişimleri birçok yönden biyolojik evrim kuramına
benzeterek, bunu daha çok kültürel evrim olarak ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Bu açıdan
bakıldığında memeş (toplumda bireyler tarafından meydana getirilen bir davranışın o toplum
içinde ki bir kültür çevrede kişiler tarafından yaygın bir şekilde yapılması) terimi mesela
Dawkins’in ifade ettiğine göre biyolojik gen terimini belirtmektedir. Bireyler arasında maddi
ve manevi kültürün toplumda aktarımının daha çok taklit şeklinde meydana geldiğini ifade
edenlerde olmaktadır. Bu görüşte olanlara göre geleneksel anlayış içerisinde öğrenme
durumlarının örneğin herhangi bir grup yapısı içinde öğrenim, deneyerek, yaparak yaşayarak
öğrenme ya da şartların sonuna kadar zorlanılması durumundaki öğrenme, sosyal ya da
kültürel değişimleri analiz etmede yetersiz kalmaktadır. Sosyal açıdan modeller çok çeşitli
sebeplerle birlikte belirli şartlar yüzünden taklit edilip model alınır ve en sonunda kültürel
yapı kendini ortaya çıkarır. Yine böyle bir anlayış adı altında alışkanlık ve tutumlara dayalı
izah türü ifade edilmiştir. Model alınacak, taklit edilecek olan herhangi bir davranışın bireyler
yönünden biçim, içerik ve işlev yönünden ilgi çekici bulunması gerekmektedir. Biyolojik ve
kültürel etkileşime ilişkin olarak ise doğal yaşamdan daha çok özneye doğru yönelik olur ve
bu görüşte olan antropologlar da insan hareketleri büyük çapta esnek bir yapıya sahip olurlar
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görüşündedirler. Onu, dile getirilen dar kalıplarda araştırmak kültürel yapı ile kültürün
aktarımı anlamda eksikliklere yol açmaktadır (Çetin, 2016: 73-74).
Kültürün sürekliliği bir kuşaktan bir kuşağa aktarmakla mümkün olabilmektedir. Bu ise
sosyalleşme süreci olarak isimlendirilmektedir. Bireyin toplumda var olan değerler, inançlar,
tutum ve davranış kalıplarını benimseyip özümsemesi bebeklik ve çocukluk çağlarından
itibaren başlar ve devam eder (Özkul ve Tatar, 1999: 75).
Kültür, toplumda bireyler ve gruplar tarafından ortaklaşa olarak yapılan davranışların
kurumsal hale gelmesidir. Günlük yaşamın akışı içinde birçok davranışlarımızı farkında
olmadan, gelişi güzel, düşünmeden yerine getirmekteyiz. Öğrenmek zorunda olduğumuz
davranış ve kuralları sıradan davranış biçimleri haline getiren yapılara kurumlar denilmektedir
ve bunların yani kurumların öğrenilme süreciyle birlikte de artık kültür aktarımı gerçekleşmiş
olur. Kültür aktarımından ifade edilen mana kültürel sürekliliğin devam ettirilmesidir. Kültür
aktarımının gerçekleşmesi kültürel süreçlerle ilgili bir durumdur. Kültürel süreçler ise,
kültürel yapının oluşumu ve değişmesinde önemli bir güç olarak etkisini ve baskısını
hissettirmektedir. Bu etki ve baskılar kültürel süreç içerisinde kültürlenme sayesinde ortaya
koyulur. Bütün insan gurupları bir kültür içerisinde kendini geliştirir. Bu açıdan birey ile
toplum etkileşiminde tam bir uyum gözlemlenir. Bu uyumun ortaya çıkması için toplumda
nesiller arasında gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesi, alışkanlık ve tutumların
aktarılması gerekir. Böylelikle kültürel süreçlerde bir devamlılık sağlanmış olur. Bundan
dolayı kültürleme ve kültürlenme, toplumda bireylerece öğrenilen, öğretilen ve kültürel süreç
içerisinde ise benimsetilip içselleştirilen düşünme, duyma ve davranış kalıplarıdır (Şahin,
2019b: 241).
Sosyalleşme, bir bireyin toplumsal ilişkilerde, grup etkinliklerinde kendisinden beklenilen
uygun davranış, rol ve ilgili norm ve kurallardan haberdar olarak benimsemedir. Sosyalleşme
süreci bir sosyal olgu olarak toplumda bireyin doğumundan başlayarak toplum üyeliğini elde
etmesinde geçirdiği aşamaların bütününe birden verilen isimdir. İnsanoğlu şahsiyetini
doğuştan dünyaya getirmez bunu yaşarken elde eder. Her toplumda toplumdaki bireylerin
nasıl hareket etmeleri gerektiği ile ilgili davranış kuralları ve buna bağlı olarak normları
vardır. Sosyalleşme süreci çocuğun doğuşundan itibaren başlar (Erkal, 1999: 93). Topluma
yeni katılan üyelerinin toplumsal norm, kural ve değerler açısından farkındalık
oluşturmalarını sağlayan ve ayrı birer kişilik ile benlik duygusuna kavuşmalarına yardımcı
olan bir süreçlerdir. Sosyalleşme insan hayatı süresince devam eder. Sosyalleşme, doğuştan
savunmasız bir şekilde dünyaya gelen insanların toplumda yaşam için gerekli olan kültürel
becerileri kazanarak öz bilinç ve öz farkındalık sahibi, kişilikli bir insana dönüşmesini
sağlayan bir yapıyı ifade etmektedir. Sosyalleşme, zaman içinde toplumun devamlılığını
muhafaza etmek suretiyle sosyal üretim için kaçınılmazdır (Giddens ve Sutton, 2014: 254).
Sosyalizasyon (toplumsallaşma), sosyologların temel ilgi alanlarındandır, çünkü birey ile grup
ve toplum arasında iletişimi sağlar. Birey yönünden olaya bakıldığında diğer insanlarla
etkileşim içinde olma, bireysel yeteneklerin ortaya çıkması ve gerçekleşmesi açısından bir
araç konumundadır. Toplum yönünden baktığımızda ise toplumsal olarak düzenin
devamlılığının garantisidir. Bu yüzden toplumsallaşma süreci iki çok önemli faktörü ortaya
koymaktadır: 1.Sosyalleşmesi istenen insanları (çocukları) ve 2.Toplumsallaşma araçlarını.
Toplumsallaşma araçları, bireyin toplumun yapısını ve kültürünü öğrenmesinde, öz
kavramının (benlik) şekillenmesinde önemli rol oynar (Sezal, 2002: 117).
Kültürel aktarım açısından konu ele alındığında, toplumda yetişen çocuklar, sosyalleşme
vasıtalarıyla (aile, medya, okul… vb.) kurmuş oldukları ilişki neticesinde, toplumsal olarak
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kendilerinden beklenilen tutum ve davranışları cinsiyet yapılarına uygun olup olmama
durumlarına göre aşama aşama içselleştirmeye çalışırlar. Bu noktadan konuya bakıldığında
toplumsal cinsiyet açısından ortaya çıkan farklılıklar biyolojik olarak oluşmaz, kültürel olarak
oluşturulur. Bu bakış açısına göre, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri toplumda erkek ile
kadınların sahip oldukları farklı sosyal roller ve davranışları benimseyip kabul etmeleri,
sosyalleşmelerinin bir sonucudur. Bu anlayış feminist düşüncelerin de genel anlayışını
oluşturmaktadır. Çünkü kültürel yaşantının sonucuna göre toplumsal cinsiyet farklılıkları
ortaya çıkmaktadır. Yani başka bir ifadeyle, sosyo-kültürel hayatın sonucu olarak toplumsal
cinsiyet oluşmaya başlamaktadır. Buna göre kültürel yapı içerisinde toplumsal cinsiyet
anlayışına göre toplumda kadının veya erkeğin bulunduğu yer itibariyle önemli bir rolü
bulunmaktadır. Toplumda kadın ve erkeğin oynadığı bu rolü kültürün asıl elamanı olan
kurumlar içerisindeki işlevleriyle ele almak gerekir. Örneğin bir aile kurumu içerisinde anne
rolü olan, iş yaşamında çalışan, üreten bir kadın rolü olarak, toplum içerisinde kadına ölçülen
role uygun bir şekilde yer alan kadın olarak kültür aktarımında çok önemli yeri olan ve bu
konuda önemli bir görevi bulunan olarak kadını ele alabiliriz (Şahin, 2019b: 243-244).
Sosyalleştirme toplumda birbirini takip eden üç yolla gerçekleşir. Birincisi başlangıçta daha
sosyalleştirmenin bulunmadığı, gerçekleşmediği veya sosyalleştirmenin ilk başlangıç aşaması
olarak ifade edilir. Bu aşama öncelikli (birincil) grup olan ailede oluşmaya başlar ve temel,
esas (primer) bir sosyalleştirme olma durumu söz konusudur. Tabiri caiz ise sanki boş bir
levha içerisinde zihniyet kalıpları, tutum ve davranış anlayışları baştan inşa edilir (Aslantürk
ve Amman, 1999: 322). Birincil sosyalleşme aşamasında çocuklar bir kreş ya da bakımevine
gitseler de bu aşama esnasında ana aracı ailedir. Modern toplumlarda sosyal konum doğumla
miras alınmaz, fakat etnik köken, toplumsal cinsiyet, ailelerin toplumsal sınıfı ve doğum yeri,
sosyalleşme biçimlerini etkiler (Giddens ve Sutton, 2014: 255).
Çocuklar açısından önem derecesi yüksek olan bu birincil ve ana sosyalleşme tipi, çocuğun
bundan sonraki yaşamı için gerekli olan sosyalleşmesinin temelini oluşturur. Bir çocuk
davranış kalıplarını, tutumları, değer yargılarını ve herhangi bir toplumda kültürün ana üyeleri
olarak bireylerden yapılması beklenen, uygun eylem ve fiilleri öğrenip uyguladığında, birincil
denilen sosyalleşme ortaya çıkmaya başlar. Çocuk bu süreç içerisinde, bilhassa çok yakın aile
bireyleri ve yakın arkadaşlarının doğrudan etkisi altına girer. Örneğin herhangi bir çocuk,
kendi annesinin etnik bir grup hakkında eşitlikçi olmayan, ayrımcı bir tutum ve görüş
içerisinde olduğunu anladığında ya da duyduğunda, bu tutum ve davranışların normal kabul
edilebilir bir eylem olduğunu düşünebilir ve azınlık gruplar konusunda benimsediği ayrımcı
görüşe sahip olmaya ve bu görüşü devam ettirmeye çalışabilir. Berger ve Luckmann’ın ortaya
koyduğu (akt. Okumuş, 2014: 439) birincil ve ikincil sosyalleşme tipi ayrımında birincil
sosyalleşme, daha çok birey, çocukluktan itibaren toplumun bir üyesi haline gelmeye
başladığı zaman gerçekleşir. Bu aşamada bireyin, çocuğun hayatında önemle yer edinen
insanlar, çoğunlukla anne babalar, hayatın gerçekliği tanımlarını çocuğa dikta ederler ve
çocuk da bu empoze edilenleri benimser ve içselleştirir, yaşantısında çok önemli olan bu
aktörlerin rol ve tutumları çocuğun dünyasını şekillendirmeye başlar.
Sosyalleştirme sürecinde ikinci aşama olarak, birincil sosyalleştirmeden hemen sonra,
devamlı bir sosyalleştirmenin sorumluluğunun alındığı toplumun üyeleri ile ilişkilidir.
Sosyalleştirmenin bu tipine daha çok tali (ikincil) sosyalleştirme süreci olarak ifade edilir.
Örneğin okul yaşantısı, dinsel hayat, iş ve meslek süreci, evlilik gibi yaşantılar bu ikincil
aşamayı yansıtır. Bununla birlikte birinci tip sosyalleştirme sürecinde ortaya çıkan durum ve
yapıların düzeltilmesi, genişletilerek yayılması, sınırlar koyulması bu aşamada meydana
geldiği için, iş birliği ve uyum süreçleri ile birlikte rekabet ve çatışma süreçlerinin de
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meydana geldiği bir aşamadır bu ikincil sosyalleşme aşaması (Aslantürk ve Amman, 1999:
322).
İkinci tip sosyalleşme, diğer toplumsal aracıların ön planda olduğu çocukluk evresinin
sonlarına doğru ve yetişkinlik evresinde gerçekleşir. Bu farklı düzlemlerdeki toplumsal ilişki
ve etkileşimler, bireylerin içinde yaşadığı kendi toplum ve kültürlerinin ana unsurlarını
meydana getiren değerleri, normları ve inançları benimsemelerine yardımcı olur. Okul önemli
bir sosyalleşme aracıdır. Okullar bir gizli müfredat sayesinde daha girift bir sosyalleşme
aracıdır (Giddens ve Sutton, 2014: 256).
Sosyalleştirmenin birinci ve ikinci aşamasından sonra meydana gelen üçüncü aşamasına da
yeniden sosyalleştirme denir. Bu yeniden sosyalleştirme aşamasında bireyde, ara sıra
yaşanılan geçmişin aksine yeni bir tarzda zihniyet ve davranış kalıplarının benimsetilmesi
kazandırılmaya çalışılır. Var olan bir inanç kalıbından çok daha başka bir inanç kalıbına, bir
ideolojik anlayıştan başka bir ideoloji anlayışına, bir sosyal idealden başka bir sosyal ideale
dönüşüm aşamaları bu yeniden sosyalleştirme dediğimiz sosyalleştirme tipine uygun
örnekleridir (Aslantürk ve Amman, 1999: 322). Yetişkinlikte sosyalleşme, insanlar, kendi iş
çevreleri ve politik inançlar gibi sosyal yaşamın yeni alanlarıyla bağlantılı olarak nasıl
davranacaklarını öğrendikleri sürece devam eder. Radyo, televizyon, internet gibi kitle
iletişim araçlarının, görüşleri, tutumları ve davranışları şekillendirme anlamında sosyalleşme
sürecinde artan bir rolü olduğu görülmektedir (Giddens ve Sutton, 2014: 256).
Kültürel yapı unsurlarını toplumsal kurumlar meydana getirmektedir. Her toplumsal kurumun
hem kendi bünyesi içinde hem de diğer toplumsal kurumlarla iletişim ve etkileşimi ile bir
bütünsellik meydana getirirler. Ancak her toplumu diğer toplumlardan ve kültürlerden ayıran
kendi yapısına ait bir mana bütünlüğü vardır. Bu mana bütünlüğüne ait olarak toplumda
toplumsal cinsiyete bağlı çok çeşitli rol dağılımları yer almaktadır. Bu da kültürel yapı ve
unsurları nasıl ve ne şekillerde geleceğe aktarımının sağlanacağını bize anlatmaktadır.
Bireylerin toplumsal yaşam içerisinde sosyal gurup faaliyetlerinde bulundukları iletişim ve
etkileşim süreçlerinin hepsinde kurumsallaşma sürecini görmek mümkündür. Tutum, davranış
ve eylemlerimizin çok büyük bölümünün, yine düşünce ve duyuş açılarımızın bile zaman
içerisinde toplumsal alışkanlıklara dönüştüğü görülmektedir. Öğrendiğimiz ve öğrenmek
ihtiyacı içinde bulunduğumuz eylem ve davranışlarımız zamanla sıradan, normal hale
gelmekte ve bunun sonucunda oluşan eylem ve davranış tarzlarımız, toplumsal kurumlar ile
birlikte anlam kazanmaktadır. Bütün bunların bireyler tarafından benimsenip öğrenilmesi
aşamasına da kültürlenme diye ifade ediyoruz. İşte bir kültürün nesillerce aktarımı, burada
bahsettiğimiz kültürlenme ile birlikte ortaya çıkan bir süreçtir. Her toplumun kültürel yapısı
sonucu meydana gelen toplumsal cinsiyet rolleri de kültürlenme aşamasıyla birlikte
öğrenilmesi ve bunun sonucunda kuşaktan kuşağa aktarılması söz konusudur.
Modernleşmeyle birlikte toplumda ortaya çıkan süreç, insan ve toplumsal kurumlar arasındaki
etkileşimleri çok derinden etkileyerek köklü bir değişim ortaya çıkarmıştır. Bu değişim
anlayışı içerisinde kültürün devamlılığının sağlanabilmesi ancak kurumsallaşma yapısı içinde
mümkün olabilmektedir. Kültürel sürecin devamlılığın sağlanması ancak kurumsallaşmayla
birlikte sağlanabilmektedir (Şahin, 2019b: 241-242).
Kültürün bir nesilden başka bir nesile aktarılması aşamasına kültürlenme denir. Başka bir
değişle bir toplumun kültürel değerlerinin öğrenme süreciyle sonraki nesillere aktarılması
kültürlenme olarak ifade edilir. Kültürün toplum içerisinde benimsenmesi ve devamlılığın
sağlanması ancak kültürlenme süreci ile olmaktadır. Fertlerin toplumsal yaşamda o topluma
ait kültürel değerleri benimsemeleri sosyalizasyon süreci ile gerçekleşir. Kültürel değerlerin
gelecek kuşaklara miras bırakılması yoluyla insanlar var olan kültürü özümser. Toplumda
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diğerleriyle olan ilişkileri nispetinde bireylere, iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin gibi
toplumun kabul ettiği değerler benimsetilmeye çalışılır. Bu benimsetilmeye çalışılan kültürel
değerler sosyalizasyon süreci içerisinde birey ve toplum arasındaki iletişim sayesinde
istenilen yönde kültürün aktarılması olarak yerine getirmektedir. Kültür, doğumlarıyla birlikte
getirdikleri biyolojik bir süreci ifade etmez. Bir toplum bünyesinde dünyaya gelen birey
toplumda nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili temel davranış ve tutumlar ile duygusal süreçleri
diğer insanlardan görerek öğrenir. İşte tüm bu öğrenme sürecine biz kültürlenme diyebiliriz
(Avcıoğlu, 2020: 313-326).
Kültürlenme sonucu oluşan süreç de var olan kültürel yapı ve unsurlarının olduğu gibi hiç
değişmeden bir sonraki kuşağa aktarılması demek değildir. Kültürlenme bununla birlikte
geçmiş ve geleceğin, eski ile yeninin bir araya getirilmesi, sentezlenmesi sonucu oluşan yeni
bir aşamayı ifade etmektedir (Şahin, 2019a: 461).
Ailenin Kültürü Aktarması
Bireysel ve toplumsal hayatın vazgeçilmez ve aynı zamanda toplumda çok önemli görevleri
yerine getiren kurumlarından birisi de aile kurumudur. Çünkü aile bütün bir toplumsal hayatın
temel çekirdeğini oluşturan bir yapıya sahiptir. Toplumsal ve kültürel hayatın zorunlu bir
şekilde devamı ve istikrarı için gerekli olan bütün değer ve inançlar, kural ve normlar ilk önce
birey tarafından, aile hayatı için de öğrenilmeye başlanır (Çağan, 2011: 83). Sosyalleşme
aşamasıyla birlikte, bireyler içinde yaşamış oldukları toplumların asli birer üyesi sıfatıyla
kültürlerine göre uygun düşen eylem, tutum ve davranışlar yerine getirmektedirler. Birçok
toplumda, bireylerin doğumundan neredeyse yaşlanıp ölümüne kadar geçen süre içinde
öğrendiği ve edindiği şeyler sosyalleşme sürecini kapsamaktadır; ama bununla birlikte, aile
çocukların dil gelişimi ve dili öğrenmesini ve toplumun temel değer ve yargılarını
öğrenmesinde ve kişilik ve kimliğinin oluşmasında hazırlayıcı ortamı sunmaktadır (Bustan,
2015: 85-86).
Ailenin en önemli görevlerinde biri, çocukları toplumsal yaşam için uygun görülen bir tarzda
yetiştirmek ve içinde bulundukları topluma uygun hale getirmektir. Anne ve baba olarak
ebeveynlerin kız ve erkek çocukları toplum ile uyumlu, kabul gören bir bireyler olarak
hazırlamalarında önemli etkileri vardır. Anne ve babalar çocuklarını gerekli eğitimlerden
geçirerek gelecekte kendilerinden beklenen rollere hazırlarlar (Özkalp, 2004: 113).
Aile yeni kuşakların sosyalleştirilmesinden sorumlu olan en önemli kurumdur. İnsanın
gelişme sürecine doğrudan etkili oldukları için sosyalizasyon aşamasında en son söz onlara
aittir. Kurallara uyum sağlamak ve benimsemek ilk önce aile içinde öğrenildiği gibi,
bireylerde vicdanın oluşması de aile yapısı içindeki sosyalleşme sürecinde ortaya çıkar.
Bireylerin eğitilmesi ve topluma hazır hale getirilmesi geleneksel toplum tiplerinde aile
tarafından gerçekleştirilir. Çocuğun ihtiyacı olan her türlü eğitim ve öğretim uygulamaları aile
aracılığıyla sağlanır. Gelişmiş modern toplum tipinde çocuğun eğitilmesi görevi belli bir yaşa
kadar aile tarafından yerine getirmekte, bilhassa sosyal ve kültürel değer ve normların büyük
bir kısmı çocuğa ailesi tarafından verilmektedir (Aslantürk ve Amman, 1999: 270-271).
Aile toplumların geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümlerden etkilenmiş, bunun sonucunda
yerine getirmesi gereken önemli görevlerden bazılarını başka kurumlara devretmiştir.
Toplumsal değişim açısından sanayileşme sürecinin yaşanması ile birlikte ailenin en önemli
görevlerinden sayılan eğitim görevleri kısıtlanmış, eğitim anlayışının ve görevinin önemli bir
bölümü örgün eğitim kurumları tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. Ancak yeni
modern veya çekirdek aile geleneksel yapıya oranla eğitim ve öğretim görevi konusunda daha
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donanımlı, ilgili, bilinçli ve bilgilidir. Demokratik değerlere sahip modern toplum da bulunan
ailede bireylere verilen insani değer giderek artış göstermiştir. Aile bireylerin kültürel ve
toplumsal hayatını tanımasını, bu hayattan en uygun bir şekilde yararlanmasını ve kendini
yetiştirmesini sağlar. Aile bireylere verdiği eğitimle birlikte, zihinsel, sosyal, bedensel,
kültürel ve duygusal yönden gelişimlerini sağlar. Bireyin var olan temel ihtiyaçlarının
giderilmesi için uygun bir ortam hazırlar, bireye bilgi, alışkanlık, beceri, kural, norm, davranış
ve tutum kazandırır. Birey ailesinden almış eğitimle birlikte çevresine faydalı kişi haline gelir,
yeteneğine uygun bir mesleğe yerleştirilir, toplumda kendisi için uygun statü kazanır, kendisi
ve ailesinin geçimini sağlar ve kendini gerçekleştirmiş bir birey haline gelir (Kır, 2011: 401).
Eğitimin Kültürü Aktarması
Eğitimin tarifi yapıldığında, okulun görevleri nelerdir diye sorulduğunda, pedagojinin ışığı
altında içerik alanları tespit edildiğinde, kültür terimi sürekli ön planda olmaktadır. Bütün
bunlardan hareketle, eğitim programları hazırlanırken felsefi, sosyolojik, psikolojik faktörler
kapsamında kültür kavramı dikkate alınmaktadır. Başka bir değişle eğitim ve kültür arasında
anlamlı bir ilişki vardır (Şahin, 2019a: 461). Eğitim kurumu toplumla ilişkisi açısından
toplumsal bir zemin üzerinde durur. Eğitimin toplumda en etkin görüntüsü onun kültürel bir
yapı içinde olmasıdır. Çünkü sosyal olan bir durum kültürel ve değişkendir. Burada kültürel
yapı ile belirtilen onun kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır (Aydın, 2000: 186).
Biz çevreye, özelliklerimizin açığa çıkması ve gelişip ileriye gitmesi için muhtacız. Nesilden
nesile aktarılan kültür ortamına aynı zamanda genel olarak eğitim diyoruz. Doğumdan
başlayarak, eğitimin merhale merhale görevleri şunlardır: 1.İnsan cinsinin özelliklerini ona
kazandırmak. Dik durma, konuşma, düşünme, insan olmanın temel özellikleridir. 2.Bireyin
sosyalleşmesini sağlamak, kültürel bir kimlik kazandırmak. 3.Bireyi bir iş, bir meslek sahibi
kılmak. 4.Bireyin duygu ve zihni bakış açısını genişletmek. Ruhun zenginleştirilmesi
sağlamak. 5.Toplumsal kurumların gelişmesini ve iş birliğini sağlamak (Sezen, 2004: 269).
Eğitimin kendine özgü ilk ve genel işlevi, yeniden kurmaktan çok, toplu halde yaşayan
insanların birbirine benzetmek, sosyalizasyon sürecini düzenlemektir. Bu açıdan bakıldığında
eğitimin en önemli işlevlerinden birisi kültür naklidir, bu ise sırf bilgi aktarımından farklı bir
şeydir. Gerçekten de bilgi toplumu olarak nitelenen toplumsal yapılarda eğitimin görevi,
öğrenmeyi öğretmektir (Aydın, 2000: 191).
Hemen hemen bütün toplumlarda eğitimin temel fonksiyonlarından birisi, toplumun kültürel
mirasının sürekliliğini sağlamaktır. Bu miras yoluyla, her kuşak, kültür birikimi sürecini bir
önceki kuşağın bıraktığı yerden devralarak sürdürebilmektedir. Bu devralma, o toplumun
değerlerinin ve toplumsal normlarının (Yapılması istenen ve istenmeyen) öğretilmesi yoluyla
gerçekleşir. Bu görev, bir yandan doğru alışkanlık ve tutumların geliştirilmesini, diğer yandan
zararlı olabilecek anti sosyal etkenlere karşı koymayı içine almaktadır. Bir önceki kuşaktan
bir sonrakine devretme araçları ise dil, deneyim ve bilgidir. Bu araçlarla birikimden daha kısa
bir zamanda aktarma yapılır. İşte, eğitimin diğer bir görevi de biriken bu kültür mirasım yeni
kuşaklara aktarmaktır. Burada, kültürün öğeleri olan tekniklerin ve değerlerin gelecek
kuşaklara aktarılması söz konusudur. Kültürel miras da genellikle ilk aşama olarak çeşitli
yollarla (örgün ve yaygın biçimde) çocuğa aktarılır, ilkel topluluklarda kültürdeki değişmeler
çok azdır. Aktarma olayı bu topluluklarda deneyim yoluyla sağlanır. Buda geniş aile
içerisinde gerçekleşir. Oysaki bugün gelişen toplumlarda değişme hızlı bir biçimde cereyan
etmekte ve bu yüzden değişme ile istikrar arasında bir denge kurmak söz konusu olmaktadır
(Tezcan, 1985: 66-67).
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Eğitim yoluyla bilgi ve kültür aktarımı yapılmaktadır. Örgün ve yaygın eğitim şeklindeki
eğitimin uygulanması eğitimden kültür naklinde faydalanılması, cemiyete ait kültürün eğitim
çağındaki genç kuşaklara aktarılması gayesini taşımaktadır. Eğitimin sosyal fonksiyonu
arasında kültürün aktarılması, aynı zamanda cemiyetlerin devamlılığını sağlayan bir sosyal
fonksiyon olarak kabul edilmektedir. Fert, cemiyetin kültüründen pay almaktadır ve sosyal
mirası taşıyan bir elemandır. Yine eğitim bireyleri ortak hayatın benzerliklerinden haberdar
ederek ferdi davranışlarda yeterli bir yeknesaklık kazandırmaktadır. Eğitimin gayesi fertleri
uyumlu hale getirmek, fertleri yaratıcı olmak için yeterli ve hazır hale sokmaktır. Burada
kültür naklinden kastettiğimiz, belirli kurallara göre çeşitli eğitim kademelerinde, eğitim
politikasının üstünde kalan, kültürün manevi unsurunun, belirli bir kültür politikası
uygulaması ile cemiyetin sürekliliğini temin etmesidir. Aynı zamanda kültürün manevi
unsurunu eğitim yoluyla nakledilmesidir (Özkul ve Tatar, 1999; 64-65).
Teknolojinin Kültürü Aktarması
Toplumsal değişimlerin temel yapısında teknolojilerin olduğu bir gerçektir. Teknoloji yeni
ölçüt ve kriterler meydana getirerek, insanın doğal yaşam üzerindeki kontrolünü arttırır; onun
dünyaya bakış açısını, düşünce, duygu, davranış v tutumlarını, toplumsal ilişkilerini değiştirir.
Dolayısıyla geleneklerini, edebi metinlerini, sanat anlayışını, dilini, müziğini, ahlakını, estetik
değerlerini de etkilemektedir”. Aslında teknoloji ile kültür arasında karşılıklı bir üretim
ilişkisi bulunmaktadır, kültür teknolojinin ne şekilde olması gerektiğini belirlemekte,
teknolojik ilerlemeler de kültürel değişime neden olmaktadır (Çamkara, 2007: 27).
Teknoloji bir şeyler meydana getirip üreterek kültürel yapıda etki sağlar, kültüre her yönden
biçim verir, yeni bir kültürün toplumda yer almasına neden olur. Gündelik hayatımızda
kullandığımız basit nesnelerden daha çok karmaşık araçlara kadar her bir teknik yenilik,
kültürel yapıya dâhil olur. Belli bir fonksiyonu yerine getirmek için üretilmiş olan mendil,
bunun yanında ortaya koyulmuş olan mendille ilgili deyimler, atasözleri, türküler, şiirler ve
hikâyelerle ana kültürel nesnelerden biri hâline gelmiştir. Aynı değerlendirme diğer alet ve
nesne objeleri için de geçerlidir. Cep telefonu kendi etrafı çerçevesinde yoğun ve etkili bir
kültürün üretilmesine nenden olmuştur. Neredeyse evrensel bir kültürel nesne hâline gelen
cep telefonu, akıllı cep telefonlarının çok yaygın kullanılmasıyla birlikte, bir kültür fenomeni
olmuştur (Alver, t.y.: 48).
Kitle iletişim araçları bilgiyi elde etme, iletme, denetleme ile toplumsal olarak gerçekliğin ve
kültürel değişimde önemli bir rol üstlenmektedir. Toplumdan ayrı olarak
değerlendirilemeyecek olan teknoloji, kültürel değişimleri meydana getiren bir yapıya
sahiptir. Teknolojik alanda meydana gelen yenilikler ve gelişmeler, gündelik toplumsal
hayatın tarzını, değer biçimlerini ve düşünce sistemlerini değiştirmektedir (Mengü, 2004:
116).
Yeni icat edilen teknolojik araçlar ve bu araçların toplumlarda çok hızlı bir şekilde dolaşıma
sokulmasıyla birlikte, kültürel yapının bu araçlar tarafından yönlendirilmesi sonucu gündelik
hayatta çok çeşitli değişiklikler yaşanmaya başlar. Kültür, teknoloji ve toplum arasındaki
etkileşim beraberinde "teknolojik gelişmeler kültürleri oluşturup, onları değiştirebilirler mi?"
sorusunu gündeme getirmektedir. Levy'in ifade ettiğine göre (akt. Turan, 2006: 71-86); teknik
ve kültür birbirinden fakrı ve ayrı olarak değerlendirmek doğru değildir. Teknolojinin bir
başına bir anlamı yoktur, ancak bir kültür içinde var olduğu zaman gerçek anlamını bulur.
Sosyalleşme aracı olarak da işlev görev televizyonla beraber çocuklar aynı zamanda
toplumsal cinsiyet rolleri olarak sunulan erkeklik ve kadınlık kalıp yarı ve davranışlarını da
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öğrenmektedirler. Sosyalleşme sürecinin bu en kritik dönemini medyadan ve kitle iletişim
araçlarından aldığı bu kalıp yargılarla inşa eden bir çocuk kendisine dikta edilen ataerkil
anlamlardan bağımsız değerlendiremeyecektir. Medya aracılığıyla kendisine verilen rol
modelleri benimseyerek, hafızalarına en etkin bir şekilde kodlayacaklardır. Toplum tarafından
oluşturulan ve medya yoluyla benimsetilmeye çalışılan ataerkil söylemler kadınları ve aynı
zamanda erkekleri de belirli kalıp yargılara sokmaktadır (Şenol, S. Erdem, Uzun, E. Erdem,
2016: 66).
Kültür Aktarımı ve Kadın
Kadın, toplumsal sistemin temel faktörü bulunan “aile”ye biçim veren, onu etkileyen ana
faktör olmakla birlikte, kültürel ve toplumsal mirasın temeli ve bu mirası gelecek kuşaklara
aktarma rolünün sorumluluğunu her devirde üstüne alan bir duruma sahip olmuştur (Tayanç,
2010: 1).
Her toplumsal yapı içerisinde var olan kültürel değerlerde “kadın ve erkek ne gibi
davranışlarda bulunur? Giyim tarzı nasıldır? Kadın ve erkeklere has tutum ve davranışlar
nelerdir?” gibi soruların toplumlara göre çok farklı cevapları olabilir. Kültürel yapının bu
sorulara vermiş olduğu cevaplardaki farklılıklar ve bu farklılıklarla birlikte toplum
içerisindeki cinsiyetlerin var olmalarına ve şekil almalarına da etki ederek bir farklılık
meydana getirir. Kültürlerin cinsiyetlere yönelik yaklaşımı, bir toplum içinde “cinsiyet
kültürü”nü belirlemektedir (Ersoy, 2009: 214-215).
Kadın, anneliği ile en önemli yol göstericidir. Bu sebep ile de karnında büyüttüğü çocuğunu
en sağlıklı ve mutlu şekilde nasıl büyütebileceğini bilmesi gerekir. Aksi hâlde ruhen ve
bedene sağlıklı bir çocuk doğuramayacaktır. Nasıl sağlıklı bir birey yetiştirebileceğini
öğrenmesi onun eğitimi ile doğru orantılıdır. Doğduktan sonra çocuğun sosyalleşmesinde en
önemli kişi yine annedir. Anne çocuğuna neleri yapması gerektiğini neleri yapmaması
gerektiğini öğreten ilk ve en önemli kişidir. Çocuk ile anne karnında başlayan eğitim sürecine
özellikle ilk üç yaşına kadar birebir devam etmektedir. Neyi yapıp yapmaması gerektiğini
öğretirken, yani çocuğunu topluma uyumlu hâle getirirken son derece önemli bir fonksiyon
yüklenmektedir. Bu süreçte annenin yapacağı yanlışlar veya annenin yetersizlikleri doğrudan
çocuğa ve onun eğitimine yansıyacaktır. Yasaklarla öğretilen şeylerin kalıcılığının olmadığı,
aksine tahribatlarının son derece yüksek olduğu bugün bilimsel çalışmalarla ispatlanmış
bulunmaktadır. Neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini öğretirken gerekçeleri ile ortaya
koyabilen, çocuğun sorularına cevap verebilen bir anne, çocuğuna sağlıklı bir eğitim verebilen
annedir. Ama bu gerekçeleri sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilmesi ve tatminkâr cevaplar
verebilmesi için öncelikli olarak annelerin arzu edilen bu bilgi düzeyine sahip olmaları
gerekmektedir (Şenol, 2018: 24).
Kültürün toplumda kuşaklar arasında aktarımı toplumsal bir süreci belirtmektedir. Bu süreçte
en önemli etkenlerden bir tanesi de cinsiyet rolleridir. Cinsiyet, biyolojik bir bakış açısını
ifade eden bir kavramdır. Sosyoloji ise toplumsal cinsiyet kavramını esas almaktadır. Kültür
aktarımının toplumda yerine getirilmesi, kültürel rol ve davranışların öğrenilmesine ve
benimsenerek uygulanmasına bağlıdır. Kültür toplumsal cinsiyet açısından bireylerin yerine
getirmesi gereken rollerin açığa çıkmasında kültür önemli bir etki oluştururken, toplumsal
cinsiyet rolü de kültürün nesiller boyu devamlılık sağlanmasında temel etkenlerden birisidir
(Şahin, 2019b: 244-245).
Günümüzde dünyasında, kadın ve erkek bireylerin kişilik ve kimliklerinin oluşması ve
toplumsal rollerini öğrenmeleri konusunda toplumsal cinsiyet anlayışı temel etkenlerden bir

www.istanbulkongresi.org

766

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

tanesidir. Bu, toplumun bireylerden beklediği ve dolayısıyla toplum tarafından verilmiş
kadınlık ve erkeklik davranış ve rolleri, geçmişten günümüze oluşmuş olan gelenek ve
göreneklerin birer ürünü ve parçasıdırlar (Berktay, 2014: 16). Toplumsal ve kültürel değer,
norm ve rollerin toplum tarafından öğrenilip benimsenmesi sonucunda toplumun başka
kesimleri ile gelecek kuşaklara aktarılması söz konusudur. Dolayısı ile kültürün nesiller boyu
aktarılmasında ve süreklilik kazanarak devam ettirilmesinde de toplumsal cinsiyetin etkin bir
rolü söz konusudur (Şahin, 2019b: 234).
Kadının toplumda etkin olarak var olduğu aile kurumu, yapmakla sorumlu olduğu vazifelerini
tam bir şekilde yapması ile toplumdaki sosyal yapının tam olarak düzen içerisinde devam
etmesine katkıda bulunur. Sosyal sistem ve yapı, sosyal kurumlardan teşekkül etmiş bir
yapıdır. Sosyal kurumlar birbirleri ile ahenk içinde uyumlu ve anlamlı ilişkisi, sistemsel
yapının bozulmadan uyum içerisinde düzenli bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. Sosyal
kurumlarda oluşacak olan dengesizlikler tüm sosyal sistem ve yapıyı olumsuz bir şekilde
etkilemektedir. Bu sebeple bir kadının toplum içindeki yeri ve temel rollerini ifade ederken
öncelikle kadının bir birey olarak olması gereken kişiliği ve şahsiyeti kazanmasının
sağlanması gerekmektedir (Kayadibi, 2003: 21).
Kadın aile yaşamının vazgeçilmez üyelerinden biridir, çünkü ailenin iki temel unsurundan
birisi de kadındır. Çocuk dolayısıyla erkek bireyden daha önce evsel (ailesel) bir varlıktır
(Can, 2013: 216). Kadın bir birey olarak özellikle aile ve toplum arasında etkileşimi
sağlayarak köprü görevi gören en önemli etkendir. Kadın toplum yaşamında kendi çocuğunu
yetiştirmesi açısından bakıldığında, eğitimci rolü açığa çıkar. Bir bireyin yaşamının ilk
yıllarında özellikle de ilk altı yaşında aldığı eğitim çok önemlidir ve bu eğitimi çocuğa ilk
olarak anne verir (Kayadibi, 2003: 20).
Kadın hem geleneksel hem de modern toplumlarda kültürel ve toplumsal yapıda belirleyici
olmuştur. Feodal yapıda kadın, namus olgusu üzerinden sahiplenme ve dışlanma; dolayısıyla
onur veya onursuzluk anlatısından hareketle toplumsal örüntüde bir yandan sınırın dışına öte
yandan da merkezi bir konuma yerleştirilmiştir. Yine bu yapı içinde kadın, işgücü bakımından
ikincil değilse de varoluş bakımından ya fazlasıyla yüceltilerek ya da dışsallaştırılarak
toplumsal ağın kenarında veya kuytu köşelerinde konumlanmıştır. Modern toplumlarda ise,
özellikle üretim ve emek anlatısı üzerinden kadın, sömürülen özne veya ikincil konumuyla
nesneleştirilmiştir. Sanayi toplumunun üretim ve akıl fetişizmi ise kadını sorunlu bir alana
itmiştir. Kadın ya emek üzerinden ya da eksik olan düşünme yetisinden dolayı sömürü
odağında konumlanmıştır. Kısacası iki toplumsal örgüde de kadın “sınır” bir konuma
yerleştirilmiştir (Köysüren, 2013: 9).
Tüm bunların yanında toplumdaki teknolojik ilerlemeler ve sosyal medya araçları, kadınların
birbirleriyle dayanışma içerisinde olmalarını sağlayan imkânlar ortaya koymaktadır. Sosyal
medya araçları, kadınların birbirleriyle daha kolay ve hızlı bir şekilde iletişim sağlamalarına
fırsat vermektedir. Sosyal medya aracılığıyla yaygın hale getirilen paylaşım ve içerikler,
kadını edilgen olarak gören toplumsal anlamları yeniden ortaya koymaktadır (Akbaş ve
Atalay, 2020: 61).
Kadının Geleneksel Rolü
Toplumsal cinsiyet rolleri kadın ve erkeklerin toplum içerisinde nasıl hareket etmeleri
gerektiğini ve onlardan toplumun beklediği sorumlulukları, ödevleri ifade eden bir kavramdır.
Her toplumda kadın ve erkeği toplumun değerlerine göre biçim veren, yönlendiren, denetim
altına alan, birbirinden farklı kılan ve bununla birlikte toplumsal rollerini öğreten bir takım
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sosyo-kültürel ölçütler vardır. Toplumsal cinsiyet, toplumsal değişme ile oluşan ve kendini
yenileyen kültürel bir süreci ifade eder. Toplumsal cinsiyetin elde edilmesi ve rollerin
öğrenilmesi aşamasında aile ile birlikte, var olan diğer toplumsal kurumlar da söz sahibi
olabilmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerini kazanan fertler, toplumun kendisinden beklediği
tutum ve davranışları yerine getirirken zorluk çekmemekte, çoğu durumda bu davranışları
yaparken bunun farkında olamamaktadır. Geleneksel yapıya sahip toplumlara baktığımızda
kadın ve erkek cinsiyetlerin rolleri konusunda özellikler özel alan diye ifade edilen ev
içerisinde ev-içi işlerin kadınlar tarafından, diğer yandan ise kamusal alan diye ifade edilen
ev-dışı alanlarda ise erkekler tarafından yerine getirildiği görülmektedir (Zeybekoğlu, 2010:
3-4).
Ataerkil yapı, toplumsal, iktisadi ve cinsel türden tüm ilişkilerde dönüşüm yaşanmasına neden
oldu ve tüm düşünce yapılarına egemen olarak, bireylerde cinsiyet kimlik ve rollerinin ortaya
çıkması noktasında bir kısım ön kabulün yerleşmesine yol açtı. Kadınlar ve erkekler, sadece
fizyolojik değil, davranışları, ihtiyaçları, yetenekleri ve işlevleri konusunda da birbirinden
farklıdırlar. Bununla birlikte kadınlar ile erkeklerin yaratılma şekilleri ile yaratıcının onlara
kazandırdığı sosyal fonksiyonlarda farklıdır. Erkekler yapısal olarak güçlü kuvvetli ve
rasyonel olduklarından hükmetmek için yaratılmışlardır. Kadınlar ise daha zayıf, akıl ve
rasyonel yetenekler açısından erkeklerden daha geri bir seviyede, daha çok duygusal bir
yapıda yaratılmışlardır. Tüm bunlarla birlikte, erkekler aşkın özellikte, kadınlar da içkin
özellikte bir yapı içindedirler (Berktay, 2014: 26-27).
Toplum tiplerini geleneksel ve modern toplum diye nitelendirdiğimizde modern toplum
tipinde geleneksel topluma göre değişim daha hızlıdır. Geleneksel toplumlarda ani
değişimlere rastlanmaz. Geleneksel toplum yapısın içinde bulunan kadın bireylerde bu
yapının bir üyesi olarak geleneksel kadın kimliği açısından değişime daha kapalı olan ve bu
kapalı yapı içerisinde kültür aktarımını gerçekleştirmeye çalışan bir kimliğe sahiptir (Metin,
2011: 90). Cinsiyet ayırımına sahip olarak iş bölümünün etkin olduğu geleneksel toplum
yapılarında kadınlar ve erkekler, sınırları net belirlenmiş farklı eğitim ve çalışma koşullarına
sahip olurlar, rolleri kesin çizgilerle çizilmiştir ve toplum için farklı görevleri yerine
getirmeye çalışırlar (Karahan ve Adak, 2019: 2).
Geleneksel toplumlarda kadından beklenen roller, kadının sömürülmesi olayını
meşrulaştırmakta ve içselleştirmesini sağlamaktadır. Bu durum geleneksel toplumlarda var
olan güç dağılımının adalet ölçüsü içerisinde yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum
kişilerin bilinçaltına yerleşmekte ve kadının her alanda daha alt konum ve statüde olduğuna
yol açmaktadır. Biyolojik farklılıkların dışında meydana gelen erkek ve kadın arasında ki
farklılıklar o toplumların sosyal ve kültürel çevreleri tarafından kişilere dikta edilmektedir.
Kalıp haline gelen bu toplumsal cinsiyet rolleri yalnızca kimlik ve kişiliği değil, bununla
birlikte erkekliğin ve kadınlığın kültürel tutum davranış ve eylemlerine varıncaya kadar geniş
bir alana sirayet etmektedir (Bilgin, 2016: 223).
Geleneksel aile yapısında çocukların bakımı evdeki diğer kadın üyeler ya da ailenin en büyük
çocukları yardımıyla bakılır, annenin normal sosyal yaşantısına devam etmesi, çalışma
hayatına başlaması ya da geri dönmesi ve kariyerini sürdürmesi beklenmediği (hatta tasvip
edilmediği) gibi, çocuklarını “en gelişmiş” bilgilerle yetiştirmesi de beklenmezdi. Bu
dönemin koşullarında en gelişmiş bilgi tanımı ise aile büyüklerinin ön gördüğü geleneksel
pratiklerden oluşmaktadır. Anne ev içi emeğini sürdürürken çocuk aile büyüklerinin
tecrübeleri ile sınanmış pratiklerle büyütülür, bu doğrultuda aile büyüklerinin çocuk bakım
pratiklerini uygulamak "iyi ve onaylanan anne" olma yolunda atılan büyük bir adım olarak
yeterli görülürdü. Dolayısıyla geleneksel ailelerde geleneksel anne, çocuk bakımına ilişkin
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birçok sorumluluğu daha çok aile büyükleri ile paylaşan, bu yönü ile onaylanan, çocuk
bakımına ilişkin çok yönlü beklentilerden uzak, çocuğunu her halükârda kendisinden önce
çok çocuk büyütmüş, tecrübeli ve bilirkişi büyüklerine bırakmaya yakın bir şekilde
konumlanmaktadır (Altaş, 2018a: 23).
Kadının Günümüz Sanal Toplumdaki Rolü
Günümüz modern kadınına dair yapılan bir sınıflandırma da Gilbert (akt. Altaş, 2018a: 27-28)
tarafından kadınların hayat tarzları, işe ve aileye verdikleri önem kriterlerine göre
gerçekleştirilmiştir. Gilbert bu kriterler doğrultusunda bir devamlılık oluşturan dört ideal
tipten bahseder ve "continuum" olarak kavramsallaştırır. Bu kavramla kastedilen ise
sınıflandırmanın sürekliliği ve belli bir boyutta devam etme halidir. Continuum’ un dört ideal
tipinin iki aşırı ucunda gelenekseller ve post modernler vardır.
Gelenekseller: Gilbert’e göre geleneksel kadın profili üç veya daha çok çocuğa sahip olan
kalabalık bir aileye sahiptir. Bizim kültürümüzde ise bu profil daha çok üç ve daha çok
çocuğa sahip ev kadınlarından ya da yine üç ve daha çok çocuğa sahip olup çalışma hayatını
çocuk bakımı sebebi ile noktalayan kadınlar tarafından temsil edilmektedir. Gelenekseller
daha önce çalışma hayatları olsa da tam zamanlı anne olmak için kariyerlerine ara vermiş ya
da tamamen sonlandırmışlardır. Onlara göre çocukların bakımı ve çocuklara ilişkin günlük
etkinlikler hayatlarının en önemli eylemleridir. Çalışmalarını gerektiren maddi ve manevi
ihtiyaçları olsa da geleneksel kadınların çoğu anneliğin bir statüsü ve ayrı bir değeri
olduğunu, çocukların bakımı ve eğitiminin kendi başyapıtları olduğunu düşünürler. Anne
olduktan sonra çalışma hayatını sonlandıran kadınlar ise genellikle iş yaşamlarının kendilerini
tatmin etmediğini, hak ettiği mevki, umduğu sosyal statü ve ekonomik özgürlüğü kendilerine
sağlamadığını düşünürler.
Postmodernler: Continuum' un diğer aşırı ucunda postmodernler vardır. Bu grup çocuksuz
kadınlar tarafından temsil edilir. Bu kadınlar tamamen kariyer odaklıdır ve bireycidirler.
Geleneksel kadınların aksine bu kadınlar bireyin tamamlanma ve kendini gerçekleştirme
sürecini aile hayatıyla değil profesyonel mesleki yaşamla bağdaştırırlar.
Neo-gelenekseller: Kariyerlerine annelikten vazgeçecek kadar bağlı olmayan
neo-gelenekseller iş ile aile arasında bölünen kadınları temsil ederler, öncelikleri daha çok aile
yaşamından yana olur.
Modernler: Modern kadınlarda neo-gelenekseller gibi kariyerlerine annelikten vazgeçecek
kadar bağlı olmasalar da onlar önceliklerine iş yaşamından yana kullanırlar.
Gilbert günümüz kadın profilini daha çok neo-gelenekseller ve modernler tarafından
oluşturulduğunu ve sayılarının gittikçe arttığını vurgulamaktadır. Her ne kadar ona göre
günümüz kadınına ilişkin bu sınıflandırmalar daha çok İngiliz ve Amerikalı kadınlara uysa da
Türkiye açısından da geçerli olabilecek niteliktedir. Gilbert' in bu tespitine ilaveten değişen
yaşam koşullarının özellikle internet, sosyal medya, küreselleşme gibi dinamikler aracılığı ile
üretilen güncel annelik sınıflandırmalarının gittikçe arttığı gözlemlenmektedir.
Kadın ve erkekten beklenen toplumsal roller küreselleşme ve kentleşme gibi faktörlerin
sonucu büyük bir hızla değişme uğramaktadır. Bu değişimler neticesinde bireylerin ev hayatı
ile çalışma hayatında çeşitli rollerin değişmesini ve bu süreçlere uyumlarını beraberinde
getirmektedir. Şehirde yaşayan aileler büyük şehri meydana getiren farklılaşmış, iş
bölümünün yaygınlaştığı ve örgütlü hale gelmiş bir alan içinde çok daha etkin bir teknolojinin
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oluşturduğu kurumlarla birlikte varlığını sürdürmekte ve hemen hemen hepsi de çeşitli
değişimlere uğramaktadır. Şehir hayatı dışında yani kırsal alanda ise geleneksel olarak kadın
tarafından yapılan ev işleri ve annelik rolü, kentte özellikle çalışma yaşamına katılan
kadınların sahip olduğu ailelerde eşler arasında paylaşılmış ve kadının yeni roller alması söz
konusu olmuştur (Günay ve Bener, 2011: 159).
Kentsel yaşamda ise sanayileşmenin sonucunda oluşan şehirleşme süreci ile kültürel ve sosyal
yapı kadının iş hayatına katılımını ve eğitim olanaklarından daha fazla istifade etmesini
kolaylaştırmış ve daha iyi eğitim olanaklarından yararlanmış, geliri seviyesi yükselmiş olarak
kadınlar, sosyal yaşamı kendi menfaatleri yönüne çevirebilmişlerdir (Aktaş, 2013: 59).
Kentleşmeyle birlikte her ne kadar özgürlük ve bireysellik alanları açılmış olsa da, değerlerin
korunması bağlamında aile hep önemli olagelmiştir. Ailenin en önemli yapılandırıcı figürü
olarak kadın, kentleşme, eğitim ve dindarlık durumlarında, belirlenen ve belirleyici olacaktır
elbette (Köysüren, 2013: 60).
Modern toplumlarda küçülen ailelerde birey sayısı azalmakta, aile içi ilişkiler süre olarak
daralmaktadır. Aile fertleri günün büyük bir kısmını aile dışında geçirmek zorunda
kalmaktadırlar. Çünkü modern ailelerde kadın ve erkek ev dışında çalışmakta olup, günün
önemli bir kısmını birbirlerinden ayrı geçirmektedirler. Bundan dolayı da anne baba çocuk
ilişki ağıda uzun süreleri kapsamamaktadır. Anne baba ev dışında profesyonel olarak
çalıştıkları işlerinden arta kalan zamanlarında ev içi işler ve kendi kişisel gelişimleri için
ayırmak durumunda kalmaktadırlar. Günümüz modern toplumlarında çekirdek ve tek
ebeveynli aile hayatlarının daha yaygın olarak yaşanıyor olması sebebi ile sosyal annelik de
farklılaşmaktadır. Çekirdek aile anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluştuğu için aile
fertlerinden birisinin aileden herhangi bir sebep ile ayrılmış olması, ayrılan kişinin
fonksiyonlarının ev içindeki kişiler tarafından tam olarak karşılanamaması problemini de
beraberinde getirmiştir. Çekirdek aile, anne kaybı durumunda annenin fonksiyonlarını
yüklenecek olan kişiyi ev dışından temin etmek durumunda kalmaktadır. Bu temin genellikle
profesyonel bakıcılar, kreşler veya ailenin hısım veya akrabaları arasından çocuğun bakımını
üstlenen kadınlar, koruyucu veya evlat edinen ailelerin anneleri, vb. şeklinde
gerçekleşebilmektedir (Şenol, 2017: 35).
Günümüz modern toplumlarında kadının toplumsal kimliğinin oluşumu ve algısında “çocuk”
faktörü önemli bir ölçütü yansıtmaktadır. Modern toplumlarda ulus-devlet yapısının önem
kazanması, anneliğin konum ve anlamında da değişimlere neden olmuştur. Modern toplumda
annenin omuzladığı yük geleneksel yapıdaki kadınlara göre çok daha ağırdır. Modern kadın
veya anne, çağın gereklerine uygun bir şekilde modern sağlık hizmetlerinden yararlanmalı ve
çocuğuna en gelişmiş bilgileri uygun bir şekilde vermeli ve modern bir anlayışla çocuğunun
bakımını üstlenmelidir. Tüm bunları yerine getirirken de kariyerini ihmal etmemeli sosyal
yaşamını, kişisel bakımını en uygun şekilde yerine getirmelidir (Sever, 2015: 72-73).
Nicolson' a göre (akt. Altaş, 2018a: 22-25) "çağdaş annelik, XIX. ve XX. yüzyılın tıp,
biyoloji, psikoloji ve sosyal bilimlerin ürünüdür ve çeşitli şekillerde görülebilir”. Günümüz
annesi geleneksel, kalabalık ailelere kıyasla hem daha yalnız hem de anneliğe ilişkin yükünün
çok daha ağır olduğu bir durumla karşı karşıyadır. Günümüzde çocuk konusunda doğal
yollardan gelen bilgilerle kültürel yollarla gelen bilgiler arasında gittikçe büyüyen bir uçurum
bulunmaktadır. Geleneksel ve modern çocuk yetiştirme pratikleri arasında süre giden bu
çatışma sayesinde çocuk bakım pratikleri sürekli yeniden üretilmektedir. Bu pratikler modern
koşullarca yeniden üretildiğinde, geleneksel uygulamalarda son derece rutin, kolay ve doğal
karşılanan süreçler karmaşıklaşmaktadır. Modern zamanlarda anneliğin zorlayıcı karakteri
yanında belirtilmesi gereken bir diğer yönü de anneliğin artık bir seçim, tercih ve zamanlama
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meselesi olduğu gerçeğidir. Modernleşen anneliğin belki de en tipik özelliği anne olmanın
artık kadının bir tercihi olarak karşımıza çıkmasıdır. Zaten çağımızın gerçeği olan tercihlerin
çeşitliliği hali söz konusu annelik olduğunda da kendisini göstermektedir. Kuşkusuz
toplumsal cinsiyet rollerinde gözlenen değişimin motor gücünü modernleşme sürecinde
kadının ev dışına çıkarak çalışma yaşamına girmesi oluşturmaktadır.
Sanayi inkılabıyla beraber köyden kente göç artmış ve geleneksel toplumda geniş aile
yapısından modern toplumda çekirdek aile yapısına geçiş hızla artmıştır. Kadının çalışma
yaşamıyla birlikte ekonomik hayata girmesiyle aile ve ev çevresinde çok çeşitli değişimler
meydana gelmiştir. Ataerkil yapının eski ağırlığı kaybetmesinden evde çocuk bakımı ve
yetiştirilmesine kadar birçok konu artık geleneksel anlayışın tamamen dışında ve modern
anlayışlarla değerlendirilmeye başlanmıştır (Çelik ve Geçer, 2017: 1).
Modern yaşam ile birlikte meydan gelen değişimler sonucunda aile yapısına bu değişimlerden
nasibini almıştır. Ailenin değişim ve dönüşüme uğramasıyla birlikte ailenin en önemli üyesi
olan kadın da bu değişim ve dönüşümden çeşitli şekilde etkilenmiştir. Toplumun vazgeçilmez
kurumu olan ailede mihenk taşı olan kadın, modernleşmenin değiştirici etkisiyle birlikte
değişim göstermiş, geleneksel rol ve davranışlar yerini modern yapılara bırakmıştır.
Modernleşme süreciyle birlikte ev içinde roller biçilen kadının, çalışma yaşamına katılmasıyla
birlikte, kamusal alanda etkisini göstermiş; evdeki üretim üzerindeki rolü değersiz çabalar
olarak değerlendirilmiştir (Karslı, 2019: 1).
Kadınların sosyal yaşamlarında önemli etkileri olan küreselleşme süreci ve onun etkileri
birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin hızla yayılması ile meydana gelen
popüler kültür alanındaki gelişmeler kadınların toplumsal rollerini de etkilemiş ve değişimlere
uğratmış; kapitalizmle birlikte tamamen kâr amacı güdülen bir meta haline getirmiştir.
Küreselleşme ve kapitalizmin gelişimi ile cinsiyet rol ve değerlerinden daha çok kadınların
cinsel birer obje olarak değerlendirilmesi ön plana çıkarılmaktadır. Kadın, tüketim kültürü ve
popüler kültürün içerisinde, cinsel istekler bakış açısıyla köle gibi kullanılmak istenmektedir.
Popüler ve kitle kültürünün bu değerden yoksun anlayışı aile hayatı üzerinde olumsuz etkilere
sebep olmuş, aile yapısında önemli değişmelere sebep olmaktadır (Ersoy, 2009: 218).
Kadınların ve kız çocuklarının eğitim olanaklarından yararlanmaları kendi yaşamları adına
önemli kararlar almalarında belirleyici olmalarını sağlayacaktır. Kız çocuklarının eğitim
almaları, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarında onlara yardımcı olurken aynı zamanda
kişilik ve kimliklerinin gelişmesinde, kendilerine karşı güven kazanmalarında ve çalışma
hayatına katılarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarında yani toplumun her alanında
büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Aktaş, 2013: 62).
Sosyalleşmenin yerine getirilmesinde önemli etkisi olduğu düşünülen medya ve onun kültürü,
toplumun kural ve normları ile değerlerini karşı tarafa yansıtan ve aktaran bir duruma
erişmiştir. Teknolojik gelişmeler, toptan bir şeklide sosyal sistemlerde değişmelere neden
olmuştur. Medya, tüketim kültürünü empoze eden bir anlayış ile yaşam tarzlarını tüketimin
toplumda artması yönünde bir etkiye sahiptir (Yılmaz, 2019: 29).
Kitle iletişim araçları içerisinde fonksiyonları açısından değerlendirildiğinde en önemli etkiye
sahip olan araç televizyondur. Çok geniş kitlelere ulaşabilir olması hemen hemen bütün
evlerde yer alması onun önemini arttırmıştır. Kitle iletişim araçları ve televizyonlar yardımı
ile toplumsal cinsiyet rolleri özellikle vurgulanarak bunlar toplumda yaygın bir şekilde
benimsenmesi çalışılmaktadır (Akkaş, 2009: 107). Günümüz dünyasında popüler kültürün
yaygınlaşmasıyla birlikte medyanın en önemli işlevlerinden olan reklamlar, diziler ve sosyal
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medya araçları eril bir bakış üzerinden anlamlar üretmektedir. John Berger’e göre (akt. Akbaş
ve Atalay, 2020: 65-66): “Kadınlar reklam, gazete ve televizyonlarda erkeklerden çok değişik
bir biçimde gösterilir. Dişinin erkekten başka olmasından gelen bir şey değildir bu. İdeal
seyircinin her zaman erkek olarak kabul edilmesinden, kadın imgesinin onun gururunu
okşamak amacıyla düzenlenmesindendir.”
Geleneksel cinsiyet ideolojisine sahip olan kadınlar kendilerini reklamlardaki geleneksel rol
gösterimleri ile özdeşleştirmektedirler. Eşitlikçiliği savunan kadınlar evliliklerinde de eşit bir
paylaşım istediklerinden, ev işlerini paylaşan çiftlere yönelik gösterimleri benimseyeceklerdir.
Başka bir deyişle, daha çağdaş cinsiyet ideolojisine sahip olan kadınlar, geleneksel cinsiyet
ideolojisine sahip olanlara göre ev işlerine yönelik olarak daha eşitlikçi bir paylaşım
istemektedirler. Geleneksel anlamda ev dışında sürekli çalışmayan kadınlar politik
kimliklerini eşlerinin iş deneyimlerinden edinmekte, bilinçlerini onlara göre
yönlendirmektedirler. Sandra Harding’e göre (akt. Mengü, 2004: 82), bir kültürün kadınsı
olarak tanımladığı her şeyin yadsınması ve kadınsı olarak tanımladığı her şeyin yasal olarak
denetlenmesi söz konusudur. Cinsiyet, insan düşüncesinin, toplumsal örgütlenmenin ve
bireysel kimlik ve davranışın asimetrik bir kategorisidir.
Sonuç
Çalışmada Değişen Toplumda Kadının Kültür Aktarımındaki Rolü genel başlığı altında
öncelikle kültür konusu ele alınmıştır. Geniş bir çerçevede kültür konusu incelenmeye
çalışılmış olup kültürün tanımından, kültürün tarihçesinden, kültürün önemi ve özelliklerine
yer verilmiştir. Bunların yanında kültürün oluşum süreci, kültürün unsurları ve kültür toplum
ilişkileri de ele alınan konular arasındadır.
Diğer taraftan kültür kavramı çerçevesinde kültürün bir kuşaktan bir kuşağa aktarılması süreci
ele alınmış, özellikle de sosyalleşme, kültürlenme kavramları incelenerek kültürün aktarımı
konusunda aile, okul ve teknolojinin almış olduğu fonksiyonların neler olduğu ortaya
koyulmaya çalışılmıştır. Sosyalleşmenin ilk olarak aile içerisinde başladığı vurgulanarak
özellikle ailede annenin çocuğa kültür aktarımında temel yapıya sahip olduğu görülmektedir.
Ailede anne çocuğa ilk eğitimi vermekte ve bu sayede toplumda yerleşik olan değer, inanç ve
tutumlar yeni bireylere aktarılmaktadır. Eğitim açısından ise kültürün aktarımı okul yoluyla
gerçekleşmekte ve okul sürecinde bireylerin toplumun kültürel değerlerini benimseyip
öğrenmeleri ifade edilerek okulun bu konudaki işlevi belirtilmiştir. Yine teknolojinin kültürü
aktarması alt başlığı içerisinde teknolojinin tarihsel süreç boyunca geçirmiş olduğu ilerlemeler
göz önünde bulundurulmuş özellikle günümüzde kitle iletişim araçlarının çok yaygın olarak
kullanılması kültürel yaşamı derinden etkilemekte ve geleneksel topluma göre modern
zamanlarda toplumsal ve kültürel değişimi hızlandırmış, yaşadığımız çağın hız çağı olarak
kabul edilmesini sağlamıştır.
Son olarak ise “Kültür Aktarımında Kadını Rolü” konusu başlığı altında kültür aktarımında
kadının geçirmiş olduğu süreç geleneksel toplumdan günümüz sanal toplumuna doğru nasıl
evrimleştiği anlatılmaya çalışılmıştır. Geleneksel toplum içerisinde kadının rolü, konumu
ataerkil aile yapısı içerisinde kadının evde çocuk baktığı, kamusal alan içerisinde pek fazla
yer almadığı, aile ekonomine katkı amaçlı sınırlı geçim amaçlı bir işte çalıştığı, daha fazla
erkek egemenliğinde bir yaşam sürdüğü belirtilmiştir. Günümüz sanal dünyasında ise kadının
rolü ve kültür aktarımı konusu sanayileşme, şehirleşme, modernizm, post-modernizm, kitle
iletişim araçlarının gelişmesi, tüketim kültürü, sosyal medyanın etkisi ile bağlantılı olarak
kadına yüklenen anlamlar çerçevesinde kadının geleneksel bağlarından koparılıp, modern
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zamanların moda ve tüketim kültürü anlayışıyla kadına yeni anlamlar ve roller yüklenerek
toplum içerisinde kendine yer açmaya ve var olmaya çalıştığı anlatılmaya çalışılmıştır.
Biz de bu çalışmamızda özellikle geleneksel ve modern toplumlarda kadının yerine getirmiş
olduğu rollerden yola çıkarak toplumda kültürel devamlılığın sağlanması konusu irdelenmeye
çalışılmıştır.
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AZERBAYCAN BESTECİLİK OKULU; FİKRET AMİROV VE “12 PİYANO
MİNYATÜRÜ”
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ÖZET
Azerbaycan, 20. yy başlarında, yakın bir geçmişte kurulmuş olmasına rağmen son derece
saygın bir konuma yerleşmiş bestecilik okuluyla ünlüdür. Bu tespit hem fortepiyano hem de
senfonik müzik için geçerlidir. Azerbaycan bestecilik okulu türünün tek örneği ve topluma
mal olması sebebiyle dikkatli ve titiz bir incelemeyi hak eder. Okul rekor sayılabilecek kadar
kısa bir sürede kurulmuş, aynı hızla dünyadaki muadillerinin seviyesine ulaşmıştır.
Azerbaycan’da müzik sanatının durumunu gözümüzde derli toplu bir şekilde
canlandırabilmek istiyorsak; bestecilik okulunun gelişimini, oluşum aşamalarını, sanatının ve
sanatçılarının her birinin özelliklerini, üsluplarını ve eğilimlerini incelememiz gerekir.
Azerbaycan müziğinin fenomeni; zengin sözlü ve enstrümantal folklor Rus ve Avrupa
müziğinin etkileri, köklü geleneklere sadakat ve onları tüm müzik türlerine uyarlama
becerisiyle açıklanabilir. Bu durum Azerbaycan'ın büyük bestecilerinden herhangi birinin
eserleri incelendiğinde açıkça görülebilir.
Azerbaycan bestecilik okulu hem senfonik, hem de oda müziği yapıtlarıyla dünya çapında üne
kavuşmuştur. Bestecilerin standart yapıları cesurca aşmaları, türler ve stiller arasındaki
çizgileri belirsizleştirmeleri, yeni deneysel çalışmalara imza atmaları sayesinde Azerbaycan
müzik sanatında bir tür devrim meydana gelmiştir.
Azerbaycan bestecilik okulunun fortepiyano yapıtları da yeni bir seviyeye yükselmiştir.
Azerbaycan fortepiyano müziği ve bu türün bestecileri dünya piyano kültüründe özel bir yere
sahiptir. Yirminci Yüzyıl Bestecileri, ulusal gelenekleri akademik ve caz müziğine
uyarlamakla kalmamış, melodi, ritim, form ve türlerde sürekli yeni çözümler aramışlardır.
Azerbaycan bestecilik okulunun en önemli temsilcilerinden biri Fikret Amirov’dur.
Amirov’un çok yönlü mirasının tümü halk müziği gelenekleriyle yakından bağlantılıdır. F.
Amirov, çalışmalarında fortepiyano müziğine de yer vermiştir. Çalışmada, F. Amirov'un genç
müzisyenler için bestelediği “12 Minyatür” serisi incelenecektir. Serinin piyesleri tek bir olay
örgüsüyle bağlantılı değildir. Bu seri, genç müzisyenin dünyaya bakışının orijinalliğini
gösteren ilginç sahnelerdir. Aynı zamanda profesyonel seviyesini yükseltecek bir dizi
performans ödevi içerir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Bestecilik Okulu, Fortepiyano Müziği, Eser Analizi
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AZERBAIJAN COMPOSITION SCHOOL; FIKRET AMIROV AND "12 PIANO
MINIATURES"
ABSTRACT
Azerbaijan is famous for its composition school, which, despite its recent establishment, has
settled in a highly respected position in the early 20th century. This determination is valid for
both fortepianno and symphonic music. Azerbaijan composition school deserves a careful and
meticulous study, as it is the only one of its kind and it belongs to the society. The school was
established in a record short time, reaching the level of its counterparts in the world at the
same speed.
If we want to visualize the state of music art in Azerbaijan, we need to examine the
development of the composition school, its stages of formation, the characteristics, styles and
trends of each of its art and artists.
The phenomenon of Azerbaijani music; The rich verbal and instrumental folklore can be
explained by the influences of Russian and European music, fidelity to deep-rooted traditions
and the ability to adapt them to all musical genres. This situation can be clearly seen when the
works of any of the great composers of Azerbaijan are examined.
The Azerbaijani composition school has gained a worldwide reputation for both symphonic
and chamber music works. A kind of revolution occurred in Azerbaijani musical art thanks to
the composers bravely overcoming the standard structures, blurring the lines between genres
and styles, and undertaking new experimental works.
The fortepianno works of the Azerbaijani composition school have also risen to a new level.
Azerbaijani fortepiano music and composers of this genre occupy a special place in world
piano culture. Twentieth century composers not only adapted national traditions to academic
and jazz music, but they constantly sought new solutions in melody, rhythm, form and genre.
One of the most important representatives of the Azerbaijani composition school is Fikret
Amirov. All of Amirov's multifaceted legacy is closely linked to folk music traditions. F.
Amirov has also included fortepianno music in his works. In the study, "12 Miniatures" series
composed by F. Amirov for young musicians will be analyzed. The plays of the series are not
linked to a single event. This series is interesting scenes that show the originality of the young
musician's view of the world. It also includes a series of performance assignments that will
raise your professional level.
KEYWORDS: Azerbaijan Composition School, Fortepiano Music, Musical Piece Analysis
1. GİRİŞ
Azerbaycan, 20. yy başları gibi yakın bir geçmişte kurulmuş olmasına rağmen son derece
saygın bir konuma yerleşmiş bestecilik okuluyla ünlüdür. Bu tespit hem fortepiyano hem de
senfonik müzik için geçerlidir. Azerbaycan bestecilik okulu, türünün tek örneği ve topluma
mal olması sebebiyle dikkatli ve titiz bir incelemeyi hak eder. Okul rekor sayılabilecek kadar
kısa bir sürede kurulmuş, aynı hızla dünyadaki muadillerinin seviyesine ulaşmıştır.
Azerbaycan’da müzik sanatının durumunu gözümüzde derli toplu bir şekilde
canlandırabilmek istiyorsak bestecilik okulunun gelişimini, oluşum aşamalarını, sanatının ve
sanatçılarının her birinin özelliklerini, üsluplarını ve eğilimlerini incelememiz gerekir.
Azerbaycan müziği fenomeni; zengin sözlü ve enstrümantal folklor, Rus ve Avrupa müziğinin
etkileri, köklü geleneklere sadakat ve onları tüm müzik türlerine uyarlama becerisiyle

www.istanbulkongresi.org

777

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

açıklanabilir. Bu durum Azerbaycan'ın büyük bestecilerinden herhangi birinin eserlerini
incelendiğinde açıkça görülebilir.
2. TEMEL TÜRLERİN ORTAYA ÇIKIŞI
Üzeyir Hacıbeyov haklı olarak profesyonel Azerbaycan müziğinin kurucusu kabul edilir.
Bestecilik okulunun sanat ve estetik prensiplerini belirleyen odur. Hacıbeyov, muğam
operanın “babası” olarak tarihe geçmiştir. Sözü edilen, Fuzuli’nin “Leyla ve Mecnun” adlı
şiirinden aynı adla uyarladığı (1908) eseridir. Hacıbeyov operası, doğu müzik dünyasında
opera sanatının temelini teşkil eder (Asker ve Gaibova, 2015).
Besteci, ulusal şarkı ve dans sanatını temel aldığı müzikal komedi türünün başlatıcısı da
olmuştur. Bu türdeki çalışmaları, özellikle "Arşın Mal Alan" opereti (1913), halen
Azerbaycan müziğinin incisi olarak kabul edilir ve şöhreti ülke sınırlarının çok ötesine
geçmiştir.
Besteci M.M. Magomayev (1885-1937) ünlü şarkıcı Müslüm Magomayev’in dedesi,
Hacıbeyov’un kadim dostuydu. Magomayev, yeniliği ve tazeliği hemen fark edilen yaklaşık
iki düzine senfonik müzik eseri bestelemiştir. Besteci, muğam türüyle yola çıktıktan sonra
“Nergiz” operasında Rus ve Avrupa müziği geleneklerini esas alan akademik formlara
odaklanmıştır. Magomayev ayrıca Azerbaycan sahne şarkı sanatının da önünü açmıştır
(İsmayilova, 1975).
Magomayev ve Hacıbeyov, Azerbaycan ulusal mirasını sanatsal olarak yeniden yorumlamış,
Rus ve Avrupa klasiklerinin kazanımlarını da içselleştirerek, gelecek nesillerin bestecileri
tarafından pekiştirilen değerli gelenekler yaratmışlardır.
3. AKTİF GELİŞİM, YENİ TÜRLERİN ORTAYA ÇIKIŞI
Azerbaycanlı piyanist ve eğitimci T. Seyidov'un da belirttiği gibi 1930-1940 yıllarında
senfonik müzik ve opera, bestecilik faaliyetlerinde öncelikli türler haline gelmiş, fortepiyano
müziği de büyük bir atılım sergilemiştir (Seyidov, 2006).
1930’lu yıllardan bahsetmişken Azerbaycan müziğini romans, minyatür ve çocuk fortepiyano
müziği türleriyle zenginleştiren, yeteneği genç yaşta keşfedilmiş büyük bestekâr Asaf Zeynallı
ismini anmamak imkânsızdır. Asaf Zeynallı ulusal geleneklerin ve müzik aletlerinin
korunması için çok çaba sarf etmiştir. Bunu ülkesinin hem kültürel, hem de manevi
gelişiminin gereği olarak görmüş ve şöyle yazmıştır: "Tar, yapısıyla halk sanatı ve muğamı en
doğru şekilde aktarabilen tek çalgıdır” (Bulanova,
[İnternet kaynağı] // URL:
https://azerhistory.com/?p=9668 (erişim tarihi 01.10.2020). Zeynallı haklı olarak Tar’ın yok
olmasıyla (ki böyle bir ihtimal vardı) halkın düşünme biçiminin ve halk müziğinin de yok
olacağına inanıyordu. Bestecinin görüşleri güncelliğini korurken müzikal mirası titiz
araştırmaları gerektirmektedir.
40’lı yıllar, vatansever duyguların yükseldiği yıllardır. Bestekârlar 2. Dünya Savaşı yıllarında
çoğunlukla şarkılara ve romanslara yönelmiş, senfoniler yeni niteliklerle, daha lirik inşaata
dayanan, marşa benzeyen ritimlerle zenginleşmiştir. Çağın ruhu bestecilerin çalışmalarına da
damgasını vurmuştur.
4. BESTECİLİK OKULUNUN LİDERİ KARA KARAYEV
Barış zamanında, yani 1950-1960'larda Azerbaycanlı bestecilerden K. Karayev (1918-1982) ,
F.Amirov, C. Haciyev vd. oluşan yeni bir nesil ortaya çıktı. Dünya çapında isim yapmış bu
besteciler fortepiyano okulunun gelişimine büyük katkıda bulundular. Ancak başarıları sadece
fortepiyano besteleriyle de sınırlı kalmadı (Karagiçeva, 1968).
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Kara Karayev, Rönesans’ın seçkin müzisyenleriyle kıyaslanabilecek yetkinlikteki eserlere
imza atmıştır. Senfonik müzik, oda müziği, gibi pek çok türde eserler yaratmıştır. Karayev
aynı zamanda bale müzikleri de besteledi ve hemen hemen her alanda bir yenilikçi olarak
kendini gösterdi. Örneğin Karaev'in “24 Prelüd” fortepiyano serisinde ortaya koyduğu
yenilikler hayret uyandırır. Dizinin özgünlüğü, ulusal geleneklerle Avrupa geleneklerini
harmanlamasında saklıdır. E.R. Keberlinskaya'ya göre bu sentez bestecinin "kendine özgü
tarzını yaratmasını" sağlamıştır (Keberlinskaya, 2019:50).
A. Vustin Karayev hakkında şunları yazar: “Yönünü Avrupa’ya dönmüş bir sanatçı olarak
çağının sanat dünyasında önemli rol oynamıştır. Bir seri halinde birbirini izleyen eserlerinde,
formu kusursuz bir şekilde birleştiren, hassas ve ve grafiksel düşünen, zeki ve derin bir usta
olduğunu göstermiştir” (Farhadov, 2018: 89).
Kara Karayev'in besteleri parlak, bireysel, yaratıcı düşünceler, melodik mükemmellik,
orkestra eşliğinin renkliliği, orijinal armoni, formun kusursuzluğu, düşüncenin derinliği ile
ayırt edilir. En önemlisi de geniş bir dinleyici kitlesi için anlaşılırdırlar.
Kara Karayev'in “Yıldırımlı Yollarla" balesi 1950’lerin sonlarına damgasını vurmuştur.
Besteci, halk müziği geleneklerini kendince yeniden yorumlamış, kendine özgü ifade,
parlaklık ve duygusallıkla zenginleştirmiştir. Bestecinin getirdiği yenilik Afro-Amerikan
müziği esintilerine açılması ve bu eğilimini eserin temasıyla da –beyaz bir kız ve siyahi bir
gencin yasak aşk hikâyesi desteklemesiydi (Miheyeva, [İnternet kaynağı] // URL:
https://www.belcanto.ru/ballet_thunder.html (erişim tarihi 01.10.2020).
Karayev ayrıca atonal ve on iki ton müziğine yönelen ilk müzisyenlerden biriydi. Eserleri
Azerbaycan müzik kültür tarihinin en parlak sayfalarını teşkil eder.
Bu dönemde özellikle sosyo-politik bir açılım da sunan senfonik müzik yoğun bir gelişim
göstermiştir. Ancak, bu durum, bestecilerin ulusal kökenlerinden uzaklaştığı anlamına
gelmez. Aksine, bestecilik yeteneklerini daha da sağlamlaştırdıkları ve ulusal geleneklere yeni
ufuklar açtıkları anlamına gelir.
Besteci F. Amirov, "Şur" ve "Kurdi-Avşarlar" adlı eserleri besteleyerek eşsiz bir tür
“Senfonik Muğam” geliştirdi. R. T. Mamedov'a göre Amirov tarafından yaratılan senfonik
muğamlar, sanatsal dünya görüşü ve halk müziğine hâkimiyeti göz önünde
bulundurulduğunda doğal bir fenomen olarak görülmelidir (Mamedov, 2018:122). Amirov'un
eserleri, çeşitli türlerin kaynaşımı, renkli orkestrasyon ve imgesel yapıları bakımından
özgündür.
Yüzyılın ortalarında ve sonrasında Azerbaycan bestecilik okulu dünya çapında üne
kavuşmuştur. Bu okulun başında hem senfonik müzik hem de oda müziği üzerinde güçlü bir
etkiye sahip Kara Karayev vardı. E. Nazirova, C. Haciyev, T. Kuliyev, F. Amirov, A.
Melikov, F. Karayev, S. Hacibeyov, V. Mustafa-zade ve diğerlerinden oluşan fortepiyano
okulu da yeni bir seviyeye yükselmiştir.
Bu bestecilerin klişeleri cesurca aşması, türler ve stiller arasındaki çizgileri
belirsizleştirmeleri, yeni deneysel çalışmalara imza atmaları sayesinde Azerbaycan müzik
sanatında bir tür devrim meydana gelmiştir. L. Rzayeva bu konuda şunları söyler:
“Bestecilerin profesyonel çalışmalarına çeşitli caz tekniklerinin yanı sıra Azerbaycan halk
müziğini de yoğun olarak dâhil etmeleri türler ve üsluplar arası geçirgenliğin bir
sonucudur”(Rzayeva, 1999).
5. YENİ EĞİLİMLER: AVANGARD MUĞAM
Azerbaycan bestecilik okulunda yeni teknikler deneyen besteciler de bulunuyor. M. Nasirgızı
Sadigzade’ye göre bugün Azerbaycan müziğinde kullanılan avangard üslup çok kapsamlı ve
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karmaşıktır. Besteciler, XX. yüzyılın sonları - XXI. yüzyılın başlarında tüm gelişmeleri
puantilizm, atonalizm, aleatorizm, sonorizm, elektroakustik, serilizm ve diğer teknikleri
yoğun olarak kullanmaktadırlar (Sadıgzade, 2014:41).
Yazar ayrıca şuna da dikkat çeker: “Bazen besteciler farklı tekniklerin bir bileşimini
kullanıyorlar, örneğin atonal müzikte tonal epizodlar veya sabit nota dizileri içinde kısmi bir
aleatori. Bu da her bir eserin birden fazla şekilde yorumlanışını mümkün kılıyor” (Sadıgzade,
2014:41).
Dehasının hakkı henüz hayattayken teslim edilen besteci Frengiz Alizade'nin eserleri sözünü
ettiğimiz çeşitliliğe iyi bir örnektir. Alizade, müziğinde avangard eğilimleri ve doğu
geleneklerini, maneviyat ve moderniteyi başarılı bir şekilde birleştirmiştir. Yeniliğinin sırrı
bundadır. Yarattıkları öylesine başarılı ve doğaldır ki tüm dünyada büyük beğeni kazanmıştır.
Alizade'nin çalışmalarının ayırt edici özelliklerinden biri de İslami geleneklere yapılan
vurgudur. Müslüman dininin özünü anlatan ünlü senfonisi "Passion’un" amacı, İslam’ın
gerçek yüzünü göstermek, insanları saldırganlığı terk etmeye teşvik etmektir (Darvin, 2019).
Oda müziği havasının hâkimiyetine rağmen bestecinin özgün yaklaşımını sergilemesini ve
derin fikirlerini aktarmasını engellemeyen fortepiyano çalışmaları da daha az önemli değildir.
Örneğin, çocuklar için bestelediği kısacık “Prelude” adlı eserinde bile yenilikçi tarzını,
oryantal rengi, atonal eğilimleri, tempo ve vurgu değişkenliğini, makamdan makama ustalıklı
geçişleri başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Bununla birlikte eser çocukların icrası için de
gayet uygundur.
Yukarıda söylediklerimize dayanarak şu sonuca varabiliriz: Azerbaycan’daki bestecilik
faaliyetleri coşkun ve hızlı bir evrimin olağanüstü bir örneğidir. Azerbaycanlı besteciler
mevcut türlere hâkim olmakla kalmayıp kendi senfonik muğamlarını da yaratmışlardır.
Fortepiyano okulunda vücut bulan avangardla doğu geleneklerinin eşsiz birleşimi de başlı
başına bir kazanımdır. Gerek tek tek temsilcileri, gerekse bütünü derin araştırmalara konu
olmalıdır.
6. AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN ESERLERİNDE FORTEPİYANO MÜZİĞİ
Azerbaycan fortepiyano müziği ve bu türün bestecileri, dünya piyano kültüründe özel bir yere
sahiptir. Yirminci yüzyıl bestecileri, ulusal gelenekleri akademi ve caz müziğine uyarlamakla
kalmamış, melodi, ritim, form, ve türlerde sürekli yeni çözümler aramışlardır.
Azerbaycan müziği benzersizdir. “Azerbaycan piyano okulu; gelenekleri, yüksek
profesyonelliği, verimliliği ve metodolojik önemi açısından dünyaca tanınmış Rus piyano
okuluyla tarihsel olarak yakından bağlantılıdır” (Güler, [İnternet kaynağı]//URL:
http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=762
(erişim
tarihi
29.06.2019) diyen Türk araştırmacı U. Güler’e katılmamak imkânsızdır.
7. FİKRET AMİROV ve “12 MiNYATÜR”
F. Amirov (1922 -1965) Azerbaycan’ın yirminci yüzyıldaki en büyük bestecilerinden biridir.
Henüz hayattayken çağdaşlarının büyük takdirini kazanmıştır. D. D. Shostakovich, F.
Amirov'un ezgiselliğine dikkat çekmiş, bu alandaki zengin potansiyelini fark etmiştir. Ezgi,
Amirov’un
"sanatının
ruhu"
dur
(Alekseyenko,
[internet
kaynağı]//URL:
https://www.belcanto.ru/amirov.html (erişim tarihi 29.06.2019).
Azerbaycan şairi ve oyun yazarı Nebi Hezri, Amirov’un müziğini “yerli çayırlardan akan
temiz, taze ve hoş sesli bir pınar" olarak nitelendirmiştir (Alekseyenko, [internet
kaynağı]//URL: https://www.belcanto.ru/amirov.html (erişim tarihi 29.06.2019). Hezri, F.
Amirov’un çalışmalarını ayrıca bir “Çınara” da benzetmiştir: “Köklerini toprağa gömmüş,
dallarını göğe yükseltmiş bir çınar gördüm. Fikret Amirov'un sanatı yerli topraklarda kök
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salması ve yükselmesi nedeniyle tam da bu çınar ağacına benzer” demiştir (Alekseyenko,
[İnternet kaynağı]//URL: https://www.belcanto.ru/amirov.html (erişim tarihi 29.06.2019).
Bu tanımlama, Amirov'un müziğinin derinden ulusal olduğu sonucuna varmak için yeterlidir.
Amirov’un çok yönlü mirasının tümü halk müziği gelenekleriyle yakından bağlantılıdır.
F. Amirov, çalışmalarında fortepiyano müziğine de yer vermiştir. A.A. Zamanova şöyle
yazıyor: “ Onun usta piyanistler tarafından icra edilen ve müzik okullarında popülerleşen
fortepiyano eserleri şaşırtıcı derecede ince ve renklidir (Zamanova, 1985:77). F. Amirov,
A.M. Bach, R. Schumann ve tabii ki P. İ. Tchaikovsky tarafından temelleri atılan çocuk
fortepiyano müziği geleneklerini sürdürürken, ulusal prensipleri önemseyen ancak çocukların
parçaları algılamasını hiçbir şekilde engellemeyen bir fortepiyano serisi örneği yaratmıştır.
P.İ. Tchaikovsky’nin, R.Schumann’ın, S.S. Prokofiev’in benzer serilerinde olduğu gibi “12
Minyatür” de dinleyicilere bu türü yeni bir bakış açısıyla yorumlayan yetişkin piyanistlerin
repertuvarına da girmiştir.
F. Amirov'un “12 Minyatür” serisi çocukların ulusal müziği, onun melodisini, ritmini,
armonisini, tonlamasını daha iyi anlamalarına yardımcı olan parlak bir renk ve özgün bir tür
müzikal dile sahiptir. Serinin piyesleri tek bir olay örgüsüyle bağlantılı değildir. Bunlar, bir
çocuğun dünyaya bakışının orijinalliğini gösteren ilginç sahnelerdir. Çoğunun başlığı türünü
belli eder. Her parça farklı vuruşlarla, ritmik ve melodik, armonik nüanslarla doludur. Her
piyes, genç müzisyenin profesyonel seviyesini yükseltecek bir dizi performans ödevi içerir.
Müzik metninin sadeliği, bu hedefin uygulanmasını mümkün kılar. Amirov’un
minyatürlerdeki sıralaması da ilginçtir. Her yavaş ve lirik parçadan sonra hareketli, hızlı
parçanın gelmesi seriyi daha da farklılaştırır.
Serinin ilk piyesi olan “Ballade” eski çağlara gönderme yapar. Özgün melodisi dinleyiciyi
Kafkasya'nın gezgin halk ozanlarının dönemine taşır:
Sekil 1. F.Amirov, “12 Minyatür “, Ballade 1-10 ölçüleri

Ballade, Periyod formundadır. Ritim ve armoni değişikliğine rağmen ikinci cümlede ilkinin
yankıları duyulabilir. Bas partisi yumuşaktır. Onun salınımları melodinin daha canlı bir
şekilde ifade edilmesini sağlar, yalnızca özgür ve akıcı niteliğiyle değil, destanlara has epik
temeliyle de dikkat çeker. Besteci, melodiye Çargâh makamına benzer şaşırtıcı bir ifade
vermeyi başarmıştır.
Bu melodide baskın halk tınılarını duymamak imkânsızdır. Ulusal özgünlük Ballade’ın
armonisine ve makamlarına da yansımıştır: Beşli aralıkların özgün tınısında ve tekrarlayan
bas’ta.
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Sekil 2. F.Amirov, “12 Minyatür”, Ballade 5-13 ölçüleri

Çargâh makamının kullanımı sayesinde genellikle beklenmedik yerlerde çok seslilik ortaya
çıkar. Oysa halk melodileri genellikle tek seslidir.
Ballade’ın diğer bir çarpıcı özelliği de doğaçlama kullanımıdır. Muğam’da olduğu gibi
melodi genellikle doğaçlama ilkelerine göre gelişir. Amirov'un piyeslerinde de öyle olmuştur.
İkinci piyes, âşıkların sazının eşsiz ezgisini bestecinin ustalıkla aktardığı Âşık’tır. Bu eserde
ulusal müzik, daha doğrusu onun âşıklarla ilintili hattı somut ifadesini bulur. Özellikle ses
aralıklarının kullanımı buna işaret eder. Dörtlü ve beşli aralıklar âşıkların icrasında, yerel
müziğin uyumunda en yaygın görülenlerdir.
Kimi yerlerde Azerbaycan halk müziğinin “alametifarikası” olan Şur gibi çok özel bir
makama da rastlanır. Bu sayede müzikte, minör tınılardan uzaklaşan farklı havaların tonları
görülür.
Piyes üç bölmeli şarkı formundadır. Şur makamına dayanan melodinin temel özü iki ölçüde
yoğunlaşacak şekilde oluşturulmuştur. Bu aynı zamanda sonraki çeşitlemelerin de temelini
oluşturur. Melodik hat kadanstaki kendi mantıksal sonucuna varır. Bu genellikle Doğu
müziğinde sık karşılaşılan trichord’da olur.
Âşık’ın armonisini ilginç kılan, bolca barındırdığı ikili aralıklardır. Bu buluş sayesinde piyes
son derece özel bir tını kazanmıştır.
Şekil 3. F.Amirov, “12 Minyatür”, Âşık
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Bu eserin metnini incelemeye başlayan icracı, temposunu ve karakterini bestecinin nasıl
tanımladığına dikkat etmelidir. Dolayısıyla eseri ölçülü bir hızda, bestecinin açıkça belirttiği
temel çizgiyi (staccato) ve ritmi dikkate alarak icra etmek gerekir. Burada dikkat edilmesi
gereken bir nokta vardır: Telli enstrümanla çalınıyormuş hissini yaratmak için staccato’yu
pizzicato'ya yakın çalmak gerekir. Ritmin netliği, tuşlara mekanik bir şekilde “vurulmasını”
gerektirmez. Vurgular söz konusu durumda pedallar yardımıyla yapılır. Bununla birlikte
özellikle eserin finalinde pedallara daha dikkatli basmak gerekir. Sazın şekli ve sesi hakkında
bilgi sahibi olmak ve tınısını aktarmaya çalışmak gerekir. Bu hedefe ulaşmak için besteci
tarafından belirlenen dinamiklere uymak faydalı olacaktır.
Serinin üçüncü piyesi Nocturne’dür. Burada besteci Avrupa geleneklerini ulusal geleneklerle
ustaca sentezler. Piyeste diğerlerinin çoğunda olduğu gibi Şur makamını kullanır. Piyes, Doğu
temalarına değinen Rus bestecileri arasında da bulunan şark müziğin tüm özelliklerini
taşımaktadır. Bu karakteristik özellikler arasında 6/8 tartım, üçleme hissi, hissedilen ayrık
ritim. Yumuşak sallanan bas partisinin karşısında lirik, sevecen bir melodi duyulur.
armonideki değişiklikler ön plana çıkar. Sol elde üçlüsüz do diyez minör akoru ve bu akorun
üzerinde sürekli değişen armoni göze çarpar. Onuncu ölçüde, sol eldeki ritim yapısı kısa
süreliğine değişir. Orta seslerde kromatik geçişler görülür:
Şekil 4. F. Amirov “12 Minyatür”, Nocturne 1-14 ölçüler

Piyesin ikinci bölümünde, sol elde armoni değişiklik gösterir. Tonik pedalı eserin sonuna
kadar devam eder. İkinci bölümde, sol elde Do diyez Tonik pedalında kromatik inişler ön
plana çıkar:
Şekil 5. F. Amirov “12 Minyatür”, Nocturne 15-24 ölçüler
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Bu minyatürün icra analizi büyük ve titiz bir çalışma gerektirir çünkü Nocturne solo ve eşlik
partilerinin peş peşe sıralanışı şeklinde inşa edilmiştir.
Dördüncü piyesin adı Humoresque’dir. Bu minyatür, bir öncekine ve serinin çoğu eserine
zıttır. Allegretto grazioso temposunda, standart dışı bir ölçüyle (9/8) icra edilen mizahi bir
piyestir. Temel çizginin staccato oluşu gayet yerindedir. Tüm bu sanatsal araçlar doğru
kullanıldığında Humoresque eğlenceli ve neşeli bir piyes olarak algılanır. Bu piyesteki mizahi
tonların, hafifliğin, zarafetin ve hareketliliğin altını çizmemek imkânsızdır. Piyes Çargâh
makamında yazılmıştır. Armonik yapısında tonik akorunun ve eksiltilmiş ikinci derecenin
dönüşümlü gelişi görülmektedir. Piyes, üç bölmeli şarkı formunda yazılmıştır.
Humoresque’de besteci elini bir oktavdan diğerine geçiş tekniğini kullanır. Bu, eşliği son
derece ilginç kılarken, diğer taraftan da genç icracının işini kolaylaştırır. Humoresque
üzerinde çalışan piyanist, kaliteli bir staccato ve sağlam bir ritim elde etmelidir. Özgün ölçü,
ayrıca üçlemeler, senkoplar, uzun ve kısa süreler, güçlü ve zayıf vuruşlar gibi metroritmik
unsurların varlığı göz önüne alındığında bu iş pek kolay olmayacak ancak bunu
gerçekleştirmeyi başaran öğrenci yeni bir icra seviyesine ulaşacaktır.
Şekil 6. F.Amirov “12 Minyatür”, Humoresque 1-15 ölçüleri

Minyatür dizisinin beşinci eseri Lirik Dans’tır. Bu, melodik, aynı zamanda da güçlü bir
anlatıma sahip bir piyestir. Piyesin ana çizgisi legato’dur. Minyatür, üç bölmeli şarkı
formundadır. Güçlü anlatımını, melodik özgünlüğünü ise Bayati-Şiraz makamından alan
ulusal dans kökenine borçludur.
Performans sırasında yavaş tempoya rağmen dansın esnekliğini ve ritmini korumak gerekir.
Buna mütemadiyen sanki ana sesten yola çıkan (ona dayanan) ana tema da katkıda bulunur.
Bu ana notaları vurgulama tekniği sayesinde orijinal, incelikli bir melodi ortaya çıkar ve âdeta
kırık melodik çizgisini yeniden kurar.
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Şekil 7. F.Amirov “12 Minyatür”, Lirik Dans 1-18 ölçüler

Armoni, akor dışı seslerle ve anlık ikili aralıklarla dikkat çeker. Belli ki besteci bu yerlere özel
bir vurgu yapılmasını amaçlamaktadır. Bu yüzden, piyesi çalışan öğrencinin dikkati hemen
vurgulamalara çekilmelidir. Dominant pedalı üzerinde Bayati-Şiraz makamının ses dizisi
duyulmaktadır. Ardından gelen D9 akorunun VI dereceye çözülmesi kırık kadans etkisi
yaratmaktadır (Mamedova, 2018:124). Lirik Dans, majör üç sesli akoruyla (aynı adlı majör
tonuyla) sona ermektedir. Bu piyesin karmaşık dinamiğine de özel bir dikkatle çalışılmalıdır.
Tüm bu nüanslar orijinal eserin düşünsel yükünü taşıdıkları için iyice hissedilmeli ve
kavranmalıdır. Konuşurken veya şarkı söylerken cümleler arasında nefes almaya
benzetilebilecek suslar ciddiye alınmalıdır.
Altıncı piyesin adı Av’da. Bu piyesin dokusunda da dans tınısı işitilebilir. Elbette farklı bir
danstır bu, kahramanlıkları konu edinen, sert, hatta savaşçı duyguları yansıtan bir dans. Eserin
erkeksi bir ruhu olduğu şüphesizdir. Avlanan, kazanan, koruyan, savaşan bir erkek imgesini
işlemektedir. Bu izlenimin oluşmasında melodik ve ritmik vuruşlar da çok yardımcı olur.
Şekil 8. F. Amirov “12Minyatür”, Av’da 1-18 ölçüler
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Piyes çok hareketli ve etkileyicidir. Allegretto temposu, ağırlıklı olarak kullanılan sekizlik ve
on altılıklar, virtüözlük eğilimi. Oyuna milli bir hava veren sadece ritim değil, aynı zamanda
Çargâh makamıdır. İki bölmeli şarkı formunda yazılmış olan piyesin diğer özellikleri, son
derece geniş diyapazon ve kontrast seslerin kullanımıdır. Av’da, icracıdan hem özel duygusal
yoğunlaşma, hem de teknik mükemmellik bekler. Ritmin temposunu ve hassasiyetini
kaybetmeden, büyük sıçramalar, zor pasajlar, kolların çapraz konumu, pedal ayarı gibi
konularda bestecinin belirttiği kurallara tam anlamıyla uyarak çalmak gerekir. Elbette
piyanist, crescendo’dan piano’ya, çıkıcı halindeki üçlemelerden uzaklaşarak sona ulaşmalıdır.
Şekil 9. F. Amirov “12 Minyatür”, Av’da 28-34 ölçüler

Pedal, bestecinin belirlediği çizgiler, bir oktav yukarıya geçişler, legato ve stacatto, suslar;
tüm bu ayrıntılar piyesin finali için gereklidir. Finalde “Av Dansı” yavaş yavaş rengini yitirir
ve eriyip gider.
Yedinci minyatür Ninni’dir. Tüm parametreleriyle önceki piyesin tam tersidir. Burada müzik,
çocuğuna ninni söyleyen bir annenin duygularını ortaya çıkarır. Amacına uygun, sakin, lirik,
bir minyatürdür. Tekrar eden ostinatolu eşliğin fonunda sekvens prensibi üzerine inşa edilmiş
ve üçlemelerle süslenmiş sade bir melodi gelişir:
Şekil 10. F.Amirov “12 Minyatür”, Ninni 1-12 ölçüler

Ninni’nin halk müziğiyle bariz bir bağı vardır. Bu Şur makamından kaynaklanmaktadır.
Minörde ansızın beliren majör subdominantı makamın belirgin şekilde ortaya çıktığı andır:
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Şekil 11. F. Amirov “12 Minyatür”, Ninni 24-27 ölçüler

Piyeste toniğe doğru aşağı eğilimli bir hareket hâkimdir. Mantıksal olarak bütünlük arz eden
herhangi bir parça genellikle bu şekilde sonlandırılır. Bu piyes sakin ve aynı zamanda da
dokunaklı bir şekilde icra edilmelidir. İcracı gitgide sönen sesleri aktarırken bir yandan da
birbirine bağlı notaların bulunduğu yerlere muhakkak dikkat etmelidir.
Sekizinci piyes, bestecinin yine Şur makamını kullandığı Vals’tir. Besteci bu minyatürde Şur
makamını modülasyonlar yardımıyla, majör ve minörü birleştirerek genişletir ve
zenginleştirir. Bu piyesi ilginç kılan bir diğer unsur da Avrupa dans müziğinin ulusal
motiflerle renklendirilmesidir. Vals, iki bölmeli şarkı formunda yazılmıştır. Tempodaki küçük
sapmalar piyesin dokusunu daha da zenginleştirir:
Şekil 12. F.Amirov “12 Minyatür”, Vals 1-15 ölçüler

Şekil 13. F.Amirov “12 Minyatür”, Vals” 26-29 ölçüler

Hem fortissimo’nun ve aynı zamanda ritardando’nun arka planda duyulması gerekliliği,
ayrıca Allegro moderato başlangıç temposuna geçişin forte üzerinde gerçekleşmesi dikkat
çekicidir. Bütün bu nüanslar detaylı inceleme gerektirir.
Dokuzuncu minyatür Barcarole’dir. Bu piyes, İtalyanca bir sözcükle adlandırılmasına rağmen
güçlü milli ruhuyla dikkat çeker ve özellikle melodide kendini hissettirir. Melodi son derece
yumuşak, armonik, karakteristik geçişlere sahiptir. Barcarole aynı zamanda müzik
aracılığıyla insan ve doğa arasındaki yakın bağı gösteren, derin bir felsefi eserdir. Piyes, iki
bölmeli şarkı formunda, doğa hakkında düşüncelerle doludur ve bu düşünceler, Şur makamı
ve modülasyonların kullanımı sayesinde aydınlık ve iyimserdir. Melodi oldukça zengin bir
yapıya sahiptir, çeşitli süslemelerden oluşmaktadır, özgün ve yenilikçidir, Muğam stilini
andırır. Aynı makamı modülasyonlu geçişle farklı toniğe taşıması Amirov’un sık başvurduğu
bir özelliktir:
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Şekil 14. F. Amirov “12 Minyatür”, Barcarole 12-16 ölçüler

Yeni yetişmekte olan bir sanatçı bu kadar cesur bir tınıdan korkmamalı, onu detaylı olarak
inceleyip böylelikle muğamın özelliklerini özümsemeyi amaç edinmelidir.
Toccata, serinin onuncu minyatürü’dür. Doğası ve içeriği itibariyle bir önceki piyese benzer.
Bestecinin Toccata için düştüğü notlar şunlardır: allegro con brio ve geleneksel 6/8 tartım.
Piyes Bayati-Şiraz makamında ve üç bölmeli şarkı formunda yazılmıştır. Piyes, metnin henüz
öğrenilmesi aşamasında, baştan itibaren takip edilmesi gereken çok sayıda artikülasyon içerir.
Toccata’nın melodisi dalgaların hareketine benzer bir ilkeye göre ilerler. Melodik gelişimin
tüm esnekliğini aktarabilmek için besteci tarafından belirtilen tüm «titreşimleri» anlamak,
hissetmek çok önemlidir. Bu nedenle, doğru ve net sesi yakalamak için gayret gösterilmelidir.
Bu da parmakların düzgün hareketi, bileğin elastikiyeti ile sağlanabilir.
10. ve 11. Ölçüde, melodideki on altılık gruplarla gösterilen ve adeta trill’e benzeyen yapı,
Bayatı Şiraz makamında ve halk müziğinde “desen” olarak adlandırılabilir:
Şekil 15. F. Amirov “12 Minyatür”, Toccata 9-11 ölçüler

Bu piyesi sıra dışı kılan bir diğer unsur da besteci Amirov'un çok sevdiği ikili aralıkların
kullanımıdır. Hem melodik hattında hem de akorun içinde ikili aralılar sıkça görülebilir.
Şekil 16. F. Amirov “12 Minyatür”, Toccata 16-35 ölçüler
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Ritim, Toccata’nın en zor unsurlarından biridir çünkü birbirlerine karşı koyan ritmik kalıpları
birleştirir. Metronom yardımıyla çalışılmak faydalı olacaktır.
On birinci minyatür periyod formunda ve Azerbaycan müziğinde çok sık kullanılan, BayatiŞiraz makamında yazılan Elegie’dir. Hem melodinin, hem de eşliğin kederli bir hava estirdiği
hüzünlü bir eserdir. Elegie melodisinin özelliği tonik yerine dörtlü aralığının bulunmasıdır. Si
minör toniğinde arttırılmış üçlünün varoluşu da dikkat çekicidir:
Şekil 17. F. Amirov “12Minyatür”, Elegie 18-21 ölçüler

Piyesin lirik karakteri belirgindir. Melodik hareketlerin ve Muğam makamlarının varlığı,
piyesin halk müziği poetiğine ait olduğunu gösterir. Melodi karmaşık bir şekilde doruk
noktasına yaklaşır. Metin, çeşitli artikülasyonlarla doludur ve içlerinden en önemlisi de
accelerando’dur. Accelerando, metnin kademeli olarak karmaşıklaşması, çok seslilik, yeni
perdeler ve değişken dinamikle doğal bir uyum içindedir. Buna bağlı olarak tempoda geçici
bir artış kaçınılmaz bir hal alır, doruk noktasında en yüksek seviyeye ulaşır ve ardından
baştaki tempoya dönülür. Heyecan, Elegie’ye özgü kederle yer değiştirdiği için bu tempo
değişimleri de makuldür. Piyesin cümle yapısının karmaşıklığı icrada zorluk gösterebilir. Bu
yüzden piyanist öncelikle bu zorluğu aşmaya çabalamalıdır. Bestecinin düştüğü notlar bu
çalışmada son derece faydalı olacaktır.
“12 Minyatür” serisi Marş adlı piyesle son bulur. Piyes, Rast makamında, iki bölmeli şarkı
formunda formda yazılmıştır. İkinci bölme, armonik ve ritmik yeniliklerle birinci bölmenin
varyasyonlu şekliyle duyulmaktadır. Piyesin armonisi tonik ve dominant üzerine kuruludur.
İcra edilirken, özünde basit olan melodinin üzerine bindirildiği ritmik kalıpların tekdüzeliğini
korumak gerekir:
Şekil 18. F. Amirov “12 Minyatür”, Marş 1-15 ölçüler
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SONUÇ
Hiç şüphesiz ki Azerbaycan fortepiyano okulu yalnızca etnik özgünlüğün güçlü bir ifadesi
değildir. Dünya müzik sürecinde hakkıyla yerini alarak onu önemli ölçüde zenginleştirmiştir.
Azerbaycan’ın fortepiyano okulu, milli geleneklerin bir kırılımıdır. Akademik, popüler ve caz
müziği alanındaki Avrupa ve Rus kazanımlarına yönelmedir.
Azerbaycan bestecileri ve piyanistleri, en büyük ulusal hazinelerden biri olan muğamı tüm
dünyadaki müzisyenler ve dinleyiciler için ulaşılabilir ve anlaşılabilir hale getirmiştir. Bu,
onların kattığı asıl değerdir.
F. Amirov’un yarattığı serinin minyatürlerinin tartışılmaz meziyetleri şunlardır: Metin, yeni
başlayan piyanistlerin icrasına elverişlidir. Yaratıcı buluşlarla doludur, ritimde, makamda,
ezgide ifadesini bulan ulusal öğelerle bezelidir. Besteci, dinleyiciyi ve icracıyı muğam müziği
dünyasına davet ederek onlara Rus ve Avrupa müziği gelenekleriyle iç içe geçip değeri artan
bu müziğin tüm özgünlüğünü takdir etme fırsatı verir. “12 Minyatür”, fortepiyano için
yazılmış çocuk müziği geleneğinin takdire şayan devamıdır.
F. Amirov, Azerbaycan müziğinin dünyanın her köşesinde icra edilmesini hayal etmiştir.
Bugün bu hayalinin gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
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ÖZET
Sağlık, illerin gelişmişlik düzeyini etkileyen unsurların başında gelmektedir. Son yıllarda,
ülkemizde sağlık alanında yapılan çalışmalar sayesinde bu alanda il bazındaki farklılıklar en
aza indirgenmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, seçilen sağlık
göstergelerine göre Türkiye’deki 81 ili sergiledikleri benzer özelliklere göre sınıflandırmaktır.
Bu sayede sağlık göstergelerine göre iller arasındaki farklılıklar da tespit edilebilecektir. Bu
amaçla çalışmada beş temel sağlık göstergesi kullanılmıştır. Bunlar; bir hekim başına düşen
kişi sayısı, bir hemşire başına düşen kişi sayısı, bir sağlık personeli başına düşen kişi sayısı,
bir yatak sayısına düşen kişi sayısı ve bir hastane başına düşen kişi sayısı şeklindedir.
Verilerin analizinde hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizinden faydalanılmıştır.
Yapılan hiyerarşik kümeleme analizi sonucunda illerin üç kümeye ayrılmasına karar
verilmiştir. Daha sonra belirlenen küme sayısı kullanılarak illerin küme üyelikleri
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre birinci kümede 4, ikinci kümede 38 ve üçüncü
kümede 39 il yer almaktadır. Ele alınan değişkenlere göre sağlık alanında en geride kalmış
illerin birinci kümede yer alan iller olduğuna karar verilmiştir. Bu iller; Şanlıurfa, Van,
Bayburt ve Şırnak olarak belirlenmiştir. Sağlık alanında gelişmişlik düzeyi en yüksek olan
iller, üçüncü kümede yer alan illerdir ve bu iller; Afyon, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu,
Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun,
Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu,
Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale,
Ardahan, Yalova ve Karabük şeklindedir. Orta düzeyde gelişmişlik sergileyen iller ise ikinci
kümede yer almaktadır ve bu iller ise Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Kilis, Osmaniye,
Düzce’dir.
Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Sınıflandırma, Sağlık Göstergeleri, İller
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CLASSIFICATION OF CITIES IN TURKEY ACCORDING TO HEALTH
INDICATORS: A CLUSTERING ANALYSIS
ABSTRACT
Health is one of the main factors affecting the development level of cities. In recent years,
thanks to the studies carried out in the field of health in our country, the differences in this
area on the basis of cities have been tried to be minimized. In this direction, the aim of the
study is to classify the 81 cities in Turkey according to the selected health indicators
according to the similar characteristics they exhibit. In this way, differences between cities
according to health indicators can be determined. For this purpose, five basic health indicators
are used in the study. These are the number of people per physician, the number of people per
nurse, the number of people per healthcare professional, the number of people per bed and the
number of people per hospital. Hierarchical and non-hierarchical cluster analysis are used in
the analysis of the data. As a result of the hierarchical clustering analysis, it is decided to
divide the cities into three clusters. Then, using the determined number of clusters, the cluster
memberships of the cities are determined. According to the results, there are 4 cities in the
first cluster, 38 cities in the second cluster and 39 cities in the third cluster. According to the
variables considered, it is decided that the least developed cities in the field of health are in
the first cluster. These cities are determined as Şanlıurfa, Van, Bayburt and Şırnak. The cities
with the highest level of development in the field of health are the cities in the third cluster
and these are Afyon, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu,
Kırklareli, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat,
Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Ardahan, Yalova and Karabük. The
cities with moderate development are in the second cluster and these cities are Adana,
Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ,
Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli,
Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak,
Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Kilis, Osmaniye, Düzce.
Keywords: Cluster Analysis, Classification, Health Indicators, Cities
GİRİŞ
Sağlık, eski zamanlardan bu yana insanlığın ilgilendiği en önemli konulardan biridir ve
toplumların gelişmişlik düzeyini etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Türkiye
de nüfusu hızla artan bir ülke olduğundan, sağlık alanında geride kalmamak için bir takım
değişiklikler yapmak zorundadır. Artan nüfus ile birlikte hasta sayısı da artmakta ve bu
durum, sağlık alanında bir takım gelişmelerin yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Hasta
sayısına bağlı olarak hastane sayısı, doktor, diş hekimi, hemşire ve diğer sağlık personeli
sayısı, eczane ve eczacı sayısının artması da kaçınılmaz olmaktadır (Çelik, 2013, s. 176).
Türkiye’de uzun yıllardır sağlık alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Son yıllarda
sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde geliştiği ve sürekli iyiye doğru ilerlediği ayrıca önemli
bir değişim ve yenilenme sürecine girildiği görülmektedir. Bu süreç özellikle 2003 yılından
itibaren
“sağlıkta dönüşüm programı” başlığı altında gerçekleştirilen çalışmaları
kapsamaktadır. Bu süreçte, tüm vatandaşların sağlığa ulaşımının kolaylaştığı bir sağlık
sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır (Akt., Tekin, 2015, s. 390).
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Ancak her ilin kendi nüfus, gelişmişlik ve sosyo-ekonomik yapısını doğrultusunda sağlık
verileri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu durumda illerin sağlık verilerine göre
sınıflandırılması sağlık alanında birbirlerine benzer özellikler sergileyen illeri tespit
edebilmek açısından önemli olmaktadır.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde ülkelerin ve illerin farklı sağlık göstergeleri alınarak
sınıflandırıldığı birkaç çalışma mevcuttur. İller ile ilgili yapılan bu çalışmalar referans
alınarak bu sayede illerin sağlık alanında yıllar içinde sergiledikleri gelişimler ve değişimler
kıyaslanarak değerlendirilebilecektir. Bazı sağlık göstergelerine göre illerin sınıflandırıldığı
çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Çelik (2013), 2010 yılına ait 10 adet sağlık değişkenini ele alarak benzer yapı sergileyen illeri
belirlemek amacıyla kümeleme analizi uygulamıştır. Yapılan analiz neticesinde ilgili
değişkenler yardımıyla 81 il, sağlık yapılarına göre kümelere ayrılmıştır. Analiz sonucunda,
sağlık verilerine göre iyi ve kötü durumdaki iller de belirlenmiştir.
Tekin (2015), 2013 yılına ait 16 farklı temel sağlık göstergesi ile Türkiye’deki 81 ili
kümeleme analizi yardımı ile gruplandırmıştır. İlgili çalışmanın sonucunda genel olarak doğu
ve batı illeri arasında sağlık alanında gelişmişlik düzeyleri açısından fark tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda çalışmada bazı sağlık göstergeleri ele alınarak Türkiye’deki illerin
benzerliklerine göre sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede sağlık göstergelerine göre
iller arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilebilecek aynı zamanda illerin sağlık
alanlarındaki gelişmişlik düzeyleri de belirlenebilecektir. Diğer bir ifadeyle ele alınan
göstergeler çerçevesinde sağlık alanında iyi ve kötü durumdaki iller tespit edilebilecektir.
Çalışma dört kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünü takiben ikinci bölümde,
çalışmada kullanılan veri setine ve analizde kullanılacak yönteme yer verilmiştir. Üçüncü
bölümde, analiz sonucunda elde edilen bulgular açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise
analiz sonucunda elde edilen bulguların genel bir değerlendirilmesi yapılmış, sonuçlar
incelenmiş ve literatürle karşılaştırılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada Kullanılan Veri Seti
Çalışmanın veri setini 2019 yılına ait temel sağlık göstergeleri oluşturmaktadır. Veriler
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veri tabanından (https://data.tuik.gov.tr/) elde
edilmiştir. Sağlık değişkenleri olarak toplam hekim sayısı, hemşire sayısı, diğer sağlık
personeli sayısı, hastane yatak sayısı ve hastane sayısı ele alınmış, daha sonra bu
değişkenlerin her biri illerin 2019 yılına ait nüfus sayılarına bölünerek bir hekim başına düşen
kişi sayısı, bir hemşire başına düşen kişi sayısı, bir sağlık personeli başına düşen kişi sayısı,
bir yatak sayısına düşen kişi sayısı ve bir hastane başına düşen kişi sayısı değişkenleri elde
edilmiştir. Elde edilen bu değişkenler illerin kümelere ayrılmasında kullanılmıştır.
Çalışmanın Yöntemi
Türkiye’deki 81 ili sağlık göstergelerine göre sınıflandırmak amacıyla çok değişkenli
istatistiksel analiz yöntemlerinden kümeleme analizi kullanılmıştır. Kümeleme analizi,
öncelikli amacı nesneleri sahip oldukları özelliklere göre gruplamak olan çok değişkenli
istatistiksel teknikler grubudur. Aynı zamanda sınıflandırma analizi olarak da anılmaktadır.
Bu teknik psikoloji, biyoloji, sosyoloji, ekonomi, mühendislik ve işletme gibi farklı
disiplinlerde kullanılmaktadır. Kümeleme analizinin anılma şekilleri disiplinler arasında
farklılık gösterse de, yöntemlerin hepsinin ortak bir boyutu vardır: o da nesneler arasındaki
ilişkilere göre onları sınıflandırmaktır (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014, s. 418). En çok
kullanılan kümeleme yöntemleri hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme algoritmalarıdır.
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Her iki yaklaşımda da en önemli kriter küme içi benzerlik ile kümeler arasındaki farkların
maksimum olmasını sağlamaktır (Akt., Çelik, 2013).
Hiyerarşik kümeleme yöntemleri yığmacı ve bölücü olmak üzere iki kategori altında
toplanmaktadır. Bu algoritmada en çok kullanılan yöntemler varyans (Ward’s yöntemi),
bağlantı ve merkez yöntemidir. Hiyerarşik olmayan kümeleme algoritmasında kullanılan
yöntem ise k-ortalamalar kümeleme yöntemidir (Kalaycı, 2009, s. 358-360). Kümeleme
analizinde veri matrisinin belirlenmesinin ardından benzerlik ölçüsü belirlenir. Sonraki
aşamada ise uygun kümeleme yöntemi seçilerek kümelerin oluşturulması safhasına
geçilmektedir (Güriş ve Astar, 2015, s. 437).
BULGULAR
Analizde illeri sınıflandırmak amacıyla hiyerarşik olmayan kümeleme analizi (k-ortalamalar
kümeleme analizi) kullanılacaktır. Ancak bu yöntemde küme sayısının önceden bilinmesi
gerekmektedir. Bu nedenle hiyerarşik olmayan kümeleme analizinden önce yığmacı
hiyerarşik kümeleme analizi yöntemlerinden Ward’s (varyans) yöntemi uygulanmış ve
uzaklık ölçüsü olarak Kareli Öklid Uzaklığı kullanılmıştır. Analizler için IBM SPSS Statistics
22 paket programından yararlanılmıştır.
Yığmacı hiyerarşik kümeleme yönteminden elde edilen sonuçlar Şekil 1’de yer alan ağaç
grafiğinde (dendrogram) verilmiştir.
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Şekil 1. Ağaç Grafiği (Dendrogram)

Şekil 1’de dikey eksende iller, yatay eksende ise kümeler arasındaki uzaklıklar yer almaktadır.
Ağaç grafiği incelendiğinde illerin ele alınan sağlık göstergelerine göre 3 kümeye ayrılmasına
karar verilmiştir. Sonraki aşamada, önceden belirlenen küme sayısı göz önünde
bulundurularak hiyerarşik olmayan kümeleme analizi uygulanmış ve küme üyelikleri
belirlenmiştir.
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K-ortalamalar kümeleme analizi sonucunda illerin yer aldığı kümeler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Küme Üyelikleri
Kümeler

İller

Küme 1
Küme 2

Şanlıurfa, Van, Bayburt, Şırnak
Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın,
Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep,
Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir,
Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş,
Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Batman, Bartın,
Iğdır, Kilis, Osmaniye, Düzce
Afyon, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale,
Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun,
Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya,
Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat,
Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale,
Ardahan, Yalova, Karabük

Küme 3

Kümedeki
İl Sayısı
4
38

39

Temel sağlık göstergelerinin son küme merkezleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu tablo,
değişkenler bazındaki küme ortalamalarını ifade etmektedir.
Tablo 2. Değişkenler Bazında Küme Ortalamaları
Küme
1
2
Bir Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı
789,88
630,01
Bir Hemşire Başına Düşen Kişi Sayısı
578,57
455,64
Bir Sağlık Personeli Başına Düşen Kişi
615,21
471,76
Sayısı
Bir Yatak Sayısına Düşen Kişi Sayısı
540,24
404,22
Bir Hastane Başına Düşen Kişi Sayısı
87709,20
58107,35

3
621,08
409,02
371,24
372,64
33828,90

Yukarıdaki tabloda yer alan sonuçlar incelendiğinde 1. kümede, bir hekim başına düşen kişi
sayısının, bir hemşire başına düşen kişi sayısının, bir sağlık personeli başına düşen kişi
sayısının, bir yatak sayısına düşen kişi sayısının ve bir hastane başına düşen kişi sayısının
diğer kümelere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu değişkenlerin tamamı göz önünde
bulundurulduğunda her bir değişken için 1. kümeyi sırasıyla 2. ve 3. kümeler takip
etmektedir. Bu sonuçlara göre sağlık göstergeleri açısından en iyi sonuçların 3. kümede yer
alan illere ait olduğu ve en kötü sonuçların ise 1. kümede yer alan illere ait olduğu
görülmektedir.
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Tablo 3’te elde edilen kümelerin merkezleri arasındaki uzaklıklarla alakalı sonuçlar yer
almaktadır.

Küme
1
2
3

Tablo 3. Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklıklar
1
2
3
29603,196
53881,643
29603,196
24278,726
53881,643
24278,726

Tablo 3 incelendiğinde en kısa mesafenin 2. ve 3. küme merkezleri arasında olduğu
görülmektedir. Bu durumda, bu iki kümenin temel sağlık göstergelerine göre birbirine en çok
benzeyen kümeler olduğu ifade edilebilmektedir. 1. ve 3. kümelerin merkezleri arasındaki
uzaklık ise en fazladır. Bu durumda bu iki kümenin ele alınan göstergeler çerçevesinde
birbirine en az benzeyen kümeler olduğu düşünülmektedir.
Küme yapılarının elde edilmesinde etkili olan sağlık göstergelerini tespit etmek amacıyla
yapılan varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. ANOVA Sonuçları
Göstergeler
Bir Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı
Bir Hemşire Başına Düşen Kişi Sayısı
Bir Sağlık Personeli Başına Düşen Kişi Sayısı
Bir Yatak Sayısına Düşen Kişi Sayısı
Bir Hastane Başına Düşen Kişi Sayısı

F
2,599
8,114
21,490
3,173
118,816

p-değeri
,081
,001
,000
,047
,000

Tablo 4 incelendiğinde bir hekim başına düşen kişi sayısı (p<0,10), bir hemşire başına düşen
kişi sayısı (p<0,05), bir sağlık personeli başına düşen kişi sayısı (p<0,05), bir yatak sayısına
düşen kişi sayısı (p<0,05) ve bir hastane başına düşen kişi sayısı (p<0,05) değişkenlerinin
tamamının istatistiksel olarak anlamlı olduğu, dolayısıyla küme yapılarının belirlenmesinde
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada Türkiye’deki 81 il seçilen temel sağlık göstergelerine göre kümelere ayrılmıştır.
Temel sağlık göstergeleri olarak 2019 yılına ait bir hekim başına düşen kişi sayısı, bir hemşire
başına düşen kişi sayısı, bir sağlık personeli başına düşen kişi sayısı, bir yatak sayısına düşen
kişi sayısı ve bir hastane başına düşen kişi sayısı tercih edilmiştir.
Analizde hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme analizinden faydalanılmış ve ilk olarak
yapılan hiyerarşik kümeleme analizi sonucunda illerin üç kümeye ayrılmasına karar
verilmiştir. Daha sonra belirlenen küme sayısı kullanılarak illerin küme üyelikleri hiyerarşik
olmayan kümeleme yöntemi olan k-ortalamalar kümeleme analizi ile belirlenmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre birinci kümede 4 il yer almakta olup bunlar, Şanlıurfa, Van, Bayburt ve
Şırnak’tır. İkinci kümede 38 il tespit edilmiş olup bu iller, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya,
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari,
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Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş,
Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır,
Kilis, Osmaniye, Düzce’dir. Üçüncü kümede ise 39 il yer almaktadır. Bu iller, Afyon, Artvin,
Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Malatya,
Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray,
Karaman, Kırıkkale, Ardahan, Yalova ve Karabük şeklindedir.
Ayrıca analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre ele alınan değişkenler çerçevesinde sağlık
alanında en geride kalmış illerin birinci kümede yer alan iller olduğuna karar verilmiştir.
Sağlık alanında gelişmişlik düzeyi en yüksek olan iller, üçüncü kümede yer alan illerdir.
Sağlık alanında orta düzeyde gelişmişlik sergileyen iller ise ikinci kümede yer almaktadır.
Bu sonuçlara ek olarak ikinci ve üçüncü kümelerde yer alan illerin sağlık alanında birbirine
oldukça benzediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak birinci ve üçüncü kümede yer alan illerin ele
alınan göstergeler çerçevesinde birbirinden çok farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çelik’in (2013), 2010 sağlık göstergelerini kullanarak yapmış olduğu çalışmada 10 küme ile
değerlendirme yaptığında, en kötü durumdaki illerin Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Kilis, Ağrı,
Kars, Muş ve Van olduğunu belirlemiştir. Ayrıca ilgili çalışmada 15 küme ile sınıflandırma
yapıldığında en kötü durumdaki iller Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Kilis, Ağrı, Mardin, Muş ve
Van olarak tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, literatürdeki bu çalışma ile
kıyaslandığında aradan geçen yıllara rağmen Şanlıurfa, Van ve Şırnak’ın sağlık alanında
herhangi bir gelişme gösteremediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu illerin yanına Bayburt da
eklenmiştir. Dolayısı ile bu illerdeki sağlık hizmetlerinin hala yeterli düzeye ulaşmadığı
düşünülmektedir. Ancak Hakkari, Kilis, Ağrı, Mardin, Muş ve Kars’ta yürütülen sağlık
hizmetleri doğrultusunda sağlık alanında nispeten olumlu gelişmelerin söz konusu olduğu
ifade edilebilmektedir.
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ÖZET
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan’da ortaya çıkan
Covid-19 adlı virüs salgını ülkemizde ilk kez 2020 yılının Mart ayında görülmüş ve kişiden
kişiye bulaşabildiği için çok hızlı bir şekilde yayılmıştır. Salgının hızla yayılmasından ötürü
diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli önlemler alınmıştır. Seyahat kısıtlamaları,
sokağa çıkma yasakları, maske kullanımı ve daha birçok çeşitli tedbirler neticesinde çoğu
endüstri etkilendiği gibi seyahat endüstrisi de salgından büyük ölçüde etkilemiştir. Bu
çalışmada, Covid-19 salgınının, seyahat endüstrisinin bir kolu olan yurtdışı uçuşlarına olan
etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkemizde gerçekleşen yurt dışı yolcu
uçuşları incelenmiştir. Bu bağlamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) veri
tabanından alınan Türkiye’de gerçekleştirilen yurt dışı uçuşlarına ait yolcu sayıları
kullanılmıştır. Covid-19 öncesini temsilen Şubat 2019 - Şubat 2020 dönemi ile Covid-19
sonrasını temsilen Nisan 2020 - Nisan 2021 dönemi aylık verileri ele alınmıştır. Covid-19
salgını öncesi ve sonrası yurt dışı uçuşlarındaki yolcu sayılarında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla hem bağımlı örneklem t testi hem de
Wilcoxon işaretli sıra testi uygulanmıştır. Bu testlerin uygulanabilmesi için veri setinin
normal dağılım sergilemesi gerekliliğinden ötürü bahsedilen testleri uygulamadan önce
Shapiro-Wilk normallik testi yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre yurt dışı uçuş
gerçekleştiren yolcu sayıları için hem Covid-19 öncesi hem de Covid-19 sonrası döneme ait
verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Normallik testinin ardından uygulanan
bağımlı örneklem t testi ve Wilcoxon işaretli sıra testi ile Covid-19 sonrası dönemde
ülkemizde yurt dışı uçuş gerçekleştiren yolcu sayılarının azaldığı ve dönemler arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Bağımlı Örneklem t Testi, Wilcoxon İşaretli Sıra Testi, Yolcu
Sayıları

THE IMPACT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON THE TRAVEL INDUSTRY: AN
ASSESSMENT FOR TURKEY
ABSTRACT
The virus outbreak called Covid-19, which emerged in Wuhan, the capital of the Hubei region
of China in December 2019, was first seen in our country in March 2020 and it spread very
quickly because it can be transmitted from one person to another. Due to the rapid spread of
the outbreak, various precautions have been taken in our country, as in other countries. As a
result of travel restrictions, curfews, use of masks and many other precautions, the travel
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industry has also been greatly affected by the outbreak, as most industries have been affected.
In this study, it is aimed to evaluate the impact of the Covid-19 outbreak on international
flights, a branch of the travel industry. For this purpose, international passenger flights in our
country have been examined. In this context, the number of passengers flying abroad in
Turkey taken from the State Airports Authority (SAA) database are used. Monthly data for
the period February 2019 - February 2020, representing the pre-Covid-19 period, and April
2020 - April 2021, representing the post-Covid-19 period, are considered. Both the dependent
sample t test and the Wilcoxon signed rank test are applied to determine whether there is a
statistically significant difference in the number of passengers flying abroad pre and post the
Covid-19 outbreak. In order for these tests to be applied, the Shapiro-Wilk normality test is
performed before applying the aforementioned tests due to the necessity of the data set to
display a normal distribution. According to the results obtained, it is determined that the data
for both the pre-Covid-19 and the post-Covid-19 periods for the number of passengers flying
abroad showed a normal distribution. With the dependent sample t test and the Wilcoxon
signed rank test applied after the normality test, it is determined that the number of passengers
flying abroad in our country decreased in post-Covid-19 period and the difference between
the periods is statistically significant.
Keywords: Covid-19, Dependent Sample t Test, Wilcoxon Signed Rank Test, Number of
Passengers
GİRİŞ
Koronavirüs hastalığı yani Covid-19 bulaşıcı bir hastalık olup ilk vaka ile 2019 yılının Aralık
ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletinin Vuhan kentinde karşılaşılmıştır. Hızla
yayılmaya başlayan virüs 2020 yılının Mart ayında ilk kez ülkemizde de görülmüş ve dünya
genelinde etkili bir salgın haline dönmüştür. Tüm ülkelerde çeşitli tedbirler alınarak salgınla
mücadele başlatılmıştır. Bu önleyici tedbirler; toplu veya kapalı alanlarda maske kullanımı,
sosyal mesafe, ellerin sıklıkla yıkanması gibi hem bireysel hem de düğünlerin ertelenmesi,
restoranların kapatılması, uçuşların durdurulması gibi toplumsal boyutta uygulanmıştır.
Toplumsal boyutta uygulanan yasaklar birçok sektörü etkilemiştir. Bu sektörlerden birisi olan
seyahat endüstrisi de uçuşların iptal edilmesi veya ertelenmesi sebepleri ile derinden
etkilenmiştir. Bu bağlamda çalışmada, Covid-19 salgınının seyahat endüstrisinin bir kolu olan
yurtdışı uçuşlarına olan etkisinin değerlendirilmiştir.
Covid-19 salgının hızla yayılması 2020 yılından itibaren salgınla ilgili yapılan akademik
çalışmaları beraberinde getirmiştir. Literatürde Covid-19 salgınından etkilenen seyahat
endüstri ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmalardan bazıları aşağıda
özetlenmiştir.
Büyük ve Can (2020), Covid-19 salgınının pandemiye dönüşmesinin bütün dünyada sosyal
mesafe, karantinalar ve seyahat kısıtlamaları gibi birçok tedbirin alınmasının zorunlu hale
geldiğini ifade etmişlerdir. Covid-19 pandemisinin birçok sektörü etkilediğini ve en çok
etkilenen sektörlerin başında turizm sektörünün yer aldığını ifade eden çalışmada, turizmden
hareketle pandeminin seyahat ve konaklama endüstrisine olan ekonomik etkileri tespit
edilmeye çalışılmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Macit ve Macit (2020) çalışmalarında, Covid-19 pandemisine yönelik Türk sivil havacılık
sektöründe alınan tedbirleri araştırmışlardır. Bu bağlamda, Covid-19 pandemisinin küresel
havacılıktaki yönetimi, uluslararası sağlık ve havacılık kuruluşlarının yayınladıkları tedbir
önerileri incelenerek, Türk sivil havacılık sektöründe sürecin yönetimi değerlendirilmiştir.
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Durma noktasına gelen havacılık sektöründeki işletmelerin salgın sürecinden nasıl
etkilendikleri ile ilgili çıkarım yapılmıştır.
Mevcut çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmının ardından gelen ikinci bölümde
çalışmanın veri seti ve çalışmada uygulanan analiz yöntemlerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın
üçüncü bölümü bulgular kısmı olup bu bölümde analizler neticesinde elde edilen bulgular
sunulmuştur. Son bölüm olan sonuç ve tartışma bölümünde ise çalışmanın sonuçları
incelenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur.
MATERYAL VE YÖNTEM
Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 2020 yılının Mart ayında görüldüğü için çalışmada bu aya ait
veriler kullanılmamış Covid-19 öncesi için temsilen Şubat 2019 - Şubat 2020 dönemine ait
aylık veriler ile Covid-19 sonrası için Nisan 2020 - Nisan 2021 dönemine ait aylık veriler
kullanılmıştır. 13’er aylık iki dönem için ülkemizde yurt dışı uçuş gerçekleştiren toplam yolcu
sayıları ele alınmıştır. Yurt dışı uçuş gerçekleştiren yolcu sayılarına ait veriler Devlet Hava
Meydanları
İşletmesi
(DHMİ)
veri
tabanından
(https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx) derlenmiştir.
Çalışmada Covid-19 salgını öncesi ve sonrası yurt dışı uçuşlarındaki yolcu sayılarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla hem parametrik
yöntemlerden bağımlı örneklem t testi hem de parametrik olmayan yöntemlerden Wilcoxon
işaretli sıra testi uygulanmıştır. Bu testlerin uygulanabilmesi için veri setinin normal dağılım
sergilemesi gerekliliğinden ötürü bahsedilen testleri uygulamadan önce Shapiro-Wilk
normallik testi yapılmıştır.
Shapiro-Wilk normallik testi uygulandığında veri setinin normal dağılımdan geldiği sonucuna
varılmıştır. Veri seti normal dağılımdan geldiği için bahsedilen iki analiz yöntemi
uygulanabilmiştir. Uygulanan yöntemlerin birbirleri ile tutarlı olduğu da gösterilmiştir.
Bağımlı örneklem t testi ele alınan iki örneklem grubunun ortalamaları arasında istatistiksel
olarak fark olup olmadığını incelemek için kullanılmaktadır ve bu testin kullanılabilmesi için
veri setinin normal dağıldığı varsayımı sağlanmalıdır (Kalaycı, 2009, s. 74). Ancak
parametrik olmayan testler hem normal dağılımın sağlandığı durumda hem de sağlanmadığı
durumda kullanılabilmektedir. Parametrik olmayan testlerden biri olan Wilcoxon işaretli sıra
testi ise ortalamaları değil medyanları kıyaslamak için kullanılır (Ünver, Gamgam ve
Altunkaymak, 2011, s. 371).
BULGULAR
Çalışmada kullanılan yöntemler için SPSS 22 paket programından yararlanılmış ve bu
bölümde elde edilen bulgular sunulmuştur.
İlk olarak Covid-19 öncesi ve sonrası dönemlere ilişkin veri setinin normal dağılımdan gelip
gelmediğini belirleyebilmek amacıyla Shapiro-Wilk testine başvurulmuş ve sonuçlar Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Shapiro-Wilk Normallik Testi Sonuçları
Normallik Testi
Kolmogorov − Smirnov 𝑎
İst.

p değeri

sd

Shapiro-Wilk
İst.

p değeri

sd

Covid-19 Öncesi

0,220

13

0,086

0,885

13

0,083

Covid-19 Sonrası

0,145

13

0,200

0,934

13

0,382
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Shapiro-Wilk normallik testi sonuçlarına göre hem Covid-19 öncesini hem de Covid-19
sonrasını temsil eden dönemlere ait anlamlılık düzeyleri 0,05’ten büyük olduğundan yurt dışı
uçuş gerçekleştiren yolcu sayıları veri setinin normal dağılımdan geldiği sonucuna varılmıştır.
Veri seti normal dağılım gösterdiği için hem parametrik hem de parametrik olmayan
yöntemler kullanılabildiğinden ilk olarak bağımlı örneklem t-testi, ardından Wilcoxon işaretli
sıra testi uygulanmış ve sonuçlar sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 2. Bağımlı Örneklem t Testi Sonuçları
Bağımlı Örneklem t-Testi
95% Güven Aralığı

Standart
Sapma

Ortalama

Std. Hata
Ort.

Alt Sınır

Üst
Sınır

t

Covid19
Öncesi 6788162,00 2491057,98 690895,17 5282830,72 8293493,27 9,82
0
4
6
6
4
5
–
Sonras
ı

sd p değ.

1 0,00
2
0

Tablo 2 incelendiğinde bağımlı örneklem t testi sonuçlarına göre, Covid-19 öncesi ve sonrası
dönemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Tablo 3. Wilcoxon İşaretli Sıra Testi Sonuçları
Test
Wilcoxon

Z
-3,180

p değeri
0,001

Wilcoxon işaretli sıra testi sonuçlarını veren Tablo 3 incelendiğinde de, Covid-19 öncesi ve
sonrası dönemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir
(p<0,05).
SONUÇ VE TARTIŞMA
2019 yılının son ayında Çin’de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı saran Covid-19 salgını
ülkemizde ise Çin’de ilk kez görülmesinden üç ay sonra 2020 yılının Mart ayında görülmüş
ve önlemler alınmaya çalışılsa da hızlıca yayılmıştır. Salgının insandan insana hızla
bulaşmasından ötürü tüm ülkelerin Sağlık Bakanlıkları daha kapsamlı tedbirlerin alınması
gerektiğini belirtmiş ve bu doğrultuda çeşitli önlemler alınmıştır. Seyahat kısıtlamaları,
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sokağa çıkma yasakları, kapalı ve toplu alanlarda maske kullanımı gibi tedbirler ile birlikte
birçok sektörün faaliyetleri de durdurulmuştur.
Bu endüstrilerden biri olan seyahat endüstrisi de ne yazık ki salgından büyük ölçüde
etkilenmiştir. Bu bağlamda çalışmada, Covid-19 salgınının yurtdışı uçuşlarına olan etkisinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkemizde gerçekleşen yurt dışı yolcu uçuşları
incelenmiş, yolcu sayılarına ait veriler DHMİ veri tabanından alınmıştır. Covid-19 öncesini
temsilen Şubat 2019 - Şubat 2020 dönemi ile Covid-19 sonrasını temsilen Nisan 2020 - Nisan
2021 dönemi aylık verileri ele alınmıştır. Covid-19 salgını öncesi ve sonrası yurt dışı
uçuşlarındaki yolcu sayılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit
etmek amacıyla hem bağımlı örneklem t testi hem de Wilcoxon işaretli sıra testi
uygulanmıştır. Bu testlerin uygulanabilmesi için veri setinin normal dağılım sergilemesi
gerekliliğinden ötürü bahsedilen testleri uygulamadan önce Shapiro-Wilk normallik testi
yapılmıştır.
Shapiro Wilk testi sonucuna göre veri setinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Covid19 sonrası dönemdeki yolcu sayılarında düşüş olduğu gözlemlenmiş bu farkın istatistiksel
olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla normallik testinin ardından uygulanan
bağımlı örneklem t testi ve Wilcoxon işaretli sıra testi ile ele alınan dönemler arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Alınan tedbirler neticesinde ülkemiz vaka sayılarında düşüşler gözlenmiş ve bu düşüşte aşı
uygulamasının pozitif etkisi olduğu düşünülmüştür. Bu doğrultuda yaz aylarının da gelmesi
ile turizm sektörünün hareketleneceği, turizm sektöründen ötürü de seyahat endüstrisinin
canlanacağı düşünülmektedir. Böylece bundan sonraki dönem için yurt dışı uçuş
gerçekleştiren yolcu sayılarında artış yaşanabileceği ancak bu artışın Covid-19 öncesi
dönemdeki rantı yakalayamayacağı öngörülmektedir.
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ÖZET
Geçmişten günümüze kadar gelen, yapıldığı dönemin tarihini, mimari bilgilerini içeren,
ekonomik, kültürel, teknolojik gibi özelliklerini yansıtarak yapılan yapılara tarihi yapılar denir.
Tarihi yapıların taşıyıcı sistemleri kubbeler, kemerler, tonozlar, duvarlar ve sütunlardır. Tarih
boyunca birçok medeniyete (Osmanlılar, Selçuklular, Bizanslılar gibi) ev sahipliği yapmış
Anadolu’da çok sayıda kemerli yapılar bulunmaktadır. Özellikle büyük açıklıkları geçmek
amacıyla inşa edilmiş kemerli yapılar geometrik olarak dairesel, sepet kulpu, sivri ve düz
olarak dört farklı şekilde inşa edilmiştir. Geometrik şekillerinden ve yapıldıkları
malzemelerden (taş, tuğla) dolayı, kemerli yapılar basınca çalışmaktadır. Bu yapıların çekme
dayanımları oldukça düşüktür. Bu sebeple çeşitli doğal afetler, savaşlar, zemin koşulları, gibi
nedenlerden dolayı kemer gibi yapı formları hasar görmektedir. Bu yapıların gelecek nesillere
aktarılabilmesi için kemerli yapıların deprem, rüzgâr, sel gibi hareketli yüklere ve sabit
yüklere karşı güçlendirilmesi gerekmektedir. Tarihi yapıların taşıyıcı sistemi olan kemerlerin,
deprem yükleri veya düşey yükler karşısında sayısal olarak analizi gerçekleştirilmektedir. Bu
analiz sonuçları ile hasarlı kemerlerin yapısal problemleri tespit edilerek, taşıma kapasiteleri
belirlenmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapı üzerine uygulanacak onarım ve
güçlendirme yöntemleri tayin edilmektedir.
Bu çalışmada kemerli yapıların onarım ve güçlendirme çalışmaları gibi restorasyon
uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmalara değinilmiştir. Hasar görmüş kemerli yapıların
onarım ve güçlendirilmesi için uygulanan metot ve yöntemler incelenmiştir. Hasar görmüş
tarihi kemer formundaki yapıların orijinalliğini bozmadan kendine özgün malzemeler ile
onarım ve güçlendirilme çalışmalarının yapıldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kemerli Yapılar, Onarım ve Güçlendirme, Restorasyon Uygulamaları.

INVESTIGATION OF ARCH STRUCTURES IN REPAIR AND STRENGTHENING
WORKS
ABSTRACT
Structures built from the past to the present, including the history of the period in which they
were built, architectural information, and reflecting their economic, cultural and technological
features are called historical structures. The bearing systems of historical structures are domes,
arches, vaults, walls and columns. There are many arched structures in Anatolia, which has
hosted many civilizations (such as Ottomans, Seljuks, Byzantines) throughout history. Arched
structures, which were built especially to pass large openings, are geometrically made in four
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different ways, as circular, basket handle, pointed and straight. Due to their geometric shapes
and the materials (stone, brick) from which they are made, arched structures work under
pressure. These structures have very low tensile strength. For this reason, structural forms
such as arches are damaged due to various natural disasters, wars, ground conditions, etc. In
order for these structures to be passed on to future generations, arched structures must be
strengthened against live loads such as earthquakes, wind, floods and fixed loads. The arches,
which are the bearing systems of historical structures, are analyzed numerically against
earthquake loads or vertical loads. With the results of this analysis, structural problems of
damaged arches are determined and their bearing capacities are determined. Repair and
strengthening methods to be applied on the structure are determined in line with the results
obtained.
In this study, studies related to restoration applications such as repair and strengthening of
arched structures are mentioned. The methods and techniques applied for the repair and
strengthening of damaged arched structures were examined. It has been determined that the
structures in the form of damaged historical arches have been repaired and strengthened with
unique materials without disturbing the original.
Keywords: Arched Structures, Repair and Strengthening, Restoration Applications.
1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar büyük açıklıkları geçmek amacıyla kemerli yapılar yapılmıştır.
En önemli kültürel mirasımız olan kemerli yapıların ilk örnekleri Mezopotamya’da Sümerlere
ait yer altı mezarlıklarında rastlanılmıştır. Kemerli yapılar taş, tuğla gibi malzemelerden
yapıldıkları için genelde basınca çalışmaktadır. Kemerler üzerine gelen düşey yükler, üzengi
yatağından geçerek kemer mesnetlerine kadar iletilmektedir. Bu yapılar genellikle düşey
yüklere maruz kalsalarda, bazen yatay yükler etkisi altında da kalmaktadır. Tarihi yapılar
arasında yer alan kemerler yatay yüke maruz kaldıkları zaman, mesnet açıklıklarından
açılmaktadır. Bu açılmaları önlemek amacıyla kemerlerin üzengi taşının hemen üzerinde,
ahşap veya demirden yapılmış gergi çubukları bulunmaktadır. Kemerli yapılardaki gergi
çubukları kemerlere gelebilecek çekme kuvvetlerini karşılamaktadır. Kemerin kısımları Şekil
1’de verilmiştir. Bunların önemli olanlarını açıklamak gerekirse kemer ayağı, kemerin
ağırlığını ilettiği sütun veya ayaklardan herbirine denir. Kemer açıklığı, kemerin oturduğu
kemer ayakları arasında kalan mesafedir. Kemer sırtı, kemer eğrisinin dış yüzeyidir. Kilit taşı,
kemerin en üst noktasına konulan taştır. Üzengi taşı, kemerin kemer ayağına oturduğu yerde
bulunan başlama taşına denir. Kemer taşları, kilit taşı ile üzengi taşı arasında bulunan kemeri
oluşturan taşlardır.
Tarihi yapıları gelecek nesillere aktarabilmek için bu yapı türlerinin korunması ve
davranışlarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada tarihi kemerlerin onarım ve
güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalara değinilmiş, yapılan restorasyon uygulamaları ve
yöntemleri incelenmiştir.
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Şekil 1. Kemerin Kısımları (Tuğrulelçi, 2014).
2. ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
Fırat ve Eren (2015) çalışmada hasar verilmiş kemerlere uygulanan, farklı FRP ile
güçlendirme teknikleri deneysel olarak incelenmiştir (Şekil 2). Altı adet kemer numunesi,
farklı boyutlardaki FRP şeritleri, ankraj uygulamaları ve derz dolgu tekniği ile güçlendirilip
deneysel ve sayısal olarak modellenip analiz edilmiştir (Şekil 3). Deneysel ve sayısal olarak
elde edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanmıştır. Sonuçlara göre, güçlendirilmemiş referans
numunesine oranla, güçlendirilmiş kemer numunesi kapasitesinin en az %58 arttığını ve aynı
zamanda kemer derzlerinin yalnızca epoksi reçinesi ile güçlendirilmesinin hasar görmüş tuğla
kemer kapasitesini artırmada etkili bir alternatif olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca FRP şerit
kalınlığının iki katı olması yük taşıma kapasitesini yaklaşık %50 oranında arttırdığı
görülmüştür.

Şekil 2. Deney Düzeneği.
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Şekil 3. Değişik Tipteki Epoksi ve FRP Güçlendirme Uygulamaları.
Castori vd., 2016 çalışmasında kompozit malzemeler kullanılarak tamir edilen ince duvar
kemerlerinin davranışını incelemiştir. Bu teknik, hidrolik harç kaplamalarıyla iki ve üç sıra
şeklinde örülen ince tonozlarda oluşmaktadır (Şekil 4). Tonozlu yapıya ekstra çekme
dayanımı sağlamak için, tonozların dış yüzeyinin yanı sıra harç kaplamasına tuğla katmanları
arasına kompozit ızgaralar yerleştirilmiştir (Şekil 5). Kilit taşına uygulanan monotonik dikey
sıkıştırma yükü altında on yedi kemer örneği test edildi (Şekil 6). Çalışmada; hidrolik
harçların özellikleri, kemer kalınlıkları ve güçlendirme tipleri araştırılmıştır. Kompozit
kumaşların (GFRP) tonozun kavisli yapısına ekstra çekme mukavemeti sağlayarak tonozun
yük taşıma kapasitesini attırmıştır. Ayrıca kemerin dış yüzeyine uygulanan kompozit kumaş
tonozlu yapının kapasitesini sınırlayarak erken çökmeye neden olacak çatlakları önleyerek
kemer dengesizliği sorununu azaltmış ve ertelemiştir. Deney sonuçlarına göre üç sıra örülerek
aralarına kompozit malzeme konularak güçlendirilen tonozlar iki sıra örülerek kompozit
malzeme ile güçlendirilen numunelere göre daha fazla yük taşıdığı görülmüştür.

(a)

(b)

Şekil 4. a) GFRP Izgarasının Uygulanması; b) İkinci Kat Kiremit Uygulaması.
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(a)

(b)

Şekil 5. a) GFRP Izgara Sadece Harç Yatağı Derzlerine Yerleştirilir; b) GFRP Izgara Hem
Harç Yatağı Derzlerine Hem de Kemerin Dış Yüzeyine Yerleştirilir.

Şekil 6. Deney Düzeneği.
Çakır vd., (2016) çalışmasında kompozit malzemeler (GRP) ile güçlendirilen yığma kemerler
deneysel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir (Şekil 7). Yığma kemerlerin dış cephelerinde ve
iç kısımlarında dört farklı güçlendirme yöntemi uygulanmıştır (Şekil 8). Güçlendirilmemiş ve
güçlendirilmiş kemerlerin mod şekilleri ve mod frekansları gibi dinamik karakteristikleri
deneysel modal analiz (EMA) ve sayısal analiz yoluyla belirlenmiştir. Analiz ve deney
sonuçlarının birbirine oldukça yakın olduğunu göstermişlerdir. Onarım ve güçlendirme için
kullanılan kompozit malzemelerin uygulamasının kolay, yenilikçi tasarımı ve yüksek
performans ile dinamik güçlendirme için kemerli yapılarda çok yönlülük çözümleri
sunmaktadır. Bunların yanı sıra yapısal ve sismik sorunlara hızlı çözümler sunmakta ve
kompozitlerin birçok mühendislik uygulamasında tercih açısından daha fazla kabul gören
malzemeler olduğu görülmektedir.

Şekil 7. Kemer Numuneleri.
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Şekil 8. Kompozit Malzemelerin Kemerin Yüzeyine Uygulanması.
Ural vd., (2016) Bu çalışmanın temel amacı, tarihi yığma kemerlerdeki bağlantı çubukları için
önerilen beş farklı onarım ve güçlendirme tekniği ile güçlendirilerek basınç yükü altında
kemerler test edilmiştir (Şekil 9). Kemerlerdeki onarım ve güçlendirme çalışmaları deneysel
ve sayısal olarak incelenerek sonuçlar birbiri ile kıyaslanmıştır (Şekil 10). Deneysel
çalışmalardan elde edilen verilere göre gergili kemerin yük taşıma kapasitesi, gergisiz kemere
göre en az %180 artmıştır. Gergilerin asıl amacı narin kolonların üzerinde yer alan kemer
yapılarının düşey yük altında meydana gelen çekme gerilmelerini karşılayabilmesine yardımcı
olmaktır. Model-1 gerçekten en fazla düşey yük taşıyan model olmuştur. Ayrıca restorasyon
çalışmalarında gergi uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler
sunulmuştur.

Şekil 9. Çalışmada Kullanılan Numunelerin Bağlantı Çubuğu Detayları.
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Şekil 10. Deney Numuneleri.
Cevahir (2019) yaptığı çalışmada tarihi köprülerde meydana gelen hasarları ve bu yapıların
onarım ve güçlendirme çalışmalarını ele almıştır. Tarihi Aizonai Köprüsü’nde bulunan
kemerli yapıların derzlerinde boşalmalar meydana gelip, bazı taşlar hasar görmüştür. Boşalan
derzlerin bulunduğu yerler temizlenerek yapının orijinal dokusunu bozmadan, yapı inşasında
kullanılan harç ile aynı özellikte harç hazırlanıp boşalan derz yerleri doldurulmuştur. Hasarlı
taşlarda yerinden sökülüp, çürütme yöntemi uygulanarak hasarlı yerler onarılmıştır.
Kütahya İli Simav İlçesi’nde bulunan Dokuzgöz köprüsünde yer alan kemerli yapılar büyük
hasara uğramıştır. Özellikle kemer taşlarında meydana gelen hasarlar sebebiyle kemer askıya
alınıp, taşlar numaralandırılarak üzengi taşına kadar sökülmüştür. Sağlam taşlar yeniden
kullanılıp, çürüyerek hasar görmüş taşlar değiştirilmiştir. Kemerlerin onarım işlemi başarılı
bir şekilde tamamlanmıştır. Şekil 11’de Tarihi Aizonai Köprüsü ve Dokuzgöz Köprüsü
kemerlerinde oluşan hasarlar ve onarımı gösterilmiştir.

(a)

Tarihi Aizonai Köprüsü’nde Bulunan Kemerlerin Derzlerinde Meydana Gelen Boşalmalar.
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b) Tarihi Dokuzgöz Köprüsü’ndeki Kemerlerde Meydana Gelen Hasarlar ve Onarılması.
Şekil 11. Tarihi Aizonai Köprüsü ve Dokuzgöz Köprüsü Kemerlerinde Oluşan Hasarlar Ve
Onarımı.
Misseri vd., (2019) çalışmalarında iki farklı güçlendirme malzemeleri olan kireç bazlı bazalt
elyaf tekstil ile çimento bazlı karbon elyaf tekstili kullanarak (Şekil 12b ) düşey yük altındaki
kemer modellerinin davranışlarını incelemiştir. Deneysel çalışmaları ile birlikte numerik
çalışmalarınıda yapmışlardır. Deneysel ve sayısal analiz sonuçları doğrultusunda, iki farklı
malzemeler kullanılarak yapılan modellerde güçlendirilmemiş kemer modelleri güçlendirilmiş
kemer modellerine göre daha az yük taşımıştır. İki farklı malzemeleri birbirleri ile
karşılaştırdıkları zaman çimento bazlı karbon elyaf kullanılarak yapılan deneysel ve numerik
çalışmada kemer modelinin, kireç bazlı bazalt elyaf ile yapılan kemer modeline göre daha
fazla yük taşıdığı tespit edilmiştir.

(b)

(a)

Şekil 12. a) Deney Numunesi b) Deneyde Kullanılan Güçlendirme Malzemeleri.
Beben vd., (2020) yaptıkları çalışmada 1886 yılında inşa edilmiş tarihi kemerli viyadüğün,
üzerinden geçen trenlerden dolayı hasar görmesi sebebiyle yapılması gereken restorasyon
uygulamaları belirlenmiştir. Viyadüğün kemer kısmında derzlerde ve tuğlalarda büyük
hasarların olduğu tespit edilmiştir. Tuğla ve derzlerin mekanik özellikleri laboratuar
ortamında deneysel olarak incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak kemerin
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sayısal hesaplamaları yapılıp sunulmuştur. Deneysel ve sayısal analiz sonucunda kemerli
viyadüğün kemer kısmının nasıl restore edileceği belirlenmiştir. Çürümüş tuğlaların çürütme
yoluyla tuğlalar numaralandırılarak yerlerinden sökülüp, tarihi kemerin yapıldığı malzeme ile
aynı özellikte tuğlalar kullanılarak yenilerinin yerlerine yerleştirilmesine ve derz boşluklarının
enjeksiyon yöntemi ile poliüretan reçine ile güçlendirilmesine karar verilmiştir. Kemer
viyadüğün restorasyon öncesi ve sonrası hali Şekil 13’de verilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 13. a) Kemer Viyadüğün Restore Edilmeden Önceki Hali b) Kemer Viyadüğün
Restorasyon Sonrası Hali.
Chitra ve Baba (2021) çalışmalarında GFRP ile güçlendirilmiş (Glassfiber reinforced concrete)
ve GFRP ile güçlendirilmemiş tuğladan örülmüş kemer numunelerinin davranışlarını deneysel
olarak inceleyip, sonlu elemanlar yöntemi kullanarak sayısal analizlerini yapıp
karşılaştırmışlardır. Kemer numunelerinin iç ve dış kısmı GFRP malzemeleri ile
güçlendirilmiştir. Güçlendirilmiş kemer numunelerinin yük taşıma kapasitesi
güçlendirilmemiş kemer numunelerine göre daha fazla, yapmış oldukları deplasman ise daha
az çıkmıştır. Bu çalışma GFRP malzemesinin yapının davranışını olumlu olarak etkilediği bu
yüzden restorasyon çalışmalarında kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Şekil 14’de GFRP
ile güçlendirilmemiş ve GFRP ile güçlendirilmiş kemer numuneleri gösterilmiştir.
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(a)

(b)
Şekil 14. a) GFRP ile Güçlendirilmemiş Kemer Numunesi b) GFRP ile Güçlendirilmiş
Kemer Numuneleri.
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Tarihi yapılarda düşey yükleri taşımada çok fazla sorun ortaya çıkmazken, deprem kuvveti
gibi yatay kuvvetler karşısında tarihi yapılar büyük hasarlara uğramaktadır. Tarihi yığma
kemerli yapılarda, deprem kuvveti sonucunda meydana gelen çekme gerilmelerini
karşılayabilecek çekme elemanları bulunmamaktadır. Bu yüzden olası bir depremde kemerli
yapılar ağır hasar görmektedir. Bu yapıların gelecek nesillere aktarılabilmesi için onarım ve
güçlendirme gibi restorasyon uygulamalarının çok iyi yapılması gerekmektedir.
Yapılan bu çalışmada hasar görmüş tarihi kemerli yapıların onarım ve güçlendirilmesi ile
ilgili yapılan bazı çalışmalar incelenmiştir.


Tarihi kemerlerde, düşey ve yatay yükler karşısında meydana gelen hasarların ve
açılmaların genellikle kemerlerin kilit taşı etrafında ve kemer ayaklarında meydana
geldiği görülmüştür.



Restorasyon uygulamalarında kemerlerde mesnet açıklıkları doğrultusunda oluşan
açılmaları engellemek ve deprem kapasitesini arttırmak amacıyla kemerin üzengi taşı
hizasında ahşaptan veya çelikten yapılmış gergi çubukları kullanılmaktadır. Bu gergi
çubukları sayesinde kemer üzerine gelen çekme gerilmeleri karşılanmaktadır.



Tarihi kemerli yapılarda taşlarda meydana gelen hasarların onarımında, taşlar
numaralandırılarak yerlerinden sökülüp, yapının orijinal dokusunu bozmadan
kullanılan malzeme ile aynı özellikte taşlar kullanılarak kemer örümü yeniden
tamamlanmaktadır. Kemerli yapıların derzlerinde oluşan açılmaları onarmak için tarihi
dokunun özellikleri korunarak, hasar görmüş derzler boşaltılıp aynı özellikteki derz ile
onarılması gerekmektedir.



Kemerlerde meydana gelen kılcal seviyedeki çatlaklar için, yapının maddesel
özellikleriyle uyumlu malzemeler ile enjeksiyon yöntemi uygulaması yapılması
gerekmektedir.
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Son zamanlarda restorasyon uygulamalarında kullanılan kompozit malzemelerin
kemerli yapıların mukavemetini büyük miktarda arttırdığı görülmektedir. Onarım ve
güçlendirme çalışmalarında bu malzemelerin kullanılması gerektiği yapılan çalışmalar
ile belirlenmiştir.



Hasarlı kemerli yapıların onarım ve güçlendirilmesi yapılmadan önce bu yapıların
numerik analizlerinin yapılması ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda uygulanması
gereken restorasyon uygulamalarının belirlenmesi gerekmektedir.



Bütün tarihi yapıların onarım ve güçlendirilmesinde olduğu gibi kemerli yapıların
onarım ve güçlendirilmelerinde de tarihi yapının orijinal dokusunun bozulmamasına
yapının aslına uygun malzeme kullanımına dikkat etmek gerekmektedir.



Tarihi yapılarda, kemerlerin onarım ve güçlendirilme uygulamalarında yapılan bu
çalışmanın, yapılacak diğer bilimsel çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KENTİÇİ RAYLI SİSTEM PROJELERİNİ
ÖNCELİKLENDİRME: İSTANBUL BOĞAZINI GEÇEN PROJELER İÇİN BİR
ÇALIŞMA
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ÖZET
İstanbul Boğazı’nı geçen yolculuk talebinin gelecekte sadece Marmaray ile karşılanamayacağı
İstanbul Ulaşım Ana Planında (İUAP) ortaya konulmuştur. Hem kentin ana raylı sistem
omurgasını güçlendirmek hem de otomobil kullanımını ve Marmaray hattının yolcu yükünü
azaltmak için İUAP’da Boğaz’dan geçen 6 metro projesi değerlendirilmiştir. Bu projelerden
ikisi yatırım planına alınmış ancak bugüne kadar somut bir adım atılmamıştır. Bu çalışmada,
belirtilen altı raylı sistem projesi uzman görüşlerinden faydalanılarak yeniden
değerlendirilmiştir. Alternatif raylı sistem projeleri değerlendirilirken çok kriterli karar verme
yöntemlerinden AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) kullanılmıştır. AHP, alternatifler için
belirlenen ana kriterler ve alt kriterlerin ikili karşılaştırılmasına dayanan, matematiksel
altyapısı güçlü bir yöntemdir. AHP alternatiflerin ağırlık puanlarını ortaya koyarak
kıyaslanmalarını sağlar. Boğaz geçişini sağlayan en uygun raylı sistem projesinin seçilmesi
için Ekonomiklik, Sistem Planlaması, Yolcu Hizmetleri ve Çevresel Etki ana kriterleri ve bu
kriterlerin alt kriterleri belirlenmiştir. Ulaştırma alanında uzman 12 akademisyen, 4 kamu ve 7
özel sektör çalışanına anket yapılarak ikili karşılaştırmalar elde edilmiş ve bir paket program
yardımıyla alternatiflerin öncelikleri belirlenmiştir. Elde edilen anket sonuçlarına göre ana
kriterlerin önem ağırlıkları şöyledir: Çevresel Etki (0,35), Sistem Planlaması (0,32), Yolcu
Hizmetleri (0,18) ve Ekonomiklik (0,15). İstanbul’da çevresel kaygıların gün geçtikçe artış
göstermesi ana kriterlerin sıralanmasına da yansımıştır. Alt kriterlerden Su Kaynaklarına
Uzaklık, Sit Alanları, Yolculuk Talebi, Entegrasyon, Seyahat Süresi, Erişilebilirlik ve İç
Verimlilik Oranı diğer alt kriterlere göre daha önemli bulunmuştur. Sonuç olarak Metrobüs ile
aynı güzergâh üzerinde projelendirilen Söğütlüçeşme-İncirli projesi 0,186 ağırlık puanı ile
sıralamada birinci sırayı almıştır. Diğer alternatif projeler, Ünalan-Mecidiyeköy,
Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme, Söğütlüçeşme-Gayrettepe, Bostancı-Kazlıçeşme ve KadıköyKazlıçeşme şeklinde sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Raylı sistem projeleri, İstanbul Boğaz geçişi, Analitik Hiyerarşi Süreci
(AHP), Çok kriterli karar verme, Uzman görüşleri
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PRIORITIZING URBAN RAILWAY SYSTEM PROJECTS WITH ANALYTIC
HIERARCHY PROCESS: A STUDY FOR PROJECTS CROSSING THE
BOSPHORUS STRAIT
ABSTRACT
It is determined in the Istanbul Transportation Master Plan (IUAP) that Marmaray cannot be
adequate to satisfy passenger demand in the future crossing the Bosphorus Strait. Six metro
projects crossing the Bosphorus Strait were evaluated both to support the main rail network
and to reduce private car usage and passenger load on the Marmaray line. Two of these
projects were selected to realize, but no action has been taken so far. These six rail system
projects were re-evaluated based on expert opinions. AHP (Analytic Hierarchy Process), one
of multiple criteria decision making methods, was used to evaluate the alternative rail system
projects. AHP is a mathematically strong method based on pairwise comparisons of main
criteria and sub criteria. AHP allows to compare the alternatives by determining their weights.
Four main criteria namely Economic, System Planning, Passenger Services, and
Environmental Impact as well as their sub criteria were selected to determine the most
appropriate rail system project crossing the Bosphorus Strait. Twelve academics, 4 public and
7 private sector participants working on the transportation field were surveyed to obtain
pairwise comparisons, then a package program was used to prioritize the alternatives. The
weights of main criteria obtained from the survey are as follows: Environmental Impact
(0.35), System Planning (0.32), Passenger Services (0.18), and Economic (0.15). The steady
increase of environmental concerns in Istanbul was reflected in the sequence of main criteria.
The sub criteria Distance to Water Resources, Protected Areas, Passenger Demand,
Integration, Travel Time, Accessibility, and Internal Rate of Return were found to be more
important than the other remaining sub criteria. Consequently, the Söğütlüçeşme-İncirli
project, which is on the same corridor of Metrobus, is taken the first place, having 0.186
points. The other alternative projects were prioritized sequentially as Ünalan-Mecidiyeköy,
Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme, Söğütlüçeşme-Gayrettepe, Bostancı-Kazlıçeşme ve KadıköyKazlıçeşme.
Keywords: Rail system projects, Istanbul Bosphorus Strait crossing, Analytic Hierarchy
Process (AHP), Multiple criteria decision making, Expert opinion.
1. GİRİŞ
Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da resmi, adrese dayalı kayıtlara göre nüfus
15.462.452 kişiye ulaşmıştır (TÜİK, 2020). Nüfus artışına paralel olarak kentin iki yakası
arasındaki seyahat talebi de gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut durumda iki yaka arasındaki
toplu taşıma ile seyahat talebi Marmaray, Metrobüs ve otobüs hatları ile karşılanmaktadır.
Fakat 2023 yılı hedef alınarak hazırlanan İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana
Planı (2011) gelecekte Marmaray hattının boğaz geçişindeki seyahat talebini tek başına
karşılamakta yeterli olmayacağını ortaya koymuştur. Bu nedenle boğazı geçen altı raylı sistem
projesi değerlendirmeye alınmış ve bunlardan ikisi raylı sistem gelişim planına dahil
edilmiştir. Raylı sistem gelişim planına dahil edilen Ünalan-Mecidiyeköy Hattı’nın 2016
yılının ortasında, Bostancı-Kazlıçeşme Hattı’nın ise iki etap halinde 2020 yılı sonunda hizmet
vermeye başlaması planlanmıştır. Ancak 2021 yılı itibariyle iki proje için de henüz somut bir
adım atılmamıştır. Bu çalışma ile önerilen altı raylı sistem projesinin uzman görüşlerine
dayanan AHP tekniği ile yeniden önceliklendirilmesi amaç edinilmiştir. Çalışma Literatür
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Özeti, Analitik Hiyerarşi Süreci, İstanbul Boğazını Geçen Raylı Sistem Projelerinin
Önceliklendirilmesi, Sonuç ve Öneriler şeklinde ilerlemektedir.
2. LİTERATÜR ÖZETİ
Ulaştırma özelinde Analitik Hiyerarşi Süreci genellikle güzergâh seçimi, güzergâh
değerlendirmesi, yatırım kararları, proje seçimi, istasyon yeri seçimi, toplu taşıma türü seçimi,
performans ölçümü, metro ağlarının analizi, ulaşım ana planı senaryo seçimi, ulaşım
planlaması konularında kullanılmaktadır.
Banai (2006), yayınlamış olduğu “Public Transportation Decision-Making: A Case Analysis
of the Memphis Light Rail Corrdior and Route Selection with Analytic Hierarchy Process”
çalışması ile gerçek hayattaki bir seyahat koridoru ve güzergâh seçimi probleminde AHP
tekniğini kullanmıştır.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı güzergâhını, Süt vd. (2018) AHP yöntemi kullanarak
değerlendirmiştir. Değerlendirmeyi yaparken ‘Entegrasyon’, ‘Önemli Bölgelere Erişim’,
‘Demografik Özellikler’, ‘Genişleyebilme Potansiyeli’ ve ‘Bölgesel Gelişmişlik’ gibi kriterler
kullanılmıştır. Entegrasyon kriteri için otoyollar, havalimanları, mevcut demiryolu ağları ile
bağlantı seçenekleri ve hat boyunca planlanan diğer projeler dikkate alınmıştır. Nagasaki,
Japonya’da bulunan bir yamaçtaki yerleşim yeri için önerilen yeni mini-monoray
güzergâhının seçilmesini amaçlayan araştırmacılar Watanabe vd. (2006), bu çalışmada AHP
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni kullanarak analiz yapmıştır.
Demiryollarında istasyon yeri seçimi problemi için bir çalışma Mohajeri & Amin (2010)
tarafından İran’ın Meşhed kenti için yapılmıştır. Kentte bulunacak olan demiryolu istasyonu
için en uygun yeri seçmeyi hedefleyen çalışma önerilen beş alternatif konum için AHP
tekniğinden faydalanılarak bulunan ağırlıklar vasıtasıyla Veri Zarflama Analizi ile birlikte
çözüme ulaşmıştır. Literatüre AHP ile Veri Zarflama (VZA) Analizini kombine ederek
sundukları katkıyla ileride yapılacak çalışmalara öncü niteliğindedir.
Hamurcu & Eren (2017) tarafından yapılan çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından 2016 yılında ihaleye çıkarılması beklenen ve ikisi iki etapdan oluşan sekiz adet
raylı sistem projesi AHP, ANP ve Hedef Programlama kullanarak değerlendirilmiştir.
Değerlendirmede kullanılan ölçütleri belirlemek için uzman görüşüne başvurmanın yanı sıra
İstanbul Ulaşım Ana Planı’ndan da faydalanılmıştır.
Eren vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı
güzergâhında bulunan Kırıkkale kentinde konumlandırılacak istasyonun yer seçimi için AHP
tekniği kullanılmıştır. Belirlenen dört alternatif içerisinde biri yöneticiler tarafından belirlenip
inşaatı devam eden bir istasyon olup, diğer üç alternatif uzman görüşleri doğrultusunda
belirlenmiştir.
Türkiye’de Demiryolu İstasyonu Seçimi ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Uygulaması
(Kaya, 2019) başlıklı yüksek lisans tezinde Ankara, İstanbul (Pendik), Eskişehir, Kütahya ve
Kocaeli (Gebze) istasyonları arasında gelişmişlik düzeylerinin sıralaması araştırılmıştır.
Problemin çözümü için Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’nden AHP tekniği, beş uzman
demiryolu memuru ile birlikte uygulanmıştır.
3. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri’nden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 1970’li
yıllarda Thomas L. Saaty tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. AHP genel anlamıyla ele alınan
problemin çözümü için belirlenen kriter ve gerekiyorsa alt kriterlerin ikili karşılaştırmalarına
dayanan matematiksel altyapısı güçlü bir yöntemdir. Güvenilir ve verimli bir teknik olduğu
kanatlanan Analitik Hiyerarşi Süreci mühendislik, teknoloji, imalat, üretim, finans, işletme,
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sosyal bilimler vb. gibi birçok alandan araştırma uzmanlarının en çok kullandığı tekniklerden
biri olmuştur (Khan & Ali, 2020). Bu teknikle hem bireysel hem de grup kararları almak
mümkündür. Teknik isminden de anlaşılacağı üzere problemin çözümü için hiyerarşik bir
yapıya ihtiyaç duyar. Problemin karakteristik özelliklerine uygun olarak belirlenen kriter ve
alt kriterlerin kendi aralarında, hiyerarşinin her aşamasında konunun uzmanları tarafından ikili
karşılaştırmaları yapılarak matris formuna dönüştürülür. Analitik Hiyerarşi Süreci tekniği
kullanılırken aşağıdaki adımlar izlenir:
1.Adım Problemin tanımlanması ve amacın belirlenmesi
Bu adımda ele alınacak seçim problemi tanımlanarak amaç doğrultusunda hiyerarşik bir yapı
oluşturulmalıdır.
2.Adım Belirlenen amaç doğrultusunda gerekli karar kriterlerinin seçilmesi
Problemin çözümü için problemin karakterine uygun ve seçimi etkileyecek kriterler,
gerekiyorsa bu kriterlerin alt kriterleri belirlenmelidir.
3.Adım Seçim yapılacak alternatifler kümesininin oluşturulması
Arasından seçim yapılacak alternatifler kümesinin hiyerarşideki kriter ve alt kriterler için
özellikleri bilinmelidir.
4.Adım Hiyerarşideki her seviye için kriter ve alt kriterlerin ikili karşılaştırmaları yapılarak
matrislerin oluşturulması ve daha sonra oluşturulan matrislerin normalizasyon işleminin
tamamlanması.
Konunun uzmanları tarafından yapılması gereken ikili karşılaştırmalar için genellikle Tablo
1’de verilen Saaty’nin 1-9’luk ölçeği kullanılır.
Tablo 1 Saaty'nin 1-9'luk Ölçeği
Değer Tanımı
Açıklama

Önem
Değeri
1

Eşit Derecede Önemli

Her iki faktör eşit öneme sahiptir.

3

Orta Derecede Önemli

5

Kuvvetli Derecede Önemli

7
9

Çok Kuvvetli Derecede
Önemli
Mutlak Derecede Önemli

2,4,6,8

Ara Değerleri Temsil Ederler

Tecrübe ve yargılara göre bir faktör
diğerine göre biraz daha önemlidir.
Bir faktör diğerinden kuvvetle daha
önemlidir.
Bir faktör diğerine göre yüksek derecede
daha önemlidir.
Faktörlerden biri diğerine göre çok
yüksek derecede önemlidir.
İki faktör arasında tercih yapılırken
yukarıda açıklaması yapılan faktörlerin
ara değerleridir.

5.Adım Normalize edilen matrislerden ve özvektör’lerden yararlanılarak önem derecelerinin
elde edilmesi
6.Adım Her bir kriter ve alt kritere göre alternatiflerin ikili karşılaştırmalarının yapılarak
önem puanlarının elde edilmesi
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Seçim kümesinde bulunan alternatiflerin kriter ve alt kriterler için özellikleri sayısal olarak
biliniyorsa doğrudan kullanılabilir veya Saaty’nin 1-9’luk ölçeğinde karşılaştırmaları
yapılabilir.
7.Adım Tutarlılık oranlarının bulunması
Analitik Hiyerarşi Süreci’nde kriterler ve alternatifler için yapılan ikili karşılaştırmaların
tutarlılıklarını ve ağırlıkların doğruluklarını ölçmeye yarayan iki adet katsayı vardır. Bu
katsayılar; Tutarlılık İndeksi (CI) ve Tutarlılık Oranı (CR) olup, hesaplanmaları için formüller
aşağıda verilmiştir.

CI =

(λ𝑚𝑎𝑘𝑠 −𝑛)

(1)

(𝑛−1)

Yukarıda verilen formülde n hiyerarşi sürecinde belirlenen toplam ana kriter sayısıdır. λmaks
ise en büyük özdeğerdir. Çeşitli araştırmacıların sunduğu çalışmalarda birçok farklı değer
alabilmesine karşın güvenilir sonuçlar alabilmek adına, CI katsayısının genellikle kabul edilen
değeri 0,10’dan daha küçük olması durumudur.
Tutarlılık oranı hesaplanırken de şu formül kullanılır;
𝐶𝐼

CR = 𝑅𝐼 < 0,10

(2)

RI “Rastgele Değerler İndeksi” olarak bilinir. Rassal üretilen karşılıklı kıyaslama matrisinin
büyüklük örnekleminden elde edilmiştir (Güler & Önder, 2018).
Hiyerarşide oluşturulan kriter sayısına göre RI standart değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2 Rastgele değer indeksi
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0

0

0,52

0,89

1,11

1,25

1,35

1,40

1,45

1,49

8.Adım Elde edilen önem derecelerine göre alternatiflerin sıralanması ve en yüksek önem
derecesine sahip alternatifin seçilmesi,
9.Adım Gerekiyorsa duyarlılık analizlerinin yapılması.
Problemin çözümü için oluşturulan matematiksel modellemede, modelde bulunan girdilerde
meydana gelen değişiklikler ile birlikte model çıktılarının nasıl değiştiği gözlenebilmektedir
(Brunelli, 2015). Aynı zamanda duyarlılık analizleri yardımıyla kişisel yargıların optimum
çözüme olan etkisi azaltılarak, elde edilen çözüm hakkında kapsamlı bilgi elde etmek
mümkündür.
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4. İSTANBUL BOĞAZINI
ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

GEÇEN

RAYLI

SİSTEM

PROJELERİNİN

Problemin çözümünde kullanılacak kriter ve alt kriterler literatürdeki benzer çalışmalar
dikkate alınarak ve bu problemin karakteristik özellikleri göz önünde bulundurarak
seçilmiştir. Alternatif projeler için bazı özellikler ortak kabul edilmiş olup çalışmanın doğru
sonuçlar vermesi için kriter olarak dikkate alınmamıştır. Bu özellikler; konfor, sıklık, hız,
kentin silüetine etki, gürültü kirliliği, sürüş emniyeti ve sinyalizasyon sistemi’dir. Modellenen
sürecin hiyerarşisi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1 Problemin AHP Hiyerarşisi
İUAP (2011)’nda önerilmiş olan altı raylı sistem projesi alternatifler kümesine dahil edilerek
çözüm yapılmıştır. Şekil 2’de İUAP’da verildiği şekliyle güzergâhları gösterilen projeler
Tablo 3’te listelenmiştir.
Tablo 3 Değerlendirilen Projelerin Özellikleri
Hat

Proje Bölümü

Hat Uzunluğu

İstasyon Sayısı

PBH-1

Kadıköy-Kazlıçeşme

40,5

27

PBH-2 Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme

22,3

14

PBH-3

Söğütlüçeşme-Gayrettepe

12,0

4

PBH-4

Bostancı-Kazlıçeşme

45,0

29

PBH-5

Ünalan-Mecidiyeköy

11,8

5

PBH-6

Söğütlüçeşme-İncirli

27,0

15
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Şekil 2 Değerlendirilen Alternatif Projelerin Güzergâhları
Uygulanan AHP Anketi
Çalışma kapsamında ulaştırma ve raylı sistem konularında uzman 12 akademik personel, 4
kamu ve 7 özel sektör çalışanına Saaty’nin 1-9’luk ölçeğinde 27 soruluk bir ikili karşılaştırma
anketi uygulanmıştır. Elde edilen her anket sonucu için tutarsızlık oranları bulunarak,
tutarsızlık oranı 0,10’un üzerinde olan anket yanıtları çalışmada dikkate alınmamıştır.
Literatür doğrultusunda düzeltilebilecek anket yanıtlarından en tutarsız bulunanlar paket
program yardımıyla tespit edilerek 0,10’dan düşük olacak şekilde düzeltilmiştir (Turan,
2018). Sonuç olarak 23 anket yanıtı çalışma için tutarlı bulunarak kullanılmıştır.
Katılımcıların çalıştıkları sektördeki deneyimlerine ilişkin bilgi Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4 Katılımcıların Deneyimleri
Deneyim
Kişi Sayısı
20+ yıl
6
16-20 yıl
6
11-15 yıl
2
6-10 yıl
5
1-5 yıl
4
Tutarlı bulunan ve tutarlı hale getirilen uzman yanıtları geometrik ortalamalar alınarak
matematiksel olarak birleştirilmiştir. Böylelikle anketi yanıtlayan uzman grubunun yargıları
birleştirilerek paket program yardımıyla hiyerarşik yapının çözümlenmesi sağlanmıştır.
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Uygulama Sonucu
Paket program yardımıyla yapılan AHP çözümlemesi ile kriter, alt kriter ve alternatiflerin
ağırlık puanları elde edilmiştir (Tablo 5-9).
Ana kriterlerin ağırlık puanları Çevresel Etki ve Sistem Planlaması kriterleri uzman
yargılarına göre en önemli ana kriterler olarak bulunmuştur. Yolcu Hizmetleri üçüncü,
Ekonomiklik ise son sırada yer almıştır (Tablo 5).
Tablo 5 Ana Kriterlerin Ağırlık Puanları
Yerel Ağırlık Puanı
0,3516
0,3148
0,1810
0,1526

Ana Kriter
Çevresel Etki
Sistem Planlaması
Yolcu Hizmetleri
Ekonomiklik

Ekonomiklik alt kriterlerinin ağırlıkları; yatırım kararlarının alınmasında önemli bir etken
olan İç Verimlilik Oranı ilk, projelerin en yüksek maliyetli gider kalemi olan İnşaat Maliyeti
ikinci, hatlarda işletilecek araçların ilk satın alım maliyetleri üçüncü, ekonomik ömrü boyunca
İşletme ve Bakım Maliyetleri ise son sırada bulunmuştur (Tablo 6).
Tablo 6 Ekonomiklik Alt Kriterlerinin Ağırlık Puanları
Ekonomiklik
İç Verimlilik Oranı
İnşaat Maliyeti
Araç Maliyeti

Yerel Ağırlık Puanı
0,3684
0,2665
0,1912

İşletme ve Bakım Maliyetleri

0,1729

Sistem Planlaması alt kriterlerinin ağırlıkları; Yolculuk Talebi ilk, mevcut ağ ile aktarma
noktaları Entegrasyonu ikinci, mevcut ağın hizmet kapsamını arttırıcı etkisi Hizmet Kapsamı
üçüncü ve hatların geçeceği bölgelerdeki Nüfus Yoğunluğu son sırada bulunmuştur (Tablo 7).
Tablo 7 Sistem Planlaması Alt Kriterlerinin Ağırlık Puanları
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Sistem Planlaması
Yolculuk Talebi

Yerel Ağırlık Puanı
0,3480

Entegrasyon
Hizmet Kapsamı

0,3228
0,1680

Nüfus Yoğunluğu

0,1613
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Yolcu Hizmetleri alt kriterlerinin ağırlıkları; uç istasyonlar arasındaki Seyahat Süresi ilk,
hatların istasyon sayılarıyla ilişkilendirilen Erişilebilirlik ikinci, 2023 yılındaki seyahat
üretim-çekim değerleriyle ilişkilendirilen Önemli Bölgelere Erişim üçüncü, kullanıcıların
kişisel güvenliklerini dikkate alan Güvenlik ise dördüncü sırada bulunmuştur (Tablo 8).
Tablo 8 Yolcu Hizmetleri Alt Kriterlerinin Ağırlık Puanları
Yolcu Hizmetleri
Seyahat Süresi
Erişilebilirlik
Önemli Bölgelere Erişim

Yerel Ağırlık Puanı
0,3057
0,2926
0,2032

Güvenlik

0,1985

Çevresel Etki alt kriterlerinin ağırlıkları; etkilenmesi muhtemel temiz su kaynaklarının
dikkate alındığı Su Kaynaklarına Uzaklık ilk, hatların geçtiği ilçelerdeki sit alanlarının
dikkate alındığı Sit Alanları ikinci ve Arazi Kullanımı üçüncü sırada bulunmuştur (Tablo 9).
Tablo 9 Çevresel Etki Alt Kriterlerinin Ağırlık Puanları
Çevresel Etki
Yerel Ağırlık Puanı
Su Kaynaklarına Uzaklık
0,5280
Sit Alanları
Arazi Kullanımı

0,3042
0,1679

Uygulama sonucunda alternatif raylı sistem projelerinin ağırlık puanları ve sıralamaları Tablo
10’da verilmiştir. İlk sırada yer alan Söğütlüçeşme-İncirli Hattı Metrobüs güzergâhını takip
etmektedir. İkinci sıradaki Ünalan-Mecidiyeköy hattı ise M4 Kadıköy-Tavşantepe Hattı’nın
bir şubesi olarak düşünülmüştür.
Tablo 10 Alternatif Projelerin Uygulama Sonucunda Sıralamaları
Proje
Proje Bölümü
Ağırlık Puanı
Sıra
PBH-6
Söğütlüçeşme-İncirli
0,18620
1
PBH-5
Ünalan-Mecidiyeköy
0,17929
2
PBH-2
Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme
0,16938
3
PBH-3
Söğütlüçeşme-Gayrettepe
0,16839
4
PBH-4
Bostancı-Kazlıçeşme
0,15214
5
PBH-1
Kadıköy-Kazlıçeşme
0,14461
6
Duyarlılık Analizi
Herhangi bir problemin çözümü için oluşturulan matematiksel modellemede, modeldeki
girdilerin farklı değerler aldıklarında optimum çözümün nasıl değiştiğini gözlemlemek
duyarlılık analizleri yardımıyla mümkündür (Brunelli, 2015). Aynı zamanda kişisel yargıların
optimum sonuca olan etkisinin azaltılarak, problemin çözümü hakkında kapsamlı bilgi elde
edilmektedir.
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Çalışma kapsamında dört ana kriter için ağırlık puanları 0 ile 1 arasında değişecek şekilde ve
7 basamaklı bir duyarlılık analizi yapılmıştır. Bütün ana kriterler için ağırlık puanının; ρ=
0,10 , ρ= 0,30 , ρ= 0,50 ve ρ= 0,80 olduğu durumlar grafik halinde gösterilmiştir.

0,250

0,148

0,210

0,239
0,131

0,116
0,157

ρ=0,30

0,207

ρ=0,10

0,141

0,100

0,129
0,162

0,150

0,138
0,166
0,185
0,147
0,187
0,177

0,200

0,196
0,165

Ekonomiklik (0,1526)
0,147
0,170
0,163
0,154
0,177
0,189

Alternatiflerin Ağırlık Puanı

Ekonomiklik ana kriterinin ağırlık puanı 1,00 değerine yaklaştıkça kısa olan PBH-3 ve PBH-5
projeleri sıralamada ilk sıraya yükselmişlerdir. Bu bakımdan Ekonomiklik ana kriteri için
çalışmanın sonuçları duyarlıdır (Şekil 3).

0,050
0,000
PBH-1

PBH-2

PBH-3

ρ=0,50
PBH-4

PBH-5

ρ=0,80
PBH-6

Şekil 3 Ekonomiklik Duyarlılık Analizi

0,250

Sistem Planlaması (0,3148)
0,171
0,157
0,124
0,178
0,174
0,196

0,100

0,155
0,165
0,151
0,162
0,177
0,190

0,150

0,144
0,170
0,170
0,151
0,179
0,186

0,200
0,133
0,175
0,188
0,141
0,182
0,182

Alternatiflerin Ağırlık Puanları

Sistem Planlaması ana kriterinin ağırlık puanı 0,30’dan 1,00 değerine yaklaştıkça PBH-6
projesinin ilk sıradaki yeri değişmemiştir. Diğer projeler arasında sıralamada ufak
değişiklikler gözlenmiştir. Sistem Planlaması bakımından çalışmanın sonuçlarının duyarlılığı
düşüktür (Şekil 4).

ρ=0,10

ρ=0,30

ρ=0,50

ρ=0,80

0,050
0,000
PBH-1

PBH-2

PBH-3

PBH-4

PBH-5

PBH-6

Şekil 4 Sistem Planlaması Duyarlılık Analizi
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0,250

Yolcu Hizmetleri (0,1810)
0,170
0,159
0,161
0,182
0,165
0,164

0,100

0,157
0,164
0,164
0,168
0,172
0,175

0,150

0,149
0,167
0,167
0,158
0,177
0,182

0,200
0,141
0,171
0,169
0,148
0,181
0,189

Alternatiflerin Ağırlık Puanları

Yolcu Hizmetleri ana kriterinin ağırlık puanının 0,56 olduğu değere kadar ilk iki sıra
değişmemiştir. Ağırlık puanının 0,56 ile 1,00 değeri arasında ise PBH-4 ve PBH-1 projeleri
ilk iki sırayı almışlardır. Yolcu Hizmetleri bakımından çalışmanın sonuçlarının kısmen
duyarlı olduğunu söylemek mümkündür (Şekil 5).

ρ=0,10

ρ=0,30

ρ=0,50

ρ=0,80

0,050
0,000
PBH-1

PBH-2

PBH-3

PBH-4

PBH-5

PBH-6

Şekil 5 Yolcu Hizmetleri Duyarlılık Analizi

0,250

Çevresel Etki (0,3516)
0,178
0,203

ρ=0,50

0,124

ρ=0,30

0,190
0,184

ρ=0,10

0,121

0,100

0,137
0,176
0,173
0,143
0,179
0,192

0,150

0,147
0,167
0,167
0,155
0,179
0,184

0,200
0,158
0,158
0,160
0,168
0,180
0,177

Alternatiflerin Ağırlık Puanları

Ana kriterler arasında 0,3516 ağırlık puanı ile en önemli kriter olan Çevresel Etki ana kriteri
için yapılan duyarlılık analizinde; ağırlık puanının 0,56 olduğu duruma kadar ilk iki sırada
değişiklik olmadığı gözlenmiştir. Ağırlık puanı 0,56 ile 1 arasında ise PBH-6 projesi yine hep
ilk sırada yer almış, PBH-2 ve PBH-3 projeleri birbirlerine yakın ağırlık puanlarıyla ikinci ve
üçüncü sırada yer almışlardır. Dolayısıyla çalışmanın sonucunun Çevresel Etki ana kriteri
bakımından duyarlılığı düşüktür (Şekil 6).

0,050
0,000
PBH-1

PBH-2

PBH-3

PBH-4

PBH-5

ρ=0,80
PBH-6

Şekil 6 Çevresel Etki Duyarlılık Analizi
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç
AHP tekniği ile İstanbul Boğazını geçen raylı sistem projeleri önceliklendirilmiş ve çalışma
amacına ulaşmıştır. Çevresel Etki ve Sistem Planlaması ana kriterlerinin uzman yargılarına
göre Yolcu Hizmetleri ve Ekonomiklik ana kriterlerinden daha önemli olduğu ortaya
çıkmıştır. Su Kaynaklarına Etki alt kriterinin en önemli alt kriter olması, İstanbul’da gün
geçtikçe artan temiz suya erişim kaygısını tekrar gözler önüne sermiştir. İUAP’da BostancıKazlıçeşme ve Ünalan-Mecidiyeköy hatları seçilirken, AHP tekniği ile önceliklendirme
yapıldığında Söğütlüçeşme-İncirli ve Ünalan-Mecidiyeköy hatları ilk iki sırayı almıştır.
Öneriler
AHP çalışması karar vericiler, uzmanlar ve potansiyel kullanıcılar için uygulanarak, grup
kararlarının birleştirilmesi yoluyla değerlendirme yapılabilir. AHP tekniğine ek olarak diğer
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile de değerlendirme yapılarak sonuçlar kıyaslanabilir.
Çevresel Etki Ana Kriteri’nin öneminden dolayı projeler için kapsamlı bir Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu hazırlanabilir. Seçilen Söğütlüçeşme-İncirli Projesi’nin Metrobüs ile
birlikte işletildiği ve sadece metro hattının işletildiği durumlar ele alınabilir. Son zamanlarda
gündemde olan Hızray projesi alternatif projelere dahil edilerek bir çözümleme yapılabilir.
KAYNAKÇA
Banai, R. (2006). Public Transportation Decision-Making: A Case Analysis of the Memphis
Light Rail Corridor and Route Selection with Analytic Hierarchy Process. Journal of
Public Transportation.
Brunelli, M. (2015). Introduction to the Analytic Hierarchy Process. Aalto: Springer.
Eren, T., Hamurcu, M., & Alağaş, H. M. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile
Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren İstasyon Yerinin Seçimi. 5th International Symposium on
Innovative Technologies in Engineering and Science. Bakü: Academic Platform.
Güler, Ö., & Önder, E. (2018). Analitik Hiyerarşi Süreci. B. F. YILDIRIM, & E. ÖNDER
içinde, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (s. 21-64). İstanbul: Dora.
Hamurcu, M., & Eren, T. (2017). Raylı Sistem Projeleri Kararında AHS-HP Ve AAS-HP
Kombinasyonu. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1-13.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2011). İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana
Planı (İUAP). İstanbul.
İUAP. (2011). İstanbul Ulaşım Ana Raporu. İSTANBUL: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
Kaya, S. (2019). TÜRKİYE’DE DEMİRYOLU İSTASYONU SEÇİMİ VE ÇOK KRİTERLİ
KARAR VERME YÖNTEMİ UYGULAMASI. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Khan, A. U., & Ali, Y. (2020). Analytical Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network
Process Methods and their Applications: A Twenty Year Review From 2000-2019.
International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 369-459.
Mohajeri, N., & Amin, G. R. (2010). Railway Station Selectiion Using Analytical Hierarchy
Process and Data Envelopment Analysis. Computers & Industrial Engineering, 107114.

www.istanbulkongresi.org

827

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Süt, N. İ., Hamurcu, M., & Eren, T. (2018). Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hat Güzergahının Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi
Mühendislik Dergisi, 22-30.
Turan, G. (2018). Çok Kriterli Karar Verme. B. F. YILDIRIM, & E. ÖNDER içinde, Çok
Kriterli Karar Verme Yöntemleri (s. 15-19). İstanbul: DORA.
TÜİK. (2020). 31 Aralık 2020 Tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları.
Ankara: TÜİK.
Watanabe, K., Gotoh, K., & Tachiiri, K. (2006). Route Selection for a New Transportation
System in Hillside Urban Areas: A Case Study in Nagasaki, Japan. Journal of Urban
Planning and Development, 89-96.
Yücel, N., & Taşabat, S. E. (2019). The Selection of Railway System Projects with Multi
Creteria Decision Makinh Methods: A Case Study for İstanbul. 3rd World Conference
on Technology, Innovation and Entepreneurship (WOCTINE) (s. 382-393). İstanbul:
Procedia Computer Science.

www.istanbulkongresi.org

828

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

OECD ÜLKELERİNİN SERA GAZI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
KULLANIMI BAKIMINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
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Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
ÖZET
Sera gazı; doğal kaynaklı veya insan faaliyetleri sonucunda oluşan, atmosferde kızıl ötesi
ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden olan gazlardır. Sera gazlarının miktarı, insan
faaliyetleri sonucunda atmosferde hızlı bir şekilde artmaktadır ve bu artış küresel ısınmaya
neden olmaktadır. Tüm canlı yaşamı için bir tehdit olan küresel ısınmanın kontrol altına
alınabilmesi için sera gazı salınımlarının azaltılması gerekmektedir.
Günümüzde küresel enerjinin büyük çoğunluğu fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Gelecek
yıllarda fosil yakıtların tükeneceği göz önüne alınırsa yenilenebilir enerji kaynakları, gelecek
yıllar için büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklar ile
üretimini sağlayan ve üretim için kullandığı kaynakların tükenme hızından çok daha kısa
sürede kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Bu çalışmada, Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü (OECD)’ne üye ülkelerin sera gazı ve yenilenebilir enerji kaynakları
kullanımının, Türkiye’nin sera gazı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının
karşılaştırılması incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ; 2010-2018 yılları arasında OECD
ülkelerinin sera gazı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı Türkiye ile karşılaştırılmıştır.
Çalışma için kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizi için Ward yöntemi
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye ve diğer 36 OECD üye ülkeleri sera gazı ile
yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı bakımından üç kümede gruplaşmışlardır. Türkiye;
sera gazı kullanımından elde edilen sonuçlara göre ikinci ve üçüncü kümede gruplaşan
ülkelere göre daha az sera gazı kullanımında gruplaşan birinci kümede, yenilenebilir enerji
kaynakları kullanımından elde edilen sonuçlara göre üçüncü kümede gruplaşan ülkelere göre
daha az yenilenebilir enerji kullanımında gruplaşan ikinci kümede olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sera Gazı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Kümeleme Analizi

COMPARISON OF OECD COUNTRIES WITH TURKEY IN TERMS OF
GREENHOUSE GAS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES
ABSTRACT
Greenhouse gases are caused by natural origin or as a result of human activities that cause the
atmosphere to heat up by holding infrared rays in the atmosphere. The amount of greenhouse
gases is increasing rapidly in the atmosphere as a result of human activity, and this increase is
causing global warming. In order to control global warming, which is a threat to all living life,
greenhouse gas emissions must be reduced.
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Today, the vast majority of global energy is derived from fossil fuels. Given that fossil fuels
will be depleted in the coming years, renewable energy sources are of great importance for the
coming years. Renewable energy sources are energy sources that provide its production with
natural resources and can renew itself in much less time than the depletion rate of the
resources it uses for production. In this study, the use of greenhouse gases and renewable
energy sources in the member countries of the organization for Economic Development and
cooperation (OECD) and the use of greenhouse gases and renewable energy sources in
Turkey were examined. For this purpose, the use of greenhouse gases and renewable energy
sources in OECD countries between 2010 and 2018 was compared with Turkey. Clustering
analysis was performed for the study. The Ward Method was used for clustering analysis.
According to the results, Turkey and 36 other OECD member countries are grouped in three
clusters in terms of greenhouse gas and renewable energy sources. Turkey; according to the
results from the use of greenhouse gas, second and third set of countries in the use of less
greenhouse gas compared to gruplasan gruplasan in the first set, according to the results from
the use of renewable energy sources, the use of renewable energy in the third set, the second
set of countries were observed.
Keywords: Greenhouse Gas, Renewable Energy Sources, Clustering Analysis
1. GİRİŞ
Sera gazı; doğal kaynaklı veya insan faaliyetleri sonucunda oluşan, atmosferde kızıl ötesi
ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden olan gazlardır[1]. Karbondioksit (𝐶𝑂2), su buharı
(𝐻2 𝑂), metan (𝐶𝐻4 ) ve ozon (𝑂3) gazları, dünyanın atmosferinde doğal olarak bulunan
başlıca sera gazlarındandır. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan sera gazları ise sera gazını
oluşturan tüm kaynakların %90’ınını oluşturmaktadır [2]. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan
başlıca sera gazları; Hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar (PFCs) ve
kükürthekzaflorid (𝑆𝐹6 )‘ dir. Doğal kaynaklı veya insan faaliyetler sonucunda oluşan bu sera
gazlarının miktarları, insan faaliyetleri sonucunda atmosferde hızlı bir şekilde artış
göstermiştir. Atmosferdeki bu artış yer kürenin daha fazla ısınmasına sebep olan küresel
ısınmaya neden olmaktadır [3]. Küresel ısınmanın sonucunda iklim değişiklikleri yaşanır.
Küresel ısınma ile yaşanan iklim değişiklikleri tüm canlı hayatını olumsuz etkiler. Bu sebeple
küresel ısınmanın yaşanmasına sebep olan sera gazlarının azaltılması ile sera gazı salınımının
miktarı ve yıllar içinde değişimi hakkında uluslararası boyutta çalışmalar ve düzenlemeler
yapılmaktadır.
Dünya nüfusunun artması ve sanayileşme ile beraber enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır.
Günümüzde küresel enerjinin büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil
yakıtları oluşturan başlıca kaynaklar; petrol, doğal gaz ve kömürdür. Gelecek yıllarda petrolün
40-45 yıl, doğal gazın 60-65 yıl ve kömürün 140-150 yıl içinde tükeneceği göz önüne alınırsa
yenilenebilir enerji kaynakları, gelecek yıllar için büyük önem taşımaktadır[4]. Yenilenebilir
enerji kaynakları, doğal kaynaklar ile üretimini sağlayan ve üretim için kullandığı kaynakların
tükenme hızından çok daha kısa sürede kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları kirliliğe sebep olmamaktadır ve fosil yakıtlara oranla daha
temiz temiz bir enerji kaynaklardır. Hidroelektrik enerjisi, deniz enerjisi, rüzgar enerjisi,
güneş enerjisi, biyoenerji ve jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak
gösterilebilir. Ülkelerin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yıllar içindeki bu
kaynakları kullanım miktarlarının değişimleri ile ilgili uluslararası boyutta çalışmalar ve
düzenlemeler yapılmıştır.
Çalışmada, Türkiye’nin kurucu üyelerinden olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) ‘ne üye olan 37 ülkenin 2010-2018 yılları ve aralarındaki her yıldaki yıllık sera gazı
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salınımı ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, hiyerarşik kümeleme analizi ile
incelenmiştir. Kümeleme analizine 2010-2018 yılları ve aralarındaki her yıla ait olan bu
veriler, OECD’nin 37 üye ülkesinin sera gazı salınımı için OECD’nin güncel olarak
yayınladığı istatistiklerden; yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı için Uluslararası
Yenilenebilir Enerji Ajansı ( IRENA)‘nın güncel olarak yayınladığı istatistiklerden tercih
edilmiştir. Elde edilen veriler ile 2010-2018 yılları arasındaki her yıl için hiyerarşik kümeleme
analizinden Ward yöntemiyle Türkiye ve OECD ‘nin diğer 36 üye ülkeleri arasında
gruplamalar yapılmıştır. Elde edilen bu gruplar doğrultusunda, Türkiye’nin hangi grupta ve
bulunduğu grupta sera gazı salınımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı bakımından
hangi ülkeler ile benzerlik gösterdiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
2.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERA ETKİSİ
İklim, geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşulları
olarak tanımlanabilmektedir. İklim değişikliği ise, uzun yıllar boyunca belli bir seyirde giden
iklim koşullarının önemli ölçülerde değişimidir. Sıcaklık, yağış, nem, deniz seviyesi, buzul
miktarı vb. faktörlerdeki büyük değişimleri ve bu büyük değişimlerin dünya üzerindeki
yaşamı nasıl etkilediğini içermektedir. İklim değişiklikleri, insan faaliyetleri ve doğal
nedenlerden dolayı yaşanmaktadır. İnsan faaliyetleri sonucu oluşan iklim değişiklikleri,
atmosfere bırakılan sera gazları ve tarım, kentleşmedeki değişimler; doğal nedenlerden dolayı
oluşan iklim değişiklikleri ise Güneş’ten Dünya’ya ulaşan enerji miktarlarındaki değişimler
örnek olarak gösterilebilmektedir [5].
20.yüzyılın ortalarından beri gözlenen iklim değişikliklerinin en önemli faktörü sera gazlarıdır
[6]. Sera gazları atmosfere ısıyı hapseder ve gezegeni ısıtır. Karbondioksit, metan, azot oksit,
su buharı ve florlu gazlar, gezegenin ısınmasına sebep olan sera gazlarıdır [7]. Sera gazları,
sanayi öncesi dönemden bu yana Dünya’nın küresel ortalama sıcaklığının yaklaşık 1 santigrat
derece artmasına sebep olmuştur ve bu sayı her on yılda 0,2 santigrat derece artmaktadır [8].
Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışığının bir kısmı kızılötesi radyasyon (ısı) olarak uzaya geri
yayılmaktadır. Sera gazları bu kızılötesi radyasyonu emer ve ısısını atmosfere hapsederek
küresel ısınma ve iklim değişikliği ile sonuçlanan bir “sera etkisi” oluşturur [9]. Sera etkisi,
ısının sera gazları tarafından Dünya yüzeyine yakın bir yere hapsedilme şeklidir. Bu ısıyı
hapseden gazlar, Dünya’nın etrafına sarılmış bir battaniye gibidir [10]. Eğer sera etkisi
olmasaydı, Dünya’nın 14 santigrat derece olan ortalama sıcaklığı -18 santigrat derece
olacaktı. Böylece sera etkisi, Dünya’nın 32 santigrat derece daha sıcak olmasını sağlamaktadır
[11].
İnsan faaliyetleri, gelişen sanayi ve fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vs.) kullanımı,
atmosferdeki sera etkisini oluşturan sera gazlarının dengesini bozmuş olup küresel ısınmaya
neden olmuştur [12]. Küresel ısınma, tüm ekosistemi etkileyen, binlerce canlı türlerinin yok
olmasına neden olan, insan yaşamını etkileyen ve meteorolojik afetlerin artmasına sebep olan
bir oluşumdur [13]. Küresel ısınma, karbondioksit ve diğer hava kirleticileri atmosferde
toplandığında ve dünya yüzeyinden yayılan Güneş ışığını ve radyasyonunu emdiğinde
meydana gelir. Normal koşullar altında Güneş’in radyasyonu uzaya gider ancak atmosferde
yıllarca kalabilen bu kirleticiler ısıyı hapsederek gezegenin daha da ısınmasına sebep olurlar
[14].
İklim değişikliği sorunu ve küresel ısınmaya sebep olan sera gazı emisyonun azaltılabilmesi
için uluslararası anlaşmalar ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu anlaşma ve düzenlemelerin
başında iki önemli uluslararası anlaşma yapılmıştır: İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (
İDÇS) ve Kyoto Protokolü’dür.
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İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ( İDÇS), insan faaliyetleri sonucunda atmosferdeki sera
gazı miktarını azaltmaya yönelik 1994 yılında yürürlüğe giren bir sözleşmedir. Bu
sözleşmenin taraf ülkeleri, sera gazı emisyonunu 1990 yılı seviyesine indirmeye, gelişmeye
başlayan ülkelere teknolojik ve mali kaynak desteğini kabul etmektedir. İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi içinde, atmosferde biriken insan kaynaklı oluşan sera gazı miktarının
iklim için bir tehdit olmayacak şekilde dengede kalmasını sağlamak için 2005 yılında
yürürlüğe giren Kyoto Protokolünün ana hedefi ise gelişmiş ülkelerin 2008-2012 yılları arası
sera gazı emisyonlarını azaltmaktır.
3.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Enerji, insanoğlunun temel ihtiyacının karşılanmasında ve ekonomik faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde rol oynamaktadır. Günümüzde nüfus artışıyla beraber enerjiye duyulan
talep tüm dünyada artış göstermektedir. Dünyada artan enerji taleplerinin büyük bir kısmı
kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan karşılanmaktadır.
Dünyada artan enerji talebini karşılamak için kullanılan fosil yakıtlar karbondioksit (𝐶𝑂2)
gazının atmosferde birikmesine ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Bu durum,
ekosistemi olumsuz olarak etkilemesine ve canlı türlerinin yok olmasına yol açmaktadır. Tüm
canlı yaşamını olumsuz etkileyen iklim değişikliğini engellemenin en önemli yolu, iklim
değişikliğine sebep olan fosil yakıtların kullanımı yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılmasıdır [15].
Yenilenebilir enerji kaynakları, kullanılan enerjiye denk olan ve kaynağın tükenme hızından
daha hızlı kendini yenileyen, sürdürülebilir temiz bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtların hızla
azalması, maliyetinin yüksek olması ve çevreye zarar vermesi sebebiyle yenilenebilir enerji
kaynaklarının önemi artmıştır. Dünyadaki tüm ülkeler gelişme seviyelerine bakmaksızın
yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak amacıyla teknolojilerini
geliştirmektedirler [16].
En çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları şu şekilde sıralanmaktadır :






Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Hidroelektrik Enerji
Jeotermal Enerji
Biyokütle Enerjisi

Güneş ışığı, gezegenin en bol ve serbest halde kullanılabilir yenilenebilir enerji
kaynaklarından biridir. Bir saat içinde dünya yüzeyine ulaşan güneş enerjisinin miktarı bir yıl
boyunca gezegenin toplam enerji ihtiyacından fazladır. Çok etkili bir yenilenebilir enerji
kaynağı olan güneş enerjisinin kullanılabilen miktarı; mevsimler ve coğrafi konum gibi
etkenler sonucunda ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir [17].
Rüzgar, hareket halindeki havanın oluşturmuş olduğu kinetik enerjiyi kullanarak elektrik
üretir. Üretilen elektrik, rüzgar türbinleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür. Rüzgar
enerjisi, düşük maliyetinden dolayı dünya çapında kullanımı artmaktadır. IRENA (
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Örgütü ) ‘nın verilerine göre kara ve denizde kurulu olan
rüzgar üretim kapasitesi, son yirmi yılda yaklaşık 75 kat artarak 1997 yılında 7.5 GW ‘tan
2018’e kadar 564 GW’ye sıçramıştır[18].
Hidroelektrik enerji, akan sudan elde edilen yenilenebilir enerjidir. Günümüzde elektrik
üretme konusunda tercih edilen yenilenebilir enerji kaynağı olup uygun maliyetli araçlar
arasında yer almaktadır [19].
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Jeotermal enerji, yeraltından elde edilen ısıdır. Su veya buhar, jeotermal enerjiyi Dünya
yüzeyine taşır. Jeotermal enerji ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılabilir veya temiz elektrik
üretmek amacıyla kullanılabilir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin başlıca
avantajı, hava şartlarına bağlı olmamasıdır[20].
Biyokütle enerjisi, bitkilerden elde edilen katı yakıtların elektriğe dönüştürülmesidir.
Biyokütle enerjisi, elektrik üretmek amacıyla organik maddelerin yakılmasını içermektedir.
Böylelikle düşük maliyet ile enerji üretilmiş olmaktadır[17].
4.EKONOMİK KALKINMA ve İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (OECD )
4.1 OECD TARİHİ
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Türkçe çevirisi
“Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ” olan daha iyi yaşam ve daha iyi politika
oluşturmak amacıyla çalışan uluslararası iktisadi bir örgüttür [21]. OECD, 14 Aralık 1960
tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak 1961 yılında kurulmuştur [22].
4.2 OECD ÜYE ÜLKELERİ
OECD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 kurucu üye ülke ve sonradan katılan 17 üye
ülkeden oluşmaktadır.
Tablo 1: OECD Kurucu Üyeleri Ve Sonradan Katılan Üyeleri
OECD KURUCU ÜYELER (1961)

OECD’YE
SONRADAN
KATILAN
ÜYELER VE KATILIM YILLARI

ABD

JAPONYA (1964)

ALMANYA

FİNLANDİYA (1969)

AVUSTURYA

AVUSTRALYA (1971)

BELÇİKA

YENİ ZELANDA (1973)

BİRLEŞİK KRALLIK (UK)

MEKSİKA (1994)

DANİMARKA

ÇEK CUMHURİYETİ (1995)

FRANSA

MACARİSTAN (1996)

HOLLANDA

POLONYA (1996)

İRLANDA

GÜNEY KORE (1996)

İSPANYA

SLOVAKYA (2000)

İSVEÇ

ŞİLİ (2010)

İSVİÇRE

ESTONYA (2010)

İTALYA

SLOVENYA (2010)

İZLANDA

İSRAİL (2010)

KANADA

LETONYA (2016)

LÜKSEMBURG

LİTVANYA (2018)

NORVEÇ

KOLOMBİYA (2020)

PORTEKİZ
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TÜRKİYE
YUNANİSTAN

5.ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
OECD’nin kurucu üyelerinden olan Türkiye’nin, OECD üyesi olan diğer 36 ülkenin sera gazı
salınımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı bakımından 2010-2018 yılları arasında
karşılaştırılması için OECD ülkelerinin ve Türkiye’nin sera gazı kullanımı istatistikleri
OECD Stat verilerinden alınmıştır [23]. Çalışma için OECD ülkelerinin ve Türkiye’nin
yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı istatistikleri ise IRENA’nın yayınlamış olduğu son
verilerden alınmıştır [24]. Çalışmada kümeleme analizi tercih edilmiştir. Çalışmada
kümeleme analizini gerçekleştirilebilmesi için SPSS 26.0 programı tercih edilmiştir.
5.1 KÜMELEME ANALİZİ
Kümeleme analizi, nxp boyutlu X veri matrisinde yer alan, grupları belli olmayan gözlemleri
birbirleri ile benzer olan alt kümelere ayırmaya yardımcı olan analizdir [25]. Günümüzde
artan bilgi ve verilerle doğru, sağlıklı sonuçlar alabilmek amacıyla bu verilerden özet olarak
bilgi edinme ve sayısını indirgeme ihtiyacı duyulmaktadır. Veri setleri büyüdükçe analizler
zorlaşmaktadır, bu sebeple analiz sonuçlarının doğruluğunu engellemektedir. Bu şekilde olan
büyük veri setlerini kümelemek, yapılan istatistiksel analizlerde kolaylıklar sağlamaktadır
[26].
Kümeleme analizinin amacı, gruplanmamış bir şekilde olan verileri kendi aralarında
benzerliklerine göre sınıflandırmaktır. Bu analiz yöntemi, bireylerin ya da nesnelerin
sınıflandırılmasını ayrıntılı olarak açıklamak için geliştirilmiştir [27].
Kümeleme analizinde grupların belirlenmesi için iki temel yöntem bulunmaktadır. Bu
yöntemler hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerdir. Hiyerarşik ve hiyerarşik
olmayan yöntemler arasındaki en temel fark, analizdeki küme sayısının hiyerarşik yöntemde
program vasıtasıyla belirlenmesidir. Hiyerarşik olmayan yöntemde ise analizdeki küme
sayıları araştırmacı tarafından belirtilmektedir [3].
Çalışmada küme sayısı hakkında herhangi bir ön bilgi bulunmadığı için analizde hiyerarşik
kümeleme analizi tercih edilmiştir. Hiyerarşik kümeleme analizinden sık kullanılan Ward
yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma için gerçekleştirilen bu analizde sağlıklı ve doğru bir
şekilde küme sayısının belirlenebilmesi için yığışım tablosu dikkate alınacaktır. Yığışım
tablosundan elde edilen verilere göre dendogram dikkate alınacaktır.
6. BULGULAR
Çalışmada 2010-2018 yılları arasındaki OECD ülkelerinin ve OECD kurucu üyelerinden olan
Türkiye’nin sera gazı kullanımının hiyerarşik kümeleme yöntemi ile uygun küme sayısının
belirlenmesi için öncelikle yığışım tablosu elde edilmiştir. Ward yöntemi kullanılarak elde
edilen yığışım tablosu Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2 : 2010-2018 yılları arası sera gazı kullanımı bakımında yığışım tablosu

Tablo 2 ‘de verilen ilk sütun, ülkelerin kaç aşamada tek küme altında toplanabildiğini
göstermektedir. Bu doğrultuda analiz, 36 kümeden oluşmuştur. “Birleştirilmiş Küme” başlığı
altında, analizdeki gözlemlerin birbirlerine yakınlık durumları “Küme 1” ve “Küme 2“
sütunları olarak dikkate alınmıştır. Örneğin ilk aşamada Küme 1 ‘deki 21.gözlem ile Küme
2’deki 23.gözlem yani Letonya ve Lüksemburg birbirine en yakın gözlemlerdir. “Katsayılar”
sütunu, analizdeki gözlemler arasındaki mesafeyi göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak,
Letonya ve Lüksemburg ülkelerinin analizde arasındaki mesafenin (0.000) olduğu
anlaşılmaktadır. “ Kümenin İlk Görüldüğü Aşama” sütunu, her bir satırda bulunan kümenin
hangi aşamada meydana geldiğini ;” Sonraki Aşama “ sütunu ise kaçıncı aşamada iki gözleme
yeni bir gözlem eklendiğini göstermektedir. Örneğin ilk satırda bir sonraki aşamanın 8.aşama
olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle Letonya ve Lüksemburg’un oluşturduğu kümeye
2.aşamada 15.gözlem olan İzlanda dahil olmuştur. Bu şekilde devam eden küme oluşumlar 36
aşamada tamamlanmıştır. Son aşamada ise, gözlemler arasındaki en yüksek mesafeye ( 8.870)
ulaşılmıştır.
Analizde küme sayısının belirlenmesinde katsayılar sütunundaki değerlerin artışları dikkate
alınmaktadır. Katsayılar sütununda 24.aşamadan itibaren 3 önemli artış meydana gelmektedir.
Bu artış sayısı, analizdeki ülkelerin 3 kümede gruplandığını göstermektedir.
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Şekil 1 ‘de yer alan dendogram, yığışım tablosundan elde edilen sonuçlar ile oluşturulmuştur.
Dendogram sayesinde analizde yer alan ülkelerin hangi küme içerisinde yer aldıkları
anlaşılmaktadır.

Şekil 1 : 2010-2018 Yılları Arası Sera Gazı Kullanımına Ait Dendogram
Şekil 1 incelendiğinde analizde yer alan ülkelerin 3 kümeden toplandıkları söylenebilir.
Dendogram incelendiğinde, birinci kümede 23 ülke, ikinci kümede 13 ülke ve üçüncü kümede
tek bir ülkenin yer aldığı gösterilmektedir.
Yığışım tablosu ve dendogram yardımı ile analizde yer alan ülkelerin bulundukları kümelere
göre tablosu Tablo 3’ te gösterilmiştir.
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Tablo 3: 2010-2018 yılları arası sera gazı kullanımı kümeleme tablosu
Küme Numaraları

Bulunan Ülkeler

Birinci Küme

Letonya, Lüksemburg, İzlanda, Estonya,
Slovenya, Avusturya, Yeni Zelanda,
Macaristan, İrlanda, Finlandiya, Portekiz,
Danimarka,
İsveç,
Norveç,
İsviçre,
Slovakya, Şili, İsrail, Kolombiya, Belçika,
Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Hollanda

İkinci Küme

Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya,
Avustralya, Birleşik Krallık (UK), Polonya,
İspanya, Türkiye, Güney Kore, Meksika,
Litvanya

Üçüncü Küme

ABD

Çalışmada 2010-2018 yılları arasındaki OECD ülkelerinin ve OECD kurucu üyelerinden olan
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kullanımının hiyerarşik kümeleme yöntemi ile uygun küme
sayısının belirlenmesi için öncelikle yığışım tablosu elde edilmiştir. Ward yöntemi
kullanılarak elde edilen yığışım tablosu Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4 : 2010-2018 yılları arası yenilenebilir enerji kullanımı bakımında yığışım tablosu
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Tablo 4 dikkate alındığında, ilk aşamada Küme 1 ‘deki 9.gözlem ile Küme 2’deki 22.gözlem
yani Estonya ve Litvanya birbirine en yakın gözlemlerdir. İlk satırda bir sonraki aşamanın
4.aşama olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle Estonya ve Litvanya’nın oluşturduğu
kümeye 4.aşamada 17.gözlem olan İsrail dahil olmuştur. Bu şekilde devam eden küme
oluşumlar 36 aşamada tamamlanmıştır. Son aşamada ise, gözlemler arasındaki en yüksek
mesafeye ( 12.914) ulaşılmıştır.Analizde küme sayısının belirlenmesinde katsayılar
sütunundaki değerlerin artışları dikkate alınmaktadır. Katsayılar sütununda 24.aşamadan
itibaren 3 önemli artış meydana gelmektedir. Bu artış sayısı, analizdeki ülkelerin 3 kümede
gruplandığını göstermektedir.
Şekil 2 ‘de yer alan dendogram, yığışım tablosundan elde edilen sonuçlar ile oluşturulmuştur.
Dendogram sayesinde analizde yer alan ülkelerin hangi küme içerisinde yer aldıkları
anlaşılmaktadır.

Şekil 2 : 2010-2018 Yılları Arası Yenilenebilir Enerj Kullanımına Ait Dendogram
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Şekil 2 incelendiğinde analizde yer alan ülkelerin 3 kümeden toplandıkları söylenebilir.
Dendogram incelendiğinde, birinci kümede 25 ülke, ikinci kümede 9 ülke ve üçüncü kümede
2 ülkenin yer aldığı gösterilmektedir.
Yığışım tablosu ve dendogram yardımı ile analizde yer alan ülkelerin bulundukları kümelere
göre tablosu Tablo 5’ te gösterilmiştir.
Tablo 5: 2010-2018 yılları arası yenilenebilir enerji kullanımı kümeleme tablosu
Küme Numaraları

Bulunan Ülkeler

Birinci Küme

Estonya, Litvanya, İsrail, Lüksemburg,
Macaristan, Letonya, Slovakya, Slovenya,
İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Polonya, İzlanda, Belçika, Yunanistan,
Hollanda, Güney Kore, Yeni Zelanda,
İsviçre, Şili, Finlandiya, Avustralya,
Portekiz, Avusturya, Meksika, Kolombiya

İkinci Küme

Japonya, Norveç, Almanya, İtalya, İspanya,
Fransa, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık
(UK)

Üçüncü Küme

Kanada, ABD

7.SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Dünyanın atmosferinde doğal sera gazları olan birtakım gazlar bulunmaktadır. Bu sera gazları
yeryüzünün daha fazla ısınmasına sebep olmaktadır. Yeryüzündeki bu ısı artışı, canlı yaşamı
için önemlidir. Yeryüzünü ısıtan sera gazlarının bu doğal etkisine “sera etkisi” denilmektedir.
Sera etkisinde beklenilenden fazla artış, canlı yaşamı için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu
sebeple, ülkeler sera gazı kullanımlarını azaltmaya yönelik çalışmalar ve düzenlemeler
yapmaya yönelmişlerdir. Uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların başında İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü gelmektedir.
Dünyada yaşanan nüfus artışıyla beraber enerjiye duyulan talep tüm dünyada artış
göstermektedir. Artan enerji taleplerinin büyük bir kısmı kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil
yakıtlardan karşılanmaktadır. Çevreye zarar veren fosil yakıtların hızla azalması ve
maliyetinin yüksek olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini arttırmıştır. Ülkeler,
kendi gelişim seviyelerine bakmaksızın yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde
kullanmak amacıyla teknolojilerini geliştirmektedirler.
Çalışmada OECD kurucu üyelerinden olan Türkiye’nin OECD’nin diğer 36 üyesi ile 20102018 yılları arasındaki sera gazı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bakımından
karşılaştırılması, kümeleme analizi yöntemiyle incelenmiştir. 2010-2018 yıllarına ait OECD
ülkelerinin Türkiye ile sera gazları kullanımı bakımından kıyaslandığında ;
Türkiye sera gazı kullanımı bakımından ikinci kümede; Kanada, Almanya, Japonya, Fransa,
İtalya, Avustralya, Birleşik Krallık (UK), Polonya, İspanya, Güney Kore, Meksika ve
Litvanya ülkeleri ile aynı kümede yer almaktadır. Yani Türkiye ikinci kümede bulunan bu
ülkeler ile yaklaşık olarak aynı oranda sera gazı emisyonu yapmaktadır. Türkiye, üçüncü
kümede bulunan ABD ‘ye göre daha az sera gazı emisyonu yapmaktadır. ABD’nin üçüncü
kümede tek ülke olmasının ve en yüksek sera gazı emisyonuna sahip olmasının sebebi, sera
gazı emisyon miktarını azaltmak için düzenlenen uluslararası boyutta bir anlaşmaya taraf
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olmamasıdır. Türkiye’nin bulunduğu kümeden daha az sera gazı emisyonuna sahip olan
birinci küme ülkelerinde daha çok AB ülkeleri yer almaktadır. Bu durum, AB ülkelerinin sera
gazı emisyonunu azaltıcı çalışma ve düzenlemeler olan iklim ve çevre anlaşmalarına taraf
olmasıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.
2010-2018 yıllarına ait OECD ülkelerinin Türkiye ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı
bakımından kıyaslandığında;
Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı bakımından Japonya, Norveç, Almanya,
İtalya, İspanya, Fransa, İsveç ve Birleşik Krallık (UK) ile ikinci kümede yer almaktadır.
Türkiye ikinci kümede yer alan bu ülkeler ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı
bakımından yaklaşık olarak aynı miktarda kullanmaktadır. Türkiye, üçüncü kümede yer alan
Kanada ve ABD’ye göre daha az miktarda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır.
Bu durumun sebebi, Türkiye’nin ABD ve Kanada’ya göre yenilenebilir enerji kaynakları
tesisleri için alt yapı ve maddi kaynaklarının daha az olmasındandır. Türkiye, birinci kümede
yer alan ülkelere göre daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilmektedir. Bu
durumun sebebi, Türkiye’nin birinci kümede yer alan ülkelere göre coğrafi konum açısından
yenilenebilir enerji kaynak çeşitliğinin daha fazla oluşumu ve bu çeşitlilikten
yararlanabilmesidir.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımının artması ve daha etkin bir şekilde
kullanabilmesi için AR-GE ve bu alana yönelik teknoloji yatırımlarına daha fazla önem
vermesi, yenilenebilir enerji kaynak yatırımlarının daha etkin olabilmesi adına ekonomik
teşvikler ile desteklenmesi gerekmektedir.
OECD ülkelerinin sera gazı kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı bakımından
incelenmesi için son güncel veriler kullanılarak 2010-2018 yılları arası karşılaştırılmaya
çalışılmıştır. Çalışmanın hazırlanma dönemi göz önüne alındığında son güncel veriler 2018
yılındadır. İleriki zamanlarda son güncel veriler ile beraber sera gazı kullanımı ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için incelenen yıllar daha güncel olup günümüzde
geleceğe yön verme adına daha yararlı olacaktır.
2010-2018 yılları arasını inceleyen bu çalışma ve ileride bu konu hakkında son güncel veriler
ile yapılacak çalışmalar, ülkelerin fazla sera gazı kullanımlarını azaltacak veya belli bir
seviyeye indirecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı miktarını arttıracak olması
bakımından önemlidir.
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ÖZET
Modern dünyada enerji, endüstrilerin gelişmesinin temelidir. Tüm gelişmiş sanayi
ülkelerinde, enerjinin büyüme hızı diğer endüstrilerin büyüme oranını aşıyor. Enerji aynı
zamanda çevre ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerin kaynaklarından biridir. Atmosfer
(oksijen tüketimi, gaz emisyonları, nem ve katılar), hidrosfer (su kullanımı, yapay
rezervuarların oluşturulması, kirli su ve sıvı atıkların deşarjı) ve litosfer (fosil yakıtların
kullanımı, peyzaj değişikliği, toksik emisyonlar).
Küresel ısınma, bununla savaşmak için küresel çabaları gerektirir - her şeyden önce,
nedenlerini, sonuçlarını bulmak, ani iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ona uyum
sağlamak. Hidrokarbon kaynakları elektrik üretiminin ana kaynağı olmaya devam ederse,
gezegen büyük iklim değişiklikleriyle karşı karşıya kalacak. Bu durumda, dünya enerji sistemi
2050 yılına kadar atmosfere 400 Gt karbon salacak ve içeriğini 750'den 1000 Gt'ye çıkaracak.
Bugün, sera etkisinin yaratılmasında antropojenik kaynaklı sera gazları - CO2, hakimdir.
Küresel ısınmayla mücadele için birçok öneri var. Önerilerden bazıları yalnızca Birleşmiş
Milletler yürütme mekanizmalarına odaklanmıştır. Bazı durumlarda bölgesel veya sektörel bir
yaklaşım gereklidir. Ani iklim değişikliğine adaptasyonla bağdaşmayan katı gereksinimleri
azaltmak için öneriler var.
Son yıllarda küçük nehirlerin rüzgar, güneş, dalga, gelgit, hidrolojik enerjisi gibi geleneksel
olmayan enerji kaynakları dünyanın yeni enerji kaynakları arasında özel bir yere sahiptir. Bu
tür yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre dostu olması, gelecekte daha geniş kullanımlarının
temelini oluşturur. Yüzyılın başından bu yana, yenilenebilir enerji üretimi on kat arttı
(hidroelektrik hariç). Şu anda, yenilenebilir enerji dünyadaki elektrik üretim kapasitesinin
1/3'ünden fazlasını ve dünya üretiminin % 26'sını oluşturmaktadır. Bu ve diğer veriler, bu
endüstrinin gelişiminin sadece birkaç ülkeye bağlı olmayacağını göstermektedir. Elektrik
enerjisi sektöründeki yatırımların toplam hacmi içinde yenilenebilir enerjinin payı 2/3 oldu.
Yenilenebilir enerjinin gelişimi ve enerji verimliliği hızlandırılmalıdır.
Yenilenebilir enerjinin hızlanan gelişimine rağmen, dünya bir iklim kriziyle karşı karşıyadır.
İklimin korunması sadece yenilenebilir enerjinin rolünün geliştirilmesini ve genişlemesini
değil, aynı zamanda fosil yakıtların yaygın kullanımının azaltılmasını da gerektirir. Birçok
alternatif enerji kaynağı türü, çeşitli iklim özellikleri ve koşulları için en iyi seçenekleri
seçmenize izin verir.
Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, çevre, kalkınma, kaynaklar.
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INNOVATIVE ENERGY AND ENVIRONMENTAL IMPACT REDUCTION
ABSTRACT
In the modern world, energy is the basis for the development of industries. In all developed
industrial countries, the growth rate of energy exceeds the growth rate of other industries. At
the same time, energy is one of the sources of negative impact on the environment and people.
Atmosphere (oxygen consumption, gas emissions, moisture and solids), hydrosphere (water
use, creation of artificial reservoirs, discharge of polluted water and liquid waste) and
lithosphere (use of fossil fuels, landscape change, toxic emissions).
Global warming requires global efforts to combat it - to find out the causes, consequences, to
combat abrupt climate change and adapt to it. If hydrocarbon resources remain the main
source of electricity production, then the planet will face huge climatic changes. In this case,
the world energy system will emit 400 Gt of carbon into the atmosphere by 2050 and increase
its content from 750 to 1000 Gt. Today, greenhouse gases of anthropogenic origin - CO2,
prevail in the creation of the greenhouse effect.
There are many proposals to combat global warming. Some of the proposals focused
exclusively on the UN executive mechanisms. In some cases, a regional or section approach is
required. There are proposals to mitigate stringent requirements, which is incompatible with
adaptation to abrupt climate change.
In recent years, non-traditional energy sources such as wind, solar, wave, tidal, hydrological
energy of small rivers have a special place among the world's new energy sources. The
environmental friendliness of this type of renewable energy sources creates the basis for their
wider use in the future. Since the turn of the century, renewable energy generation has
increased tenfold (excluding hydropower). Currently, renewable energy accounts for more
than 1/3 of the power generation capacity and 26% of world production in the world. These
and other data suggest that the development of this industry will not rely only on a few
countries. In the total volume of investments in the electric power industry, the share of
renewable energy amounted to 2/3. The development of renewable energy and its energy
efficiency accelerated.
Despite the accelerated development of renewable energy, the world is facing a climate crisis.
Preservation of the climate requires not only the development and expansion of the role of
renewable energy, but also a reduction in the widespread use of fossil fuels. Many types of
alternative energy sources allow you to choose the best options for various climatic features
and conditions.
Keywords: renewable energy, climate change, environment, development, sources.
1. GİRİŞ
Modern dünyada enerji, endüstrilerin gelişiminin temelidir. Tüm gelişmiş sanayi ülkelerinde,
enerjinin büyüme hızı diğer endüstrilerin büyüme hızını aşmaktadır. Aynı zamanda enerji,
çevre ve insanlar üzerindeki olumsuz etki kaynaklarından biridir. Atmosfer (oksijen tüketimi,
gaz emisyonları, nem ve katılar), hidrosfer (su kullanımı, yapay rezervuarların oluşturulması,
kirli su ve sıvı atıkların boşaltılması) ve litosfer (fosil yakıtların kullanımı, peyzaj değişikliği,
toksik emisyonlar). Hidrokarbon kaynakları elektrik üretiminin ana kaynağı olmaya devam
ederse, gezegen büyük iklim değişiklikleriyle karşı karşıya kalacak. Bu durumda dünya enerji
sistemi 2050 yılına kadar atmosfere 400 Gt karbon salacak ve içeriğini 750 Gt'den 1000 Gt'a
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çıkaracak. Bugün, sera etkisinin yaratılmasında antropojenik kaynaklı sera gazları - CO2
hakimdir. Bu nedenle iklim duyarlılığı, atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artışın neden
olduğu sıcaklıktaki değişiklik olarak tanımlanmaktadır. Fosil yakıtların yanması nedeniyle
atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu, sanayi öncesi döneme göre %35 oranında
artmıştır [2]. En etkili önlemlerle bile küresel ısınma hemen durmayacaktır. Uzun bir süre
boyunca CO2 konsantrasyonunda bir artış ve yüzey atmosferinin sıcaklığında bir artış
meydana geldi. Bu nedenle öncelikle hasarı azaltmak ve durumu kontrolden çıkarmamak
gerekir.
Birçok bilim insanı, Dünya'daki iklim değişikliği sorununu araştırıyor. Onlara göre, hızlı
nüfus artışı, nadir bulunan bitki ve hayvan türlerinin ortadan kalkması, enerji kaynaklarının
aşırı kullanımı ve küresel ısınma - tüm bunlar, sonuçları geri döndürülemez olacak büyük
ölçekli bir krize yol açıyor. Küresel ısınmayla mücadele için birçok öneri var. Birçok teklif
pazar çözümlerine dayanmaktadır. Önerilerin bazıları yalnızca BM yürütme mekanizmalarına
odaklanırken, bazı durumlarda parçalı, bölgesel veya sektörel bir yaklaşım gereklidir. Ani
iklim değişikliğine uyumla bağdaşmayan katı gereksinimleri hafifletmek için öneriler var [1].
Son yıllarda rüzgar, güneş, dalga, gelgit ve küçük nehirlerin hidrolojik enerjisi gibi geleneksel
olmayan enerji kaynakları dünyanın yeni enerji kaynakları arasında özel bir yere sahiptir. Bu
tür yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre dostu olması, gelecekte daha geniş kullanımları
için bir temel sağlar. Bu nedenle yenilenebilir enerji, dünya enerji gelişimindeki ana
trendlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu, sürdürülebilir nüfus artışı ve artan enerji
tüketimi nedeniyle insanlığın küresel enerji ve çevre korumasını ele almasına yardımcı
olabilir. Yenilenebilir enerjinin enerji piyasasına hızlı girişi, giderek daha büyük bir paya
sahip olacağını kanıtlamakta ve araştırmaların aciliyetini göstermektedir.
2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
Küresel iklim değişikliği sorunu, 1980'lerin sonlarında uluslararası gündemde belirdi.
Ardından, sıcaklık dalgalanmalarının yanı sıra olumsuz doğal olayların gücü ve sıklığı
özellikle belirgin hale geldi. 1995'te BM, küresel ısınmayı "bilimsel bir gerçek" olarak kabul
etti. 2016–2018 Fosil yakıt finansmanı toplam 1,9 trilyon doları buldu. 300 milyar dolara
kadar. Fosil yakıt tüketimine yönelik küresel sübvansiyonlar da 2017'de arttı. Çıkarılması,
üretilmesi ve kullanılmasının olumsuz çevresel ve sosyal sonuçları olan fosil yakıtlara yönelik
sübvansiyonların 5,2 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Bu, yenilenebilir enerjiye verilen
desteğin neredeyse iki katı.
Bununla birlikte, tutarlı düzenleyici politika ve uzun vadeli planlar, dünyanın birçok ülkesinde
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını enerji endüstrisinde ana yönlerden biri haline
getirmiştir. Hidroelektrik, uzun yıllar boyunca tüm yenilenebilir elektriğin büyük kısmını
oluşturuyor. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyüme, öncelikle güneş
(PV) ve rüzgar enerjisinin payına düştü. Böylece 2018 yılında sadece güneş fotovoltaik
kapasitesinin 100 GW'ı kuruldu. Konsantre güneş enerjisi (CSP), jeotermal ve biyoenerji gibi
kullanımlar, yenilenebilir enerjide daha az büyüme gösteriyor (Tablo 1).
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Tablo 1. Yenilenebilir enerji göstergeleri, Yatırım ve Güç [4, 5]
(Kaynak: Renewables 2018 GSR; Renewables 2019 GSR)
İsim

Birimler

2017

2018

Yenilenebilir enerji ve yakıtlara yeni yatırım (yıllık)

milyar
dolar
GW
GW

326

289

2,197
1,081

2,378
1,246

GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
TWh

1,112
540
405
121
12.8
4.9
0.5
532

1,132
591
505
130
13.3
5.5
0.5
581

Yenilenebilir güç kapasitesi (hidroelektrik dahil)
Yenilenebilir güç kapasitesi (hidroelektrik dahil
değil)
Hidroelektrik kapasitesi
Rüzgar gücü kapasitesi
Güneş PV kapasitesi
Biyo-güç kapasitesi
Jeotermal güç kapasitesi
Konsantre güneş enerjisi (CSP) kapasitesi
Okyanus güç kapasitesi
Biyoelektrik üretimi (yıllık)

Elektrik enerjisi sektöründeki toplam yatırım hacminde yenilenebilir enerjinin payı 2/3 oldu.
Geçen yıl, yeni üretim kapasitelerinin devreye alınması aşağı yukarı aynıydı. Yani fosil
yakıtlardaki hacimler aynı oranda azalmıştır. Bu eğilim arka arkaya son 4 yıldır
gözlenmektedir. Kömür kullanımında küresel zirve 2026'da 10,356 TWh'ye ulaşacak.
Kömürün elektrik üretimi için kullanımı Asya hariç tüm bölgelerde azalmakla birlikte (Şekil
1):

Şekil 1. Bölgeye göre elektrik üretimi (TWh) [3]
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(Kaynak: BloombergNEF)
Yüzyılın başından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi
(hidroelektrik hariç) 10 kat artmıştır. Şu anda yenilenebilir enerji, dünyadaki elektrik üretim
kapasitesinin 1/3'ünden fazlasını ve dünya üretiminin %26'sını oluşturmaktadır. Bu ve diğer
veriler, bu endüstrinin gelişiminin sadece birkaç ülkeye bağlı olmayacağını göstermektedir.
Artan elektrik talebi göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretiminin artırılması gerekmektedir.
Küresel ısınma, onunla mücadele etmek için küresel çabalar gerektirir - her şeyden önce,
nedenlerini, sonuçlarını bulmak, ani iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ona uyum
sağlamak.
Yenilenebilir enerjinin hızla gelişmesine rağmen, dünya bir iklim kriziyle karşı karşıya.
Enerjiyle ilgili karbondioksit emisyonları, gezegenin ikliminde radikal değişikliklere neden
oluyor. Ülkelerin enerji sektörünü karbondan arındırma çabalarının olumlu bir etkisi var.
Ancak bu önlemler yeterli değildir. Bu, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC)
raporlarında belirtilmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı, 2005 yılına kıyasla 2050 yılına kadar
CO2 emisyonlarını yarıya indirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, Ajans dünya enerjisini
geliştirmenin 2 yolunu açıklıyor [7]:
1. Hükümetlerin ve ülkelerin diğer düzenleyici kurumlarının herhangi bir eyleminin olmadığı
durumlarda kalkınma.
2. Yönetim önlemlerinin enerji üreticilerine ve tüketicilerine aktif olarak uygulanmasıyla
gelişme.
İkinci yol, hükümetlerin bu amaç için aktif katılımını içerir. Her şeyden önce, düşük karbonlu
enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına katılım.
İklimin korunması, yalnızca yenilenebilir enerjinin rolünün geliştirilmesini ve genişletilmesini
değil, aynı zamanda fosil yakıtların yaygın kullanımının azaltılmasını da gerektirir.
Yenilenebilir enerjinin gelişimi ve enerji verimliliği hızlandırılmalıdır.
Yenilenebilir enerjinin hala geleneksel enerji ile eşit şartlarda rekabet etmediğini unutmayın.
Bu nedenle, bunu destekleyecek acil politikalar, etkin karbon fiyatlandırmasıyla
tamamlanmalıdır. Bu destek önlemleri, fosil yakıtların üretimi ve kullanımı için mali desteğin
sona ermesini içerir. Fosil yakıtların kullanımından ve küresel sübvansiyonlardan da
uzaklaşmak gerekiyor.
Kömür, petrol ve gaz şirketleri, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını kontrol etmek
veya engellemek için yüz milyonlarca dolar harcıyor. Ancak yenilenebilir enerji sektörünün
artan rekabet gücü, bu şirketlerin yenilikçi alanlardaki yatırımlarının artmasına neden
olmuştur. Yenilenebilir enerji projelerinde yer alırlar ve en iyi iklim performansını elde
etmeye çalışırlar.
Çevreye duyarlı teknoloji ortamını iyileştirmeye yönelik önlemler arasında, enerji sektörü için
önemli bir karbon fiyatının belirlenmesi gerekmektedir.
2018 yılına kadar sadece Özel Sektör yenilenebilir enerji yatırımlarını artırıyor. Böylece 2018
yılında, 2017'deki seviyenin 2 katı olan 13 GW yenilenebilir kapasite sağlamak için
sözleşmeler imzaladılar. Bunun nedeni, teknolojiler geliştikçe alternatif enerji kullanımının
ticari verimliliğinin artması ve umut verici bir yatırım. 44 hükümet, 21 eyalet ve 7 şehir bu
karbon fiyatlandırma politikalarını uygulamıştır. Ancak bu, küresel karbondioksit
emisyonlarının yalnızca %13'ünü kapsıyordu.
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Enerji sektöründe gelecekte yenilenebilir enerjinin yerini alacak yeni teknolojilerin ortaya
çıkması bu alana yapılan yatırımı teyit etmektedir. Yenilikçi enerjinin kullanımı bir dizi
faktöre bağlıdır. Örneğin, bölgenin doğası, coğrafi konumu, kaynağın büyüklüğü. Örneğin,
bazı kuzey Avrupa ülkelerinde (İzlanda, Danimarka Krallığı), jeotermal kaynaklar yaygın
olarak kullanılmaktadır ve bazı ABD eyaletlerinde yenilenebilir enerji hakimdir. Bir başka
kuzey Avrupa ülkesi olan Norveç, küçük kapasiteli hidroelektrik santralleri kullanıyor. Güneş
panelleri dünyanın güney bölgelerinde kullanılmaktadır. Rüzgar santralleri ovalarda daha
verimli çalışır. Yenilikçi enerji kaynaklarına (büyük hidroelektrik santraller hariç) yapılan
küresel yatırım 2019'da 282,2 milyar dolara ulaştı. Yenilenebilir enerjiye yapılan küresel
yatırım, geleneksel enerji kaynaklarına kıyasla iki katından fazla arttı. Bu büyüme trendi son 5
yıldır devam ediyor. Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde
yatırımlar arttı. Küresel yatırım eğilimleri, küresel enerji sisteminin yapısında en yakın 5-10
yıllık yenilenebilir enerji artışını teyit etmektedir. Sera gazı emisyonlarını azaltma görevi,
büyük teknolojik ve finansal kaynaklar gerektirir. Yenilikçi enerji kaynaklarına yatırım
konusunda önde gelen ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık ve
Almanya'dır. Yenilikçi enerji kaynaklarını teşvik etmek için teknolojik gelişmeler alanında
araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi önemlidir. İnovasyonu teşvik etmek için yeni
politikalara ihtiyaç vardır. Yeni üretici ve tüketici sayısını artırmak için bu politikaya ihtiyaç
vardır. Bunlar arasında: şehir ve ilçe seviyelerinde entegre planlama ve politika geliştirmeyi
teşvik etmek için dijitalleşme potansiyelinin kullanılması, yeni iş modelleri ve gelişmekte
olan ülkelerde yatırımı destekleme yolları yer alıyor. İnovasyona destek ayrıca çeşitli
teknolojik bilgilerin genişletilmesini, teknik bilgi ve üretim tesislerinin oluşturulması için
deneyimin arttırılmasını vb. içerir.
Halihazırda Azerbaycan'da alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam potansiyeli
12.000 MW'ın (MegaWatt) üzerindedir. Bunlardan güneş enerjisi 5.000 MW olup,
Azerbaycan'da güneşli gün sayısı 250'den fazladır. Hibrit istasyonlar ve düşük güçlü, 3
MW'lık bir güneş enerjisi santrali oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Ülkede 200.000
panel kapasiteli güneş paneli üretim tesisi devreye alındı. Ülkenin geniş alanlarında, özellikle
Hazar Denizi kıyılarında rüzgar enerjisinin gelişmesine olanak sağlar.
Azerbaycan'ın coğrafi konumu ve koşulları onu rüzgar enerjisi için uygun kılmaktadır. Her
şeyden önce, Abşeron Yarımadası'nın kıyı bölgesi ve adalar, rüzgar enerjisi için tasarım
nesneleridir. Abşeron bölgesinde faaliyet gösteren ve kurulan rüzgar sistemleri oldukça
karlıdır. Çünkü buradaki ortalama rüzgar hızı 5.5-7.0 m/sn. Şarur, Culfa, Gence-Gazakh
bölgeleri de rüzgar sistemlerinin gelişme bölgeleri olarak kabul edilmektedir. Bu alanlarda
ortalama rüzgar hızı 3-5 m/sn'dir. Bu nedenle orta güçlü rüzgar sistemleri kurmak ve işletmek
mümkündür.
Azerbaycan'ın rüzgar enerjisi kaynaklarının yılda 800 mW olduğu tahmin edilmektedir. Bu
elektriği alabilmek için 1 milyon. ton konvansiyonel yakıt kullanılmalıdır. Aynı zamanda
3.700 ton karbondioksitin atmosfere salınması anlamına geliyor. Rüzgar enerjisi
kaynaklarının kullanımı aynı zamanda çevre üzerindeki olumsuz etkileri de önleyebilir.
Termal sular, Azerbaycan'da yenilenebilir enerjinin ana kaynaklarından biridir. Böylece
ülkede termal su, sıcak su temini, seralar ve tıbbi amaçlar için kullanılabilir. Abşeron, Gence,
Şirvan, Mugan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, güney ve kuzey bölgelerinde büyük bir
potansiyel var.
Ülkemizde son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yaklaşık 1 milyar dolar yatırım
yapılmıştır [6].

www.istanbulkongresi.org

848

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

3. SONUÇ
Küresel ısınma sorunu, yenilenebilir enerjinin gelişimini teşvik eden faktörlerden biri
olmuştur. Aynı zamanda, bu tür yenilikçi enerji teknolojileri çevrenin korunması için
önemlidir. Yeni enerji kaynaklarının kullanımı iki ana koşula bağlıdır:
1. Yenilenebilir yakıt kaynağı;
2. Bölgedeki mevcudiyet ve miktar.
Enerji tüketimi ve enerjinin giderek artan olumsuz etkilerini azaltmak ve uzlaştırmak için iki
olası çözüm vardır:
1. Enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojilerin
kullanılması, gelişmiş ülkelerde yakıt ve malzeme tüketiminde önemli bir azalmaya yol
açmıştır.
2. Daha çevre dostu enerji üretim biçimlerinin geliştirilmesi. Ancak bu yöndeki çözüm ve
uygulama yöntemleri henüz tam olarak netleşmiş değil. Yenilenebilir enerji kaynakları hala
küresel enerji tüketiminin %20'sini oluşturuyor. Bu %20'ye ana katkı, biyokütle ve
hidroelektrik kullanımından kaynaklanmaktadır.
Enerjide kullanılan cihazların çevre üzerinde farklı etkileri vardır. Ekolojik ve çevre
sorunlarının çözümü, Azerbaycan Cumhuriyeti de dahil olmak üzere dünyanın birçok
ülkesinin kalkınma önceliklerinden biri haline geliyor. Önde gelen ülkelerde yenilenebilir
enerjinin gelişimi devletin siyasi, yasal ve doğrudan mali desteği ile gerçekleştirilmektedir.
Enerji ekipmanındaki teknolojik gelişmeler - maliyetleri düşürür ve üretkenliği artırır.
Yenilikler - büyük rüzgar türbinleriyle aynı kaynaktan daha fazla enerji tasarrufu yapmanızı
sağlar. Diğer yenilikler - yeni güneş fotovoltaik hücreleri - daha fazla üretkenlik sağlar.
Önemli yeniliklerden biri, yüksek rüzgar enerjisine sahip yüzer türbinlerin konuşlandırılması
ve ekonomik olarak çekici alanları genişletme potansiyelidir.
Birçok alternatif enerji kaynağı türü, çeşitli iklim özellikleri ve koşulları için en iyi
seçenekleri seçmenize olanak tanır. Hedefler ve kapsamlı politikalar, bir iklim acil durumuna
yanıt olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının tam potansiyellerine ulaşmasını sağlar.
KAYNAKLAR
1. Douglas, J. Arent, Alison, W., Rachel, G. (2011). The status and prospects of renewable
energy for combating global warming. Energy Economics. 33(4), 584–593.
2. Kuik, O., Berkhout, F. (2008). Post-2012 climat policy dilemmas – a review of proposals.
Climat Policy. 8(3), 317- 336.
3. New Energy Outlook 2019. Bloomberg NEF. (2020). Retrieved 15.05.2021 from
https://about.bnef.com/new-energy-outlook/.
4. Renewables 2018. Global status report. (2019) Retrieved 19.05.2021
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/08/Full-Report-2018.pdf.

from

5. Renewables 2019. Global status report. (2020) Retrieved 15.05.2021
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf.

from

6. State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan. (2019). Retrieved 05.05.2021
from https://www.stat.gov.az/source/environment/?lang=en.
7. Sultanli, S. (2015). Potential and development of innovative energy. International
Scientific Review. 9 (8), pp. 48-50.

www.istanbulkongresi.org

849

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

FAALİYETTE OLAN RÜZGÂR ELEKTRİK SANTRALLERİNDE YENİDEN
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Eren DEDE
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-6867-5843
Doç. Dr. Cenk YAVUZ
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-4325-2852
Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0003-3846-177X
ÖZET
Günümüzde enerji sektöründe tüm dünyada oldukça yaygınlaşan ve çok önemli bir pay sahibi
olan yenilenebilir enerjinin, gün geçtikçe her ülkede önemi artmaktadır. Bu doğrultuda
Türkiye’nin de arasında yer aldığı gelişmekte olan ülkeler ve pek çok gelişmiş ülke de enerji
üzerine yatırımlarını bu alanda sürdürmektedir. Rüzgâr enerjisi bu yatırımların en çok
yapıldığı yenilenebilir enerji türlerinden biridir. Zira istatistiksel olarak Dünya’daki elektrik
üretimlerinin yaklaşık %5’i rüzgâr enerjisinden sağlanmaktadır ki bu oldukça dikkate değer
bir orandır.
Rüzgâr enerjisi alanında ilk olarak 1990’lı yıllarda özellikle Almanya, Danimarka ve A.B.D
gibi ülkeler ciddi yatırımlar yapmışlardır, ancak gün geçtikçe uzun zaman önce kurulan
santrallerin yaşlanması ve verimlerinin düşmesi, bu ülkeler gibi bu alanda çalışmalar yapan
diğer ülkeleri oldukça düşündürmüştür. Standart bir rüzgâr santralinin yaklaşık ömrü 20
yıldır, dolayısıyla proje sahipleri ömrünün sonuna gelinen mevcut rüzgâr santrallerini birkaç
yolla değerlendirmek zorundadırlar. Bunlardan en yaygın ve en uygun olanı bir santrali
optimum süre kullanmayı sağlayan ve santrallerden daha iyi verim alma açısından uygulanan
“yeniden güçlendirme” çalışmasıdır.
Dünya literatüründe Yeniden Güçlendirme olarak yer bulan bu terim, bir rüzgâr santralinde
mevcut rüzgâr türbinlerini sökmek ve eski türbinlerin pozisyonlarına veya yakınlarına yeni
teknoloji ile daha büyük boyutta yeni türbinler kurmak anlamına gelir. Bu bağlamda özellikle
Almanya, Danimarka ve İspanya gibi bazı ülkeler yeniden güçlendirme çalışmalarını aktif bir
şekilde sürdürmektedirler. Bu ülkelerin ilk kurdukları santrallerin 30 yıl öncesine dayandığı
göz önüne alınırsa, yeniden güçlendirmenin bu ülkeler için çok önemli bir parametre haline
geldiği aşikârdır. Türkiye’de ise santrallerin kurulum tarihinden kaynaklı olarak henüz bu
alanda bir çalışma yürütülmemiştir, ancak yakın gelecekte yeniden güçlendirmenin hız
kazanması beklenmektedir.
Yeniden güçlendirme, tüm rüzgâr enerji sektörüne yeni bir soluk getirmiştir. Çünkü bu
çalışmaların artıları oldukça fazladır. Yapılan çalışmalar neticesinde firmalar bazı sebeplerden
ötürü yeniden güçlendirmeyi, yeni bir rüzgâr santrali kurmaya tercih etmektedirler.
Dolayısıyla yeniden güçlendirmenin pek çok avantajları bulunmaktadır, yine de bazı olumsuz
yönler de ortaya çıkabilmektedir.
Bu çalışmada Yeniden Güçlendirmenin nasıl bir yöntem olduğu, uygulamada hangi kriterlerin
gözetilmesi gerektiği ve ne gibi sonuçlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekilmektedir. Öte
yandan Türkiye’nin de olası bir yeniden güçlendirme çalışmasına ne kadar yakın olduğu pek

www.istanbulkongresi.org

850

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

çok etken doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler, tüm Dünya’da halen
sürmekte olan benzer çalışmaların incelenmesi ve Türkiye’nin mevcut Rüzgâr Enerjisi
Santralleri verileri doğrultusunda yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar genel olarak olumlu olsa
da dikkat edilmesi gereken bazı olumsuz hususlar da vurgulanmıştır. Ayrıca gelecekte
yapılacak olan bu tür çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yeniden Güçlendirme, Rüzgâr Enerjisi, Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de
RES Analizi
EVALUATION OF REPOWERING STUDIES IN OPERATING WIND POWER
PLANTS
ABSTRACT
Nowadays, the importance of renewable energy, which is very widespread all over the world
and has a very important share in the energy sector, has been increasing in every country day
by day. In this direction, developing countries, including Turkey, and many developed
countries have been retaining their investments in energy in this field. Wind energy is one of
the renewable energy types where these investments are made the most. Because, statistically,
approximately 5% of the electricity production in the world is provided by wind energy,
which is a very remarkable rate.
Countries such as Germany, Denmark and the USA made serious investments in the field of
wind energy in the 1990s for the first time, however, the aging of the power plants established
long ago and the decrease in their efficiency have made other countries such as these
countries that work in this field think considerably. The approximate lifespan of a standard
wind farm is 20 years, so project owners have to evaluate existing wind farms that have
reached the end of their life in several ways. The most common and the most suitable of these
is the "repowering" work, which enables the use of a power plant for optimum time and is
applied in terms of getting better efficiency from the power plants.
This term, which is included in the world literature as Repowering, means to dismantle
existing wind turbines in a wind farm and to install new turbines of a larger size with new
technology in the positions of the old turbines or in their vicinity. In this context, some
countries such as Germany, Denmark and Spain actively have been continuing their
repowering efforts. Considering that the first power plants established by these countries date
back 30 years, it is obvious that repowering has become a very important parameter for these
countries. In Turkey, due to the installation date of the power plants, no work has been carried
out in this area yet, but it is expected that repowering will accelerate in the near future.
Repowering has brought a breath of fresh air to the entire wind energy sector. Because the
advantages of these studies are quite high. As a result of the studies carried out, companies
have been prefering to repowering instead of establishing a new wind farm for some reasons.
Hence, repowering has many advantages, although some downsides may arise as well.
In this study, attention is drawn to how Repowering is a method, which criteria should be
observed in practice and what kind of results can be encountered. On the other hand, how
close Turkey is to a possible repowering study has been evaluated according to many factors.
These evaluations were made in line with the examination of similar studies that are still
ongoing all over the world and the current Wind Power Plants data of Turkey. Although the
results are generally positive, some negative points to be considered were also highlighted. In
addition, suggestions have been made for such future studies.
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Turkey
1. GİRİŞ
Birçok olumlu yönleri bakımından yenilenebilir enerji sistemleri Dünya çapında pek çok
ülkenin enerji yatırımlarını ve çalışmalarını yürüttüğü ana enerji sistemi haline gelmiştir.
Dolayısıyla bu alanlarda yapılan gelişmeler gün geçtikçe hızlanmaktadır. Rüzgâr enerjisi
sistemleri de yenilenebilir enerji sistemlerinde en fazla yatırımları gerçekleştirilen ve
çalışmaları yürütülen enerji sistemlerinden biridir. Zira rüzgâr enerjisi sistemleri kurulumları
ve işletimleri bakımından hem ekonomi hem de fizibilite açısından oldukça makuldür.
Dolayısıyla Türkiye’nin dahil olduğu pek çok gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler
özellikle Rüzgâr Enerjisinden en optimum seviyede faydalanmak istemektedirler.
Bu doğrultuda son 30 yılda dünya çapında binlerce rüzgâr türbinleri kuruldu. Bu süreçte,
birkaç kW nominal güç üreten küçük rüzgâr türbinleri, günümüzde üretilen ve tasarımları
devam eden birkaç MW nominal güce sahip devasa güçte ve boyuttaki türbinlere yerini
bıraktı. Bu gelişmeler rüzgâr enerjisinin kısa sürede ne denli önemli bir enerji sektörü haline
geldiğini kanıtlamış oldu. Bir rüzgâr türbininin yaklaşık 20 yıllık bir faydalı ömrü vardır,
ancak bu süre bazı optimizasyon çalışmalarıyla 25 yıla kadar çıkabilir. Rüzgâr enerjisi
sektörünün bu hızlı gelişimi ve 20-25 yıllık faydalı ömür, çalışır olan bir rüzgâr santralinin
faydalı ömrünün yarısından daha kısa bir zamanda teknolojik olarak modasının geçtiği
anlamına gelebilir.

Şekil 1. Zamanla rüzgâr türbinlerinin boyutlarının gelişimi (URL 1).
Gözlemlenmiştir ki, rüzgâr enerjisi sistemleri eskimeye maruz kalır ve rüzgâr santralinin
verimi ve kullanılabilirliği de bir müddet sonra azalışa geçer. Zira rüzgâr türbinlerinin, her
geçen yıl santral elektrik üretimlerinin %1-2 kadarını kaybettikleri öne sürülmüştür. Ayrıca
türbinler yaşlandıkça ve daha fazla bakıma ihtiyaç duydukça türbinlerin arıza süresi artar.
Yedek malzeme eksikliği de bir sorun haline gelebilir. İşlemsel maliyetler de zamanla artar.
Bu sorunlar ve durumlar dolayısıyla santral yaşlandığında ve operasyonel ömrünün sonunda
yaklaştığında proje sahipleri bazı arayışlara giderler. Bu bağlamda proje sahiplerinin bazı
seçenekleri mevcuttur: hizmetten çıkarma, faydalı ömür uzatma ve yeniden güçlendirme.
Bu çalışmada Bölüm-1’de yeniden güçlendirme teriminin ne olduğu, bu alanda yapılan
araştırmalar, yeniden güçlendirme çalışmalarının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken
unsurlar ve yeniden güçlendirme çalışmalarının etkileri ve potansiyel sonuçları incelenecektir.
Bölüm-2’de Dünya’da ve Türkiye’de rüzgâr enerjisi ve yeniden güçlendirme analizleri
yapılacaktır. Bölüm-3’te sonuç ve tartışma değerlendirilecektir ve son olarak Bölüm-4’te
genel hatlarıyla tüm çalışmanın sonuçları açıklanacaktır.
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1.1 Yeniden Güçlendirme Nedir?
Bir rüzgâr çiftliğinde faydalı ömürün sonuna ulaşıldığında kullanılması söz konusu olan
opsiyonlardan hizmetten çıkarma, her ülkede yürürlükte olan kanun ve standartlara uygun
olarak rüzgâr çiftliğini veya santralini tamamen devreden çıkarmak anlamına gelir. Faydalı
ömür uzatma ise, türbinin başlıca bileşen parçalarını geliştirerek veya bu unsurları en son
teknolojiyle değiştirerek ana bileşenlerin yenilenmesidir. Bu iki opsiyonun günümüzde
şirketler tarafından pek tercih edildiği söylenemezken diğer opsiyon olan bir santrale yeniden
güç verme durumu bu alanda çalışmalar yürüten şirketler tarafından oldukça önem
kazanmaktadır.

Şekil 2. Bir rüzgâr santralinin yaşam döngüsü alternatifleri (URL 2).
Dünya literatüründe Yeniden Güçlendirme olarak yer bulan bu terim, bir rüzgâr santralinde
mevcut rüzgâr türbinlerini sökmek ve eski türbinlerin pozisyonlarına veya yakınlarına yeni
teknoloji ile daha büyük boyutta son nesil, yeni türbinler kurmak anlamına gelir.
Yeniden güçlendirme, mevcut rüzgâr türbinlerini veya rüzgâr türbini bileşenlerini yeni ve
daha güçlü ekipmanlarla değiştirerek rüzgâr santrallerinin ömrünü uzatmanın bir yoludur. İki
çeşit yeniden güçlendirme vardır: kısmi ve tam yeniden güçlendirme.
Kısmi yeniden güçlendirmede mevcut bir rüzgâr türbinine yeni bir güç transfer sistemi ve
rotor takılır. Hatta gerekirse kuleye yapısal değişiklikler uygulanabilir. Tam yeniden
güçlendirme ise kule ve yapı temeli dahil olmak üzere mevcut santralde rüzgâr türbinlerinin
tamamen sökülmesi ve yerine veya sökülen yerin yakınına daha büyük güçteki türbinlerin
monte edilmesidir. Kısmi yeniden güçlendirme ile oluşturulan sistemde, mevcut sisteme
kıyasla daha yüksek performans elde edilebilirken, tam yeniden güçlendirme ile oluşturulan
sisteme kıyasla daha düşük performans oluşur.
Grontmij tarafından yapılan araştırmalara göre eski türbinlerin yenileriyle değiştirilmesi
durumu birkaç yolla yapılabilir [1].
- Tek rüzgâr türbinlerinin 1’e 1 ölçek büyütmesi.
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- İki küçük rüzgâr türbininin büyük bir rüzgâr türbini ile değiştirilmesi.
- Tek rüzgâr türbinlerinin çiftlikler halinde kümelenmesi; örneğin 10 tekli rüzgâr türbininin 4–
5 rüzgâr türbini ile tek bir yerde kümelenerek değiştirilmesi
- Rüzgâr türbinlerinin benzer oranlarda ancak daha yeni makinelerle bire bir değiştirilmesi;
- Rüzgâr çiftliklerinin 1'e 1 ölçek büyütmesi.
Yeniden güçlendirme çalışmaları bir süredir uygulamaya konmuştur. İlk olarak 1990’ların
başında A.B.D ve Danimarka’da ortaya çıkan ve 2000’lerde Hollanda ve Almanya’nın da
çalışmalarını sürdürdüğü yeniden güçlendirme sistemleri, kısa bir süre sonra Hindistan ve
dünyanın diğer ülkelerince uygulanmaya başlanmıştır. Ek olarak, 1994’te kamusal teşvik
politikaları oluşturmak da dahil olmak üzere, yeniden güçlendirmeyi sürekli olarak teşvik
eden ilk ülke Danimarka’dır. [2]
Ayrıca yukarıda belirtilen 3 seçenek dışında pek uygulanmayan ama yine de bir yol olan
durum başarısız çalıştırma olarak adlandırılır ve bu yöntem, bakım maliyetleri gelirlerden
daha yüksek olana kadar tüm türbinleri minimum bakımla çalışır durumda bırakmayı içerir.
1.2 Literatür Taraması
Bu kısım dünya literatüründe yer alan yeniden güçlendirme alanında yapılan çalışmaları
içerir. Özellikle yeniden güçlendirme çalışmalarının bazı Avrupa ülkelerinde oldukça fazla
olduğu bu çalışmalardan anlaşılabilir. Ayrıca yeniden güçlendirme çalışmalarının karada daha
fazla rüzgâr santrallerinin bulunmasından ve denizdeki rüzgâr santrallerinin daha yeni
olmasından, daha çok kara (onshore) rüzgâr santrallerinde yapıldığı da gözlemlenebilir.
Frantal [3], Çekya’daki santral çalışanları ile yapılan bir anketin sonuçlarını değerlendirmiştir.
Neticeler, olumsuz etkilerden çok olumlu etkilerin olduğunu ve çoğu yerel yönetim ve bölge
sakininin arka bahçelerinde daha fazla gelişmeyi desteklemeye istekli olduğunu kanıtlıyor.
Prabu ve Kottayil [4], kısmi yeniden güçlendirmenin, tam yeniden güçlendirmeden daha cazip
olabileceği sonucuna varmışlardır, ancak tam yeniden güçlendirilmesi potansiyel eski rüzgâr
santrallerinin bu tür çalışmalarda, Hindistan gibi ülkelerin yenilenebilir enerji hedeflerini
karşılamak için gerekli olacağı vurgulanmıştır.
Paul ve Prabu [5], optimizasyon yoluyla tam yeniden güçlendirmenin, kısmi yeniden
güçlendirmeden daha avantajlı olduğu kanaatine varmışlardır.
Colmenar-Santos, Campíñez-Romero [6], yeniden güçlendirmenin, rüzgâr enerjisinin İspanya
enerji sisteminin bir kısmını oluşturmaya devam etmesini sağlamak için fizibilite açısından
makul bir seçenek olup olmadığını ve üretilen elektriğin şebeke kısmında piyasa fiyatı
üzerinden değerlendirilmesini yapmışlardır. Sonuçlara göre, belirli koşullar altında yeniden
güçlendirmenin karlı bir seçenek olduğu ve yeniden güçlendirmenin genellikle yeni rüzgâr
santralleri inşa etmekten daha avantajlı olduğu ortaya çıkmıştır.
Castro-Santos ve Filgueira Vizoso [7], rüzgâr santrallerinin yeniden güçlendirilmesinin
fizibilitesini ve esas maliyetlerini analiz etmişlerdir. Bu çalışmada rüzgâr türbinleri
sorunlarına bağlı iki yöntem, önemli kara rüzgâr enerjisi üretiminin olduğu İspanya’nın
Galiçya bölgesindeki santral örneğinde uygulanmıştır.
Diğer yazarlar [8], 2020 yılının sonunda kullanım ömrünün sona ermesi söz konusu olan
rüzgâr enerjisi santrallerinin durumlarını incelemişlerdir. Ayrıca teknik ve mali olarak bu
santrallerin yeniden güçlendirme çalışmasına uygulanabilirliklerini değerlendirmek için bazı
senaryoları geliştirmişlerdir.
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Romano ve Mennel [9], yeniden güçlendirmeye yönelik destek mekanizmalarını etkililikleri
bakımından değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada incelenen bu iki politik düzenleme:
Almanya’nın Erneuerbare-Energien-Gesetz tarifeleri gibi destek mekanizmaları (FIT’ler) ve
İngiltere’nin Yenilenebilir Yükümlülük Sertifikaları (ROC) gibi kota sistemleridir.
Deniz (offshore) rüzgâr santrali yeniden güçlendirme de optimizasyon kriterleri açısından
analiz edilmiştir. Optimize edilmiş yeniden güçlendirme planında, bir rüzgâr santralini
yeniden inşa etmek için mevcut rüzgâr türbinlerinin yerine farklı türde ve boyutta rüzgâr
türbinleri seçilmiştir. Bu yöntemin, eski rüzgâr türbinlerini aynı türle değiştiren revize etme
yaklaşımından daha verimli olduğu görülmüştür [10].
Himpler ve Madlener [11], Danimarka’nın rüzgâr durumuna göre yeniden güçlendirme için
en uygun zamanı tespit etmek amacıyla Gerçek Seçenekler Yaklaşımı (ROA) tekniğini
kullanmışlardır. Nihai olarak, gelirlerin yatırım maliyetlerinin iki katı bir değerde olduğu bir
zamanda yatırımın optimal olduğu saptanmıştır.
Hughes[12], türbin yaşlanmasını değerlendirmek amacıyla İngiltere ve Danimarka’da 2002 ile
2012 arasındaki rüzgâr türbini işletim verilerini analiz etmiştir. Yazar, bu süreçte her rüzgâr
santrali için bir model aracılığıyla rüzgâr santrali bileşenlerinin bir karakterizasyonunu
önermiştir. Yazar ayrıca türbinlerin ekonomik değerlerinin 10 yıl içinde yaklaşık olarak ilk
maliyetlerinin %10’unun altında olacağını tahmin etmiştir ki bu da santralin yeniden
güçlendirilmesi kararını olası kılar.
Stafferl ve Green [13], İngiltere’de bulunan birden çok rüzgâr santralinden gelen verileri
analiz ederek, yaşlanan rüzgâr türbinlerinin özelliklerini incelemişlerdir. Yazarlar, türbin
yaşlanma oranının bir santral ömrünün ilk 6-7 yılında biraz daha düşük olduğunu ve rüzgâr
türbinlerinin yıllık üretimlerinin yaklaşık %2’sini kaybettiğini bulmuşlardır. Bu çalışmaya
göre bu süreç, azami elektrik üretimi garanti eden kapsamlı garantilerle karşılanırken, eski
santraller daha az yoğun bir şekilde korunabilir ve bu nedenle daha hızlı bozulabilirler
denebilir.
Bezbredica M vd. [14], yeniden güçlendirilmiş ve yeniden güçlendirilmemiş santralleri pek
çok yönden analiz etmiştir. Yeniden güç verilen rüzgâr santrallerinin enerji üretiminde bir
miktar artış ve kayıplarında bir azalma olduğu gözlemlenmiştir.
Martinez vd. [15], yeniden güçlendirmenin çevresel kriterler göz önüne alındığında, yedi
yıllık çalışmadan sonra cazip görüldüğüne dikkat çekmiştir. Ancak, yedi yılın yeniden
güçlendirme için çok kısa bir süre olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışmada yazarlar, yeniden
güçlendirme projesini teknik ve ekonomik fizibilite açısından değil daha çok çevresel bazda
değerlendirmişlerdir.
1.3 Yeniden Güçlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Yeniden Güçlendirme çalışmalarının modellenmesinde uyulması gereken pek çok kriter
vardır. Bu kriterler çalışmaların en çok dikkat çekici noktalarını oluşturur. Zira bir çalışma
yürütülmesinde kısıtlamaların ve çalışmayı etkileyen unsurların üzerinde çokça durulmalı ve
iyi bir analiz yapılmalıdır. Bu bağlamda yeniden güçlendirme çalışmalarında dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıdakilerdir:
Öncelikle herhangi bir rüzgâr sahasının yeniden güçlendirme potansiyelini hesaplamak için
aşağıdaki teknik hususların dikkate alınması gerekir.
Sahadaki rüzgâr kaynağı, mevcut kurulu güç, türbinin derecelendirmesi, yeni teknoloji türbin
seçimi, mevcut arazi alanı, yeniden güçlendirmeden sonra yeni kurulu kapasitenin tahmini,
brüt ve net enerji üretiminin tahmini, enerji-verim oranı (aynı arazi alanındaki yeni nesil

www.istanbulkongresi.org

855

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

türbinin eski nesil türbine oranı), yeniden güçlendirme oranı (yeni rüzgâr santrali
kapasitesinin eski rüzgâr santrali kapasitesine oranı) [6].
1

𝑃𝑛𝑒𝑡 = 𝐶𝑝 × 𝑃𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 = 𝐶𝑝 × 2 × 𝜌 × 𝐴 × 𝑣 3
Yukarıda belirtilen denklem, bir rüzgâr türbininden üretilen enerji miktarını vermektedir.
Denklemde verilen parametreler ve birimleri şu şekildedir:
𝐶𝑝 : Türbin verimi (%)
𝜌: Hava yoğunluğu (kg/m3)
𝐴: Rotor kanatlarının süpürdüğü alan (m2)
v: rüzgar hızı (m/s)
Yukarıda verilen rüzgâr türbininden üretilen enerji denklemine göre, türbinin kanat uzunluğu
artırılmasıyla süpürülen alanın üretilen enerji ile doğrudan ilişkisi göz önüne alındığında,
enerji üretimindeki artışı etkileyen tek en önemli yapısal unsurun rotor çapındaki artış olduğu
sonucuna varılabilir.
Bu teknik hususların yanında ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer etken, santralde optimum
sayıda türbin ve üretim miktarı ile optimum bir yerleşim sağlayan Mikrositeleme veya Mikro
konumlandırma diye tabir edilen modelleme sürecidir. Wake kayıpları, rüzgâr kesme, rüzgâr
türbülansı ve türbinlerin eklediği türbülans nedeniyle türbinlerden elektrik üretimi azalacaktır.
Bu sorunlar özellikle türbinlerin yanlış sıralanması veya modellenmesinden
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla mikrositeleme süreci ile en uygun dizilim ve model
uygulanmış olur. Böylelikle rüzgâr santralinde yüksek kaliteli tahmin sağlanabilir ve her
türbin optimum enerji verimi için yerleştirilebilir.
Teknik bir detay olarak ise wake kayıpları gibi yukarıda belirtilen olumsuz durumların
etkilerini azaltmak amacıyla türbinler, hâkim rüzgâr yönüne dik olan hattaki türbin rotor
çapının iki veya üç katı uzunluğunda bir mesafe ile konumlandırılmalıdır.
Rüzgâr türbinlerinden üretilen enerji enterkonnekte sisteme taşınacaktır fakat gün geçtikçe
mevcut şebekenin bileşenleri rüzgâr santralleri başta olmak üzere diğer üretim tesisleriyle
çoğalacaktır. Bu artış yükte şebeke tarafında veya yük tarafında bir bozucu etkiye sebebiyet
verebilir ki bu en istenmeyen durumdur. Dolayısıyla genel olarak tesisin enterkonnekte
sisteme entegresi çok mühim bir olaydır.
Temel olarak yeniden güçlendirme çalışmalarını enterkonnekte sisteme bağlama için gereken
alt bileşenler olan, güç-iletişim-topraklama şebekeleri, iletim hatları, kablo uzunlukları, kablo
kalınlıkları, trafo merkezi, AG-OG-YG şebekeleri ile ilgili hesaplamalar ve modellemeler
oldukça önemlidir.
Ancak belirtilmelidir ki, mevcut kurulu gücü koruyan bazı yeniden güçlendirme
çalışmalarında bu süreçler ve işlemler daha kolay olacaktır. Şayet değiştirilmesi gereken
elemanlar veya sistemler fazla olmayacaktır. Ancak yine de belli başlı elementlerin
değiştirilmesi veya yenilenmesi söz konusu olacaktır.
Ayrıca değerlendirilmesi gereken bir diğer etken, yeni nesil türbinlerin karakteristikleridir. Bu
bağlamda örnek olması açısından bazı son teknoloji türbinler ve karakteristikleri Ek’te yer
almaktadır. Ayrıca elektriksel ve mekanik aksam ile kule, rotor bıçağı ve gövde gibi yapısal
olarak önemli bileşenler de temel olarak irdelenmelidir.
Yeniden güçlendirme çalışmalarında yeni kurulan santral çalışmalarına kıyasla geri ödeme
süresinin daha kısa olması tahmin edilebilir. Bu durum daha erken bir sürede gelir elde etme
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anlamına gelir ki bu da yüksek kar oranını işaret eder. Dolayısıyla yukarıda belirtilen teknik
ve modele dayanan unsurlar dışında ayrıca finansal değerlendirmeler de oldukça vahimdir.
Maliyet açısından değerlendirmek için bazı temel faktörleri de irdelemek gerekir. Bunlar,
mevcut pazar durumu (arz ve talep), devlet destek ve teşvik mekanizmaları, elektrik satış ve
tarife fiyatı ve işletme-bakım maliyetleri olarak söylenebilir.
Yeni bir rüzgâr santrali kurmada da değerlendirilen bu etkenler yeniden güçlendirme
çalışmalarının karlı olup olmaması açısından kilit rol oynamaktadırlar. Zira ülkeler açısından
elektrik üretiminde yüksek verilere ulaşmak istenmesi söz konusu olduğu için elektrik ve
tarife fiyatının, devlet teşvik mekanizmasının, mevcut pazar durumunun ve santral işletme ve
bakım maliyetlerinin uygunluğu bu çalışmaların çok verimli olmasına direk etki yapacaktır.
Özellikle işletme ve bakım maliyetleri diğerlerinden farklı bir öneme sahiptir. Yeni teknoloji
türbinlerin bakım ve işletmeleri hem daha ekonomik hem de daha güvenilir olduğu için proje
sahipleri bir bakıma işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf etme maksadıyla bu yeniden
güçlendirme çalışmalarına yönelmektedirler. Dolayısıyla genel olarak bu maliyetlerin detaylı
bir analizi ve tahmini yapılmalıdır.
Yeniden güçlendirme çalışmalarına etkiyen bir diğer kriter ise proje için izin alma, lisans
alma işlemleri gibi bazı standart proseslerdir. Yeni bir santral kurmada da önemli bir
parametre olan bu standart işlemler yeniden güçlendirme açısından farklılık gösterebilir. Zira
yeniden güçlendirme çalışmaları halihazırda çalışmakta olan ve tüm izinleri alınmış, tüm
standartları uygulanmış olan bir sahada gerçekleştirileceği için bu sürecin işleyişi açısından
bazı kolaylıklar söz konusu olabilir. Ancak yine de tüm standart işlemlerin takibi ve
yönetilmesi de çok önemlidir. Şayet yanlış veya eksik yapılan bir adım çalışmayı hukuksal
boyuta taşıyabilir.
Yeniden güçlendirme çalışmalarıyla daha yüksek teknolojide ve daha yüksek güçte türbin
kullanımı dolayısıyla santralin daha yüksek ömre sahip olması ve dolayısıyla daha uzun süre
temiz enerji üreterek çevreye daha faydalı hale gelmesi düşünüldüğünde santralin yeniden
güçlendirme çalışmalarını çevresel boyutta da irdelemek gerekmektedir.
Ek olarak belirtilmelidir ki, belirli bir rüzgâr santralinde türbin adeti aynı kalmak maksadıyla
her bir türbinin yerine daha büyük güçte türbin yerleştirilmesi pratikte mümkün değildir.
Yeniden güçlendirme çalışmaları, büyük çoğunlukla hem türbin hem de elektrik şebekesi
yükseltmelerinin gerçekleştirildiği ve rüzgâr santrali modellemesinin, umumiyetle türbin
adetini azaltarak ancak güç yoğunluğunu ve kapasiteyi koruyarak veya bir miktar artırarak
enerji üretimini ve maliyetinin dengelenmesi için optimize edildiği tüm rüzgâr santralleriyle
ilgilidir.
Sonuç olarak burada bahsedilen etkenler değerlendirildiğinde yeniden güçlendirme için birkaç
faktörün çok önemli olduğu söylenebilir: teknolojik ilerleme, rüzgâr kaynağı, enerji satış ve
tarife fiyatı, işletme ve bakım maliyetleri ve yeniden çalıştırmada potansiyel tasarruflar.
1.4 Yeniden Güçlendirmenin Etkileri ve Potansiyel Sonuçları
Yeniden Güçlendirme çalışmalarının bu alanda yapılan uygulamalardan gözlemlendiği üzere
pek çok olumlu etkileri vardır, fakat bazı olumsuz yönler de dikkat çekmektedir. Yeniden
güçlendirme çalışmalarının tüm bu avantajları, dezavantajları ve muhtemel sonuçları bu
kısımda değerlendirilmiştir.
İlk olarak yeniden güçlendirmenin az da olsa bazı negatif yanları ortaya çıkabilmektedir.
Bunlardan ilki mevcut sahanın yeniden güçlendirmesinin bürokrasi ve bazı teknik kısıtlamalar
nedeniyle karmaşık olmasıdır. Ancak bu tamamıyla yeni ve farklı bir yönelim olmasından
kaynaklanmaktadır.
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Bu etkenin yanı sıra bazı çalışmalardan çıkan sonuçlara göre yeniden güçlendirilmiş rüzgâr
santrallerinde harmonik bozulma yüksek olabilir. Lakin bu etken de tamamen jeneratör ve güç
elektroniği ekipmanları dolayısıyla meydana gelir. Bundan dolayı bu soruna çözüm üretmek
pratikte harmonik filtreleri ve bazı güç elektroniği ekipmanlarıyla mümkün olur [1].
Tekrardan vurgulanmalıdır ki, yeniden güçlendirme çalışmalarının birkaç tane olumsuz tarafı
olsa da pek çok faydası bulunmaktadır.
Bu faydaların ilki ve en mühimi, yeniden güçlendirme sonucunda rüzgâr santralinin
performansı ve elektrik üretimi artacaktır. Sahada artan kapasite, daha verimli ve daha yüksek
göbek yüksekliğindeki türbinlerin kullanımından kaynaklanan gelişmiş kapasite faktörlerinin
bir sonucu olarak saha çıkışı önemli ölçüde artırılabilir. Bu üretim artışı, yeni nesil türbinlerin
daha uzun olduğundan ve daha hızlı rüzgarlara daha fazla maruz kaldığından daha geniş bir
süpürme alanı elde etmesiyle meydana gelir. Zira bir türbinin elektrik üretimi formülüne göre
üretim değerini artıran temel faktörler, rüzgâr hızının küpü, süpürme alanı ve hava yoğunluğu
parametreleridir. Böylelikle eski türbin yerine yeni nesil türbin kullanımıyla elektrik üretimi
çok uçuk seviyelere ulaşabilir.
Ayrıca yeni nesil rüzgâr türbinlerin eski nesil türbinlere göre olan avantajları bu çalışmayı
uygulanabilir kılan esaslardır. Zira, yeni nesil türbinler eski nesil türbinlere göre çok daha
güvenilirlerdir ve daha az bakım gerektirirler. Yeni nesil türbinlerin eski nesil türbinlere göre
daha az ses etkisi oluşturması, şebekeye göre daha uyumlu olması da diğer etkenlerdir.
Bunların dışında diğer önemli faydalar şunlardır: yeniden güçlendirme ile santralde rüzgâr
türbini sayısı azalacaktır. Bu, türbinlerin aralarındaki mesafelerinin artması demektir ki bu da
santralde uyanma (wake) etkisini azaltır ve çiftlik performansını artırır; aynı kurulu güç değeri
için daha az makine nedeniyle daha az görsel etki de söz konusudur; santralde mevcut kurulu
gücün korunması gibi bazı durumlarda, yeniden güçlendirme ile rüzgar santralinde, trafo
merkezi ve bazı elektrik bağlantıları gibi mevcut şebeke altyapısının bazı kısımları
kullanılabilir; yeniden güçlendirilmiş santral daha az reaktif güç tüketimine sahip olur ve
santralde daha az gerilim değişimi söz konusudur; yeniden güçlendirme ile eski rüzgar çiftliği
için kullanılandan daha fazla araziye ihtiyaç olmaz; rüzgar santralinin birkaç yıldır işletimde
olması ve sahadaki rüzgar kaynağının bilinmesi sistemin uygulanabilirliğini daha kolay kılır
ve enerji üretiminin daha iyi tahmin edilmesini sağlar.
Santralin rüzgâr kaynağının ve verilerinin bilinmesi aynı zamanda planlama maliyetlerinin
düşük olmasına ve proje riskinin düşük olmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla sadece
tek bu etkenler düşünüldüğünde bile yeni bir rüzgâr çiftliği kurmak yerine mevcut çiftliği
yeniden güçlendirme ekonomik açıdan uygun olabilir. Şayet ekonomik analiz her çalışmada
olduğu gibi bu tür çalışmalarda da çok önemli bir faktör olmaktadır.
Maliyet açısından artılar kazandıracak diğer etkenler şunlardır: Yeni nesil teknoloji türbin
kullanımı dolayısıyla santral işletme ve bakım maliyetleri düşük olacaktır; eski türbinlerin
sökülmesi ve değerli atığın değerlendirilmesinden elde edilen kazançlarla toplam maliyet
önemli ölçüde azalır; yeniden güçlendirme, hizmetten çıkarmanın aksine, yerel işler korur ve
belediyelere çiftliklerden vergi geliri sağlamaya devam eder; elektik tarife fiyatı ve teşvik
mekanizmaları doğrultusunda çalışma sonucunda büyük finansal getiriler sağlanabilir.
Çevresel bakış açısından yeniden güçlendirmenin en büyük faydaları; rüzgâr çiftliğinin temiz
enerji üretme kapasitesinin artması ve faydalı ömrünün uzatılmasıdır. Bunun yanı sıra mevcut
OG şebekesinin yapılandırmasının korunması durumunda ve yalnızca küçük bir değişim ve
yenilemelerin gerçekleştirilmesinde, hafriyat işleri ve yeni kabloların kullanılması nedeniyle
çevresel etki azalır. Ayrıca Kaliforniya’da yapılan bir araştırmaya göre yeniden güçlendirme
sonrasında mevcut bölgede tüm kuşlarda ölümlerin %85 civarında azalması da söz konusu
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olmaktadır [15]. Son olarak yerel yönetimler de çevresel açıdan yeniden güçlendirmeyi yeni
yeşil alanlara kıyasla tercih etmektedirler.
Ek olarak, mevcut rüzgâr sahaları halihazırda gerekli izinlere sahip olduğundan ve yerel
topluluğun yakınlarında bir rüzgâr santrali olmasına alışkın olması gerçeği dolayısıyla bu
çalışmalar daha fazla tercih edilen çalışmalardır. Bilinmelidir ki, birçok ülkede yeniden
güçlendirme için izin verme süreci, yeni sıfır alanlara göre çok daha basit ve daha az süre alır.
Bununla birlikte, yeniden güçlendirme sürecinde, eski rüzgâr santrali için alınmış olan
izinlerin ve yetkilerin ve geçerliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çaba sarf etmek
çok önemlidir. Bu sayede yeniden güçlendirme sürecini uzatabilecek ek işlerden
kaçınılacaktır.
Yukarıda belirtilen tüm bu etkiler ve sonuçlar bir sonraki bölümde Dünya’da bu alanda
yapılan çalışmaların somut verileriyle daha iyi anlaşılacaktır.
2. RÜZGÂR ENERJİSİ ANALİZİ
Bu kısımda Dünya üzerinde rüzgâr enerjisi santrallerinde sürdürülen ve yapılmış olan yeniden
güçlendirme adı altında geçen çalışmalarının somut parametreleri incelenmiştir. Bir önceki
bölümde bahsedilen yeniden güçlendirmenin etkileri ve potansiyel sonuçları bu çalışmaların
istatistikleriyle daha iyi kavranacaktır. Ayrıca bu kısımda Türkiye’nin yeniden güçlendirme
çalışmalarına ne denli yakın olduğu ve rüzgâr enerjisi santrallerinin ne durumda olduğu
belirtilmiş ve gözler önüne serilmiştir. Gerekli analizler yapılmış ve yorumlanmıştır.
2.1 Dünya’da Rüzgâr Enerjisi
21.yüzyılın başından bu yana, rüzgâr enerjisi özellikle Avrupa’da olmak üzere tüm dünyada
inanılmaz bir şekilde artış göstermiştir. İstatistiklere göre son 5 yılda tüm dünyada rüzgâr
enerjisi kurulu güç değeri yaklaşık 300 GW artış göstermiştir. Bu durum 2020 yılı mart ayı
verilerine göre 744 GW kurulu kapasiteye işaret etmektedir (Şekil 3). 2015 yılı sonundaki
verilere göre bu kurulu kapasitenin yaklaşık %40’ını AB oluşturuyordu, ancak günümüzde bu
oran yaklaşık %25-30 civarıdır. Zira bu süreçte bu alanda oldukça fazla yatırımlar yaparak ve
şu anda da dünyada en yüksek kurulu kapasiteye sahip Çin, bu oranın değişmesinin ana
etkenidir.
Dünyada kurulu olan rüzgâr santrallerinin son birkaç yıla göre kurulu kapasite değerleri
şekilde gösterilmiştir.

Şekil 3. 2015-2020 arası dünyada kurulu olan RES’lerin kurulu güç değerleri (URL 3).
Ülkelere göre bu kurulu güç dağılımı ve ülkelerin rüzgârdan ürettiği enerji verileri de
aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir.
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Şekil 4. Ülkelere göre RES kurulu güç değerleri (URL 3).

Şekil 5. 2018’de ülkelerin rüzgârdan elde ettikleri enerji üretim verileri (URL 4).
Bu verilerden de anlaşılacağı üzere rüzgâr enerjisi sistemleri üzerine tüm dünyada oldukça
fazla yatırımlar yapılmaktadır. Zira gelişen teknolojinin avantajları ve bu alanda yapılan
çalışmaların pek çok boyuttan faydalı olması sebebiyle rüzgâr enerjisi çok randımanlı bir
şekilde değerlendirilmektedir. Ancak, gün geçtikçe ülkelerin ve firmaların işletmeye aldıkları
önceki santrallerin geçerlilikleri yavaş yavaş sona erebilmektedir. Yani santraller gün geçtikçe
yaşlanmaktadırlar. İstatistiksel olarak dünyada rüzgâr enerjisi toplam kurulu güç değeri olarak
2015 yılı itibariyle, kurulu kapasitenin yaklaşık %18’i en az 10 yaşında idi ve %10’u en az 13
yaşında idi. 2020 yılı itibariyle ise, kurulu kapasitenin yaklaşık %25’i 10 yaşındadır. Bu değer
de yaklaşık olarak 185 GW’ı işaret etmektedir [6].
Her ne kadar yeni bir santral kurmak ve yeni yatırımlar yapmak ülkeler açısından önemli olsa
da mevcut sistemi de en optimum şekilde kullanmak da oldukça önemli bir husustur.
Dolayısıyla proje sahipleri faydalı ömürlerinin sonuna gelinmekte olunan mevcut santrallerin
değerlendirmesini ve analizini iyi bir şekilde yapmalı ve bazı yollara başvurmalıdır. Şayet bu
soruna bir çözüm yolu olarak son yıllarda özellikle de Avrupa’da gelişen bir yeniden
güçlendirme mekanizması üretilmiştir.
Bu doğrultuda yukarıda bahsedilen yeniden güçlendirme çalışmaları ile bu sorunun önüne
geçilebilir.
Aşağıda da bu alanda yapılan çalışmalar somut verilerle ifade edilmiştir.
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2.1.1 Dünya’da Yeniden Güçlendirme Çalışmaları ve Analizi
Yeniden Güçlendirme 20.yüzyılın sonlarında Danimarka’da ve ABD’de ortaya çıkmıştır,
hemen akabinde 21.yüzyılın başlarında da Almanya ve Hollanda bu çalışmalara yönelmiştir.
Kısa bir süre sonrasında ise Hindistan, İspanya ve İtalya gibi bazı ülkeler rüzgâr santrallerini
yeniden güçlendirmeyi uygulamaya başlamışlardır.
Türbinler dünyanın pek çok yerinde yeniden güçleniyor olsa da Almanya ve İspanya eski
santrallerinin kurulu kapasitesi dolayısıyla yeniden güçlendirme sektöründe en büyük pazarı
oluşturmaktadırlar. Bu iki ülke 2020 verilerine göre Avrupa’da en yüksek rüzgâr kurulu
gücüne sahip iki ülkedir (62,8 GW – 27,4MW). Ancak yeniden güçlendirmede bu iki ülke
dışında Danimarka ve İtalya da oldukça büyük pazarlara aittirler.
Avrupa dışındaki yeniden güçlendirme pazarı her ne kadar küçük olsa da özellikle ABD,
Brezilya ve Hindistan’ın çok yakın gelecekte ciddi yatırımlara imza atabilecek seviyelere
gelmesi çok olasıdır. Zira bu ülkelerdeki pek çok türbinlerin ömürlerinin sonuna gelindiği bir
gerçektir. Dolayısıyla yeniden güçlendirme çalışmalarının bu ülkelerde hız kazanması
şüphesizdir.
Yeniden güçlendirme çalışmalarını en çok faaliyete sokan ülke olan Almanya bu alanda en
olgun ve en güçlü pazara sahip ülke konumundadır. 2016 yılında Alman şebekesine eklenen
1620 yeni rüzgâr türbininin 240’ı yeniden güçlendirme projeleri için uygulanmıştır ve 2020
yılında 339 MW’lık 102 rüzgâr türbininin yeniden güçlendirildiği istatistiklere yazılmıştır.
Böylelikle Almanya’da 2020 yılı brüt kapasite ilavelerindeki yeniden güçlendirme payı %24
olmuştur [16].
Tablo 1. Almanya’da yıllara göre sökülen ve yeni monte edilen türbinlerin adetleri ve güç
değerleri [16]
Rüzgâr Türbinleri
Kaldırılan türbinler
Yeni türbinler
Kaldırılan türbinlerin gücü,
MW
Yeni türbinlerin gücü, MW
Rüzgâr Türbinleri
Kaldırılan türbinler
Yeni türbinler
Kaldırılan türbinlerin gücü,
MW
Yeni türbinlerin gücü, MW
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<2006
147
107
155

2007
79
55
26

2008
108
45
41

2009
26
18
10

2010
76
55
37

2011
140
90
56

2012
170
95
123

190
2012
252
161
179

136
2013
416
269
258

103
2014
544
413
364

24
2015
253
176
195

136
2016
336
238
366

183
2017
387
315
467

238
TOPLAM
2934
2037
2277

432

766

1148

484

679

952

5472
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Şekil 6. Almanya’da yıllık sökülen türbin güçleri, yıllık yeni monte edilen türbin güçleri ve
yıllık yeniden güçlendirme yüzdeleri [17]
Bu süreçte Almanya için yeniden güçlendirme çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi
gereken bir durum da yasa ve yönetmeliklerin ve aynı zamanda mevcut tarifelerin nasıl
geliştiğidir. Belirtilmelidir ki son birkaç yılda mevcut tarifenin ve yönetmeliklerin yeniden
güçlendirme çalışmalarına ve yeni bir santral kurumu yatırımlarına olumlu yansıdığı ifade
edilebilir.
Örnek bir çalışma olarak 2015’te Almanya’da 15-20 yıllık 800 kW çıkış gücüne sahip 4
türbin, 2.8 MW çıkış gücüne sahip 4 türbinle değiştirildi yani nominal kapasite 3.2MW’tan
11.2 MW değerine çıkmış oldu. Yani ömrünün sonuna gelinen türbinler söküldü ve yerlerine
veya yakınlarına 3-4 katı büyüklükte yeni nesil türbinler eklenmiş oldu. Böylelikle santral
yeniden güçlendirilmiş oldu.
Bir diğer örnek olarak yine 2010’da Almanya’nın Rhineland-Platinate eyaletinde beş adet
Enercon E66 1.5 MW türbini sökülüp yerine beş adet Enercon E126 7.5 MW türbini monte
edilmiştir. Sonuçlardan gözlenmiştir ki yeni türbinler eski türbinlerin 6 katından fazla
miktarda enerji üretmiştir. Eski türbinlerde 3 GWh üretim söz konusuyken yeni türbinlerle 20
GWh üretim yapılmıştır. Bu da yeniden güçlendirmenin elektrik üretiminde ne denli iyi bir
yöntem olduğunu kanıtlamaktadır [18].

Şekil 7. Rhineland-Platiante’de yapılan yeniden güçlendirme çalışmasına dair görseller [19]
Ayrıca yine bir örnek olarak 2015’te Almanya’nın Altenbruch bölgesinde Nordex şirketinin
ihalesini aldığı 27 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerjisi santralinde 16 eski N60/1300 rüzgar
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türbini yerine 9 adet yeni N11773000 rüzgar türbini yeniden güçlendirme ile uygulanmıştır
[18].

Şekil 8. Altenbruch’taki yeniden güçlendirme çalışmasına dair görseller (URL 5).
Ancak genel olarak ortalama bir değer vermek gerekirse Almanya’da yapılan bu yeniden
güçlendirme çalışmalarında sökülen türbinlerin ortalama güç değeri 900-1200 kW arasında
iken, yerine monte edilen yeni türbinlerin ortalama güç değeri 2500 ile 3000 kW arasında bir
değere tekabül etmektedir.
Almanya’nın yanı sıra rüzgâr enerjisi sektöründe ve özellikle de yeniden güçlendirme
çalışmalarında en çok pay sahibi olan ülke Danimarka’dır. Zira Danimarka 1990’lı yılların
ortasında yeniden güçlendirme mekanizmasını teşvik eden ilk ülke unvanını taşımaktadır. Bu
doğrultuda Danimarka 2000’den önce kurulan türbinlerin %55’i ve 1995’ten önce kurulan
türbinlerin %85’ini 2018 de kaldırmıştır. Bu sökülen türbinlerin adeti yaklaşık olarak 3200’e
tekabül etmektedir. Dolayısıyla kaldırılan bu türbinlerin yerine yeni türbinlerin eklenmesiyle
Danimarka da bu alanda oldukça deneyim kazanır hale gelmiştir [16].
Örnek olarak 2015’te Danimarka’nın Esbjerg bölgesinde bir Vestas V25-200 türbin
kaldırılarak bulunduğu bölgenin yakınına Vestas V164-8 MW türbini dikilmiştir. Bu türbin
değişimi 139 m rotor artışına ve süpürülen alanın 43 katı fazlasına neden olmuştur, ancak bu
çok uç bir değişimdir. Genel olarak güç değeri bazında ortalama olarak yeniden güçlendirme
çalışmaları verileri Almanya’daki ortalama yeniden güçlendirme verilerine benzerdir [16].
Danimarka’da bu alana dair yapılan çalışmalarda değinilmesi gereken bir diğer nokta,
2014’ten sonra Danimarka’nın destek şemasındaki değişiklikler nedeniyle daha düşük özgül
güçteki türbinleri tercih ediyor olmasıdır. Danimarka’da bu zamana kadar yapılan yeniden
güçlendirme dahil tüm rüzgâr enerjisi yatırımlarında türbinler yüksek özgül güçteydiler, lakin
yeni düzenlemeler ile bu durum değişti. Zira asıl amaç türbinde özgül gücü azaltmak ve daha
yüksek kapasite faktörüne sahip olmaktı. Şayet bu stratejide daha düşük özgül güç ile üretim
maksimum değil optimum olacaktır düşüncesi ile daha uzun süre santrallerin dayanması
planlanmıştır.
Dünya’da ve Avrupa’da çok dikkate değer sayıda rüzgâr enerjisi yatırımları yapan bir diğer
ülke olan İspanya’da da yeniden güçlendirme çalışmaları hızla artmıştır. İspanya’da 15 yıldır
faaliyette olan rüzgâr santrali sayısı fazladır ve bu, ülkeyi yeniden güçlendirme pazarında
geniş bir kefeye koymaktadır. Rüzgâr enerjisi santralleri verilerine göre İspanya’da
önümüzdeki 5 yıl içinde 6-7 GW, 10 yıl içinde ise 15-16 GW kapasitede santrallerin
ömürlerinin sonuna gelinmesi beklenmektedir. Dolayısıyla şu an olmak üzere bu alanda
çalışmalar yapılmaktadır, ancak yakın gelecekte yeniden güçlendirme çalışmalarının daha
fazla artış göstermesi tahmin edilmektedir [15].
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Örnek bir çalışma olarak İspanya’nın Cadiz bölgesinde ilk olarak 1995’te faaliyete geçen 90
adet 330 kW’lık rüzgâr türbinleri 2018’de yeni nesil 12 adet Nordex 3 MW ve 1.5 MW çıkış
güçlerine sahip türbinler ile değiştirildi. Nominal güç olan 30 MW değeri yaklaşık olarak aynı
kaldı. Sonuç olarak yeni santralin elektrik üretiminin %16 arttığı ve çevreye olan olumsuz
etkisinin azaldığı gözlemlendi.

Şekil 9. Yıllara göre İspanya’da ömürlerinin sonuna gelinen rüzgâr gücü değerleri [15]

Şekil 10. Yıllara göre Avrupa’da ömürlerinin sonuna gelinen rüzgâr gücü değerleri [15]
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Şekil 11. Orijinal ve yeniden güçlendirilmiş rüzgâr santrallerinin çevresel bazda
karşılaştırılması [15]
1990’ların başında Kaliforniya eyaletinde yeniden güçlendirme adına ilk çalışmalar yapılsa da
A.B.D günümüzde bu alanda büyük bir endüstriye sahip değildir. Bu durum tamamıyla
ABD’de bulunan çoğu rüzgâr santrallerinin yaşlarının çok fazla olmamasından
kaynaklanmaktadır, ancak yakın gelecekte ABD’de bu alanda çalışmaların ivmelenmesi
beklenmektedir.
Ek olarak her ne kadar ABD’de yakın zamanda bu çalışmalar hız kazanacak olsa da hali
hazırda yapılan bazı yeniden güçlendirme çalışmaları da bulunmaktadır. Örnek olarak, az
önce belirtilen çalışmalardan farklı bir çalışma olarak nitelendirilebilecek bir durum olan
kısmi yeniden güçlendirme ABD’nin Teksas bölgesinde sürmektedir. Mevcut santralde kurulu
olan türbinlerin bazı bileşenleri değiştirilmektedir. Bunlar daha uzun bir kanat eklenmesi ve
mevcut dişli kutusunun yükseltilmesi gibi birkaç işlemden meydana gelmektedir. Sonuç
olarak 215 MW kurulu güce sahip 133 türbinden oluşan büyük santral 2021’in sonlarına
doğru yeniden güçlendirilecektir. Bu yeniden güçlendirme ile proje sahibi şirket elektrik
üretiminde ciddi artışlar beklemektedir [18].

Şekil 12. ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen kısmi yeniden güçlendirme sahasına
dair görsel (URL 6).
Avrupa ülkeleri dışında yeniden güçlendirme pazarını artıran bir diğer ülke Hindistan’dır.
Yine ilk kurulan santrallerin yaşlanması Hindistan’ı bu yola sokmuştur. Şayet ilk kurulan
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santrallerin rüzgâr verilerinin çok iyi olması Hindistan’ı bu politikayı benimsemesine
yardımcı olmuştur.
Örnek bir çalışma olarak Hindistan’da Kayathar bölgesinde bulunan, 30 adet 200 kW
kapasiteli Micon rüzgâr türbininden ve 6 adet 225 kW Vestas’tan oluşan, toplamda 7.35 MW
kapasiteye sahip olan rüzgâr santrali 8 adet 2 MW rüzgâr türbini ile yeniden güçlendirilmiştir.
Toplam kapasite yaklaşık olarak iki kat artmıştır ve çalışmanın neticelerine göre elektrik
üretiminin de 4 kat arttığı gözlemlenmiştir. Bunun yanında bu çalışmada kapasite faktöründe
%10’luk bir artış da söz konusudur[1].
Yeniden güçlendirmede hatrı sayılır bir pazara sahip olan diğer ülkeler de Brezilya, İtalya ve
Hollanda’dır. Yakın zamanda proje aşamasında olan çalışmada Hollanda’da Ijsselmeer Gölü
kıyısındaki rüzgâr santralinde bulunan 50 adet WindMaster 300 kW türbin yerini 12 adet
Enercon E-126 7.5 MW türbine bırakacaktır. Brezilya’da ise Taiba bölgesindeki 10 adet 0.5
MW türbinden oluşan rüzgâr santrali yerini 2 adet 3 MW çıkış gücüne sahip türbinden oluşan
santrale bırakmıştır. Çalışma sonucunda mali açıdan bir değerlendirme yapılmış ve yeni
santralin orijinal santrale kıyasla yatırım ücreti bazında daha ekonomik olduğu
gözlemlenmiştir. İtalya’da ise Chieti bölgesinde bulunan 24 adet Vestas V47-660 kW rüzgâr
türbini 2020 yılı sonunda yerini 9 adet V112-3.3 MW rüzgâr türbinine bırakmıştır. Böylelikle
santralin kurulu kapasitesi daha az sayıda türbinle yaklaşık olarak iki katına çıkmıştır.

Şekil 13. Galmsbüll bölgesinde bulunan bir yeniden güçlendirme çalışması dair görsel (URL
7)

Şekil 14. Galmsbüll bölgesinde bulunan bir yeniden güçlendirme çalışmasının öncesi ve
sonrası verileri [20]
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2.2 Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de muazzam bir şekilde artış gösteren yenilenebilir
enerji sistemleri günümüzde oldukça fazla yer bulmaktadır. Rüzgâr enerjisi, özellikle
Türkiye’de, bu alanda yapılan yatırımların en çok olduğu yenilenebilir enerji sistemlerinden
biridir. Zira, enerji türlerinin yatırım ve birim maliyetleri değerlendirildiğinde rüzgâr
enerjisinin değerleri oldukça makul seviyelerdedir. Dolayısıyla rüzgâr enerjisinin kullanımıyla
enerjide dışa bağımlılık büyük ölçüde azalacaktır ki bu da Türkiye açısından çok önemli bir
husustur. Elbette ki rüzgâr enerjisinin ekonomi dışında diğer unsurlar baz alındığında da
oldukça faydaları vardır. Şayet rüzgâr enerjisinin çevresel boyutta, elektriksel bazda ve politik
olarak pek çok avantajları söz konusudur. Bu bağlamda rüzgâr enerjisi kullanılabilirliği ve
uygulanabilirliği açısından oldukça iyidir.
Tablo 2. Enerji Türlerinin Yatırım ve Birim Maliyet Karşılaştırması [21]
Enerji Türü
Petrol
Kömür
Doğalgaz
Nükleer
Hidrolik
Güneş
Jeotermal
Rüzgar

Yatırım Bedeli ($/kW)
1500-2000
1400-1600
600-700
3000-4000
750-1200
Yüksek
1500-2000
1000-1200

Birim Enerji Maliyeti (cent/kWh)
6
2,5-3
3
7,5
0,5-2
10-202,2-4
3,5-4,5

İstatistikler baz alındığında, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TUREB) 2020 raporuna göre,
2020 yılında Covid-19 salgınına rağmen devreye alınabilen kurulu güç miktarı 1224 MW’a
ulaşmıştır. Toplamda ise %15,16’ya karşılık gelen bu artış ile Türkiye’nin kurulu rüzgâr gücü
9305 MW’a ulaşmıştır [22].

Şekil 15. Türkiye’deki güncel rüzgâr enerjisi verileri [22]
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Şekil 16. Türkiye’deki rüzgâr enerjisi kümülatif kurulu güç değerleri ve işletmedeki
RES’lerin türbin markalarına göre dağılımı [22]
2020 senesinde rüzgârdan elde edilen elektrik enerjisi toplamı yaklaşık 24,5 MWh değerine
erişirken bu miktar Türkiye’de üretilen toplam elektriğin %8,44’ünü oluşturdu. Nisan ayında
ise Türkiye’de üretilen elektriğin %10,36’sı rüzgârdan karşılandı.

Şekil 17. Türkiye’deki rüzgâr enerjisi üretiminin aylara göre ve 2020 yılında tüm enerji
türlerine oranı [22]
Ayrıca Türkiye’de inşa halinde olan santrallerin hacmi de oldukça yüksektir. 2021 itibariyle
1872,13 MW’lık santrallerin yapımı sürüyor.
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Şekil 18. Türkiye’de inşa halinde olan rüzgâr santrallerinin kapasiteleri [22]
Böylelikle, bu verilere dayanarak rüzgâr enerjisinin Türkiye’de ne denli önemli bir yer tuttuğu
kanıtlanmış olur.
Türkiye’de kurulu olan rüzgâr santrallerinin en büyük güçte olanları aşağıdaki listede
sıralanmıştır.
Tablo 3. Türkiye’deki en büyük kurulu güce sahip rüzgâr santralleri ve güç değerleri (URL 8)
Santral Adı

İl

Firma

Soma Rüzgar Santrali
Karaburun Rüzgar
Santrali
Dinar Rüzgar Santrali
Geycek Rüzgar
Santrali
Balıkesir Rüzgar
Santrali
Osmaniye Gökçedağ
RES
Saros RES
Kangal Rüzgar
Santrali
Şamlı Rüzgar Santrali
Bergama Rüzgar
Santrali

Manisa
İzmir

Polat Enerji
Alto Holding

Kurulu Güç,
MW
288
223

Afyon
Kırşehir

Güriş Holding
Polat Enerji

200
168

Balıkesir

Enerjisa Elektrik

143

Osmaniye

Zorlu Enerji

135

Çanakkale
Sivas

Boylam Enerji Yatırım
Ece Tur İnşaat

133-138
128

Balıkesir
İzmir

Fernas Enerji
Bilgin Enerji

127
120

Aşağıdaki şekilde de Türkiye’de kurulu olan rüzgâr santrallerinde kullanılan türbin markaları,
ait oldukları ya da ilk kuruldukları ülkeler, türbin markalarına göre türbin sayısı ve kurulu
güçleri ile Türkiye toplam rüzgâr santrali kurulu güce oranı gösterilmiştir.

www.istanbulkongresi.org

869

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Tablo 4. Türkiye’deki rüzgâr santrallerindeki türbin verileri (URL 9).
Türbin
Markası
Nordex
Vestas
Enercon
GE
Si. Ga.
Sinovel
Suzlon
Acciona
Alstom
Senvion
Unison
Nortel
Ayetek
Shiriram
Milres
Leitwind
Diğer
TOPLAM

Menşei

Türbin sayısı
799
601
824
442
414

Kurulu Güç,
MW
2.248,83
1.603,45
1.458,30
1.033,70
1.084,70

Toplam RES kurulu
güce oranı
23,70%
16,90%
15,37%
10,89%
11,43%

Almanya
Danimarka
Almanya
ABD
Almanyaİspanya
Çin
Hindistan
İspanya
Fransa
Almanya
Güney Kore
Türkiye
Türkiye
Hindistan
Türkiye
İtalya

96
52
20
29
1
2
7
1
1
0
0
465
3.754

114
106,25
58
76,79
3
1,25
0,82
0,5
0,25
0
0
1.698,25
9.488,09

1,20%
1,12%
0,61%
0,81%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0
0
%
17,90%
100%

Türkiye’de rüzgâr alma potansiyeli olarak bir değerlendirme yapılmasını sağlayan Türkiye
Rüzgar Atlası aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 19. Türkiye Rüzgâr Atlası (URL 10).
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Şekil 20. İllere Göre Devrede Olan Rüzgâr Elektrik Santrallerinin Dağılımı (URL 11).

İllere Göre Devrede Olan RES’lerin Kurulu güçleri:
1.İzmir: 1.663 MW
2.Balıkesir: 1.267 MW
3.Çanakkale: 793 MW
4.Manisa: 688 MW
5.İstanbul: 404 MW
Bu haritadan da görüleceği üzere İzmir ve Balıkesir illerinin Türkiye’de en çok rüzgâr
türbinine sahip olan iller olduğunu söylemek mümkün. Bu bağlamda, genel olarak Türkiye’de
rüzgâr türbinleri Ege Bölgesi’nde yoğunlaşmış durumdadır. Zira Balıkesir’den Muğla’ya
kadar olan hatta birçok rüzgâr santrali görmek mümkün. Ayrıca Ege Bölgesi dışında Marmara
Bölgesi’nde İstanbul’un ormanlık alanlarına yakın bölgelerde ve Trakya bölgesinde rüzgâr
türbinleri yer almaktadır.
Bu bölümde Türkiye’de rüzgâr enerjisinin durumu ve rüzgâr santrallerinin verileri
belirtilmişti. Bir sonraki alt bölümlerde ise kurulan en eski santrallerin verileri
değerlendirilecek ve Türkiye’deki rüzgâr santrallerinin bir olası yeniden güçlendirme
çalışmasına ne kadar yakın olduğu irdelenecektir. Ayrıca yeni mali destek mekanizmasının
rüzgâr enerji üzerine değerlendirilmesi de yapılacaktır.
2.2.1 Türkiye’de Eski Santraller ve RES Mali Destek Değerlendirmesi
Türkiye’de ilk olarak elektrik üretimi yapabilen rüzgâr türbini 1984’te İzmir’in Çeşme
ilçesinde kurulmuştur. Dünya genelinde de bu yıllarda büyük çaplı rüzgâr santrallerinin
kurulumu henüz başlamamıştır ve rüzgâr enerjisi henüz gelişmekte olan bir sektör halindedir.
1990’lı yılların başında kurulmaya başlanan rüzgâr santralleri Türkiye’de ilk olarak 1998
yılında kurulmuştur. Türkiye’de ilk kurulan rüzgâr santrali Çeşme’de her biri 500 kW
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gücünde olan üç türbinden oluşan Germiyan RES’tir. Hemen akabinde yine 1998 yılında ve
yine Çeşme’de her biri 600 kW gücünde olan 12 türbinden oluşan ARES RES işletmeye
başlamıştır.
Kronolojik olarak üçüncü sırada kurulan Bozcaada RES ise 2000 yılında faaliyete
geçirilmiştir. Bu santral her biri 600 kW gücünde olan 17 adet türbinden oluşmaktadır. Ayrıca
bilinmesi gerekir ki ARES RES ve Bozcaada RES santralleri Yap-İşlet-Devret modeliyle
yapılmış olup 20 yıllık işletme döneminden sonra devlete devredilmiştir [21].
Bir sonraki kurulan santral olan İstanbul’da bulunan Germiyan RES de 2003 yılında işletmeye
geçmiştir. Bu santral ise 2 adet 600 kW’lık türbinlerden oluşmaktadır. Bu bahsi geçen 4
rüzgâr santrali herhangi bir kanun veya yönetmelik olmadan kurulmuş ve işletilmiştir. 2005
yılında ise Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun çıkmasıyla rüzgâr elektrik santralinden üretilen
elektriğe alım garantisi verilmiş ve teknolojik gelişmelerle sektöre ilgi hızlı bir şekilde
artmıştır.
21 Mayıs 2009 tarihinde yayımlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji
Belgesine göre rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20 GW’a çıkarılması
amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu amaca ulaşmak için, Türkiye’de pek çok ülkede olduğu gibi
mevzuat düzenlemeleri ile yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden mekanizmalar
oluşturulmuştur. Bu süreçte oldukça fazla başvurular ve yatırımlar yapılmıştır. Ancak yeni bir
gelişme olarak şu ana kadar döviz kuru üzerinden bir destekleme mekanizması varken, 31
Haziran 2021’den itibaren bu TL olarak değişecektir.
30 Ocak 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı [24] ile 30
Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan YES belgeli elektrik üretim tesislerine 10
yıl süresince, işletmeye girdiği tarihten itibaren kilovatsaat başına 7.3 cent ile 13.3 cent olarak
yapılan ödemeler devam etmektedir. 2020 yılı elektrik üretim verilerine göre YEKDEM
toplam maliyeti 46.3 Milyar TL’yi aşmıştır.
Yine Cumhurbaşkanı Kararına göre; 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arasında işletmeye
girecek tesislere üçer aylık dönemlerde ÜFE-TÜFE oranları ve döviz kurlarındaki değişimler
dikkate alınarak yapılacak güncellemelere göre Türk lirası üzerinden yapılacak ödemeler,
kilovatsaat başına; hidroelektrik 40 kuruş, güneş ve rüzgâr 32 kuruş, jeotermal 54 kuruş,
biyokütle kaynakları da 32-54 kuruş arası olarak belirlenmiştir. EMO’nun güncel döviz kuru
üzerinden yaptığı hesaplamaya göre eski ve yeni YEKDEM karşılaştırma tablosu aşağıdaki
gibidir.
Tablo 5. EMO’nun güncel döviz kuru üzerinden yaptığı hesaplamaya göre eski ve yeni
YEKDEM karşılaştırma tablosu (URL 12).
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı
Üretim Tesis Tipi

Yekdem Fiyatı

Yekdem Fiyatı

Fiyat
Farkı

Güncelleme Üst
Sınırı

2021 Öncesi*
2021 Sonrası**
cent/kWh***
cent/kWh
cent/kWh
a-Hidroelektrik (HES)
7,3
5,5
25%
6,4
b-Rüzgar (RES)
7,3
4,4
40%
5,1
Çöp Gazı-Atık Lastik
13,3
4,4
67%
5,1
Biyometanizasyon
13,3
7,5
44%
8,6
c-Biyokütle (BES)
Termal Bertaraf
13,3
6,9
48%
8
d-Jeotermal (JES)
10,5
7,5
29%
8,6
e-Güneş (GES)
13,3
4,4
67%
5,1
*30.06.2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK belgeli elektrik üretim tesislerine 10 yıl süresince ödenecek
bedel
**01.07.2021-31.12.2025 tarihleri arasında işletmeye girecek YEK belgeli elektrik üretim tesislerine üçer aylık
dönemlerde ÜFE-TÜFE oranları ve döviz kurlarındaki değişimlere göre yapılacak ödeme
***YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dikkate alınacak üst sınır
2021 ilk çeyrek fiyatı 1$=7,2 TL - Elektrik Piyasası Takas Fiyatı, 4,16 cent/kWh
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EMO’nun bu konuda yaptığı açıklamalara göre, RES yatırımlarında Piyasa Takas Fiyatının
altında verilen fiyatlar için yerli üretim teşviklerinin verilmemesi, yerlilik politikası ile
çelişmektedir. Yatırımcılar dövizde yaşanan dalgalanmalar ve Korona virüs salgınının da
etkisiyle artan finansman maliyeti yerine, yerli parçalarda teşvik olmadığı için ucuz
finansman kaynaklarına, üretici ülkelerin ihracat kredilerine yönelmesi beklenmektedir.
Bunun sonucu olarak türbini oluşturan parçalar Türkiye’nin yerli rüzgâr endüstrisi yerine
yurtdışından ithal edilmesi beklenmektedir.
Bu düzenlemelere göre YEKDEM teşviklerinin son uygulanma tarihi olan 30 Haziran 2021
tarihine kadar mevcut yatırımların hızlanması beklenmektedir. Ancak her ne kadar 2021
yılında bu alanda bir hareketlilik gözlenecek olsa da önümüzdeki birkaç yılda yeni RES
yatırımlarının çok azalacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda ilk etapta 2023 yılında rüzgâr
enerjisinde tahmin edilen ve hedeflenen kurulu güç değeri 20 GW pek olası değildir. Hatta
toplam 12 GW kurulu güç değeri ve en iyi senaryoda 15 GW kurulu güç beklenmektedir[21].
Dolayısıyla RES alanında mevcut santralleri yenileme ve yeniden güçlendirme bu yolda
atılabilecek uygun bir adım olabilir.
2.2.2 Türkiye’de “Yeniden Güçlendirme” Değerlendirmesi
Bu kısımda Türkiye’de bulunan eski santrallerden birkaçının rüzgâr türbinleri verileri ve bazı
parametreler ışığında olası bir yeniden güçlendirme çalışmasına ne kadar yakın olunduğu
öngörülmektedir.
İlk olarak, en eski santral olan Alize Çeşme RES veya Germiyan RES olarak tabir edilen
rüzgâr santrali verilerine bakıldığında 1998 yılında faaliyete geçen santralde dikilen olan 3
adet 500 kW rüzgâr türbini vardır. Bu türbinlerin ilk kuruldukları zamandan 23 sene
geçmiştir. Ancak proje sahibi firma olan Demirer Holding 2017 yılında elektrik üretim
miktarını ve kapasiteyi artırma maksadıyla santrale 4 adet 2.3 MW’lık Enercon E82 türbini
ilave etmiştir. Santral bir bakıma yeniden güçlendirilmiş ama teknik olarak sadece yeni türbin
ilavesi yapılmıştır, yani eski türbinler sökülmemiştir. En nihayetinde ömürlerinin sonuna
gelindiğinde eski türbinler de sökülecektir ve belki yeniden yerlerine türbin ilavesi olacaktır
ki o zaman bu durumda santral yeniden güçlendirilmiştir denebilecektir.

Şekil 21. Alize Çeşme-Germiyan RES (URL 13).
Diğer bir örnek santral olarak en eski ikinci kurulan santral olan Alaçatı Ares RES yine 1998
yılında işletmeye geçmiştir. Bu santralde 12 adet 600 kW gücünde Vestas Rüzgâr türbini
kullanılmıştır. Yani santralin kurulu gücü 7.2 MW değerindedir ve santral yılda ortalama 12
milyon 377 bin 145 kWh elektrik üretmektedir. Kamuya ait olan Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ)
tarafından işletilen bu santralde yakın zamanda bir yeniden güçlendirme optimizasyon
çalışması yapmak oldukça olasıdır. Zira bu santral de 23 yaşındadır, yani ömrünün sonuna
gelmektedir.
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Şekil 22. Alaçatı Ares RES (URL 14).
Bir diğer yeniden güçlendirme çalışmasına potansiyel santral Bozcaada RES’tir. Bu santral
2000 yılında faaliyete konulmuştur. 17 adet 600 kW Enercon rüzgâr türbininden oluşan bu
santral toplamda 10.2 kurulu güce sahiptir ve yılda yaklaşık 35 milyon kWh elektrik
üretmektedir. Ancak santralin ilk kurulduğu andan bu yana yaklaşık 20 yıl geçmiştir.
Dolayısıyla optimum elektrik üretimi ve daha temiz enerji için bir yeniden güçlendirme
çalışması yapmak oldukça faydalı olacaktır.

Şekil 23. Bozcaada RES (URL 13).
Değerlendirilen sıradaki santral Mare Manastır RES, Demirer Enerji tarafından 2005 yılında
kurulmuş ve 2006 yılında elektrik üretmeye başlamıştır. 49 adet 800 kW Enercon rüzgâr
türbininden oluşan santral 39.2 MW kapasiteye sahiptir. Santralin kurulu gücü 2016 yılında
yapılan yatırımla (6 adet 2.83 MW Enercon türbin ilavesi) 56.2 MW’a çıkmıştır. Her ne kadar
santrale yeni türbinlerin ilavesi yapılmış olsa da ilk kurulan 49 adet türbinin ömürlerinin
birkaç yıl sonrasında sona geleceği değişmeyecek bir husustur. Dolayısıyla santralin
hesaplamalarına göre bir yeniden güçlendirme çalışması incelenebilir.

Şekil 24. Mare Manastır RES (URL 13).
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2006’da işletmeye geçen Anemon RES, 38 tane 800 kW’lık Enercon türbinden oluşmaktadır
ve toplamda 30.4 kurulu güce sahiptir. Santralin kurulu gücü kademeli olarak 2014 yılında 35
MW’a ve 2016 yılında 55.7 MW’a yükseltilmiştir.

Şekil 25. Anemon RES (URL 13).
2007’de Polat Enerji ve Demirer Enerji ortaklığında kurulan Burgaz RES 18 adet Enercon
rüzgâr türbininden oluşmaktadır ve 14.9 MW kurulu güce sahiptir. Santral yılda ortalama 47
milyon kWh elektrik üretmektedir ve ayrıca santral yılda 30.000 ton CO2 avantajı
sağlamaktadır. Santralde kurulu olan türbinlerin yaklaşık olarak 15 yaşında olması santrali
yakın bir süreçte yeniden güçlendirme çalışmasına yakın tutmaktadır.

Şekil 26. Burgaz RES (URL 13).
Son olarak yeniden güçlendirme çalışmasına yakın duran bir diğer santral örneği 2008 yılında
kurulan Dares Datça RES 28 tane 800 kW ve 8 tane 900 kW’lık Enercon rüzgâr
türbinlerinden oluşmaktadır ve santral toplam kurulu gücü 29.6 MW değerindedir. Ancak
rüzgâr santrali alanından daha fazla yararlanmak amacıyla santrale 2017 yılında 12 MW
kapasite ilave edilmiştir. Diğer kısmen yeniden güçlendirmenin yapıldığı santrallerde olduğu
gibi bu santral için de yakın bir zamanda eski türbinlerin sökülmesi ve yerlerine veya
yakınlarına yeni nesil türbinlerin konulması söz konusu olabilir.
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Şekil 27. Dares Datça RES (URL 13).
Türkiye’de mevcut en eski rüzgâr santrallerinden birkaçının yeniden güçlendirme çalışması
açısından değerlendirmeleri yukarıda belirtilmiş ve genel olarak bu santrallerdeki türbinlerin
ömürlerinin sonlarına gelindiği görülmüştür. Her ne kadar rüzgâr sahalarından daha fazla
faydalanma açısından yeni rüzgâr santrali kurulumları yapılsa da mevcut eski türbinlerin
yaşlanması ve ömürlerinin sonuna gelinmesi durumunda farklı bir yaklaşım izlenilmesi
gerekecektir. Bu açıdan yeniden güçlendirme, proje sahiplerine büyük bir avantaj
sağlayacaktır.
Ancak Türkiye’de bulunan rüzgâr türbinlerinin çoğu 2010’dan sonra kurulmaya başlamıştır.
Dolayısıyla bu santrallerin ömürlerinin bitimine yaklaşık 10 yıllık bir süre vardır. Elbette bu
çalışmalar için sadece türbin ömürlerinin sonuna gelinmesi beklenmeyebilir. Uygun
finansman sayesinde proje sahipleri daha erken de bu alanda çalışma yürütebilir. Zira
Avrupa’da da bu şekilde pek çok çalışma bulunmaktadır. Fakat bu değerlendirme daha çok
mali açıdan yapılmalıdır. Yani örneğin yaklaşık 10 yıl sonunda henüz gelir sağlayan bir
projeye birkaç yıl içinde yeniden güçlendirme yapılması pek de sağlıklı olmaz.
Türkiye rüzgâr santralleri verilerine göre, Türkiye’nin önümüzdeki 5-6 yılda ömürlerinin
sonuna gelinmesi beklenen rüzgâr santralleri kurulu güç değeri yaklaşık 300 MW ‘tır. Ancak
bu değer önümüzdeki 10-12 yılda değerlendirilirse 3000 MW’a kadar çıkmaktadır.
Dolayısıyla henüz yeniden güçlendirme alanında bir çalışma yapılması aciliyet gerektirmese
de yakın gelecekte çok önemli bir alan olması muhtemeldir. Bu doğrultuda firmaların ve
şirketlerin daha uzun vadede bir analiz yapması gerektiğinden bu çalışmaları en yakın
zamanda mercek altına almaları söz konusu olacaktır.
Tüm yukarıda belirtilen ifadelere ek olarak söylenmelidir ki Türkiye’de rüzgâr enerjisi
santrallerinde genel olarak yapılan analizler neticesinde yeni bir rüzgâr santrali kurmada
olduğu gibi yeniden güçlendirme çalışmalarında da oldukça önemli olan unsur, kurulacak
santralin kapasitesinin bölgede bulunan trafo kısa devre gücünün %5’ini aşmamasıdır.
Dolayısıyla bu doğrultuda yeniden güçlendirme hesaplamaları yapılmalıdır.
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Rüzgâr elektrik santrali yeniden güçlendirme adı altında yapılan çalışmalar neticesinde bu
sektörün rüzgâr enerjisi alanında tüm dünyada hız kazanması ve değerinin artması
beklenmektedir. Şu ana kadar özellikle Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde oldukça
popüler olan yeniden güçlendirme çalışmaları göstermiştir ki, yeni bir rüzgâr santrali kurmak
ve ona yatırım yapmaktansa mevcut santrali yeni nesil güçlü ve yüksek verimli türbinlerle
değiştirerek santrali yeniden güçlendirmek pek çok açıdan faydalı olacaktır. Özellikle yeni
nesil son teknoloji türbinlerin kullanımıyla daha verimli enerji çıkışı ve elektrik üretim
miktarındaki artışlar ve de daha temiz enerji bu çalışmaların esas uygulanabilme sebepleridir.
Ancak elbette bu konuda değerlendirilmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle ekonomik
olarak yeniden güçlendirme analizini yapmak çok önemlidir. Zira mali getirisi düşük olan bir
sisteme yatırım yapmak hiç de mantıklı olmayacaktır. Şayet bu doğrultuda ülkelerin mali
destek mekanizmaları, elektrik tarife fiyatları gibi bazı ekonomik veriler bu çalışmaların mali
açıdan uygun olup olmadığını ve dolayısıyla genel olarak uygun olup olmadığını tespit eden
ana etkenlerdendir.
Türkiye’de bulunan rüzgâr elektrik santralleri de gün geçtikçe yaşlanmaktadır. Ancak
Türkiye’de bir rüzgâr santralinin ömrü bittiğinde onu yeniden güçlendirmek mali açıdan,
fizibilite açısından vs. pek çok açıdan uygun olacak mıdır? Bu sorunun cevabı henüz net değil
çünkü henüz Türkiye’de herhangi bir yeniden güçlendirme çalışması tam olarak yapılmış
değil, lakin öngörü ve tahminde bulunulması kesinlikle mümkün. Şayet dünyada bu alanda
yapılan çalışmaların nerdeyse hepsinin olumlu sonuçlarla bitmesi sebebiyle bir pozitif bir
öngörü yapılması söz konusudur. Ayrıca bir diğer tartışma konusu olabilecek husus, ne zaman
sonra bu çalışmaların başlanacağı olabilir ki bu durumun değerlendirilmesi en eski santrallerin
durumuyla bağlantılı olacaktır. Çünkü henüz bu alanda hiçbir çalışma yürütülmemiştir ve
yürütülmesi en potansiyel santraller ilk kurulan santrallerdir.
4.SONUÇ
Bir rüzgâr santralinin ömrü bittiğinde proje sahiplerinin birkaç yolu vardır. Bunlar; hizmetten
çıkarma, faydalı ömrünü uzatma ve yeniden güçlendirme. Yeniden güçlendirme bu
yöntemlerden en sık başvurulan ve en makul olan yöntemdir.
Bu çalışmada yeniden güçlendirmenin anlamı, avantaj ve dezavantajları, yeniden
güçlendirmeye etkiyen unsurlar ve olası sonuçlar değerlendirilmiştir. Tüm dünyada ve
özellikle Avrupa’da oldukça yayılan bu alanda yapılan çalışmaların somut verileri verilmiş ve
değerlendirilmiştir. Ayrıca belirtilmelidir ki karada daha fazla rüzgâr santrallerinin
bulunmasından ve denizdeki rüzgâr santrallerinin daha yeni olmasından, yeniden güçlendirme
çalışmalarının daha çok kara (onshore) rüzgar santrallerinde yapıldığı da bu çalışmada
gözlemlenebilir.
Örnek santral incelemelerinden de çıkarılan sonuçlara göre yeni nesil güçlü türbinlerin daha
eski ve daha düşük güçte olan türbinlerle ikamesi özellikle santral elektrik üretim verilerini
artıracaktır ve daha temiz enerji sağlanacaktır. Bunlar en dikkat edilen olumlu sonuçlardır. Bu
potansiyel sonuçların yanı sıra bu yeniden güçlendirmenin pek çok olumlu yanları da söz
konusudur. Dolayısıyla bu çalışmada yeniden güçlendirme alanında yapılacak bir çalışma için
oldukça olumlu bir bakış açısı uygulanmıştır.
Ayrıca bu çalışmada Türkiye’de bu çalışmaların nasıl, ne zaman ve nerede yapılabileceği de
irdelenmiştir. Yeniden Güçlendirmeye etkiyen genel unsurların tüm santrallere olduğu gibi
Türkiye’de bulunan olası yeniden güçlendirilecek santrallere de etkiyeceği belirtilmiştir.
Bunun yanı sıra yakın gelecekte Türkiye’nin ömrünün sonuna gelinmesi beklenen rüzgâr
santrali sayısının artması sebebiyle bu çalışmalara hız vermesi gerektiği belirtilmiştir. Keza
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yine bu araştırmada Türkiye’de muhtemel yeniden güçlendirilecek rüzgâr santrallerin ilk
kuruldukları yerde ömürlerinin sonuna yaklaşılması nedeniyle o sahalarda bu çalışmaları
uygulamanın daha uygun olunacağı belirtilmiştir.
Sonuç olarak bir rüzgâr santralinde yeniden güçlendirme çalışması yürütmek için belli başlı
bazı hususları irdelemek gerekir, ancak yeni bir santral kurmaya kıyasla bu çalışmaların pek
çok avantajı bulunmaktadır. Dolayısıyla firmalar bu alana yoğunlaşmış durumdadır. Zira
yeniden güçlendirme genel anlamda getirisi fazla olan bir uygulama olarak görülebilir. Tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye de ve bazı gelişmekte olan ülkeler de rüzgâr enerji sektöründe
bu adımı en kısa sürede atmalıdır.
Bu alanda yapılacak gelecek çalışmalarda daha detaylı bir mali rapor çıkarılması gelecek
çalışmalarda yapılabilir ki bu çok önemli bir husustur. Bunun yanı sıra bir yeniden
güçlendirme çalışmasının fizibilitesinin başka hangi unsurlara etkiyeceği hususunda bir
araştırma yapılabilir. Ayrıca yeniden güçlendirilen santralin enterkonnekte şebekeye
bağlanması durumunda şebekede ne tür olumsuz sonuçlarla karşılanacağı ve nasıl
çözümlenmesi gerektiği hususu da detaylı olarak araştırılabilir.
Bir sonraki çalışmada olası bir yeniden güçlendirilecek rüzgâr santralini simülasyonlarla ve
yeni modellemelerle yeniden güçlendirme yapılması ve mevcut rüzgâr santral verileriyle
karşılaştırılıp, tüm bu etkilerin ne denli pay sahibi olduğu incelenmesi yapılacaktır.
EK
Bazı Son Teknoloji Kara (Onshore) Türbin Modelleri ve Özellikleri
1.Siemens Gamesa 4.X ve 5.X

Şekil 28. Siemens Gamesa 4.X [23]
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Şekil 29. Siemens Gamesa 5.X [23]

Şekil 30. Siemens Gamesa 4.X ve 5.X karşılaştırması [23]
2.Enercon E-126
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Şekil 31. Enercon E-126 [24]
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ÖZET
Dual birim küre üzerindeki bir eğrinin Öklid 3-uzaydaki bir regle yüzeye karşılık gelmesi,
diferansiyel geometride oldukça önemli bir yere sahip olan eğriler teorisi ile regle yüzey
teorisini kesiştirir. Bu nedenle dual uzayda eğrilerin diferansiyel geometrisi geometricilerin
ilgisini çeken bir konu olmuştur. Dual uzayda olduğu gibi dual Lorentz uzayında da eğrileri
çalışmak oldukça ilginçtir. Çünkü dual Lorentz uzayında 𝐻02 dual hiperbolik birim küre
üzerindeki diferansiyellenebilir bir eğri Minkowski 3-uzayda bir timelike regle yüzeye
karşılık gelir. Ayrıca, dual Lorentz uzayında 𝑆12 dual Lorentz birim küre üzerindeki timelike
ve spacelike bir eğri Minkowski 3-uzayında, sırasıyla bir spacelike ve bir timelike regle
yüzeye karşılık gelir. Minkowski 3-uzayında özel bir regle yüzey örneği olan elastik şeridin
elastik eğriyle olan ilişkisi göz önüne alınırsa dual Lorentz uzayında elastik eğriler konusu
açık bir problem olarak karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada dual Lorentzian
uzayında uygun bir eğri ailesi üzerinde hareket eden bükülme enerji fonksiyonelinin kritik
noktaları olarak bilinen elastik eğrileri çalıştık. İlk olarak, dual Lorentz uzayında uzunluk
kısıtını temsil eden bir Lagrange çarpanına bağlı olarak eğrilik enerji hareketini tanımladık.
Daha sonra, bir dual varyasyon vektör alanı yardımıyla bir varyasyon kurduk ve varyasyonlar
hesabı ve diferansiyel geometrinin temel tekniklerini kullanarak bu problemin çözümünü
veren Euler-Lagrange denklemini türettik. Euler-Lagrange denkleminin çözümü için
denklemin reel ve dual kısımlarını ayrı ayrı ele aldık. Denklemin reel ve dual kısımlarının
çözümünü üç ayrı durumda (dual timelike elastik eğri, timelike asli normale sahip dual
spacelike elastik eğri, spacelike asli normale sahip dual spacelike elastik eğri) elde ettik.
Denklemin reel kısmını Jacobi Elliptic fonksiyonlar yardımı ile çözerken dual kısmını ise
integral çarpanı metodu ile çözdük.
Anahtar Kelimeler: Dual Lorentz uzay, Elastik eğri, Euler-Lagrange denklemi.
ELASTIC CURVES IN THE DUAL LORENTZIAN SPACE
ABSTRACT
The correspondence of a curve on a dual unit sphere to a ruled surface in Euclidean 3-space
intersects the ruled surface theory with the theory of curves, which has a very important place
in differential geometry. For this reason, the differential geometry of curves in the dual space
has been a subject of interest to geometers. It is very interesting to study curves in the dual
Lorentzian space as well as in the dual space. Because, a differentiable curve on dual
hyperbolic unit sphere 𝐻02 in the dual Lorentzian space corresponds to a timelike ruled surface
in Minkowski 3-space. Also, a timelike and a spacelike curve on dual Lorentzian unit sphere
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𝑆12 in the dual Lorentzian space corresponds to a spacelike and timelike ruled surface in
Minkowski 3-space, respectively. Taking into consideration the relation of elastic strips,
which are examples of special ruled surface in Minkowski 3-space to the elastic curves, the
study of elastic curves in the dual Lorentz space has emerged as an open problem. So in this
work, we study elastic curves which are known critical points of the bending energy
functional acting on a suitable family of curves in the dual Lorentzian space. We firstly
introduce the curvature energy action related to a Lagrange multiplier, standing for the length
constraint in the dual Lorentzian space. Then, with the help of a dual variation vector field, we
construct a variation and derive the Euler-Lagrange equation, which gives the solution to this
problem, by using the calculus of variation and the basic techniques of differential geometry.
For the solution of the Euler-Lagrange equation, we discussed the real and dual parts of the
equation separately. We have obtained the solution of the real and dual parts of the equation
in three separate cases (dual timelike elastic curve, dual spacelike elastic curve with timelike
principal normal, dual spacelike elastic curve with spacelike principal normal). While we
solved the real part of the equation by means of Jacobi elliptic functions, we solved the dual
part with the method of integral factor.
Keywords: Dual Lorentzian space, Elastic curve, Euler-Lagrange equation.
1. INTRODUCTION
Dual numbers are formed by ordered two real numbers consisting of real and dual parts and
formally expressed by a dual operator. The set of all dual numbers is a commutative ring
according to the addition and multiplication operations defined specifically for it. Dual
vectors are an ordered triple of dual numbers and the set of all dual vectors is known dual
vector space 𝐷3 (see for details Veldkamp, 1976; Scheaf, 1988). According to E. Study
mapping, oriented lines in the Euclidean 3-space 𝑅 3 can be represented by unit dual vectors
and a differentiable curve on the dual unit sphere in 𝐷3 corresponds to a ruled surface in 𝑅 3 .
This relationship established between 𝑅 3 and the dual unit sphere on 𝐷3 by E. study mapping
works also between Minkowski 3-space 𝑅13 , which is a metric space equipped with the
Lorentzian metric, and dual hyperbolic or Lorentzian unit spheres on the dual Lorentzian
space 𝐷13 . The dual timelike and spacelike unit vectors of dual hyperbolic and Lorentzian unit
spheres in the dual Lorentzian space 𝐷13 are in one to one correspondence with the directed
timelike and spacelike lines of the space of Lorentzian lines in Minkowski 3- space 𝑅13
(Uğurlu and Çalışkan, A, 1996; Yaylı et.al., 2002).
The classical elastic curve or elastica is the solution of a variational problem defined as
critical points of the bending energy functional among space curves of a fixed length
satisfying given first order boundary data (Singer, 2008). For almost a century the problem of
elastic curve has been studied and developed by a lot of authors under various point of view.
Especially, Tükel and Yücesan (2020) study the variational problem of total squared curvature
functional in the dual space 𝐷3 . They derive an Euler-Lagrange equation for dual elastica,
solve the differential equation and give a classification for dual elastica.
In the present work, we obtain a characterization for elastic curves in the dual Lorentzian
space 𝐷13 . We firstly give the basic geometric preliminaries concerning the structure of dual
Lorentzian space 𝐷13 in Section 2. In Section 3, we characterize elastic curves in the dual
Lorentzian space with an Euler-Lagrange equation. In Section 4, we lastly give the integration
process of elastic curves in the dual Lorentzian space. The real part of the differential
equation is solved by Jacobi elliptic functions in three cases of the curve: dual timelike elastic
curve, dual spacelike elastic curve with timelike principal normal, dual spacelike elastic curve
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with spacelike principal normal. The dual part of the differential equation is solved by integral
factor method in the same three cases of the curve
2. DEFINITIONS AND BASIC CONCEPT
A dual number (𝑥, 𝑥 ∗ ) is an ordered couple of two real numbers and can be expressed as
𝑥̂ = 𝑥 + 𝜉𝑥 ∗ , where 𝜉 is the dual operator with the property 𝜉 2 = 0, 𝜉 ≠ 0. 𝑥 is called real
part and 𝑥 ∗ is called dual part of 𝑥̂.
𝐷 = {𝑥̂ = (𝑥, 𝑥 ∗ )|𝑥, 𝑥 ∗ ∈ 𝑅}
is a commutative ring with the following operations:
𝑥̂ + 𝑦̂=(𝑥 + 𝑦, 𝑥 ∗ + 𝑦 ∗ ) and 𝑥̂. 𝑦̂ = (𝑥𝑦, 𝑥𝑦 ∗ + 𝑥 ∗ 𝑦),
where 𝑥̂ = (𝑥, 𝑥 ∗ ), 𝑦̂ = (𝑦, 𝑦 ∗ ) ∈ 𝐷. A dual vector 𝑥̂⃗ is an ordered triple of dual numbers
(𝑥̂1 , 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) and the set of all dual vector denoted by
⃗⃗⃗⃗⃗∗ ,
𝐷3 = {𝑥̂⃗|𝑥̂⃗ = (𝑥̂1 , 𝑥̂2 , 𝑥̂3 ) = (𝑥1 + 𝜉𝑥1 ∗ , 𝑥2 + 𝜉𝑥2 ∗ , 𝑥3 + 𝜉𝑥3 ∗ ) = 𝑥⃗ + 𝜉𝑥

𝑥⃗, ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑥∗ ∈ 𝑅 }

Multiplication by a dual scalar of a dual vector 𝑥̂⃗ is defined by
𝜆̂𝑥̂⃗ = (𝜆̂𝑥̂1 , 𝜆̂𝑥̂2 , 𝜆̂𝑥̂3 ),
Lorentzian inner product of dual vectors 𝑥̂⃗ and 𝑦̂⃗ are defined by
< 𝑥̂⃗, 𝑦̂⃗ >=< 𝑥⃗, 𝑦⃗ > +𝜉(< 𝑥⃗, ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦 ∗ > +< ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑥 ∗ , 𝑦⃗ >).
The dual space 𝐷3 equipped with Lorentzian inner product is called dual Lorentzian space 𝐷13 .
𝑥̂⃗ is known spacelike, timelike or lightlike (null) if the vector 𝑥⃗ is spacelike, timelike or
lightlike (null), respectively. If 𝑥 ≠ 0, the norm ‖𝑥̂⃗‖ of 𝑥̂⃗ is defined by
⃗⃗⃗⃗⃗∗

<𝑥⃗,𝑥 >
‖𝑥̂⃗‖ = √|< 𝑥̂⃗, 𝑥̂⃗ >|=‖𝑥⃗‖ + 𝜉 ‖𝑥⃗‖ .

A dual vector 𝑥̂⃗ with norm 1 (or (1,0)) is called a dual unit vector. It follows that 𝑥̂⃗ is a dual
timelike unit vector (resp., dual spacelike unit vector) if the relations < 𝑥⃗, 𝑥⃗ >=
−1 (respectively, < 𝑥⃗, 𝑥⃗ >= 1) and < 𝑥⃗, ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑥 ∗ >= 0 hold. The dual Lorentzian unit sphere and
the dual hyperbolic unit sphere are given by
𝑆̂12 = {𝑥̂⃗ ∈ 𝐷13 | < 𝑥̂⃗, 𝑥̂⃗ >= (1,0)}
and
̂02 = {𝑥̂⃗ ∈ 𝐷13 | < 𝑥̂⃗ , 𝑥̂⃗ >= (−1,0)},
𝐻
respectively. The dual Lorentzian cross product of 𝑥̂⃗ = (𝑥,
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑥 ∗ ) and 𝑦̂⃗ = (𝑦,
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦 ∗ ) is defined as
𝑥̂⃗ × 𝑦̂⃗ = 𝑥⃗ × 𝑦⃗ + 𝜉(𝑥⃗ × ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦 ∗ + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑥 ∗ × 𝑦⃗).
Let 𝛾̂(𝑡) = 𝛾(𝑡) + 𝜉𝛾 ∗ (t) be a dual curve with parameter 𝑡 ∈ 𝐼 ⊂ 𝑅 in the dual Lorentzian
space 𝐷13 (or dual Lorentzian space curve). The curve 𝛾(𝑡) is called the (real) indicatrix of
𝛾̂(𝑡). If every 𝛾𝑖 (𝑡) and 𝛾𝑖∗ (𝑡) are differentiable, then 𝛾̂(𝑡) is differentiable in 𝐷13 . A dual
curve 𝛾̂(𝑡) in 𝐷13 is called spacelike, timelike or null (lightlike) if the curve 𝛾(𝑡) in 𝑅13 is
spacelike, timelike or null vector, respectively. We state that we will deal with dual non-null
curves in throughout this work. The dual arclength of the curve 𝛾̂(𝑡) is defined as
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𝑠
𝑠
𝑠
⃗⃗, 𝛾 ∗̇ (𝑡) > 𝑑𝑡 = 𝑠 + 𝜉𝑠 ∗ ,
𝑠̂ = ∫0 ‖𝛾̂̇ (𝑡)‖𝑑𝑡 = ∫0 ‖𝛾̇ (𝑡)‖𝑑𝑡 + 𝜉 ∫0 < 𝑇

(2.1)

⃗⃗ is arclength and the unit tangent vector to 𝛾, respectively. Assume that 𝛾̂ is a
where 𝑠 and 𝑇
reparametrization curve with the parametrization s of the indicatrix. Then,
𝑑𝑠
⃗̂⃗
𝛾̂ ′ = 𝛾̂̇ 𝑑𝑠̂ = 𝑇

(2.2)

̂
̂
𝑑𝛾
𝑑𝛾
is called the dual unit speed vector of 𝛾̂(𝑠), where 𝛾̂ ′ = 𝑑𝑠̂ and 𝛾̂̇ = 𝑑𝑠 . The dual unit vectors
⃗̂⃗ and 𝐵
⃗̂⃗ are respectively called the principle normal and the binormal of 𝛾̂ at the point 𝛾̂(𝑠).
𝑁

⃗̂⃗, 𝑁
⃗̂⃗, 𝐵
⃗̂⃗ } along 𝛾̂, we have the formulas
For the dual Frenet trihedron {𝑇
⃗̂⃗
0
𝑇
( ⃗̂⃗ ) = (−𝜀0 𝜀1 𝜅̂
𝑑𝑠̂ 𝑁
0
⃗̂⃗
𝐵
𝑑

𝜅̂
0
−𝜀1 𝜀2 𝜏̂

⃗̂⃗
0
𝑇
⃗̂),
⃗
𝜏̂ ) ( 𝑁
0
𝐵̂

(2.3)

where < 𝑇, 𝑇 >= 𝜀0 = ±1, < 𝑁, 𝑁 >= 𝜀1 = ±1 and < 𝐵, 𝐵 >= 𝜀2 = ±1. Also 𝜅̂ = 𝜅 +
𝜉𝜅 ∗ and 𝜏̂ = 𝜏 + 𝜉𝜏 ∗ are nowhere pure dual curvature and dual torsion functions of 𝛾̂,
respectively ((Veldkamp, 1976; Scheaf, 1988; O’Neill, 1983; Akutagawa and Nishikawa,
1990; Uğurlu and Çalışkan, 1996; Yaylı et.al., 2002; Ayyıldız et.al., 2007).
3. MINIMIZATION OF THE DUAL BENDING ENERGY FUNCTIONAL
A critical point of the dual bending energy functional
𝐹(𝛾̂) = ∫𝛾̂ ‖𝛾̂′′(𝑡)‖2 𝑑𝑡̂
is called an elastic curve in the dual Lorentzian space 𝐷13 acting on space of curves family
satisfying the following conditions
𝛾̂ = [0, ℓ] → 𝐷13 , 𝛾̂(𝑖ℓ) = 𝑝̂ 𝑖 , , 𝛾̂′(𝑖ℓ) = 𝑣̂𝑖
for 𝑖 = 0,1. One version of the Lagrange multiplier says a minimum of 𝐹 satisfying unit
̂
speed dual Lorentzian space curves is a stationary point for 𝐹 𝜆 : Ω → 𝐷 defined by
1 ℓ
̂
̂(‖𝛾̂ ′ ‖2 − (1,0))) 𝑑𝑡̂
𝐹 𝜆 (𝛾̂) = 2 ∫0 (‖𝛾̂ ′′ ‖2 + Λ

(3.1)

̂, where Λ
̂ is a pointwise multiplier, constraining speed and depends on 𝜆̂.
for some Λ
Now, we denote by 𝛾̂ a variation
𝛾̂ ∶ (−δ, δ) × I → 𝐷13
(𝑤, 𝑡) → 𝛾̂ (𝑤, 𝑡) = 𝛾̂𝑤 (𝑡) = 𝛾𝑤 (𝑡) + 𝜉𝛾𝑤∗ (𝑡)
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
̂ =𝑊
̂ (𝑡) =
with 𝛾̂(0, 𝑡) = 𝛾̂(𝑡). Associated with such a variation is the variation vector 𝑊
̂
𝜕𝛾
(𝜕𝑤)(0, 𝑡) along the dual Lorentzian curve 𝛾̂(𝑡). In order for the critical curve of the
functional (3.1) to be a elastic curve, the variation dual vector must satisfy the conditions
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
̂ (0) = 𝑊
̂ (ℓ) = 0, 𝑊
̂ ′(0) = 𝑊
̂ ′(ℓ) = 0.
𝑊
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̂

We suppose that 𝛾̂ is a critical point of 𝐹 𝜆 . Then for a variation 𝛾̂𝑤 associated with a variation
⃗⃗⃗⃗
̂ along 𝛾̂, we compute
dual vector 𝑊
̂ ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
̂ ) = 𝜕 𝐹 𝜆̂ (𝛾̂ + 𝑤𝑊
̂ )|
𝜕𝐹 𝜆 (𝑊
𝜕𝑤

𝑤=0

= 0.

Then, we have
ℓ
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
̂ < 𝛾̂ ′ , 𝑊
̂ ′′ > +Λ
̂ ′ >) 𝑑𝑡̂
0=∫0 (< 𝛾̂ ′′ , 𝑊

with integrating by parts
ℓ

ℓ

⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
̂𝛾̂ ′ )′ , 𝑊
̂𝛾̂ ′ − 𝛾̂ ′′′ , 𝑊
̂ > 𝑑𝑡̂ + (< 𝛾̂ ′′ , 𝑊
̂ ′ > +< (Λ
̂ >)| = 0.
∫ < 𝛾̂ ′′′′ − (Λ
0

0

From the conditions (3.2), we have
′

̂𝛾̂ ′ ) = 0
𝜀1 𝛾̂ ′′′′ − 𝜀0 (Λ

(3.3)

̂. By taking the first integral of (3.3), we have
for some dual function Λ
̂𝛾̂ ′ ) = 𝐴⃗̂ ,
𝜀1 𝛾̂ ′′′ − 𝜀0 (Λ

(3.4)

where 𝐴⃗̂ is a dual constant vector. Without lost of generality, we assume that 𝛾̂ is
parametrized by the dual arclength parameter 𝑠̂ . Taking into consideration (2.3), the third
derivative of 𝛾̂ is found as
⃗̂⃗ + 𝜅̂ ′ 𝑁
⃗̂⃗ + 𝜅̂ 𝜏̂𝐵
⃗̂⃗ .
𝛾̂ ′′′ = −𝜀0 𝜀1 𝜅̂ 2 𝑇

(3.5)

Substituting (3.5) in (3.4), then taking the first derivative and using (2.3), we get
⃗̂⃗ + (𝜀 𝜅̂ ′′ − 𝜀 𝜅̂ 3 − 𝜀 𝜅̂ 𝜏̂ 2 − 𝜀 Λ
′
′ ⃗̂⃗
̂′)𝑇
̂ ⃗̂⃗
(−3𝜀0 𝜅̂ 𝜅̂ ′ − 𝜀0 Λ
1
0
2
0 𝜅̂ )𝑁 + 𝜀1 (2𝜅̂ 𝜏̂ + 𝜅̂ 𝜏̂ )𝐵 = 0.

(3.6)

⃗̂⃗, ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
̂, 𝐵
̂ } are dual Frenet frame in 𝐷13 , we obtain from (3.6)
Since {𝑇
𝑁
̂

̂(𝑠) + 3 𝜅̂ 2 − 𝜆 =0,
Λ

(3.7)

̂𝜅̂
𝜀1 𝜅̂ ′′ − 𝜀0 𝜅̂ 3 − 𝜀2 𝜅̂ 𝜏̂ 2 − 𝜀0 Λ

(3.8)

2𝜅̂ ′ 𝜏̂ + 𝜅̂ 𝜏̂ ′ = 0

(3.9)

2

2

and

for some constant 𝜆̂. (3.9) integrates to
𝜅̂ 2 𝜏̂ = 𝑐̂ ,

(3.10)

where 𝑐̂ = 𝑐 + 𝜉𝑐 ∗ = 𝜅 2 𝜏 + 𝜉(2𝜅𝜅 ∗ 𝜏 + 𝜅 2 𝜏 ∗ ) is a dual constant. Combining (3.10) and (3.7)
with (3.8), we have the following differential equation
𝜀1 𝜅̂ ′′ + 𝜀0
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Then we can give the following theorem.
Theorem 1. A non-null elastic curve in the dual Lorentzian space 𝐷13 is characterized by the
Euler-Lagrange equation (3.11).
4. INTEGRATION OF NON-NULL ELASTIC CURVE
In this section we will focus on solving the Euler-Lagrange equation (3.11). If 𝜅̂ is a non-zero
constant real and constant dual part, then (2.3) is a system of linear ordinary differential
equations with constant coefficients. Therefore, we can give the formula directly. Now, we
assume that 𝜅̂ is not a dual constant. Multiplying the Euler-Lagrange equation (3.11) by 2𝜅̂ ′ ,
we obtain the first integral as follows
𝜀0 (𝜅̂ − 𝜆̂)2 + 4𝜀1 (𝜅̂ ′)2 + 4𝜀2
2

𝑐̂ 2
= 𝑎̂2 .
𝜅̂ 2

Substituting 𝜅̂ 2 into 𝑢̂, we have the following equation
𝜀0 (𝑢̂ − 𝜆̂)2 + 𝜀1

̂′)2
(𝑢
̂
𝑢

+ 4𝜀2

𝑐̂ 2
̂
𝑢

= 𝑎̂2 ,

(3.12)

where the real and dual part of (3.12) is given by
𝜀0 (𝑢 − 𝜆)2 + 𝜀1

(𝑢̇ )2
𝑢

+ 4𝜀2

𝑐2
𝑢

= 𝑎2

(3.13)

and
2𝜀0 (𝑢 − 𝜆)(𝑢∗ − 𝜆∗ ) +

2𝜀1 𝑢𝑢̇ 𝑢∗̇ −2𝜀1 𝑢𝑢̇ 2 ∇−𝜀1 (𝑢̇ )2 𝑢∗ +8𝜀2 𝑐𝑐 ∗ 𝑢−4𝜀2 𝑐 2 𝑢∗
𝑢2

= 2𝑎𝑎∗ ,

(3.14)

⃗⃗, 𝛾 ∗̇ (𝑡) >.
respectively, where 𝑢̂ = 𝑢 + 𝜉𝑢∗ , 𝜆̂ = 𝜆 + 𝜉𝜆∗ , 𝑎̂ = 𝑎 + 𝜉𝑎∗ and ∇=< 𝑇
In order to solve the dual differential equation (3.12), we solve the real and dual part of
(3.12). Multiplying 𝜀1 both of two sides (3.13), we calculate
(𝑢̇ )2 + 𝜀0 𝜀1 𝑢3 − 2𝜀0 𝜀1 𝜆𝑢2 + (𝜀0 𝜀1 𝜆2 − 𝜀1 𝑎2 )𝑢 + 4𝜀1 𝜀2 𝑐 2 = 0.

(3.15)

We consider three possible cases for a non-null elastic curve in the dual Lorentzian space:
Case 1: Timelike dual elastic curve (𝜀0 = −1, 𝜀1 = 𝜀2 = 1). Then from (3.13), we
get
(𝑢̇ )2 − 𝑢3 + 2𝜆𝑢2 − (𝜆2 + 𝑎2 )𝑢 + 4𝑐 2 = 0.

(3.16)

Since (3.16) is the form (𝑢̇ )2 = 𝑃(𝑢), where 𝑃 is the cubic polynomial, it can be solved by
using Jacobi elliptic functions (see, Yay and Yücesan, 2017; Schwalm, 2019) as follow
𝑝 2

𝑠

𝑐

𝑢 = 𝜅 2 = 𝜅02 + (ℎ) 𝑠𝑛2 (2ℎ , 𝑝) = 𝜏
where 𝜅0 , ℎ and 𝑝 are real parameters related to 𝜆, 𝑐 and 𝑎 as follows
1

2𝜆 = ℎ2 (3𝜅02 ℎ2 + 𝑝2 + 1),
2

4𝑐 =

𝑝2
2
𝜅0 ( 2
ℎ

1
+ 𝜅02 ) ( 2 + 𝜅02 )
ℎ

and
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1

𝑎2 = − 4 (3𝜅02 +

2

𝑝2 +1

𝑝2

𝑝2

1

) + 𝜅02 (ℎ2 + 𝜅02 ) + (ℎ2 + 𝜅02 ) (ℎ2 + 2𝜅02 ).

ℎ2

Now we focus on the solution of the dual part of (3.12). Then, (3.14) can be revised as
follows
𝑢∗̇ + (

2𝑢2 (𝜆−𝑢)−(𝑢̇ )2 −4𝑐 2
2𝑢𝑢̇

)𝑢∗ =

𝑢𝑎𝑎∗ +𝑢(𝑢−𝜆)𝜆∗ +𝑢̇ 2 ∇−4𝑐𝑐 ∗
𝑢̇

.

(3.17)

The differential equation (3.17) can be solved by integral factor method. If we multiply
𝜇=𝑒
𝑝2

𝑠

𝑠

2𝑢2 (𝜆−𝑢)−(𝑢̇)2 −4𝑐2
𝑑𝑠
2𝑢𝑢̇

∫

,

𝑠

where 𝑢̇ = ℎ3 𝑠𝑛 (2ℎ , 𝑝) 𝑐𝑛 (2ℎ , 𝑝) 𝑑𝑛 (2ℎ , 𝑝), both of two side of (3.17), we obtain
𝑢𝑎𝑎
(𝜇𝑢̇ ∗ ) = 𝜇

∗ +𝑢(𝜆−𝑢)𝜆∗ +𝑢̇ 2 ∇−4𝑐𝑐 ∗

𝑢̇

.

So, we obtain
1

𝑢∗ = 2 𝜅𝜅 ∗ = 𝜇 ∫ 𝜇

𝑢𝑎𝑎∗ +𝑢(𝜆−𝑢)𝜆∗ +𝑢̇ 2 ∇−4𝑐𝑐 ∗
𝑢̇

𝑑𝑠,

since 𝑢̂ =u+ 𝜀 𝑢∗ = 𝜅̂ 2 = 𝜅 2 + 𝜀2 𝜅𝜅 ∗ . Therefore, we find
1

𝜅 ∗ = 2𝜅𝜇 ∫ 𝜇

𝜅 2 𝑎𝑎∗ +𝜅2 (𝜆−𝜅 2 )𝜆∗ +4𝜅 2 𝜅̇ 2 ∇−4𝑐𝑐 ∗
2𝜅𝜅̇

𝑑𝑠

and
𝜅𝑐 ∗ −2𝑐𝜅 ∗

𝜏∗ =

𝜅3

.

Case 2: Spacelike dual elastic curve with timelike principle normal (𝜀1 = −1, 𝜀0 =
𝜀2 = 1). Then from (3.11), we get
(𝑢̇ )2 − 𝑢3 + 2𝜆𝑢2 + (−𝜆2 + 𝑎2 )𝑢 − 4𝑐 2 = 0.

(3.18)

As in case 1, we solve (3.18) as follow
𝑝 2

𝑠

𝑐

𝑢 = 𝜅 2 = 𝜅02 + (ℎ) 𝑠𝑛2 (2ℎ , 𝑝) = 𝜏
where 𝜅0 , ℎ and 𝑝 are real parameters related to 𝜆, 𝑐 and 𝑎 as follows
1

2𝜆 = ℎ2 (3𝜅02 ℎ2 + 𝑝2 + 1),
𝑝2
1
−4𝑐 2 = 𝜅02 ( 2 + 𝜅02 ) ( 2 + 𝜅02 )
ℎ
ℎ
and
1

𝑎2 = 4 (3𝜅02 +

𝑝2 +1
ℎ2

2

𝑝2

1

𝑝2

) − 𝜅02 (ℎ2 + 𝜅02 ) − (ℎ2 + 𝜅02 ) (ℎ2 + 2𝜅02 ).

Now we give the solution of the dual part of (3.12). The differential equation (3.14) can be
solved by integral factor method as follows
1

𝑢∗ = 2 𝜅𝜅 ∗ = 𝜇 ∫ 𝜇

−𝑢𝑎𝑎∗ +𝑢(𝜆−𝑢)𝜆∗ +𝑢̇ 2 ∇+4𝑐𝑐 ∗
𝑢̇

𝑑𝑠,

where
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𝑢̇ =

𝑝2
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠𝑛 ( , 𝑝) 𝑐𝑛 ( , 𝑝) 𝑑𝑛 ( , 𝑝)
3
ℎ
2ℎ
2ℎ
2ℎ

and
𝜇=𝑒

2𝑢2 (𝜆−𝑢)−(𝑢̇)2 −4𝑐2
𝑑𝑠
2𝑢𝑢̇

∫

.

Thus, we get
1

𝜅 ∗ = 2𝜅𝜇 ∫ 𝜇

−𝜅2 𝑎𝑎∗ +𝜅 2 (𝜆−𝜅 2 )𝜆∗ +4𝜅2 𝜅̇ 2 ∇+4𝑐𝑐 ∗
2𝜅𝜅̇

𝑑𝑠

and
𝜅𝑐 ∗ −2𝑐𝜅 ∗

𝜏∗ =

𝜅3

.

Case 3. Spacelike dual elastica with spacelike principle normal (𝜀2 = −1, 𝜀1 = 𝜀2 =
1). Then from (3.11), we get
(𝑢̇ )2 + 𝑢3 − 2𝜆𝑢2 + (𝜆2 − 𝑎2 )𝑢 − 4𝑐 2 = 0.

(3.19)

Similarly, we solve (3.19) as follow
𝑝 2

𝜅

𝑐

𝑢 = 𝜅 2 = 𝜅02 (1 − (ℎ) 𝑠𝑛2 (2ℎ0 𝑠, 𝑝) = 𝜏
where 𝜅0 , ℎ and 𝑝 are real parameters related to 𝜆, 𝑐 and 𝑎 as follows
2𝜆 = 𝜅02 (3 −

1+𝑝2
ℎ2

),

𝜅06
1
−4𝑐 = 4 (1 − ℎ2 )( 2 − 𝑝2 )
ℎ
ℎ
2

and
𝑎2 =

𝜅04
4

(3 −

1+𝑝2 2
)
ℎ2

𝜅4

1

1

+ ℎ02 (𝑝2 − ℎ2 + (1 − ℎ2 ) (1 − 𝑝2 + ℎ2 )).

Lastly, we can get the solution of the dual part of (3.12). The differential equation (3.14) can
be solved by integral factor method as follows
1

𝑢∗ = 2 𝜅𝜅 ∗ = 𝜇 ∫ 𝜇

𝑢𝑎𝑎∗ +𝑢(𝑢−𝜆)𝜆∗ +𝑢̇ 2 ∇+4𝑐𝑐 ∗
𝑢̇

𝑑𝑠,

Where
𝜅03 𝑝2
𝜅0
𝜅0
𝜅0
𝑢̇ = − 3 𝑠𝑛 ( 𝑠, 𝑝) 𝑐𝑛 ( 𝑠, 𝑝) 𝑑𝑛 ( 𝑠, 𝑝)
ℎ
2ℎ
2ℎ
2ℎ
and
2𝑢2 (𝑢−𝜆)−(𝑢̇)2 +4𝑐2
𝑑𝑠
2𝑢𝑢̇

𝜇 = 𝑒∫

.

So, we obtain
1

𝜅 ∗ = 2𝜅𝜇 ∫ 𝜇

𝜅 2 𝑎𝑎∗ +𝜅2 (𝜅2 −𝜆)𝜆∗ +4𝜅 2 𝜅̇ 2 ∇+4𝑐𝑐 ∗
2𝜅𝜅̇

𝑑𝑠

and
𝜏∗ =
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ÖZET
Kuaterniyonlar 1843 yılında İrlandalı Matematikçi William Rowan Hamilton (1805-1865)
tarafından tanıtıldı. Kuaterniyonlar, karmaşık sayıların bir genellemesidir ve kuaterniyonlar
kümesi 4-boyutlu Öklid uzayı ile özdeştir. Kuaterniyonlar kümesindeki her 𝑞 elemanı
𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 reel sayılar ve 𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 , 𝑒4 (𝑒12 = 𝑒22 = 𝑒32 = −1, 𝑒4 = 1) 4-boyutlu Öklid
uzayında taban olmak üzere 𝑞 = 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 + 𝑎4 𝑒4 biçiminde bir ifadeye sahiptir.
Burada 𝑎4 reel kısım ve 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 vektörel kısımdır. 𝑞 = 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 +
𝑎4 𝑒4 kuaterniyonunun eşleniği 𝑞̅ = −𝑎1 𝑒1 − 𝑎2 𝑒2 − 𝑎3 𝑒3 + 𝑎4 𝑒4 olmak üzere her ne zaman
𝑞 + 𝑞̅ = 0 olduğunda 𝑞 kuaterniyonu uzaysal kuaterniyon olarak adlandırılır ve uzaysal
kuaterniyonların kümesi de 3-boyutlu Öklid uzayı ile özdeştir.
𝐼 = [0,1], Reel sayılarda bir aralık ve 𝑠 ∈ 𝐼 yay uzunluğu parametresi olsun. 𝐼 dan uzaysal
kuaterniyonların kümesine tanımlı eğri uzaysal kuaterniyonik eğri olarak adlandırılır. K.
Baharathi ve M. Nagaraj, 1985 yılında uzaysal kuaterniyonik eğriler için Frenet denklemlerini
tanıttılar ve bunun yardımıyla da kuaterniyonik eğriler için Frenet denklemlerini elde ettiler.
Böylece, hem uzaysal kuaterniyonik eğriler hem de kuaterniyonik eğriler Frenet denklemleri
yardımıyla rahat bir şekilde çalışıldı. Biz bu çalışmada yalnızca uzaysal kuaterniyonik eğrileri
ele aldık ve bazı özel uzaysal kuaterniyonik eğrileri karakterize ettik. Bu amaç doğrultusunda;
öncelikle uzaysal kuaterniyonik eğrinin uzaklık fonksiyonunun sağladığı bir genel
diferansiyel denklem türettik ve bu diferansiyel denklemin sonuçları olarak uzaysal
kuaterniyonik küresel eğri ve uzaysal kuaterniyonik rektifiyen eğrilerin bilinen
karakterizasyonlarını gösterdik. Daha sonra, bu diferansiyel denklem kullanarak uzaysal
kuaterniyonik genel helisin yeni bir karakterizasyonunu elde ettik. Son olarak, uzaysal
kuaterniyonik eğrinin Darboux ve co-Darboux vektörleri yardımıyla tanımlanan centrode ve
co-centrode göre uzaysal kuaterniyonik küresel eğrilerin yeni bir karakterizasyonunu bulduk.
Anahtar Kelimeler: Uzaysal kuaterniyonik eğri, Uzaysal kuaterniyonik rektifiyen eğri,
Uzaysal kuaterniyonik genel helis.

ON THE CHARACTERIZATIONS OF SOME SPECIAL SPATIAL QUATERNIONIC
CURVES
ABSTRACT
Quaternions were introduced by Irish mathematician William Rowan Hamilton (1805-1865)
in 1843. Quaternions are a generalization of complex numbers and the set of quaternions is
identified with the 4-dimensional Euclidean space. Each element 𝑞 in the set of quaternions is

www.istanbulkongresi.org

893

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

of an expression of the form 𝑞 = 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 + 𝑎4 𝑒4 such that 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 are real
numbers and 𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 , 𝑒4 (𝑒12 = 𝑒22 = 𝑒32 = −1, 𝑒4 = 1) are the base in the 4-dimensional
Euclidean space, where 𝑎4 is the real part of 𝑞 and 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 is the vector part of 𝑞.
The quaternion 𝑞 is called a spatial quaternion whenever 𝑞 + 𝑞̅ = 0 such that 𝑞̅ = −𝑎1 𝑒1 −
𝑎2 𝑒2 − 𝑎3 𝑒3 + 𝑎4 𝑒4 is the conjugate of a quaternion 𝑞 = 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 + 𝑎4 𝑒4 and the
set of spatial quaternions is identified with the 3-dimensional Euclidean space.
Let 𝐼 = [0,1] be an interval in real numbers and 𝑠 ∈ 𝐼 be an arc length parameter. The curve
defined from 𝐼 to the set of spatial quaternions is called the spatial quaternionic curve. K.
Baharathi and M. Nagaraj introduced the Frenet equations for spatial quaternionic curves in
1987 and with their help they obtained the Frenet equations for quaternionic curves. Thus,
both spatial quaternionic curves and quaternionic curves by means of Frenet's equations were
studied comfortably. In this work, we have dealt with only spatial quaternionic curves and
characterized some special spatial quaternionic curves. In accordance with this purpose;
firstly, we derive a general differential equation satisfied by the distance function of the
spatial quaternionic curve and we show that the known characterizations of spatial
quaternionic spherical curve and spatial quaternionic rectifying curves as consequences of this
differential equation. Then, we obtain a new characterization of the spatial quaternionic
general helix using this differential equation. Finally, we find a new characterization of spatial
quaternionic spherical curves with respect to the centrode and co-centrode defined with the
help of Darboux and co-Darboux vectors of the spatial quaternionic curve.
Keywords: Spatial quaternionic curve, Spatial quaternionic rectifying curve, Spatial
quaternionic general helix.
1. PRELIMINARIES
A quaternion 𝑞 is of an expression of the form
𝑞 = 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 + 𝑎4 𝑒4 ,
such that 𝑎𝐴 , 1 ≤ 𝐴 ≤ 4 are real numbers and the basis {𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 , 𝑒4 , } has the following
properties:
𝑒𝑖 × 𝑒𝑖 = −𝑒4 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 3,

𝑒4 = 1

and
𝑒𝑖 × 𝑒𝑗 = −𝑒𝑗 × 𝑒𝑖 = 𝑒𝑘 , (1 ≤ 𝑖, 𝑗, 𝑘 ≤ 3).
where × is the quaternion product and (𝑖𝑗𝑘) is an even permutation of (123) in the
4-dimensional Euclidean space 𝑅 4 . Then a quaternion 𝑞 can be given by
𝑞 = 𝑠𝑞 + 𝑣𝑞 ,
where 𝑠𝑞 = 𝑎4 and 𝑣𝑞 = 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 are the scalar part and vector part of 𝑞,
respectively. The set of all quaternions is denoted by 𝐻.
For 𝑝 and 𝑞 are two quaternions in H, the quaternion product of 𝑝 and 𝑞 is defined by
𝑝 × 𝑞 = 𝑠𝑝 𝑠𝑞 −< 𝑣𝑝 , 𝑣𝑞 > +𝑠𝑝 𝑣𝑞 + 𝑠𝑞 𝑣𝑝 + 𝑣𝑝 ∧ 𝑣𝑞 ,
where <, > and ∧ denote the inner product and vector product of 3 −dimensional Euclidean
space 𝑅 3 , respectively.
The conjugate of 𝑞 = 𝑠𝑞 + 𝑣𝑞 is defined by 𝑞̅ = 𝑠𝑞 − 𝑣𝑞 . Then the quaternion inner product
can be defined as follows:
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ℎ: 𝐻 × 𝐻 → 𝑅
1

(𝑝, 𝑞) → ℎ(𝑝, 𝑞) = 2 (𝑝 × 𝑞̅ + 𝑞 × 𝑝̅ ).
The norm of a quaternion 𝑞 = 𝑎1 𝑒1 + 𝑎2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒3 + 𝑎4 𝑒4 is defined by
‖𝑞‖ = √ℎ(𝑞, 𝑞) = 𝑞 × 𝑞̅ = 𝑞̅ × 𝑞 = 𝑎12 + 𝑎22 + 𝑎32 + 𝑎42 .
If ‖𝑞‖ = 1, then 𝑞 is called unit quaternion.
A quaternion 𝑞 is called a spatial quaternion whenever 𝑞 + 𝑞̅ = 0 and the set of spatial
quaternions denoted by 𝐻𝑆 is identified with the 3-dimensional Euclidean space 𝑅³. On the
other hand, if 𝑞 − 𝑞̅ = 0, then 𝑞 is called a temporal quaternion. Therefore, any quaternion 𝑞
1
1
1
can be written as the form 𝑞 = (𝑞 + 𝑞̅ ) + (𝑞 − 𝑞̅ ). While (𝑞 + 𝑞̅ ) is the spatial part of 𝑞,
the temporal part of 𝑞 is
throughout our work.

1
2

2

2

2

(𝑞 − 𝑞̅). The concept of a spatial quaternion will be used

Let 𝐼 = [0, 1] be an interval in the real line 𝑅. Then
𝛾: 𝐼 ⊂ 𝑅 → 𝐻𝑆
𝑠 → 𝛾(𝑠) = ∑3𝑖=1 𝛾𝑖 (𝑠)𝑒𝑖 ,
is called a spatial quaternionic curve with the arclength parameter 𝑠. The tangent vector
𝑡(𝑠) = 𝛾 ′ (𝑠) has unit length ||𝑡(𝑠)|| = 1 for all 𝑠. It follows
𝑡 ′ (𝑠) × 𝑡̅(𝑠) + 𝑡(𝑠) × 𝑡̅ ′ (𝑠) = 0
which implies 𝑡 ′ (𝑠) is orthogonal to 𝑡(𝑠) and 𝑡 ′ (𝑠) × 𝑡(̅ 𝑠) is a spatial quaternion. Then Frenet
frame {𝑡(𝑠), 𝑛1 (𝑠), 𝑛2 (𝑠)} can be defined for 𝛾(𝑠) and it is note that
𝑡(𝑠) × 𝑡(𝑠) = 𝑛1 (𝑠) × 𝑛1 (𝑠) = 𝑛2 (𝑠) × 𝑛2 (𝑠) = −1.
Therefore, Frenet formulas are given by
𝑡 ′ (𝑠)
0
(𝑛1′ (𝑠)) = (−𝑘(𝑠)
0
𝑛2′ (𝑠)

𝑘(𝑠)
0
𝑡(𝑠)
0
𝑟(𝑠)) (𝑛1 (𝑠))
−𝑟(𝑠)
0
𝑛2 (𝑠)

(1.1)

𝛾′′ (𝑠)

where 𝑡(𝑠), 𝑛1 (𝑠) = ‖𝛾′′ (𝑠)‖ and 𝑛2 (𝑠) = 𝑡(𝑠) × 𝑛1 (𝑠) are the unit tangent, the unit principal
normal and the unit binormal vector of a spatial quaternionic curve 𝛾, respectively. Also 𝑘(𝑠)
and 𝑟(𝑠) are the principal curvature and the torsion of γ, respectively (Bharathi and Nagaraj,
1987).
2. A DIFFERENTIAL EQUATION FOR SPATIAL QUATERNIONIC CURVES AND
ITS APPLICATIONS
We derive a general differential equation which is satisfied by distance function to
characterization of some special spatial quaternionic curves as spherical curve, rectifying
curve and general helix:
A spatial quaternionic spherical curve is a curve traced on a sphere.
A spatial quaternionic curve is called a rectifying curve if its position vector always lies in its
rectifying plane spanned by the tangent and the binormal vector.
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A spatial quaternionic general helix is defined by the property that the tangent lines make a
constant angle with a fixed direction (Wong, 1963; Barros,1997; Karadağ and Sivridağ, 1997;
Chen, 2003; Gungor and Tosun, 2011).
Let 𝛾 = 𝛾(𝑠) be a unit speed spatial quaternionic curve in 𝐻𝑆 . The square distance function of
𝛾 is
𝑑2 (𝑠) = ‖𝛾(𝑠)‖2 = ℎ(𝛾(𝑠), 𝛾(𝑠)).

(2.1)

We begin with the derivative of (2.1) with respect to 𝑠. Then
1

𝑑(𝑠)𝑑′ (𝑠) = ℎ(𝛾(𝑠), 𝛾 ′ (𝑠)) = 2 (𝛾 ′ (𝑠) × 𝛾̅ (𝑠) + 𝛾(𝑠) × 𝛾̅ ′ (𝑠)).

(2.2)

Substituting 𝑓(𝑠) = 𝑑(𝑠)𝑑′ (𝑠) and 𝑡(𝑠) = 𝛾 ′ (𝑠) into (2.2), we have
𝑓(𝑠) = ℎ(𝛾(𝑠), 𝑡(𝑠)).

(2.3)

By differentiating of (2.3) with respect to 𝑠 and using (1.1) we find
𝜌(𝑠)(𝑓 ′ (𝑠) − 1) = ℎ((𝛾(𝑠), 𝑛1 (𝑠)),

(2.4)

1

where 𝜌(𝑠) = 𝑘(𝑠). Similarly, we differentiate (2.4) with respect to 𝑠 and using (1.1), we have
𝜎(𝑠)

𝜌(𝑠)𝜎(𝑠)𝑓 ′′ (𝑠) + 𝜎(𝑠)𝜌′ (𝑠)𝑓 ′ (𝑠) + (𝜌(𝑠)) 𝑓(𝑠) − 𝜎(𝑠)𝜌′ (𝑠) = ℎ(𝛾(𝑠), 𝑛2 (𝑠)),

(2.5)

1

where 𝜎(𝑠) = 𝑟(𝑠). By differentiating of (2.5) with respect to 𝑠, using (1.1) and (2.4), we
obtain
′

𝜎(𝑠)

𝜌(𝑠)

𝜌(𝑠)𝜎(𝑠)𝑓 ′′′ (𝑠) + (2𝜌′ (𝑠)𝜎(𝑠) + 𝜌(𝑠)𝜎 ′ (𝑠))𝑓 ′′ (𝑠) + ((𝜌′ (𝑠)𝜎(𝑠)) + 𝜌(𝑠) + 𝜎(𝑠)) 𝑓 ′ (𝑠)
𝜎(𝑠) ′

′

𝜌(𝑠)

+ (𝜌(𝑠)) 𝑓(𝑠) − ((𝜌′ (𝑠)𝜎(𝑠)) + 𝜎(𝑠)) = 0.

(2.6)

Then we obtain the following theorem:
Theorem 2.1. Let 𝛾 = 𝛾(𝑠) be a unit speed spatial quaternionic curve with non-zero
curvature 𝑘(s) and torsion 𝑟(𝑠). Then 𝛾(𝑠) satisfies the differential equation given by (2.6).
Thus, we can easily see from Theorem 2.1 the differential equation that characterize the
spatial quaternionic curve being spherical and rectifying.
Corollary 2.2. A unit speed spatial quaternionic curve 𝛾 is a spherical curve if and only if it
satisfies the differential equation
(𝜎(𝑠)𝜌′ (𝑠))′ +

𝜌(𝑠)
𝜎(𝑠)

= 0.

(2.7)

Corollary 2.3. A unit speed spatial quaternionic curve 𝛾 is a rectifying curve if and only if it
satisfies the differential equation
(𝑠 + 𝑐) (

𝜎(𝑠) ′

𝜎(𝑠)

) + 𝜌(𝑠) = 0,
𝜌(𝑠)

(2.8)

where 𝑐 is a constant.
Corollary 2.4. A unit speed spatial quaternionic curve 𝛾 satisfies
ℎ2 (𝛾(𝑠), 𝑛1 (𝑠)) + ℎ2 (𝛾(𝑠), 𝑛2 (𝑠)) = 𝑐 2 ,

(2.9)

for a constant 𝑐 if and only if either 𝛾 lies in a sphere centered at the origin or 𝛾 is a rectifying.
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3. A NEW CHARACTERIZATION OF GENERAL HELIX
In this section, we will characterize the spatial quaternionic general helix with a differential
equation containing the distance function and its derivatives with the help of Theorem 2.1.
Theorem 3.1. A unit speed spatial quaternionic curve 𝛾 with non-zero curvature 𝑘(s) and
torsion 𝑟(𝑠) is a general helix if and only if the function 𝑓(𝑠) = 𝑑(𝑠)𝑑 ′ (𝑠) with respect to
arc-length parameter 𝑠 satisfies the differential equation
𝜌(𝑠)

(𝜌(𝑠)𝑓 ′ (𝑠))′ + (

𝜎2 (𝑠)

1

𝜌(𝑠)

+ 𝜌(𝑠)) 𝑓(𝑠) = 𝜌′ (𝑠) + 𝜎2 (𝑠) (𝑠 + 𝑐),

(3.1)

where 𝑐 is a constant.
Proof. We assume that 𝛾 is a spatial quaternionic general helix with a vector 𝑈 lying on the
axis of 𝛾. In this case
ℎ(𝑡(𝑠), 𝑈) = cos 𝜃 = 𝑎

(3.2)

along the curve, where 𝑎 is a constant. By differentiating (3.2) with respect to 𝑠 and using
(1.1) we have
ℎ(𝑛1 (𝑠), 𝑈) = 0.
Hence we can write
𝑈 = 𝑎𝑡(𝑠) + √1 − 𝑎2 𝑛2 (𝑠).

(3.3)

Taking derivative of (3.3) with respect to 𝑠, we find
𝜎(𝑠)

=
𝜌(𝑠)

√1−𝑎2
𝑎

.

(3.4)

For 𝑏 is a constant, we have
ℎ(γ(s), 𝑈) = 𝑐𝑠 + 𝑏.

(3.5)

Substituting (3.3) into (3.5) and using (1.1), we obtain
𝑓(s) = 𝑠 + 𝑐 −

√1−𝑎2
𝑎

ℎ(γ(s), 𝑛2 (𝑠)),

(3.6)

𝑏

where 𝑐 = 𝑎. By differentiating (3.6) with respect to 𝑠 and using (1.1) and (3.4), we find
𝜌(𝑠)(𝑓 ′ (𝑠) − 1) = ℎ(γ(s), 𝑛1 (𝑠)).

(3.7)

Taking derivative of (3.7) with respect to 𝑠 and using (1.1), (3.4) and (3.6), we have (3.1).
Conversely, assume that 𝛾 is a unit speed spatial quaternionic curve satisfiying (3.1).
Multiplying with 𝜎 both sides of equation (3.1) gives
𝜌(𝑠)

𝜎(𝑠)

𝜌(𝑠)

𝜎(𝑠)𝜌(𝑠)𝑓 ′′ (𝑠) + 𝜎(𝑠)𝜌′ (𝑠)𝑓 ′ (𝑠) + (𝜎(𝑠) + 𝜌(𝑠)) 𝑓(𝑠) = 𝜎(𝑠)𝜌′ (𝑠) + 𝜎(𝑠) (𝑠 + 𝑐). (3.8)
Then we take the derivative of (3.8) with respect to 𝑠 and we obtain
𝜎(𝑠)𝜌(𝑠)𝑓 ′′′ (𝑠) + (2𝜎(𝑠)𝜌′ (𝑠) + 𝜎 ′ (𝑠)𝜌(𝑠))𝑓 ′′ (𝑠) + ((𝜎(𝑠)𝜌′ (𝑠))′ +
𝜌(𝑠) ′

𝜎(𝑠) ′

𝜌(𝑠)

𝜌(𝑠) ′

𝜌(𝑠) 𝜎(𝑠) ′
+
) 𝑓 (𝑠)
𝜎(𝑠) 𝜌(𝑠)

+ ((𝜎(𝑠)) + (𝜌(𝑠)) ) 𝑓(𝑠) − (𝜎(𝑠)𝜌′ (𝑠))′ = 𝜎(𝑠) + (𝜎(𝑠)) (𝑠 + 𝑐).

(3.9)

By comparing (3.9) with (2.6), we see that
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𝜌(𝑠) ′

(𝜎(𝑠)) (𝑓(𝑠) − 𝑠 − 𝑐) = 0.
If 𝑓(𝑠) = 𝑠 + 𝑐 holds, then (3.1) reduces to
1

(𝜌(𝑠)) (𝑠 + 𝑐) = 0,
which implies

1
𝜌(𝑠)

= 0 that is 𝑘(𝑠) = 0. This is impossible because 𝛾 is a unit speed spatial
𝜌(𝑠) ′

quaternionic curve with non-zero curvature. Thus (𝜎(𝑠)) = 0, that is

𝜌(𝑠)
𝜎(𝑠)

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡.

Consequently, a unit speed spatial quaternionic curve 𝛾 is a general helix.
4. A CHARACTERIZATION OF SPHERICAL CURVES IN TERMS OF CENTRODE
AND CO-CENTRODE
Let 𝛾 = 𝛾(𝑠) be a unit speed spatial quaternionic curve. The centrode 𝛿 and the co-centrode
𝛿 ∗ of 𝛾 are defined by the Darboux vector
𝛿(𝑠) = 𝑟(𝑠)𝑡(𝑠) + 𝑘(𝑠)𝑛2 (𝑠)

(4.1)

𝛿 ∗ (𝑠) = −𝑘(𝑠)𝑡(𝑠) + 𝑟(𝑠)𝑛2 (𝑠),

(4.2)

and the co-Darboux vector
respectively (Chen and Dillen, 2005; Şenyurt and Çalışkan, 2015). We can clearly see that the
co-Darboux vector is equal to the derivative of the principal normal vector 𝑛1 of 𝛾 that is
𝛿 ∗ (𝑠) = 𝑛1′ (𝑠). Also note that 𝛿(𝑠) and 𝛿 ∗ (𝑠) are spatial quaternions and
𝛿(𝑠)

𝛿 ∗ (𝑠)

𝛿(𝑠)

𝛿 ∗ (𝑠)

𝑛1 (𝑠) × 𝑛1 (𝑠) = −1, ‖𝛿(𝑠)‖ × ‖𝛿(𝑠)‖ = −1 and ‖𝛿∗(𝑠)‖ × ‖𝛿∗(𝑠)‖ = −1.
𝛿(𝑠)

Thus 𝑛1 (𝑠), ‖𝛿(𝑠)‖ and
𝛿(𝑠)

𝛿 ∗ (𝑠)

𝛿 ∗ (𝑠)
‖𝛿 ∗ (𝑠)‖

are mutually orthonormal unit spatial quaternions. In that case,

{𝑛1 (𝑠), ‖𝛿(𝑠)‖ , ‖𝛿∗(𝑠)‖} forms an orthonormal moving frame along 𝛾.
Taking derivative of (4.1) with respect to 𝑠 and using (1.1), we have
𝛿 ′ (𝑠) = 𝑟 ′ (𝑠)𝑡(𝑠) + 𝑘 ′ (𝑠)𝑛2 (𝑠).
Hence, 𝛿 ′ (𝑠) is always orthogonal to co-centrode 𝛿 ∗ (𝑠) if and only if 𝑘 ′ (𝑠)𝑟(𝑠) = 𝑘(𝑠)𝑟 ′ (𝑠).
So, the unit speed spatial quaternionic curve 𝛾 is a general helix if and only if 𝛿 ′ (𝑠) and 𝛿 ∗ (𝑠)
are orthogonal at each point.
Now, we give a characterization of the unit speed spatial quaternionic spherical curve with
respect to the centrode 𝛿(𝑠) and the co-centrode 𝛿 ∗ (𝑠).
Theorem 4.1. A unit speed spatial quaternionic curve 𝛾 with non-zero curvature 𝑘(s) and
torsion 𝑟(𝑠) lies in a sphere centered at the origin if and only if the following equation is
satisfied
𝑟(𝑠)

=
𝑘(𝑠)
𝛿(𝑠)

ℎ(γ(s),𝛿 ∗ (𝑠))
ℎ(γ(s),𝛿 ′ (𝑠))

.

(4.3)

𝛿 ∗ (𝑠)

Proof. Since {𝑛1 (𝑠), ‖𝛿(𝑠)‖ , ‖𝛿∗(𝑠)‖} is an orthonormal frame along the unit speed spatial
quaternionic curve 𝛾, the position vector of 𝛾(𝑠) can be written
𝛿(𝑠)

𝛿(𝑠)

𝛿 ∗ (𝑠)

𝛿 ∗ (𝑠)

𝛾(𝑠) = ℎ(𝛾(𝑠), 𝑛1 (𝑠))𝑛1 (𝑠) + ℎ (𝛾(𝑠), ‖𝛿(𝑠)‖) ‖𝛿(𝑠)‖ + ℎ (𝛾(𝑠), ‖𝛿∗(𝑠)‖) ‖𝛿∗(𝑠)‖.
Taking into consider (4.1) and (4.2), the square distance function of 𝛾 satisfies
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𝑑2 (𝑠) =

(𝑘 2 (𝑠)+𝑟 2 (𝑠))ℎ2 (𝛾(𝑠),𝑛1 (𝑠))+ℎ2 (𝛾(𝑠),𝛿(𝑠))+ℎ2 (𝛾(𝑠),𝛿 ∗ (𝑠))
𝑘 2 (𝑠)+𝑟 2 (𝑠)

.

(4.4)

By differentiating (4.4) with respect to s and using (1.1), (4.1) and (4.2), we find
𝑑(𝑠)𝑑′ (𝑠) = ℎ(𝛾(𝑠), 𝑛1 (𝑠))ℎ(𝛾(𝑠), 𝛿 ∗ (𝑠))
−

𝑘(𝑠)𝑘 ′ (𝑠)+𝑟(𝑠)𝑟 ′ (𝑠)
(𝑘 2 (𝑠)+𝑟 2 (𝑠))

2

(ℎ2 (𝛾(𝑠), 𝛿(𝑠)) + ℎ2 (𝛾(𝑠), 𝛿 ∗ (𝑠)))
′

+

ℎ(𝛾(𝑠),𝛿(𝑠))(ℎ(𝛾(𝑠),𝛿(𝑠))) +ℎ(𝛾(𝑠),𝛿 ∗ (𝑠))(ℎ(𝛾(𝑠),𝛿 ∗ (𝑠)))
𝑘 2 (𝑠)+𝑟 2 (𝑠)

′

.

(4.5)

Moreover, from (2.1), (4.1) and (4.2) we have
′

(ℎ(𝛾(𝑠), 𝛿(𝑠))) = 𝑟(𝑠) + ℎ(𝛾(𝑠), 𝑟 ′ (𝑠)𝑡(𝑠) + 𝑘 ′ (𝑠)𝑛2 (𝑠)),
′

(ℎ(𝛾(𝑠), 𝛿 ∗ (𝑠))) = −𝑘(𝑠) − ℎ(𝛾(𝑠), 𝑘 ′ (𝑠)𝑡(𝑠) − 𝑟 ′ (𝑠)𝑛2 (𝑠))
−(𝑘 2 (𝑠) + 𝑟 2 (𝑠))ℎ(𝛾(𝑠), 𝑛1 (𝑠)).

(4.6)

Substituting (4.1), (4.2) and (4.6) into (4.5), we arrive
𝑑(𝑠)𝑑 ′ (𝑠) =

𝑟(𝑠)ℎ(𝛾(𝑠),𝛿(𝑠))−𝑘(𝑠)ℎ(𝛾(𝑠),𝛿 ∗ (𝑠))
𝑘 2 (𝑠)+𝑟 2 (𝑠)

.

(4.7)

Therefore, (4.7) implies that 𝛾 is a spatial quaternionic spherical curve if and only if (4.3)
holds.
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ABSTRACT
This paper examines the effect of tricycle operations on the traffic stream characteristics in
Kano metropolis. The parameters studied include stream speed, traffic flow and roadway
capacity. Also, new Passenger Car Unit (PCU) values for the major roadways in Kano were
estimated. Data were collected through a combination of manual and video camera on two
selected sections in Kano metropolis. From the video recorded, the volume of vehicles was
extracted for every 5-minutes interval and the data set was further analyzed to determine the
traffic flow, speed and the roadway capacity. The result show that the stream speed decreases
by 15% for both sections with the corresponding increase in tricycle proportion in the traffic
stream. A strong inverse relationship between the estimated PCU values and the proportion of
tricycles was observed on both the sections as indicated by R squared values of more than
0.95. The magnitude of the relationship is higher in cars and motorcycles which indicates high
impact of tricycles on these vehicles. Furthermore, the result show that with the increase in
proportion of tricycle from 10% to 50% in the traffic, the capacity of the road sections
reduced by almost 50%.
Keywords: Tricycle, Traffic flow, capacity, speed, Passenger Car Unit
1. INTRODUCTION
Kano city is well recognized as the commercial hub of northern Nigeria and also a center for
traditional arts and crafts such as leather work, weaving, pottery and wood carving. These
activities attract people from all over the country and beyond which increases the demand for
mobility. However, the available public transportation modes in Kano city are taxi, buses, and
tricycles. The use of tricycle is becoming popular because of its size, cheap fare, and
convenience the ease with which it can be maneuvered in congested places. However, these
benefits are outweighed by the problems of congestion, insecurity, and poor safety that they
are associated with.
These problems occur due to competing demand for the roadways space between the
increasing number of tricycles and other vehicles’ categories including cars, trucks, buses,
motorcycles, bicycles, and pedestrians. Thus, there is need for studies on the effects of the
tricycles on the traffic stream in Kano metropolis to proffer solution to the problems caused
by the tricycles. Therefore, this paper examines the effect of tricycle operations on the traffic
stream characteristics in Kano metropolis. The parameters studied include stream speed,
traffic flow and roadway capacity. Also, new Passenger Car Unit (PCU) values for the major
roadways in Kano were estimated.
Many studies are available in literature that estimates the PCU of different categories of
vehicles under heterogeneous traffic conditions in Nigeria and other countries (Shalini and
Kumar, 2014; Sugiatro, Apriandy and Faisal, 2018; Giuffre, Grana and Tumminello, 2017;
Sonu, Dhamaniya, Arkatkar and Joshi, 2016; Praveen and Arasan, 2013; Arasan and
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Arkatkar, 2010; Gautam, das, Rao and Tiwari, 2018; Basu et.al, 2006; Adnan, 2014;
Dhamaniya and Chandra, 2014). In the HCM 2000 (TRB, 2000), Passenger Car Equivalent
(PCU) is defined as “the number of passenger cars displaced by a single heavy vehicle of a
particular type under specified roadway, traffic, and control conditions”. Mixed traffic
condition generally prevails on roads in most developing countries like Nigeria. Those
vehicles are quite different in their static and dynamic characteristics. To account for this nonuniformity in the traffic stream we need to convert all vehicles into PCU values (Ahmad and
Rastogi, 2018). Chandra and Kumar (2003) studied the effect of lane width on PCU values
and on the capacity of a two-lane road under mixed traffic conditions. They estimated PCU
values at ten different road sections for nine categories of vehicles and found that PCU for a
vehicle type increases linearly with the width of carriageway.
Basu et al., (2006) estimated PCU at urban midblock road section using traffic stream speed
under mixed traffic conditions. The study investigated the impact of traffic volume and its
composition on the estimated PCEs. The PCU values were found to increase with increase in
traffic volume. However, the effect of traffic volume on PCU was predominant for heavy
vehicles. It was found that for heavy vehicles and new technology cars, the PCU values
increased with an increase in compositional share of respective vehicle types in the traffic
stream. Zhang et al. (2006) proposed moving space as a measure to derive PCE values for
different categories of vehicles.
Muhammad Adnan (2014) studied PCU in heterogeneous traffic environment. Four different
methods were used to estimate the PCU of vehicles. He found that incorporating vehicles
speed along with projected area of vehicles provide a more appropriate estimate of PCU
values. Dhamaniya and Chandra (2014) worked on midblock capacity of urban arterial roads
in India. They considered the speed and size of the vehicle as the prime variables for
determination of PCU values. In this study the area method was used because speed is a good
performance measure and it replicates the operating conditions of the road. In heterogeneous
traffic condition, vehicles with diverse dimensional characteristics take any lateral position on
the carriageway in the space left empty by other vehicles. In such situation, the extent of
interaction among vehicles is also governed by traffic composition. Small sized vehicles like
tricycle and motorcycles can accept small lateral gap between vehicles and hence get more
opportunities to maneuver, on the other hand larger vehicles get lesser maneuvering
opportunities and this stipulates for a higher PCU values for these vehicles’ types (Biswas et
al., 2018). Therefore, the vehicle dimensional aspect along with the speed is considered to
define the PCU.
(Zunhwan et.al, 2005) revealed that the two widely used highway capacity estimation
methods are the HCM method using speed-flow-density relationship (TRB, 2000), and the
statistical method using observed traffic volume distribution (Chang and Kim, 2000). The
HCM 2000 provides basis for the capacity analysis based on estimation of speed and flow, the
speed-flow relationship is fundamental for estimating roadway capacity and level of service
assessment of highways (Roy et al. 2017). Speed-flow curves have been extensively studied
for many decades; however, some studies elucidate the need for further research particularly
for traffic conditions which is near or at capacity (Roy et al. 2017). This is paramount on
roads with mixed traffic since the PCE values of different vehicle types, considerably changes
with traffic composition and flow. This is attributed to frequent formation of platoons which
often compels a faster vehicle to move at the speed of slower impeding vehicles, like nonmotorized and also, low performance motorized ones since they cause a significant level of
friction on the faster ones (Saha et al. 2015). Therefore, the speed flow relationship of the
roads under consideration was investigated. The stream speed for a time interval was
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determined by taking the average of speeds of all vehicles counted during that time interval
(Mehar et.al, 2013).
Ahmed khan et.al, (2018), revealed that little work has been done towards the effect of
heterogeneity of traffic on the roadway capacity of multi-lane highways. Arpan Mehar et.al,
(2014) determine the capacity of Indian highway in diverse traffic flow operating situations
by the use of microscopic simulation software (VISSIM) and compared the simulated traffic
data with field traffic data and modified certain parameters (driver behavior) which disturb the
simulation result. Shukla and Chandra (2011) developed a traffic simulation program to
analyze the traffic flow behavior on multilane divided highway in India. They simulated a
four-lane divided highway under homogeneous traffic with car, heavy vehicle, tricycle and
motorbike types of vehicles and estimated directional capacities value as 3400 veh/h, 1300
veh/h, 2970 veh/h and 9540 veh/h, respectively.
2. METHODS
2.1 Study area:
The road sections for the study were selected such that (1) the road sections are significantly
straight. (2) Influence of the intersection on the study stretch should be minimum (3) road
section should not have any gradient; the influence of bus stops on either side of the site is
minimum (4) road section have fairly uniform carriage way width. (5) Pavement condition
should be smooth and should be good. (6) No parking or pedestrian’s facility should be there
(7) The traffic stream and the location should be as such, which represent the mixed traffic in
a better way generally prevailing on Kano urban roads (Biswas et.al, 2018). By considering
the above criteria, two sections, one each on Aminu Kano way and Gwarzo Road were
selected for the study as shown in Figures 1 and 2.

Figure 1: Aerial view of Gwarzo road

Figure 2: Aerial view of Aminu Kano Way

Gwarzo Road connects Gwarzo Local Government to Kano metropolis which is about
79.1km. The section considered runs from Bayero University, Kano (BUK) to Kabuga
Underpass. The section on Aminu kano way connects “Gadar Ganduje” and “Mambayya
House” which is about 19.5km.
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2.2 Data collection and extraction
The traffic flow and speed data were collected using video recording method. The video
Camera was fixed at a convenient elevated location to obtain a clear complete view of the
selected section and recorded the traffic movement for about 3 hours (4 pm – 7 pm). The
recorded data was played on laptop screen and the data from the video was extracted
manually by firstly drawing a longitudinal strap of 15cm (which is equivalent to 10 m on the
highway) on the screen and secondly determining the time taken by each vehicle to traverse
through the strap with the use of a stop watch of an accuracy 0.1s for speed measurement. The
details of the location, duration of data collection and some geometric features of the two
sections are shown in Table 1.
Table 1: Physical features of selected sections
Section
No

Type of
section

Location

Duration of
data collection
(min)

Length of Carriage
section (m) width
(m)

1

Six lanes
divided

Gwarzo
road

180

10

11.10

2

Four lanes
divided

Aminu
Kano way

180

10

7.40

Remark

Paved
shoulder
of 1.0 m
Unpaved
earthen
shoulder
of 1.2 m

2.3 Data analysis
From the data collected, vehicles having similar physical and operating condition were
grouped together and all the vehicles were classified into five categories: Cars (C), Buses,
Mini Buses and vans (M), Tricycle (A), Motorcycle (B) and Trucks (T) as shown in Table 2,
to make the analysis meaningful and data amenable (Chandra et.al, 2015). The classified 5minute count of all the vehicles passing through the longitudinal strap provided the
measurement of composition and flow and they were later converted into equivalent number
of passenger cars by estimating the passenger car unit (PCU) for the different types of
vehicles.
Table 2: The stream Speed
Location

Vehicle
category

Mean speed
(km/h)

Maximum speed
(km/h)

Composition (%)

Gwarzo
road

Cars
Tricycle
Motor bike
Buses, Vans,
and Minibus

69
37
52
58

72
61
70
60

30
43
14
11

Trucks
Cars
Tricycle
Motor bike

42
65
40
55

50
75
62
68

2
26
45
14

Aminu
kano way
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Buses, Vans,
and Minibus
Trucks

60

71

13

45

48

2

2.3.1 Estimation of Passenger Car Unit (PCU)
The PCU of each vehicles class was determined using the area method based on Chandra and
Kumar (2003). The occupancy of the vehicles is taken as the product of length and width of
the vehicles due to poor lane discipline observed on the roads. Although the lanes are marked
for motorize four-wheeled vehicles, however, they can accommodate more than one small
vehicle conveniently. As the width of the vehicle is less than that of the lane, the lateral gap
between a lane mark and the vehicle is also used by small sized vehicle hence the occupancy
is better reflected by area. In traffic with lane discipline, the occupancy is controlled by length
of the vehicle, hence, the total physical size of the vehicle has been considered not only the
length (Chandra et.al, 2003). Similarly, in mixed traffic situation, a large variation in speeds
among slow and fast-moving vehicle exists. Therefore, the spot speeds as normally calculated
for homogeneous traffic cannot be considered for the mixed traffic, it needs to be modified for
the heterogeneous traffic conditions (Chandra et.al, 2003). For this purpose, many researchers
(Chandra et.al, 2003; Chandra et.al, 2015; Mehar et.al, 2013) suggest the use of a mean
stream speed. Therefore, the PCE was estimated as the ratio of the mean stream speed to the
area of each vehicle class. The PCE of passenger car is taken as 1 since it is the reference
vehicle.
2.3.2 Estimation of Capacity Using Flow – Density Relationship
Speed, density, and flow are the most important components of a traffic stream for estimating
the capacity of a road. For the determination of flow-density relationship in heterogeneous
traffic conditions, the total vehicles recorded for each counting period (5-minutes) were
converted into equivalent number of PCU using values given in Table 3. Flow-density curves
were developed using the data collected on the two road sections. To observe the effect of
tricycle on the roadway capacity, flow-density curves for different proportion of tricycle were
plotted (see Figure 7 and 8). The road capacities at different tricycle proportions ranging from
10% to 50% were estimated using flow-density curves with second degree polynomial. The
equations obtained from the curves were analysed as follows:
Sample roadway capacity estimations for 10% tricycle proportion:
𝑞 = −0.2254𝑘 2 + 66.567𝑘 + 317.22 … … … … … … … … … … … . . (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1)
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1 𝑤𝑒 𝑔𝑒𝑡
𝑑𝑞
= 2(−0.2254)𝑘 + 66.567(1) − 0, … … … … … … … … … … … … … . (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2)
𝑑𝑘
𝑑𝑞
= −0.4508𝑘 + 66.567, 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2 𝑡𝑜 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑤𝑒 𝑔𝑒𝑡
𝑑𝑘
𝑑𝑞
= 0 → −0.4508𝑘 + 66.567 = 0 … … … … … … … … … … … … … … (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3)
𝑑𝑘
66.567
∴ 𝑘𝑐 =
= 147.66𝑉𝑒ℎ/𝑘𝑚,
0.4508
𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑘 𝑖𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1, 𝑤𝑒 𝑔𝑒𝑡,
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𝑞𝑐 = −0.2254(147.66)2 + 66.567(147.66) + 317.2 = 5231.99 𝑃𝑐𝑢/ℎ𝑟
Where q, k and 𝑞𝑐 are traffic flow, density and roadway capacity respectively.
The above calculation was done for 20%, 30%, 40%, and 50% tricycle proportion for each of
the two road sections. The roadway capacities obtained for each proportion of tricycle is
shown in table 6.
3. Results
In this section, the results of the various parameters mentioned in section 3.3 are presented
and discussed
3.1 Effect of the proportion of Tricycles of PCU values
Table 3: Estimated Average PCU Values
Document

Car

Tricycle

Motorcycle

Bus, Van,
Minibus

Truck

This Study

1.00

0.95

0.33

2.50

2.75

FMOW
Manual

1.00

0.75*

0.75

3.00

1.75

Highway

*there is no PCE value for tricycle in FMOW highway manual, hence PCE value of
motorcycle is adopted
The average values of the estimated PCU values and those provided in the Federal Ministry of
Works (FMOW) highway manual are shown in Table 3. The PCU values given in the FMOW
highway manual for motorcycles and that of Bus, Van and Minibus were overestimated by
56% and 17% respectively. While the truck value was underestimated by about 64%.
Therefore, this study encourages the designers to always estimate their own PCU values and
only use the FMOW highway manual PCU values as guide. The PCU values provided in the
manual does not include that of tricycle which implies that their number was insignificant
when these values were estimated. Therefore, the presence of the tricycle could be said to
have cause a decrease in PCU values of Motorcycle, Bus, Van and Mini Bus while increasing
that of Truck. This effect could be attributed to the proliferation of the tricycle operations in
Kano city which resulted in the reduction of Bus and Taxi operations. This study agrees with
findings of Sachdeva (2004) who studied the effect of slow moving vehicle in traffic stream
with large variation from less than 10% to 50% and concluded that PCU value for bus and
truck increases with increase in percentage of slow vehicle.
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Motor Bike

Car

BUS, Van, Mini Bus

Truck

3
2,5

PCU

2
1,5
1
0,5
0
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

TRICYCLE PROPORTION

Figure 3: Effect of tricycle proportion on PCU values for Gwarzo Road
Motor Bike

CAR

BUS, Van, Mini Bus

TRUCK

4
3,5
3

PCU

2,5
2
1,5
1
0,5
0

0%

10%

20%
30%
40%
TRICYCLE PROPORTION

50%

60%

Figure 4: Effect of tricycle proportion on PCU values for Aminu Kano Way

Figures 3 – 4 show the variation in PCU values for different types of vehicles with the
proportions of tricycle on the two road sections considered. As can be seen, the PCU values
for cars and motorcycles decrease linearly with the tricycle proportion while those of trucks
and buses remained fairly the same. Vehicles move with less freedom as the proportion of
tricycles increase; however, the vehicles show variable decrease in speed which might be due
to the variation in their sizes and acceleration capabilities. Therefore, the speed differential
between a car and another type of vehicle decreases as does the PCU for the latter.
The relationship between the estimated PCU and tricycle proportions is given in Tables 4 – 5.
It could be seen that the PCU values reduced with the corresponding increase in the
proportion of tricycles. The R² values of more than 0.95 show a strong relationship between
the PCU values and the proportion of tricycles on both sections. The magnitude of the
relationship is higher in cars and motorcycles which indicates high impact of tricycles on
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these vehicles. Also, an interesting point to note, is the variation of the PCU of Motorcycles,
which follows the trend like Car, Buses and Truck. This is due to a typical heterogeneous
nature of traffic in Nigeria where all vehicles use the same roadway space without any
segregation. In most cases Motorcycles use the roads without any caution or concern to the
fast-moving vehicles. They often move in clusters and forces the following vehicles to either
reduce their speed or change lane where possible.
Table 4: Relationship between PCU and the proportion of tricycles on Aminu Kano
road
R2 value

Vehicle type

Relationship between PCU and tricycle proportion

Motor Bike

PCU = -0.5551p* + 0.4999

0.965

Car

PCU = -0.7959p + 1.398

0.966

Bus, van, minibus PCU = -0.2596p + 2.5461

0.966

Truck

0.966

PCU = -0.074p + 3.4806

Table 5: Relationship between PCU and the proportion of tricycles on Gwarzo road
Vehicle type

Relationship between PCU and tricycle proportion

R2 value

Motor Bike

PCU = -0.5212p + 0.4901

0.950

Car

PCU = -0.9795p + 1.4897

0.950

Bus, van, minibus

PCU = -0.0209p + 2.0514

0.950

Truck

PCU = -0.3164p + 2.563

0.950

* Note: P is the proportion of the respective vehicles in Tables 4 and 5
3.2 Effect of tricycle proportions on roadway capacity
To demonstrate the effect of tricycle operations on the roadway capacity, the flow-density
curves for different proportion (i.e. 10% to 50%) of tricycle were plotted. The capacity values
were estimated from the flow-density relationships derived from the flow-density curves
shown in Figures 5 and 6. The relationship between the flow and density estimated by the
equations is very strong as indicated the values of R2 approximately 0.99 in all the cases.
Therefore, the estimated roadway capacities shown in Tables 6 and 7 can be reliable.
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Figure 5: Effect of tricycle on capacity of Gwarzo Road
Table 6: Flow– density relationship and capacity for Gwarzo road at different tricycle
proportion
Tricycle
proportion
10%

Flow - density Relationship

R²

Capacity PCU/hr.

y = -0.2254x2 + 66.567x + 317.22

0.9959

5231.99

20%

y = -0.3277x2 + 73.939x + 28.662

0.9965

4199.38

30%

y = -0.3636x2 + 72.449x + 38.456

0.9976

3647.41

40%

y = -0.4013x2 + 76.759x - 206.59

0.9967

3463.95

50%

y = -0.6333x2 + 91.654x - 514.87

0.9953

2801.27
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Figure 6: Effect of tricycle on capacity of Aminu Kano way
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Table 7: Flow– density relationship and capacity for Aminu Kano Way at different tricycle
proportion
Tricycle
proportion
10%

Flow – Density Relationship

R2

Capacity PCU/hr.

Y = -0.2332x2 + 68.719x + 264.41

0.9948

5326.91

20%

y = -0.2543x2 + 66.117x + 241.41

0.9949

4538.95

30%

y = -0.3071x2 + 66.808x + 162.05

0.9947

3795.49

40%

y = -0.3894x2 + 69.151x + 80.475

0.9936

3150.49

50%

y = -0.4396x2 + 70.643x - 35.76

0.9908

2802.30

To demonstrate the effect of tricycle proportion on the roadway capacity, the capacity values
the were plotted against different proportions of the tricycles as shown in Figures 7 and 8. The
figures show that there is a negative linear relationship between the variations in capacity and
tricycle’s proportion in the traffic stream. The relationship is very strong as indicated by R2
values of 0.97 on both roads.
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Figure 7: Variation of roadway apacity with the tricycle proportion at Gwarzo road
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Figure 8: Variation of roadway capacity with the tricycle proportion at Aminu Kano way

From Figures 7 and 8, it is found that the capacity of the sections reduces as the proportion of
tricycle’s proportion increases in the traffic stream. The decrease in capacity in Gwarzo Road
and Aminu Kano Way from 10% to 50% tricycle proportion was approximately 50%. This is
because of its lower engine capacity and size as compared to other vehicles in the traffic
stream, thereby decreasing the overall stream speed which eventually reduces the capacity of
the road sections.
4. CONCLUSION
This study examined the effect of tricycle operations on traffic stream characteristics on two
major roads in Kano metropolis. The traffic characteristics considered were Traffic flow,
Speed, roadway capacity and PCU values. The following conclusions were drawn.
1) The PCU values estimated in this study were found to decrease linearly with the
tricycle proportion.
2) Comparing the PCU values provided in the FMOW highway manual with those
estimated in this study, it was found that for Motorcycles and (Bus, min Bus, and
Van) the manual overestimated the values by 56 and 17% respectively. While the
truck PCU values were underestimated by 64%. Therefore, this study encourages
designers to always estimate their PCU values for higher reliability.
3) The estimated capacity values decrease by about 47% with an increase in the
proportion of tricycle from 10% to 50%.
This study recommends that proliferation of tricycle operations on the roads within Kano city
should be regulated and lane discipline be enforced to maintain relatively free flow of traffic.
Also, further research involving different types of roads and traffic conditions should be
carried out for more general conclusions and wider application.
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ABSTRACT
Building robust regression estimation process from a Bayesian viewpoint has been a longterm research issue in statistics so as to provide protection against departures from error
distributions assumptions or subjectivity arising from prior beliefs. In this regard, one possible
way to get robust inferences in the Bayesian context is to utilize the heavy-tailed distribution
for both. Outliers are major source of any distortion related to the likelihood and heavy-tailed
distributions like Student-t are frequently used to achieve robustness with respect to outliers.
For this purpose, we promoted the use of the Exponential Power Series (EPS) distribution
which is a symmetric, univariate and unimodal distribution within the class of heavy-tailed
distributions belonging to the elliptical family as a candidate distribution in this study.
The aim of this study is to evaluate bayesian parameter estimates of a regression model with
EPS distributed error and the prior information represented by Student-t or Normal
distribution. However, bayesian analysis of a model with such properties is computationally
demanding. Some sampling procedure, or a combination of those, has to be applied for fitting
such complex models. Therefore, iterative computation of robust bayesian estimators of the
parameters by partial derivatives of log-posterior was proposed in this study. A real data
application was conducted to present the method under different prior and likelihood
preferences. Deviance Information Criterion (DIC) was used to assess the performance of
estimators and the results were discussed from a robustness perspective.
Keywords: Exponential Power Series Distribution, Heavy Tailed Distribution, Iterative
Estimation, Robust Bayesian Estimation, Student-t Prior

ÜSTEL GÜÇ SERİLERİ HATA DAĞILIMLI BAYESYEN REGRESYON
MODELİNE DAYALI ROBUST PARAMETRE TAHMİN EDİCİLERİ İÇİN
İTERATİF BİR HESAPLAMA YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET
Bayesyen bakış açısından dayanıklı regresyon tahmin sürecini oluşturmak, hata dağılımı
varsayımlarından sapmalara ya da önsel inançtan kaynaklanan öznelliğe karşı koruma
sağlamak için istatistikte uzun vadeli bir araştırma konusu olmuştur. Bu bakımdan, Bayesyen
bağlamda dayanıklı çıkarımlar elde etmenin olası bir yolu her ikisi için de kalın kuyruklu
dağılım kullanmaktır. Aykırı değerler, olabilirlikle ilişkili herhangi bir bozulmanın ana
kaynağıdır ve Student-t gibi kalın kuyruklu dağılımlar, aykırı değerlere karşı dayanıklılık elde
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etmek için sıklıkla kullanılır. Bu amaç için, eliptik aileye ait kalın kuyruklu dağılımlar sınıfı
içindeki simetrik, tek değişkenli ve tek modlu bir dağılım olan Üstel Güç Serileri (EPS)
dağılımının aday dağılım olarak kullanılmasını bu çalışmada teşvik ettik.
Bu çalışmanın amacı, EPS hata dağılımlı ve Student-t ya da Normal dağılımla temsil edilen
önsel bilgili bir regresyon modelinin Bayesyen parametre tahminlerini değerlendirmektir.
Ancak, bu tür özelliklere sahip bir modelin bayesyen analizi hesaplama açısından zahmetlidir.
Bu tür karmaşık modellerin uygunluğu için bazı örnekleme prosedürleri veya bir
kombinasyonu uygulanmalıdır. Bu nedenle, log-sonsalın kısmi türevleri ile parametrelerin
dayanıklı bayesyen tahmin edicilerinin iteratif hesaplaması ilk kez bu çalışmada sunulmuştur.
Yöntemin farklı önsel ve olabilirlik tercihleri altında sunulması için gerçek bir veri
uygulaması yapılmıştır. Tahmin edicilerin performansını değerlendirmek için Sapma Bilgi
Kriteri (DIC) kullanılmış ve sonuçlar dayanıklılık açısından tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üstel Güç Serileri Dağılımı, Kalın Kuyruklu Dağılım, İteratif Tahmin,
Dayanıklı Bayesyen Tahmin, Student-t Önsel
1. INTRODUCTION
Establishing a robust regression estimation procedure is an important process due to providing
departures from the original regression modelling assumptions or conservation from data
which contains outliers. In this sense, the concept of robustness is a desirable property of
statistical estimators to make reliable inferences from the data without being excessively
affected by these departures. Robustness from a Bayesian perspective depends on the
appropriate choice of the sampling distribution (or likelihood) and prior distribution. In this
regard, the use of heavy-tailed distributions for likelihood and prior is a possible way to
obtain robust inferences in Bayesian context. Heavy-tailed distributions can be used for this
purpose as they are "outlier resistant". One way to achieve robustness regarding the likelihood
is to utilize an unimodal heavy-tailed error distribution. The usage of alternative error
distributions with thicker-tails than Normal such as Cauchy, Student-t, Laplace or Slash has
led to the emergence of a variety of robust models for both classical and Bayesian analyzes in
the literature (Box and Tiao, 1962; Smith and Hall, 1972; Lange et al., 1989; Albert et al.,
1991; Lange and Sinsheimer, 1993; Bolfarine and Valle, 1994; Gelman et al., 2003; Piche,
2011; Shi et al., 2013, Kaya et al., 2019, Kaya, M., 2019).
In this study; as an alternative to the heavy-tailed distributions considered in these studies, the
symmetric univariate and unimodal Exponential Power Series (EPS) distribution which is
belonging to elliptical distribution family is considered as a candidate heavy-tailed error
distribution. Potential use of EPS distribution has been evaluated using full conditional
posterior densities on real data samples in Bayesian regression modelling in the literature
(Passarin, 2004). However, Bayesian analysis of a regression model with such features is
computationally challenging. To accommodate such complex models, some sampling
procedure or a combination of these must be applied. Therefore, in this study, an iterative
computation approach for robust parameter estimators based on Bayesian regression model
with EPS distributed error is proposed.
Robustness with respect to prior is another major concern in a Bayesian analysis and it relates
to the rate at which the prior influences inferences. The influence of prior could be bounded
by the choice of either non-informative, flat, reference etc. priors or heavy-tailed prior such as
Student-t etc. We preferred utilization of Student-t distribution that is one of the heavy-tailed
distributions as a prior due to make less prone to outliers compared to using Gaussian
distribution in this study.
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The main objective of this study is to propose, for the first time, an iterative computation
approach to carry on parameter estimation based on Bayesian regression model with EPS
distributed errors and Student-t prior. In accordance with this purpose, this study is organized
as follows. In Section 2, we briefly summarize some properties of EPS distribution. We
propose and explore an iterative computation approach to estimate the parameters of a
Bayesian regression model with EPS likelihood and Student-t prior in Section 3. In Section 4,
we provide a real data application to illustrate the performance of the proposed iterative
method under different priors and likelihood preferences. Finally, some concluding remarks
are given in Section 5.
2. EXPONENTIAL POWER SERIES (EPS) DISTRIBUTION
If a random variable X has the following probability density function (pdf)

f ( x /  ,  ,  )  k  1 exp(c

x



2

 1

)

; x  R , 1    1

(1)
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1

 3
  1
 ( 2 (  1)) 
c  
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1
 ( (  1)) 
(
 2


1/2

 3

( 2 (  1)) 
3/2
 1

 1) ( (  1) 
 2


it is said that it has a EPS distribution ( X ~ EPS   ,  ,   ). EPS distribution is introduced by
Box and Tiao in 1962. Here,  and  are location and scale parameters.  is the nonNormality parameter. Some of the special cases of this distribution are the Normal
distribution (   0 ) and the Double exponential or Laplace distribution (   1 ). Further,
the limiting case of this distribution is the Rectangular distribution (   1). For   0 ,
the distributions have heavier tails and for   0, the distributions have flatter tails than the
Normal form.

Figure 1. Plots of the densities for   10 ,   30 and   0,  0.99, 1
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Figure 1 displays the plot of density functions of EPS distributions with different 
parameters. For the case  parameter equals to zero, the distribution is “Normal”, for the case
 parameter equals to one, the distribution is “Double exponential” and finally for the case
 parameter is less than zero, the distribution is “Rectangular”.
Distributions with different tail thickness can be obtained according to the cases of   0 and
  0 as seen in the Figure 2.

Figure 2. Plots of the densities for   10 ,   50 ,   0 and   0
It can be observed from Figure 2 that if  parameter approaches to zero, the distribution is
similar to ‘Normal form’ or if  parameter approaches to one, the distribution has heaviertails than the Normal and this is similar to ‘Double exponential form’. In addition to, as 
approaches to -1, the distribution has flatter tails than the Normal and this is similar to
‘Rectangular form’. By increasing the value of  parameter, the change of tail thickness can
be clearly noticed.
3. ITERATIVE ROBUST BAYESIAN ESTIMATION
We here consider the following multiple linear regression model to perform the Bayesian
analysis.

yi  xi   i , i  1, 2,..., n

(2)

where yi is the response variable, xi and  are ( p  1) dimensional vectors of covariates and
unknown regression coefficients, and  i ’s are the independently and identically distributed
(iid) random error terms with E   i   0 and Var  i    2   , for i  1, 2,....,n .

We will consider model (2) and assume
that the errors have EPS distribution
 i EPS (0,  ,  )  with the following density function
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The likelihood function under this assumption is given by
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It is assumed that the prior for  has p - dimensional Student-t distribution and that  has
non-informative scale-invariant marginal prior distribution. Under this assumption, a robust
joint prior density for  and  is given by
P(  ,  )  P(   ) P( )
 t (  0 ,     2 0 , v)  1 
  v  (    0 ) 20 1 (    0 ) 



(v p )
2

 
1

(5)
where  0 is the p - dimesional prior vector specifying the location of the Student-t prior and
 0 is the pxp dimensional prior scale matrix. When this joint prior density is combined with
the likelihood function in equation (4), the joint posterior density of model parameters is
defined as follows:
P(  ,  y, x, 0 , 0 ,  , v)  P(  ,  ) P( y x,  ,  ,  )
jo int prior
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We detected log-posterior density of the model parameters and then obtained robust bayesian
estimators of parameters by using partial derivatives of this density. Log-likelihood function
of the model parameters; ln P(  ,  / y, x, 0 , 0 ,  , v)
2

 (v  p )
 
ln v  (   0 ) 201 (   0 )
2




  (1  n) ln( )  [c  y x 
n

i
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]
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i 1

The maximum likelihood (ML) estimator of  are the solutions of the following equation:

 ln P(  ,  / y, x, 0 , 0 ,  , v)
0
  ˆrbayes

 ˆ rbayes
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(8)
The weight values estimates based on EPS error distribution and Student-t prior has been here
defined as follows, respectively.

ŵiEPS
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In this instance, derivative statement in (8) takes the following form.
n

 wˆ i
i 1

EPS

xi ( yi  xiˆrbayes )  wˆ 0t 01 (ˆrbayes  0 )

Thus, robust Bayesian estimator of  is obtained by
1

ˆ
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 n
  n

   wˆ iEPS xi xi  wˆ 0t 0 1    wˆ iEPS xi yi  wˆ 0t 0 1 0 
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In matrix form as
ˆ 0  0 1 
ˆ rbayes   X WX  w
t
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 X Wy  wˆ

0t

 0 1 0



(9)

where W is diagonal matrix with the scalars wˆ iEPS . Similarly, ML estimator of  2 is obtained
by using the following equation
 ln P(  ,  / y, x,  0 , 0 ,  , v)
0
  ˆrbayes
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Rearranging this equation yields
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Then, robust Bayesian estimates for  and  parameters can be obtained by using iterative
algorithm to solve these updating equations.
4. REAL DATA APPLICATION
In this section, the performance of the robust Bayesian regression model estimators based on
EPS errors and Student-t prior that is proposed in this study was tested by considering
psychological real data set used in the literature and parameter estimates were obtained using
the R statistical software program. The data set consist of three psychological variable
measures on 29 children. These are a test of verbal intelligence (VI), a test of performance
intelligence (PI) and dichotic listening task (DL) (Ramsay and Novick, 1980). The multiple
linear regression model for these variables is defined as follows:

yiDL  0  1 xi1  2 xi 2   i

, i  1, 2,..., 29

(11)

The dependent variable is DL and 1 and  2 are the regression coefficients for VI and PI,
respectively. The intercept is denoted by  0 . Estimated linear model assuming Normally
distributed measurement errors is given by

yˆiDL  37.827  0.765xi1  0.086 xi 2 , i  1, 2,..., 29

(12)

Besides the least square (LS) method, estimated robust regression model obtained by using
Huber’s M estimation method is presented below as a reference model.

yˆiDL  35.456  0.726 xi1  0.028xi 2 , i  1, 2,..., 29

(13)

Figure 3 shows that the standardized residual values obtained according to the LS and Huber's
M methods. It can be seen that this data set contains two outliers (tenth and twenty-eighth
observations).

Figure 3. Standardized residual plots according to LS and Huber's M methods
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For this data set, our main aim is to obtain robust Bayesian estimates that are not affected by
the outliers in the data. For this purpose, we consider Bayesian regression models with
different error distribution (Normal, Student-t and EPS distribution) under the assumption of
Normal and Student-t priors. Prior information required for the iterative solution of estimators
of model parameters is summarized below.
We solved the equations for the mean and variance of DL in terms of the regression equation
for the a prior best guesses for  00 , 10 ,  20  and came up with  43, 0.31, 0.31 . It is supposed
that the multiple correlation would be of the order of 0.8, yielding an a prior value for  of 6
(Ramsay and Novick, 1980). After some speculation, the standart deviations of a prior for
these three coefficients seemed to be  50, 0.5, 0.5  . A prior correlation between VI and PI
coefficients was -0.8 and between each of these coefficients and the intercept was -0.3. Using
Var      0 20 , the prior scale matrix is obtained as
 69.4444 0.2083 0.2083
0   0.2083 0.0069 0.0055
 0.2083 0.0055 0.0069 

The following table presents parameter estimates of Bayesian regression models based on
Normal, Student-t and EPS distributed errors under the assumption of Normal or Student-t
prior. In comparison of Bayesian regression models with Normal prior, Bayesian regression
model based on EPS error distribution gives more robust parameter estimates as implied by
Deviance Information Criterion (DIC) compared to models with Normal and Student-t
distributed errors. Bayesian regression models based on EPS distributed error under the
assumption of Normal prior have the lowest DIC value compared to other Bayesian models
with Normal prior. Similarly, in comparison of Bayesian regression models with Student-t
prior, Bayesian regression models based on EPS error distribution have the lowest DIC value
compared to another Bayesian models with Student-t prior.
Table. Bayesian and robust Bayesian parameter estimates by using psychological data set
Error   i 
Distribution

N  0, 2 

Prior of



Regression model parameter estimates

̂1

̂ 0

̂ 2

̂

DIC

Normal

37.510

0.738

– 0.058

10.89

224.20

t  0, 2 ,v  3

Normal

37.270

0.617

0.054

8.62

225.82

EPS  0, ,  0.6 

Normal

42.490

0.578

0.047

11.13

191.60

EPS  0, ,  0.9 

Normal

44.933

0.506

0.096

11.69

203.20

Student-t(3) 39.760

0.750

– 0.090

10.92

224.25

t  0, 2 ,v  3

Student-t(3) 39.010

0.597

0.056

8.61

225.58

EPS  0, ,  0.6 

Student-t(3) 42.530

0.573

0.052

11.69

191.50

EPS  0, ,  0.9 

Student-t(3) 44.547

0.516

0.091

11.25

203.50

N  0, 2 
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5. CONCLUDING REMARKS
Parameter estimators obtained from traditional Bayesian regression models based on Normal
distribution are highly sensitive to deviations in model assumptions and the presence of
outliers. In situations like this, the use of alternative models based on sampling distributions
with heavier tails than Normal should be preferred. Such models have more robust
distribution assumptions and automatically reduce the effects of outliers, resulting in robust
Bayesian inference.
In this study, robust Bayesian estimators of the parameters of Bayesian regression model
based on EPS distributed error under the assumption of Student-t prior was theoretically
evaluated by using iterative solution. According to the results obtained from real data
application, Bayesian regression models with EPS error distribution under Normal or Studentt prior appeared to be the best choice to achieve robustness with respect to outliers for this
application. It can be said that the use of robust Bayesian regression model based on EPS
distributed error may be preferred in modelling of this data set. We believe that proposed
iterative solution can widen the usage of EPS distribution in real world applications for
robustness purpose.
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ABSTRACT
In today's world, has begun the search for unconventional, renewable energy sources, to
replace the use of depleted energy resources such as coal, natural gas and oil with renewable
energy sources. Moving to the forefront of renewable energy use is due to factors such as
limited supplies of traditional energy resources, global warming and an increase of energy
consumers.
The analysis method is used in the study. Based on statistics, observation is the continuous
extraction of facts to verify an explanation. The paper analyzes the feasibility and positive
results of the implementation of hydro, wind and solar energy in Georgia.
The paper examines the laws and agreements promoting renewable energy projects in
Georgia, as well as their scope and boundaries. In June 2014, the EU-Georgia Association
Agreement was signed, which entered into force on 1 July 2016. This document, together with
the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) Agreement, lays the foundation for
Georgia's long-term political and economic integration process with the European Union. On
October 14, 2016, Georgia signed the Protocol on the Accession of Georgia to the Energy
Union. Georgia's accession to the European Energy Community implies legal commitment
and legislative harmonization. Georgia should reflect EU directives and regulations in the
local field of energy laws, which are given in Annex XXV of the Association Agreement. The
Georgia-EU Association Agreement sets out climate change commitments at the national
level in the following areas: climate change mitigation and adaptation, trade in certified
emissions, the introduction of climate change in industrial policy, and the development of
clean and low-emission technologies. The purpose of the Association Agreement is to reduce
greenhouse gas emissions and ensure the security of the Georgian population through climate
change adaptation measures.
Based on statistical data and with the help of Excel service, we constructed a regression
equation and by the forecasting method, a green energy generation forecast for 2030 has been
made. Georgia is one of the richest countries in terms of renewable energy potential,
especially in terms of hydropower, wind and solar energies and the development of the
renewable energy sector will allow it to meet the country's domestic demand and become a
major regional exporter of electricity.
Key words: Economic Integration, Renewables, Green Energy, Electricity Generation.
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1. INTRODUCTION
Implementation of the Energy Union Agreement will contribute to the transformation of the
energy market, which will have a direct and indirect impact on the development of renewable
energy (Vezirishvili-Nozadze K. et al. 2019a). In order to refine the existing legal framework
and to encourage and use the production of energy from renewable sources, a draft law has
been prepared in accordance with the EU Directive 2009/ 28EC ,,On the promotion of the use
of energy from renewable energy sources’’ to develop support schemes. One such mechanism
is the introduction of a ,,Premium tariff", which is widely used in international practice
(Vezirishvili-Nozadze K. et al. (2016a). The draft law also envisages the development of a 10year plan for the development of renewable energies.
2. DEVELOPMENT
In order to develop these support schemes, it is planned to study the feasibility of their
implementation, which involves determining which support scheme may be appropriate for
what technology and for what capacity, in terms of both technological development prospects
and impact on the electricity market (Vezirishvili-Nozadze K. et al. (2016b). In Georgia, the
construction and use of hydropower plants is the most optimal regulating factor, taking into
account local resources and safety factors. In the international practice, the most efficient
backup sources are combined cycle gas-fired thermal power plants.
The financial impact of support schemes on the expenditure part of the state budget, as well as
on the energy market and market participants will be assessed and analyzed. It should be
noted that one of the mechanisms for supporting renewable energy has already been
introduced in Georgia - ,,Net metering". Net metering means that if any small power plant has
excess electricity, it can sell that surplus using the main system grid (Vezirishvili-Nozadze K.
et al. (2019b). Currently, the total installed capacity of the micro-power plants included in the
net metering system is 1.2 MW. At present, the country's electricity distribution networks
include 108 micro-capacity power plants operating on the principle of net metering
(Vezirishvili-Nozadze K. et al. (2019c). With the help of European Consulting, an analysis of
the integration into the network of variable generation sources was carried out in Georgia, as a
result of which the allowable capacities of wind and solar power plants in the forecast periods
were determined: 25% of full potential by 2020, an additional 25% by 2025 and an additional
50% by 2030 with certain conditions, in particular: in case of integration of large reservoir
hydropower plants and commissioning of the balancing market, technical requirements for
renewable energy sources have been established (Vezirishvili-Nozadze K. et al. (2021a). One
of the essential conditions for reliable integration into the wind and solar generation network
is accurate forecasting of their output, which avoids the need for the system to mobilize
excess reserves (Vezirishvili-Nozadze K. et al. (2021b). Work has begun with the support of
European partners to implement an appropriate unified forecasting system (VezirishviliNozadze K. et al. (2021c). In addition, with the financial support of donors, it is planned to
complete the study of the integration of energy-saving sources into the Georgian energy
system, including storage batteries and hydropower plants, by 2020, one of the main goals of
which is to integrate wind and solar power plants into the country’s energy supply system
(Vezirishvili-Nozadze K. et al. (2021d).
3. WIND ENERGY POTENTIAL OF GEORGIA
Georgia has significant wind energy potential. The most favorable areas for wind farms are
located in the Caucasus Highlands, near the Rikoti Pass (Mount Sabueti), on the Javakheti
plateau and in the southern and central parts of the country's Black Sea coast (Jishkariani M.
(2019). Wind working speeds in these areas vary considerably by geographical location and
seasons, and the total duration ranges from 1,400 to 7,100 hours per year. As a result of the
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conducted researches, several perspective construction sites of wind power plants have been
identified, which are located in the areas adjacent to Poti, Kutaisi, Rustavi, Tbilisi, Rikoti Pass
(Mount Sabueti) and the river Chorokhi. The total annual wind energy potential in the country
is estimated at 4 terawatt hours, and the installed capacity is estimated at 1500 MW. It should
be noted that in 2016, a pilot project on wind energy was successfully implemented - the 20.7
MW Kartli wind farm with a projected average annual output of 85 million kWh was put into
operation. However, it should be noted that the unstable, difficult-to-predict output typical of
wind farms poses some technical problems to the sustainability of the power system, which is
offset by capacity backup stations (Jishkariani M. et al. (2020a). Consequently, the
development of wind farm construction depends significantly on the further development of
power backup stations (Jishkariani M. et al. (2020b).
4. SOLAR ENERGY POTENTIAL OF GEORGIA
Due to the geographical location of Georgia, the effective radiation of the sun is quite long.
The annual duration of sunshine in most parts of the country is about 1900-2200 hours.
However, the effective radiation distribution is uneven according to the seasons: 10-15% in
winter and 30-35% in summer. The total annual solar radiation varies in the range of 13002500 kWh/m2 depending on the region. The total annual potential of solar energy in Georgia
is equivalent to 34000 tons of conventional fuel per year. During the hot period of the year,
according to direct solar radiation, the territory of Georgia is divided into 14 districts
(Jishkariani M. et al. (2021). The Iori Plateau is the most promising in terms of efficient use
of solar energy, while the Black Sea coast is the least promising. Autonomous micro-power
plants operating on the basis of photoelectric converters of solar energy located in the
mountainous areas of Georgia are one of the optimal options for energy supply to hard-toreach and sparsely populated villages. A project worth 2 million GEL has been initiated with
the funding of the Ministry of Infrastructure to install solar systems in such settlements
(Bochorishvili L. et al. (2020). The use of solar panels for hot water supply in almost the
entire territory of Georgia is also considered promising, although in fact only a small part of
the country's solar potential has been used. It is planned to implement the first pilot project of
a solar power plant on the top of Gareji, with an estimated installed capacity of 5 MW and an
average annual output of 8.2 million KWh. Feasibility study of the project will be carried out
for further construction, ownership and operation (Jishkariani M. (2020a). In the case of
widespread use of solar power plants, Georgia will need to install backup power generation
capacity or modern energy-saving batteries, as it is almost impossible to predict the output of
the solar power plant, and the generation at night does not produce at all. The construction of
solar power plants by working in synchronous mode with hydropower plants or by using other
means of energy storage will help reduce the country's dependence on imported substitutes.
5. RENEWABLE ENERGY PROMOTION IN GEORGIA
Based on the statistical information for 2010-2020 (Jishkariani M. (2020b), was compiled 1
table, which presents information on the production of renewable energy in Georgia, in
particular, generation by hydropower plants, generation by wind power plant and total
"Green" energy production (see table 1).
Table 1. Production of Renewable Energy by 2010-2020 in Georgia

2010

HPP Generation
(MWh)
9374900

Wind Generation
(MWh)
-

Total Green
Generation (MWh)
9374900

2011

7892400

-

7892400

#

Year

1
2
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3

2012

7220500

-

7220500

4

2013

8271000

-

8271000

5

2014

8333700

-

8333700

6

2015

8453800

-

8453800

7

2016

9329200

9000

9338200

8

2017

9210400

87800

9298200

9

2018

9949300

84300

10033600

10

2019

8931700

84700

9016400

11

2020

8248200

90800

8339000

In order to make a forecast for the next period, we used the Excel program to determine the
trend equation the corresponding formula is as follows (figure 1.):
y= 98315χ + 8000000.

Figure 1. Green Energy Generation for 2010-2020 in Georgia
On the basis of which we calculated the expected output from renewable energy sources in
following years:
y2025= 9 573 040 MWh
y2030=10 064 615 MWh
If all other factors remain unchanged, by 2030 renewable energy production in Georgia will
10 million MWh.
The analysis performed is conditional and is implied in case the production capacities will be
constant. It should be noted that by 2030, many "green" small, medium and large capacity
Hydro, wind and solar power plants are planned to be built in Georgia and the corresponding
green energy production will be more (Jishkariani M. (2020c). Based on the requirements of
the network energy system sustainability and electricity quality, based on the studies
conducted by the Georgian State Electric System, by 2025, it will be possible to integrate an
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additional 330 MW capacity in network. As of today, the Government of Georgia has signed
18 Memoranda of Understanding with private companies, with an installed capacity of 1160
MW and an annual output of 4480 MWh (Jishkariani M. (2020d).
6. CONCLUSION
One way to improve a prospective energy project is to analyze potential risks, including
assessing uncertainties about critical parameters (such as cost, time and demand estimates)
and the approximate combination of individual uncertainties to obtain the expected project
outcome. Risk management involves formulating a management response to key risks. The
project response should be changed as a result of immediate response so that identified risks
are mitigated or eliminated. The analysis confirms that energy projects have a significant
impact on the environment and are distinguished by social impact, due to their specificity
(construction and operational activities) (Jishkariani M. (2020e). Thus, the energy project
manager must provide sufficient evidence to assess the environmental impact and social
sustainability of the project and to identify any significant risks that may threaten the
ecological condition of the country.
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ABSTRACT
In the present work, the performance of multilayer coated carbide tool was investigated
considering the effect of cutting parameters during turning of hardened X38CrMoV5-1 high
alloy steel. Nine experimental runs based on an orthogonal array (L9) of the Taguchi method
were performed to derive objective functions to be optimized within the experimental domain.
The objective functions were selected in relation to the parameters of the cutting process:
cutting forces. Multiple linear regression models established the correlations between the
cutting parameters and performance measures like cutting forces. The correlation coefficients
found higher than 0.84, showed that the developed models are reliable and could be used
effectively for predicting the responses within the domain of the cutting parameters. Highly
significant parameters were determined by performing an Analysis of variance
(ANOVA).Experimental results show that the radial force is the highest. Mostly depth of cut
affects cutting force components. Its contributions on axial force Fa, radial force Fr and
tangential force Ft are (91.72 ; 79.43 and 77.03) percentage, respectively.
Keywords — Taguchi technique; X38CrMoV5-1; coated carbide tool; cutting force;
ANOVA; RSM.
I. INTRODUCTION
THE machining of hardened steels using polycrystalline cubic boron nitride (PCBN) and
ceramic tools is widely accepted as a best replacement to costly grinding operations.
However, development in the cemented carbide grades, coating materials and coating
deposition technologies have attracted many researchers in the field of hardened steel
machining using coated carbide tools (Chinchanikar & Choudhury 2012).
In dry hard turning of AISI H11 steel treated at 50 HRC machined by the following cutting
materials: the carbides (H13A and GC3015), the reinforced ceramic CC670 and the cermets
(CT5015 and GC1525) and for this cutting regime: Vc = 120 m/min, ap = 0.15 mm and f =
0.08 mm/rev, the tool life of the uncoated cermets CT5015 and the coated cermets GC1525
are less than 2 minutes. The tool life of the uncoated carbide H13A is 4.5 minutes.The tool
life of the reinforced ceramic CC670 is only 8 minutes. However the tool life of the coated
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carbide GC3015 is 16 minutes. This experimental study confirms that in dry hard turning of
this steel and for the cutting regime tested, the coated carbide GC3015 is the most powerful
tool in terms of wear resistance and lifespan (Fnideset al 2013).
The productivity in terms of volume chip carved of five cutting tools at two different cutting
conditions in straight hard turning of X38CrMoV5-1 (50 HRC) was investigated. For the first
cutting regime (Vc = 120 m/min, ap = 0.15 mm et f = 0.08 mm/rev), the productivity of the
coated cermets GC1525, the uncoated cermets CT5015, the uncoated carbide H13A, the
reinforced ceramic CC670 and the coated carbide GC3015 are (1440; 2160; 6480; 11520 and
23040) mm3, respectively. The productivity of these two selected tools, i.e. reinforced ceramic
CC670 and coated carbide GC3015 for the second cutting regime (Vc = 90 m/min, ap = 0.15
mm and f = 0.08 mm/rev) are (12960 and 30780) mm3, respectively. These results prove that
the coated carbide GC3015 is more efficient than other tools used in terms of productivity
(Fnideset al 2013).
Taguchi’s orthogonal arrays are fractional designs, used to estimate main effects using very
few experimental runs. These designs are not only applicable for two level factorial
experiments, but also can investigate main effects when factors have more than two levels.
Designs are also available to investigate main effects for some mixed level experiments where
the factors included do not have the same number of levels. For example, a four-level full
factorial design with five factors requires 1024 runs while the Taguchi orthogonal array
reduces the required number of runs to 16 only (Sharma &Bhambri 2012).
In dry hard turning of X38CrMoV5-1 steel treated at 50 HRC machined by whisker ceramic
tool (Al2O3+SiC), the results of ANOVA show that the depth of cut affects Fa in a
considerable way. Its contribution is 85.84%. The second factor influencing Fa is feed rate.
Its contribution is 8.42%. As for cutting speed, its effect is less important and its contribution
is 1.56%. The interaction f×ap is significant. Its contribution is 3.08%. The depth of cut is the
most important factor affecting radial force Fr. Its contribution is 63.23%. The second factor
influencing Fr is feed rate. Its contribution is 29.90%. As for the cutting speed, its
contribution is 3.42%. The depth of cut is the dominant factor affecting tangential cutting
force Ft. Its contribution is 72.46%. The second factor influencing Ft is feed rate. Its
contribution is 22.62%. As for cutting speed, its effect is less significant because its
contribution is 0.73%. The interaction f×ap is significant. Its contribution is 3.70%. For this
cutting regime (0.12 ≤ f ≤0.16 mm/rev and ap =0.45 mm), the authors confirm that the
tangential cutting force becomes the major force(Fnides et al 2012).In turning hardened AISI
H11 hot work tool steel, the workpiece was machined by a mixed ceramic tool (insert CC650
of chemical composition 70%Al2O3+30%TiC) under dry conditions. Based on 33 full factorial
design, a total of 27 tests were carried out. The range of each parameter is set at three
different levels, namely low, medium and high. Mathematical models were deduced by
software Minitab (multiple linear regression and response surface methodology) in order to
express the influence degree of the main cutting variables such as cutting speed, feed rate and
depth of cut on cutting force components. The results indicate that the depth of cut affects Fa
in a considerable way. Its contribution is 94.22%. The second factor influencing Fa is cutting
speed. Its contribution is 2.23%. As for feed rate, its effect is less important and its
contribution is 1.72%. The interaction Vc×ap is significant. Its contribution is 1.02%. The
depth of cut is also the most important factor affecting radial force Fr. Its contribution is
81.14%. The second factor influencing Fr is feed rate. Its contribution is 10.69%. As for the
cutting speed, its contribution is 6.39%. The interaction Vc×ap is significant. Its contribution
is 0.85%. The depth of cut is the dominant factor affecting tangential cutting force Ft. Its
contribution is 77.84%. The second factor influencing Ft is feed rate. Its contribution is
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16.15%. As for cutting speed, its effect is less significant because its contribution is 3.06%.
The interaction f×ap is significant. Its contribution is 2.06% (Fnides et al 2011).
The aim of the present work is, thus, to model cutting force in hard turning of X38CrMoV5-1.
Nine machining tests were carried out under dry conditions with the multilayer-coated carbide
GC3015 inserts using Taguchi technique.
The model predicting equations for cutting force were developed. To calculate constants and
coefficients of these models, the software’s Minitab 15 and Design-Expert 8 characterized by
analysis of variance (ANOVA), multiple linear regression and response surface methodology
(RSM) were exploited.
In order to achieve this: statistical analysis of the experimental, the analysis of variance
(ANOVA) was applied. This latter is a computational technique that enables the estimation of
the relative contributions of each of the control factors to the overall measured response. In
this work, the parameters were used to develop mathematical model using multiple linear
regression and response surface methodology (RSM). RSM is a collection of mathematical
and statistical techniques that are useful for the modelling and analysis of problems in which
response of interest is influenced by several variables and the objective is to optimize the
response (Uvaraja & Natarajan 2012, Fnideset al 2009).
II. EXPERIMENTAL PROCEDURE
Experiments were performed using commercially available coated tungsten based cemented
carbide inserts. The grade of the inserts is GC3015 (CVD coating layer sequence
TiCN/Al2O3/TiN) with three main layers and several more sub-layers of coating with a total
thickness of 14 µm (figure 1). The main coating layers include: medium temperature titanium
carbonitride (TiCN), fine grain alpha structure aluminum oxide (Al2O3), and a thin layer of
titanium carbonitride (TiCN) and titanium nitride (TiN). The insets have identical geometry
designated by ISO as SNMA 120408-KR (with 0.8 mm nose radius) (SANDVIK 2009).

Fig.1. Multilayer coated carbideGC3015 insert.
A right hand style tool holder designated by ISO as PSBNR 2525M12, has a geometry of the
active part characterized by the following angles: χ = 75°; α = 6°; γ = -6°; λ = -6°, was used
for mounting the inserts.
The workpiece used for experiments was of 300 mm length and 75 mm in diameter, hardened
to 50 HRC. Its grade is X38CrMoV5-1, hot work steel which is popularly used in hot form
forging. It is employed for the manufacture of the module matrices of door for car and
helicopter rotor blades. Its chemical composition is given in Table 1.
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TABLE 1: CHEMICAL COMPOSITION OF X38CrMoV5-1.
Composition
C
Cr
Mo
V
Si
Mn
S
P
Fe
Other components

Wt(%)
0.35
5.26
1.19
0.5
1.01
0.32
0.002
0.016
90.31
1.042

The lathe used for machining operations was from TOS TRENCIN Company; model SN40C,
spindle power 6.6 KW.
Average values of the cutting force components (Fa, Fr and Ft) (Fig. 2) were measured by
using a three component piezo-electric dynamometer (KISTLER Type 9257 B) mounted on
the cross slide of the lathe. A piezoelectric dynamometer consists of stacks of piezoelectric
crystals, produces an electric charge which varies in direct proportion with the load acting on
the sensor. The dynamometer consists of three-component force sensors; sensitive to pressure
in the Fr direction and the other two responding to shear in the Ft and Fa directions,
respectively. The generated charge is then converted to a voltage by a charge amplifier.

Fig.2. Illustration for cutting forces components.
III. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION
Experimental matrix and results of cutting force components (Fa, Fr and Ft) when turning a
work material hardened to 50 HRC with multilayer coated carbide GC3015 insert using an
orthogonal array (L9 = 9) of the Taguchi method; are shown in Table 2. The investigations
prove that the radial force is the highest. The enlightenment is that the chip formation mainly
occurs on the tool radius in hard turning and the machining is done with negative rake angle.
It is different from the force relation which is valid in the traditional cutting where the main
cutting (tangential) force is the highest. The same observations were reported by Bagawade
etal (2012).
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TABLE 2: ORTHOGONAL ARRAYL9OF CUTTING FORCE EXPERIMENTAL
RESULTS

Parameters
Run
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parameter levels
X1
X2
-1
-1
-1
0
0
0
+1
+1
+1

-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1

X3
-1
0
+1
0
+1
-1
+1
-1
0

Results

Real values
Vc
f
(mm/min) (mm/rev)
50
0.08
50
0.12
50
0.16
75
0.08
75
0.12
75
0.16
100
0.08
100
0.12
100
0.16

ap
(mm)
0.15
0.30
0.45
0.30
0.45
0.15
0.45
0.15
0.30

Fa
(N)
48.38
121.15
219.32
118.16
207.78
43.60
148.58
43.10
114.32

Fr
(N)
124.71
264.15
390.62
268.07
334.45
170.74
242.65
151.29
272.40

Ft
(N)
70.16
179.13
310.20
142.18
241.41
98.85
172.89
88.05
184.97

A. ANOVA for cutting force components
Tables 3, 4 and 5 show the ANOVA for axial force Fa, radial force Fr and tangential force Ft,
respectively. It can be seen that the depth of cut is the most major cutting parameters for
affecting cutting force components. Its contributions on Fa, Fr and Ft are (91.72; 79.43 and
77.03) %. This is due to the fact that, increase in depth of cut results in increased tool work
contact length. Subsequently, chip thickness becomes significant causing the growth in the
volume of deformed metal that requires greater cutting forces to cut the chip. The feed rate
impact on Fa is 2.24%, on Fr is 11.08% and on Ft is 15.38%. As for the cutting speed, its
effect on Fa is 3.55%, on Fr is 4.52% and on Ft is 4.73%.
TABLE 3: ANOVA for Fa

TABLE 4: ANOVA for Fr

www.istanbulkongresi.org

932

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

TABLE 5: ANOVA for Ft

B. Cutting force models
Regression equations for axial force (Fa), radial force (Fr) and tangential force (Ft) were
developed based on experimental data. The values of the coefficients involved in the
equations were calculated by regression method using the software’s Minitab 15 and DesignExpert 8. Equations (1), (2) and (3) developed for three components of cutting force (Fa, Fr
and Ft) are given below:
Fa = –18.236 – 0.552Vc + 258.833f + 489.556ap (1)
Fr = 30.307 – 0.754Vc + 826.354f + 578.872ap

(2)

Ft = –38.066 – 0.757Vc + 867.187f + 520.117ap (3)
The coefficients of correlation R2 are (94.9; 84.8 and 94.6) %, respectively.
C. Main effects plot for cutting force components
Figures 3,4 and 5 show the main effects plot for Fa, Fr and Ft. It can be seen that the depth of
cut is the most important parameter affecting cutting force components followed by feed rate
and cutting speed.
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Fig.3. Main effect plot for Fa.

Fig.4. Main effect plot for Fr.

Fig.5. Main effect plot for Ft
D. 3D Surface plots of cutting force components
Figures 6 (a, b, c, d, e and f) present 3D surface plots of cutting force components Fa, Fr and
Ft.These figures were drawn using response surface methodology (RSM) according to
experimental results.
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Fig.6. 3D Surface plots of cutting force components
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E. Contour plots of cutting force component
Contour graphs of cutting force components Fa, Fr and Ft are ploted in figures 7 (a, b, c, d, e
and f). These figures were drawn using response surface methodology (RSM) according to
experimental results.

Fig.7. Contour plots of Fa, Fr and Ft
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IV. CONCLUSION
Based on the experimental results of the present work that was done in dry hard turning of
X38CrMoV5-1 high alloy steel treated at 50 HRC machined by multilayer coated carbide
GC3015 tool using Taguchi technique, the subsequent conclusions can be derived:
1-

The depth of cut is the most major cutting parameters for affecting cutting force
components. Its contributions on Fa, Fr and Ft are (91.72 ; 79.43 and 77.03)%,
respectively.

2-

The feed rate impact on Fa is 2.24%, on Fr is 11.08% and on Ft is 15.38%.

3-

As for the cutting speed, its effect on Fa is 3.55%, on Fr is 4.52% and on Ft is 4.73%.

4-

The correlation coefficients found higher than 0.84, showed that the developed models
are reliable and could be used effectively for predicting the responses within the
domain of the cutting parameters.

REFERENCES
[1] Bagawade A D, Ramdasi P G, Pawade R S, Bramhankar P K 2012 Evaluation of cutting
forces in hard turning of AISI 52100 steel by using Taguchi method. Int. J. Eng. Res.
Technol. 1(6): 1-5
[2] Chinchanikar S, Choudhury S K 2012 Effect of work material hardness and cutting
parameters on performance of coated carbide tool when turning hardened steel: An
optimization
approach.Measurement:http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2012.11.032.
[3] Fnides B, Berkani S, Yallese M A, Boutabba S, Rigal J-F and Daffri S 2012 Analysis of
technological parameters through response surface methodology in machining hardened
X38CrMoV5-1 using whisker ceramic tool (Al2O3+SiC). Estonian J. Eng.18: 26-41
[4] Fnides B, Boutabba S, Fnides M, Aouici H and Yallese M A 2013 Tool life evaluation of
cutting materials in hard turning of AISI H11. Estonian J. Eng.19: 143-151
[5] Fnides B, Boutabba S, Fnides M, Aouici H and Yallese M A 2013 Cutting tools flank
wear and productivity investigation in straight turning of X38CrMoV5-1 (50 HRC). Int. J.
Appl. Eng. Technol.3(1): 1-10
[6] Fnides B, Yallese M A, Mabrouki T, Rigal J-F 2011Application of response surface
methodology for determining cutting force model in turning hardened AISI H11 hot work
tool steel. Sadhana, 36: 109-123
[7] Fnides B, Yallese M A, Mabrouki T, Rigal J-F 2009 Surface roughness model in turning
hardened hot work steel using mixed ceramic tool. Mechanika. Kaunas: Technologija, Nr.
3(77): 68-73
[8] Sandvik Coromant, 2009 Catalogue Général, Outils de coupe Sandvik
Coromant, Tournage – Fraisage – Perçage – Alésage – Attachements
[9] Sharma P, Bhambri K 2012 Multi-response optimization by experimental investigation of
machining parameters in CNC turning by Taguchi based grey relational analysis. Int. J.
Eng. Res. Appl.2:1594-1602
[10] Uvaraja V C, Natarajan N 2012 Optimization on friction and wear process parameters
using Taguchi technique. Int. J. Eng. Technol.4(2): 694-699

www.istanbulkongresi.org

937

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey
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INTERACTION OF BORON-CONTAINING OILS WITH FERROUS SURFACES
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ABSTRACT
There are yet to be conclusive studies on water contamination effects on borate tribofilms
formed on ferrous surfaces by oils containing boron additives. Tribological test results on
steel/steel point contact in pure sliding under boundary lubrication reveal that borate
tribofilms in water-rich environments gave enhanced tribological performance compared to
Zinc Dialkyl DithioPhosphate (ZDDP), unlike in dry air. Bulk oil analysis of oils from
humidity tests indicates that borate oils adsorbed about 3 times more moisture than ZDDP.
The surface analysis of the tribofilms agrees with a tribochemical surface polishing
hypothesis. Tribochemistry results from this study elucidate how boric acid, boroxol, and its
linkage to the tetrahedral structural units (BO4) in boron oxide facilitated the digestion of
abrasive iron oxides by boron oxide. This study also shows that not only is boron oxide - iron
oxide wear-resistant glass formed due to tribo-oxidative environment, but also did
iron-oxyhydroxides, iron borides, and tetrahedral borate anions play a role in a wear rate
reduction. A major finding of this research has shown that boron-based additives can act as an
effective friction-reducing/antiwear additive in lubricating oils of internal combustion engines
in moisture-rich environments such as ships and submarine engines.
KEYWORDS: Additives, Borates, Moisture, Spectroscopy, Tribofilm.
1. Introduction
Oil has a finite solubility level for water and later as a contaminant in oil can negatively affect
its tribological performance. The major friction-reducing additives and antiwear additives in
conventional lubricating oils used in internal combustion engines are adversely be affected by
water contamination (Cen, Morina, Neville, Pasaribu, & Nedelcu, 2012; Lancaster, 1990)
apart from the various legislations restricting their use in lubricating oils of internal
combustion engines (Silveira, de Caland, & Tubino, 2014; Spikes, 2008).
Boron-based lubricant additives are environmentally friendly since they are known to produce
lower tailpipe emissions, comparable wear, and reduction in the build-up of solid carbon
deposits on piston grooves compared to ZDDP (Baş & Karabacak, 2014; Twigg et al., 2004).
Synthetic borate additives for use as additives in lubricating oils of internal combustion
engines provide antiwear and friction-reducing functions. These can either be organic borate
compounds or inorganic borate nanoparticle dispersions (Spikes, 2008). There had been few
studies on the effect of water contamination on friction and antiwear behavior of reacted
layers from boron-containing oils on ferrous surfaces. Continuous moisture interaction with
boric acid and boron oxide could influence the tribological behavior of reacted layers
(tribofilms) formed by oils containing boron additives (A Erdemir, Fenske, & Erck, 1990;
AGRF Erdemir, Fenske, Erck, Nichols, & Busch, 1991).
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The established friction-reducing mechanisms of oils containing boron rely on moisture
absorption by boron oxide from the surrounding air to form boric acid (i.e. a lamellar solid
layer) (A Erdemir, Fenske, Erck, Nichols, & Busch, 1990) and the passivation of edge sites of
boric acid (Barthel, Luo, & Kim, 2015). In addition, the antiwear mechanism also relies on
the digestion of abrasive iron oxide by boroxol structural units in boron oxide glass network
and non-sacrificial unlike sulfur additives (Philippon, De Barros-Bouchet, Lerasle, Le Mogne,
& Martin, 2011). However, few studies have investigated the limit of the effect of water
contamination on the tribochemistry of reacted layers formed by boron-containing oils on
ferrous surfaces. Hence, need to assess friction and antiwear behavior of borate tribofilms at
higher levels of water contamination in oils under real tribo-oxidative environments.
One of the objectives of this paper is to determine the effects of water contamination on
friction and antiwear performance of tribofilms formed by oils containing borate additives
using ZDDP additives as a reference under boundary lubrication conditions. This is to
simulate boundary lubrication conditions in the cam/follower of the valve train of internal
combustion engines. Another objective is to investigate the moisture absorption potential of
oils containing boron additives in comparison to ZDDP and to determine the behavior of
crystalline boric acid and boron oxide when exposed to the moisture of the surrounding air.
This is to establish the moisture-absorbing boron compounds in the oils. The study will carry
out surface analysis of chemically reacted layers formed during tribological tests to elucidate
the effect of water-rich environments on borate tribochemistry.
2. Experimental details
2.1

Test rig

In this work, a pin-on-reciprocating plate test rig provides a bi-direction sliding motion
against a loaded pin to simulate boundary lubricated contacts from sliding steel-steel materials
which are lubricated by model oils. Model oils are formed by blending the antiwear/EP
lubricant additives in the base oil. On the test rig, the frictional force is measured by the load
cell, where a data acquisition card (DAQ) converts the analog signal to digital. The acquired
digital data is processed and stored in a LABVIEW Window-based software program on a
computer. A stroke length of 10 mm and frequency of 1 Hz are used. The average coefficient
of friction for the last one hour of the 3 hours test duration for dissolved water in the oil
contamination test and 6 hours for added water in oil contamination tests are recorded as a
function of time.
The first part of tribological experiments in this study involves determining the effect of dry
and different levels of humidity on friction-reducing and antiwear performance of tribofilms
formed by additive-containing oils at room temperature under boundary lubrication
conditions. This process enables the dispersion of individual water molecules throughout the
oil. To achieve this, the test rig is enclosed in a chamber produced from Perspex with inlets
for ultrasonically-generated humid- and dehumidified-air. A fan is installed on the chamber to
ensure that humid or dry air is evenly circulated throughout the chamber as shown in Figure 1.
The free-water in oil tests involve carrying out tribological tests on the tribometer with added
water in oils at different concentrations and increased temperature to ensure that free-water
and/or suspended microscopic droplets (emulsified) are formed in the oil (Cen et al., 2012). In
this way, the limit at which adverse tribological performance of tribofilms occurs could be
assessed.
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Figure 1 Schematic diagram of test rig enclosed in the environmental control chamber
2.2

Lubricating oils

The tribological performance of three synthetic antiwear/EP lubricant additives was
evaluated. Two of the lubricant additives are synthetic boron compounds without phosphorus
and sulfur and the third is secondary ZDDP for reference. Each of these additives is based on
Poly Alpha Olefin (PAO). One of the two boron-containing lubricant additives is a
commercial organo-borate ester (Vanlube 289) (Karol & Donnelly, 2009) designated as ABE.
The second boron-based additive is a commercial borate ester of hydrated potassium borate
nanoparticles dispersed in N-substituted long chain alkenyl succinimide designated as (KBE).
It is assumed in this study that KBE blended in the base oil form a stable solution.
Table 1 Physical properties of base oil and additives used in this study as obtained from their
chemical data sheets/material safety data sheets or the literature; (i) ABE-(Company), (ii)
KBE-(Inc.), (iii) ZDDP-(Qu et al., 2014), (iv) PAO-(Chemical)

Property Description /

ABE

KBE

ZDDP

PAO

Oil Type

(Only)

(Only)

(Only)

(Only)

KV at 40 oC in (mm2/s)

458.0

N.A.

407.6

31.0

KV at 38 o C in (mm2/s)

-

32.0

-

-

KV at 100 oC in (mm2/s)

22.3

N.A.

13.5

5.9

Density (g/cm3)/Temperature oC

0.990/15.6

1.0/25

1.2/15.6

0.83/15.6
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The inclusion of these additives in PAO at 1.0 wt. % concentrations did not result in
significant changes to the viscosity of PAO.
2.3

Materials and test conditions

The pin and plate materials chosen for use on the tribometer for this study are both made of
hardened AISI 52100 steel to simulate the conditions in cam/follower of the valve train of
internal combustion engines. Cylindrical pins of 20 mm lengths and 6 mm diameters were
machined on the sliding end to a 40 mm radius of curvature and polished to surface roughness
(Ra) of about 0.03-0.05 µm. The plates were rectangular with dimensions 15 x 3 x 6 mm3 and
polished to Ra values similar to 0.04-0.06. Indentation measurements of the hardened steel
samples gave elastic modulus of 224.7 ± 13 GPa and hardness of 10.8±0.6 GPa.
The relative tribological performances of boron-based additives were compared to ZDDP at
fixed additives concentrations of 1.0 wt. % in the base oil and different humidity conditions of
5, 35, 65, and 95 % under boundary lubrication regime with the test rig shown in Figure 1. All
the friction test experiments were performed under lubrication conditions at a room
temperature of about 19oC. In addition, exposed additive-containing oils in 20 ml bottles were
placed in the chamber to further investigate the effect of humidity on water adsorption of
additive-containing oils.
The other part of tribological experiments investigates the effect of free water by adding 0.5,
1.0, 1.5, and 2.0 wt. % of distilled water to fresh additive-containing oils. To ensure that most
of the added water dissolves in the oil, the tribotest temperature was increased to 80oC and a
longer test duration of 6 hours than the humidity tests (3 hrs) that was similar to the technique
used by Cen et al. (Cen et al., 2012).
In determining the regime of lubrication under which the test was performed, the lambda ratio
(λ) was evaluated as the ratio of minimum film thickness (ℎ𝑚𝑖𝑛 ) to the composite root mean
square surface roughness as shown in Equation 1. The minimum film thickness was
calculated using Hamrock and Dawson's (Hamrock & Dowson, 1977) equation for
elastohydrodynamic point contact as shown in Equation 2.
𝜆 = ℎ𝑚𝑖𝑛 ⁄√𝑅𝑞1 2 + 𝑅𝑞2 2

Equation 1

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 3.63 × 𝑅 × 𝑈⅀0.68 × 𝐺⅀0.49 × 𝑊⅀0.073 ( 1 − 𝑒 0.68𝑘 )

Equation 2

Where the respective dimensionless speed, material, and load parameters are respectively
calculated as: 𝑈⅀ = (𝜂𝑜 . 𝑢𝑠 ⁄𝐸. 𝑅 ), 𝐺⅀ = 𝛼𝑝. . 𝐸 and 𝑊⅀ = (𝐹 ⁄𝐸. 𝑅 2 ). In addition, 𝑅
represents pin sliding end radius of curvature (40mm),𝑅𝑞𝑖 represents the surface roughness of
pin and plate samples, 𝜂𝑜 is the viscosity at ambient pressure assumed to be equal for the
three additives (4.03 x 10-3Pa.s at 100℃).The viscosity-pressure coefficient, 𝛼𝑝 at 100oC is
taken as 11 x 10-9 Pa-1 and at (Haque, Morina, & Neville, 2010) and entrainment speed (𝑢𝑠 )
of 0.02m/s, F is normal load (176 N), k is ellipticity parameter (1.0339 for point contact), E*
is
effective
modulus
of
elasticity
(230 GPa) obtained from Poisson’s ratio of 0.3 for steel.
To simulate boundary lubrication conditions in the cam/follower of the valve train of internal
combustion engines, a load of 176 N was used that gives an initial maximum Hertzian contact
pressure of 0.68 GPa. Tests were carried out at a maximum sliding speed of 0.02 m/s. The
lambda ratio must be less than unity using Equation 2, for the boundary lubrication regime. In
the humidity tests, the lambda ratio is between 0.241 and 0.306, and for added water
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experiment it is between 0.037 and 0.04, confirming the tests were done in boundary
lubrication regime. Tribological tests were replicated three times with a standard deviation of
± 0.003 of friction coefficient in the last hour of the 3 hr. and 6 hr. tests.
2.4

Post-test surface characterization

2.4.1 Wear measurements
At the end of each test, worn pin and plate samples are carefully cleaned. Wear measurement
was carried out on the plates to determine the antiwear effectiveness of the additives in the
lubrication system. This was considered based on a literature study that shows high wear rates
of borate tribofilms occur more on worn plates than pins (Morizur & Teysset, 1992). The
NPFLEX optical white-light interferometer (Bruker Inc.) was used to determine the volumes
loss 𝑉𝑃𝐿 in m3 from worn plates samples after tribological tests. The dimensional wear
coefficient for the plate𝑘𝑃𝐿 inm3/N-m was calculated from Archard’s wear equation as shown
in Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.; where 𝐹𝑁 the normal is applied load in Newton and
𝐿 is the sliding distance in metres.
𝑉𝑃𝐿 = 𝑘𝑃𝐿 × 𝐹𝑁 × 𝐿

Equation 3

2.4.2 Increased dissolved water in oil
To understand how borate and ZDDP additives interact with humid air to influence friction
and wear performance, a quantitative assessment of the increase in water content in oils
placed within the humidity chamber was necessary. The quantity of water in oil samples was
determined using the on-site lube oil analysis test kit from KITTIWAKE Parker (Tunac &
Zimmerman, 1999) that uses the calcium hydride test method. This test conforms with
IP386/ASTME D4928 standard with error limits of ± 0.1 % (Tunac & Zimmerman, 1999) and
involves reacting the oils with calcium hydride reagent in a pressurized oil-containing cell to
form hydrogen gas. This reaction is accelerated by shaking the test cell vigorously. A change
in pressure due to the build-up of hydrogen gas within the test cell is detected by a pressure
sensor which converts the pressure build-up to water content in % or parts per million (ppm).
In this experiment, three samples each for ABE, KBE, and ZDDP additives in the base oil are
placed in 20 ml sample bottles. These are later exposed to different levels of humidity
contaminations within the humidity chamber that encloses the tribometer. The water content
of contaminated oils is determined using the procedure described earlier.
Changes in water content of the oil before and after the oil samples were placed in the
humidity chamber are determined by the subtraction of water content in the oils that are not
exposed to humidity contaminations from the ones that are exposed to dissolved water
contaminations. In this way, the tendency of oils containing the additives to absorb moisture
from humidity contaminations during tribological tests could be assessed. In addition, this
also indicates the water absorption potential of the additives in the base oil.
2.4.3 Raman spectroscopy
In this study, the Renishaw-inVia Raman spectroscopy was used to analyze Raman-sensitive
crystalline boric acid and boron oxide. This enables the identification of changes in boron
oxide to boric acid with time when exposed to a humid atmosphere. In addition, this
instrument will be used to analyze the tribofilms formed by oils containing boron additives.
All Raman measurements were made using Nd-YAG laser with 488 nm wavelength
excitation, 10 mW laser power on the sample surfaces. The laser beam was focused on
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crystalline samples to map a 25 x 25 µm2 area with intensity integrated in 10 sec. of detector
exposure time with one accumulation. Spectral analysis was performed using WiRE 3.4
software (in-Via) to collect data. Band fitting was done using a Lorentz-Gauss cross-product
function with the minimum number of component bands for the fitting process. Reproducible
fitting was carried out until squared correlations of r2 are greater than 0.995; OriginPro 9.4
software was used to display data.
2.4.4 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) surface analytical
The X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) surface analytical technique was used to analyze
worn surfaces from steel plates of the borate additives, to obtain more information about the
tribo-chemical reaction products due to the tribological process. This XPS instrument
employs a high-power monochromatic Al𝐾𝛼 X-ray source at 1486.68 𝑒𝑉 that was focused on
the surface wear scar of worn plate samples over an area of 400 x 400 µm2 diameters in a
vacuum of about 10-9 m bar using a Theta Probe MK (II). A low-resolution scan was obtained
to identify elements present at pass energy of 200 eV, 5 mm slit size and 1.0 eV step interval
was initially obtained to identify the key chemical elements on the area analyzed. XPS peaks
were analyzed using Casa XPS software for curve fitting after calibrating the C1s peak at
284.8 eV for any potential charging. The acquired spectra were compared with standard
spectra from XPS handbooks and tabulated spectra from various references.
3. Results
3.1

Effect of humidity on oils and some crystalline boron compounds

The level of dissolved water contamination on exposed additive-containing oils samples
placed in the humidity-controlled chamber during the tribological tests is shown in Hata!
Başvuru kaynağı bulunamadı.. It indicates that dissolved water contamination due to
changes in humidity affected oils containing ABE, KBE, and ZDDP oils respectively by
giving 94 %, 63 %, and 23 % increase in water content concerning changes at 5% humidity
level and water concentration in the samples before they were placed in the humidity
chamber; ABE (0.04-0.03 %), KBE (0.06-0.07 %) and ZDDP (0.04-0.05 %). Hence,
increased water content of oils containing borate additives absorbed about 3 times higher
moisture from the surrounding than ZDDP-based oils which could have been due to the role
of certain boron compounds present in the boron-containing additives.

Changes in Water Content of Oil (%)

5%

35%

65%

95%

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
ABE

KBE

ZDDP

Type of Additives in Oils

Figure 2 Effects of changes in humidity on increase in water content of oils
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This could have been due to certain boron compounds in the oil as suggested by Chang, et al.
(Chang & Wilcox, 1971). To investigate which of the crystalline boron compounds was
responsible for moisture absorption in the boron-containing oils, the results of weight gain per
cm2 of crystalline boron oxide and boric acid exposed to high humidity environment at 53 ±
1.3 % RH and 20oC of the surrounding air for a period of 24 hrs. By using an analytical
balance with a resolution of 0.01/0.1mg, weight gain measurements are shown in Figure 3.
Figure 4( (a) and b) indicates how dissolved water contamination of additive-containing oils
affects friction coefficient and antiwear performances of tribofilms formed during the 3 hours
tribological tests. The results indicate that no significant change in friction coefficient
reduction was provided by borate tribofilms between 5 and 35 % RH, unlike that of ZDDP
which occurred at all humidity test conditions. This is an indication that certain boron
compounds responsible for friction reduction were inactive between 5 and 35 % RH. At
humidity levels between 35 and 95 % RH, tribofilms from oils containing ABE and KBE
additive gave friction coefficient reduction of about 19 % and 31 % respectively.

Mass gain(24hrs)
0,025

Mass gain (grams/cm2)

0,02

0,015

0,01

0,005

0

Boron oxide

Boric acid

Type of boron compound

Figure 3 Results of mass gain of exposure of boron oxide and boric acid moisture in
surrounding air.
This result is similar to decreasing friction coefficient with increased humidity on bonded
ceramics (Umeda, Enomoto, Mitsui, & Mannami, 1993) and boron carbide surfaces (Cuong,
Ahn, Yoon, & Shin, 2006; Larsson, Axen, & Hogmark, 1999). The friction coefficient
reduction of tribofilms formed by borate additives has been attributed to lamellar boric acid
formed by the reaction of boron oxide with the moisture of the surrounding air (HU Zhi-biao,
2007) or as a by-product of hydrolysis (Spikes, 2008). This was due to weak van der Waal’s
forces between lamellar sheets of boric acid (Lovell, Higgs, Deshmukh, & Mobley, 2006) and
passivation of its high energy edge-site by moisture (Barthel et al., 2015). However, friction
coefficient reduction can be affected by the presence or absence of magnetite film (Fe3O4) and
a protective oxide film formed by oxygen could reduce metal-to-metal contact under
boundary lubrication(Yi Zhu, Olofsson, & Chen, 2013).
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On the other hand, tribofilms from oils containing ZDDP and contaminated by dissolved
water between 35 and 95 % RH gave a friction coefficient reduction of 30 % that was
comparable to results from similar studies (Cen et al., 2012). Friction coefficient control by
ZDDP-containing tribofilms have been attributed to a temperature-induced increase in
phosphorus and zinc content (Gao, McQueen, Black, Gangopadhyay, & Jensen, 2004;
Morina, Neville, Priest, & Green, 2006). Hence, the instantaneous friction response is shown
in Figure 4 (b) could be attributed to changes in phosphorus and zinc in the tribofilms.

5%

35%

65%

95%

5%
Plate Wear Rates (x 10-19 m3/N-m)

Coefficient of Friction

0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
ABE

KBE

ZDDP

35%

2,5

2
1,5
1

0,5
0
ABE

1%

1.50%

2%

0%
Plate Wear Rates Coefficients (x 10-19 m3/Nm)

Coefficient of Friction (COF

ZDDP

(b)

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
ABE

KBE

Types of Additives in PAO

(a)
0.50%

95%

3

Types of Additives in PAO

0%

65%

KBE

ZDDP

Types of Additives in PAO

0.50%

1%

1.50%

2%

2,5
2
1,5
1
0,5
0
ABE

KBE

ZDDP

Types of Additives in PAO

(c)

(d)
o

Figure 4 Effects of humidity increase at 19 C and 3 hr. test duration by all the antiwear
additives at 1.0 wt. % additive concentration; (a) friction coefficient obtained from dissolved

www.istanbulkongresi.org

945

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

water contaminations; (b) plate wear rates of tribofilms from dissolved water contaminations,
(c) friction coefficient obtained from free water contaminations, and (d) plate wear rates of
tribofilms from free water contaminations
The relative antiwear performance of oils from all the additives during the humidity tests
shown in Figure 4 (b), indicates that in dry air (5% RH), the plate wear rate provided by
ZDDP oil was about 18 and 16 times lower than ABE and KBE, respectively. As humidity
increases, tribofilms formed by the borate-containing oils gave an identical wear rate
compared to ZDDP at 35 % RH. However, at relative humidity above 35 %, the antiwear
performance of oils containing borate additives was better than ZDDP. At 95 % RH, oils
containing boron provided wear rates of about 3 times lower than ZDDP. These results
suggested a synergy between boron-containing oils and dissolved water up to saturation level.
To understand the limitations of borate oils synergy with dissolved water beyond the
saturation level, oil samples with added free water were also tested. The results of COF and
wear rate response due to free water contamination from tests at 80oC for 6 hours test duration
shown in Figure 4 (c) indicates that. Even though water evaporation cannot be excluded, the
effect of water on friction coefficient and wear rate is still seen. The significant change in
friction coefficient occurred on all tests with oils containing between 0 and 0.5 wt. % of added
water. Under this condition, identical friction coefficient reduction of about
14.0 % was provided by KBE- and ZDDP-containing tribofilms that were contaminated by
free water between 0 and0.5 wt.%. On the other hand, ABE-containing oils were
contaminated by added water at 0.5 wt. % gave friction coefficient reduction of about 29 %.
At concentrations between 0.5 and 1.5 wt. % free water contaminations, friction coefficient
response of ABE tribofilms was around ±1% of that at 0.5 wt. %. However, at 2.0 wt. % free
water contaminations, tribofilms from ABE and ZDDP gave friction coefficient increase of
about 29 % and 12 % respectively. This is unlike the insignificant changes that took place on
KBE-containing tribofilms from oils that were contaminated by free water at 2.0 wt. %
concentration.
3.2

Chemical analysis of crystalline boron compounds and tribofilms

3.2.1 Raman spectroscopy results
The results of changes in room temperature Raman vibrational spectroscopy of crystalline
boric acid and boron oxide exposed to a moisture-rich environment at different time intervals
are shown in Figure 5. The results indicate that within the first one hour of boron oxide
exposure to humid air, changes in its crystalline structure commence, but there were few
changes in the boric acid crystalline structure. After about 24 hrs exposure, most of the boron
oxide peaks have changed to boric acid peaks.
The results indicate that when boron oxide with Raman shift of around 806 cm-1 is exposed to
a moisture-rich environment for a long duration, boric acid is formed with its characteristic
Raman peaks at 499 cm-1 and 867 cm-1 (A. ERDEMIR, (1990); Bindal & Erdemir, 1996; A
Erdemir, Bindal, Zuiker, & Savrun, 1996). This result suggests that when oils containing
borates are exposed to atmospheres with some appreciable quantities of moisture, boron oxide
in the oil reacts with moisture to form boric acid. On the other hand, the Raman shift for boric
acid remained unchanged throughout the exposure duration both in terms of moisture
adsorption and chemical structure except for some little peaks of h-BN after a longer duration
above 1 hr. This could be as a result of the manufacturing process as the purity of boric acid
used for this experiment is about 99.5% or due to contamination by some nitrogen-containing
compounds in the air.
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Figure 5 Raman of crystalline boron oxide and boric acid at different test duration
The results of Raman spectra on tribofilms formed by oils containing boron are shown in
Figure 6 (a), (b) (c) and (d) with peaks at 498 cm-1 and 879 cm-1 identified as boric acid (A
Erdemir et al., 1996). On the other hand, various structural units of boron oxide were
identified as boroxol groups in B2O3 with peaks at 809 cm-1 (Ferlat, Seitsonen, Lazzeri, &
Mauri, 2012) and boroxol linked to at least one BO4 tetrahedra located around 769-785 cm-1
(Meera & Ramakrishna, 1993). The major oxides of iron are identified as haematite bands
with Raman shifts at 226, 294, and 410 cm-1, and magnetite bands at 309, 534, 614, and 663
cm-1 as shown in Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. (Hanesch, 2009). In addition, the
presence of carbonates was identified at 1060 ± 10 cm-1 bands (Kamitsos & Chryssikos,
1991).
Raman peaks near 1300 ± 10 cm -1 could either be: BO3 groups linked to BO4 units or
Fe(OH)3 (Oh, Cook, & Townsend, 1998) or in-phase wagging and deformation of - CH3 - and
– CH2 – groups (Demas, Timofeeva, Routbort, & Fenske, 2012). This is an indication of
borate ester degradation into alkyl groups and BO3 groups (Liu, Xue, Zhang, Wang, & Huang,
1992). In this study, the BO3 groups were found to link the BO4 units, unlike results from the
previous study which shows no linkage of BO3 to BO4 structural units (Philippon et al., 2011).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 6 Room temperature Raman spectra at 1.0 wt. % additive concentrations; (a) ABE at
different humidity, (b) ABE at different free-water, (c) KBE at different humidity, and (d)
KBE at different free-water. The spectra are plotted on the same scale and have been shifted
vertically for clarity.
3.2.2 XPS results
The major highlights of long scan XPS spectra of Fe 2p peaks on ABE and KBE tribofilms
shown in Figure 7 (a), (b), (c), and (d) has the presence of metallic iron at 5% RH unlike for
both ABE and KBE tribofilms, but only on KBE tribofilms at 95%.

(a)
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(c)

(d)

Figure 7 Long scan results for XPS peaks of Fe 2p at 5 % relative humidity, 19oC test
temperature and 1.0 wt. % additive concentration for; (a) ABE at 5%, (b) KBE at 5%, (c)
ABE at 95%, and (d) KBE at 95%.
To elucidate the changes in certain boron- and/or oxygen-based compounds or bonds, the
XPS results shown indicated that as humidity increases from 5% to 95%, changes in B 1s
took place from organic borate or trialkyl borate to boron oxide (Li, Wu, Wang, & Liu, 2012)
or oxygen in boron oxide and iron oxide to boron oxide or oxygen in boron oxide and iron
oxide (Gong, Yu, & Ye, 2002) on ABE-based tribofilms.
Table 2 Effect of dry air and humidity on XPS peaks for; (a) O 1s, (b) B 1s
Additive
Type
ABE

KBE

Binding Energies (eV)

Compounds or Bond Types

5% RH

65%
RH

95%
RH

5% RH

65% RH

95% RH

-

-

529.6

-

-

FeO

530.8

529.5

530.8

Oxides

Fe oxides

Oxides

531.7

530.9

531.8

C-O-B

Oxides

C-O-B

532.5

531.9

532.8

C-OH

FeOOH

C-OH

533.7

533.2

533.8

B-O

B-O

B-O

529.7

-

529.7

FeO or KO2

-

FeO or KO2

531.3

530.6

531.1

C-O-B

FeO or KO2

C-O-B

532.1

531.6

532

FeOOH

C-O-B

FeOOH

532.8

532.9

532.8

C-OH

C-OH

C-OH

533.9

-

533.9

B-O

-

B-O

B(OC12H25)

B2O3 in oil

B2O3 in oil

(a)
ABE

191.4

191.6

191.6

3

I91.7

191.3

B2O3 in oil

B(OC12H25)
3

KBE

192.2

191.9

192.3

B2O3

B2O3

B2O3

-

-

191.5

-

-

B2O3 in oil

-

-

188.7

-

-

FexB

193.3

B(OH)3
(b)

However, changes in B 1s peaks on KBE-based tribofilms with increasing level of dissolvedwater contamination was mainly from oxygen in boron oxide and iron oxide at 188.7 eV
(Fang, Xia, Lin, & Liu, 2009; Qiao et al., 1998).
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4. Discussions
The differences in frictional behavior of tribofilms in dissolved and free water contamination
agree with the hypothesis that free water contamination is more harmful than dissolved water
contamination (Bauer & Day, 2007). This could be due to differences in lubricant film
parameters as a result of viscosity change between dissolved and free-water contaminated.
However, literature studies have shown that vapors absorb at the edge-site of boric acid for
easy shear along the basal planes (Barthel et al., 2015). This is unlikely to occur in free-water
tests that have less available microscopic water droplets for absorption at the edge-site for
easy shear of boric acid. The friction coefficient behavior of ZDDP tribofilm is controlled by
phosphorus and temperature (Gao et al., 2004). Hence, the higher temperature at which the
test was carried out in free-water in oil contamination could have resulted in higher friction
coefficient by ZDDP tribofilms than dissolved water contamination tests. This shows that the
friction behavior of borate tribofilms is different to ZDDP under free and dissolved water
contamination.
The effects of free water on the antiwear performance of tribofilms formed by borate
additives and ZDDP are shown in Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.(b). The result
shows that different wear rate reduction was provided by each additive at 0.5 wt. % free-water
concentration in additive-containing oils. At this free-water contamination of the oil, wear rate
reduced by a factor of 4 in ABE-based tribofilms, 5 in KBE, and 2 in ZDDP. As free water
concentration increases to 1.0 wt. %, there was no significant change in wear rates from oils
containing the borate additives, unlike ZDDP which decreased by a factor of 0.6 at free-water
in
oil
concentration
between
0.5 wt. % and 1.0 wt. %. The antiwear performance of ZDDP decreased further at 2.0 wt. %
to about 29 % compared to no added water in the oil. This is unlike tribofilms formed by oils
containing boron, where ABE tribofilms at free water contamination of the oil between 1.0
and 2.0 wt. % % gave only about 4 % wear rate increase compared to no added water in the
oil. However, tribofilms formed by KBE additives in oils were contaminated with added
water between 1.0 and 2.0 wt. % concentration gave wear rates that remained lower than
when no added water in the oil was tested.
This result confirmed the earlier results from the literature that dissolved water contamination
decreases the antiwear functions of tribofilms formed by ZDDP which has been attributed to
inter-metallic contact of the sample surfaces due to the inhibition of metallic debris aggregates
and transfer by adsorbed water vapor (Cen et al., 2012).
Tribological results from this study indicate that the antiwear behavior of borate tribofilms is
different from ZDDP in dry air and water-rich environments. The poor antiwear performance
at low humidity has been attributed to mechanical abrasion. However, enhanced antiwear
performance at high humidity was attributed to a complicated wear process that includes
abrasion and chemical wear (Cuong et al., 2006). Hence, further surface analysis of tribofilms
formed on worn surfaces could elucidate how the established borate antiwear mechanism
could resolve the complicated physical and chemical processes due to oil contamination by
water.
The Raman results from this study suggest that boric acid on borate tribofilms formed on
ferrous surface functions not only to control friction coefficient but could have contributed to
antiwear performance. This is possible when boron oxide formed on the tribofilms absorbs
moisture in the surrounding environment to form boric acid. However, Lewis acidity of boron
towards OH- prevents boric acid from dissociation in aqueous solution, but rather will yield
tetra hydroxyl borate ion and H+ (Housecroft & Sharpe, 2005) as shown in Equation 4.
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B(OH)3 + H2O ↔

B(OH)4- + H+

Equation 4

Ka = 7.3 x 10-10mol/l; pK = 9.14
The oxidizing effect of moisture on borate tribofilms had boric acid dissociation in water that
yields H+. This could result in oxidation and reduction reactions between haematite and
magnetite (YY Zhu, Kelsall, & Spikes, 1994).
This indicates that changes in boron oxide and boric acid are capable of effecting changes in
iron oxides and oxy-hydroxides on the borate tribofilms. The influence of hydrogen ions on
contacting steel surfaces in relative motion as shown in Equation 5 and Equation 6 could
cause oxidation and reduction reactions to form iron oxides and their oxy-hydroxides (YY
Zhu et al., 1994) at different humidity and added water concentrations conditions.
3Fe2O3 + 2H+ +
Fe3O4 + 2 H2O

2e-↔
↔

2Fe3O4 + H2O

3FeOOH + 4H+ + 2e-

Equation 5
Equation 6

In dry air, XPS results from this study suggest that boron oxide digestion of abrasive iron
oxides could not provide a protective tribolayer over the metallic substrate as indicated by the
high atomic concentration of metallic iron on both ABE and KBE tribofilms in Figure 7 (a)
and (b). This occurred despite the presence of boroxol groups, BO3 linked to BO4 tetrahedra
units, and initial dissolved water inherent in the oil as shown in Figure 6.
Wear rate reduction occurred due to increased level of absorbed water and added water up to
2.0 wt. % on both borate-containing tribofilms. The established borate antiwear mechanism
had relied on the HSAB principle due to preferential reactions between the boroxol groups (a
borderline base) and Fe2+ (a borderline acid) (Philippon et al., 2011). However, this study
indicates that Lewis acid behavior of boric acid in aqueous solution forms H+, as shown in
Equation 4, which then could react with free electrons on the sliding steel surfaces to form
iron oxides and iron oxy-hydroxides as shown in Equation 5 and Equation 6.
High dissolved water contamination in the lubricating system of IC engines is known to affect
the functions of the base oil, antiwear/extreme pressure additives, and other additives. In
addition, sediment and sludge build-up, corrosive wear of surfaces, and filter plugging can
result in catastrophic failure of surfaces in tribological contacts(Bauer & Day, 2007). On the
other hand, free water will not only destroy film strength but also result in the erosive wear of
surfaces in tribological contact. Also, sub-surface cracks due to hydrogen embrittlement can
lead to pitting and spalling as a result of free water in the oil (Bauer & Day, 2007). Free water
in oil contamination is considered to be more harmful than dissolved water. Hence, water
contamination of oils should be avoided where possible (Bauer & Day, 2007). However,
results from this study suggest that tribofilms formed by synthetic oils containing borate
additives are more likely to resist the negative tribological effects of different types of water
contaminations than ZDDP used in conventional oils.
5. Conclusions
The tribochemistry of boundary films formed by borate and ZDDP antiwear additives on
steel-steel sliding point contact in boundary lubrication condition resulted in the following
conclusions;


One of the key findings of this study reveals that tribofilms formed by oils containing
synthetic borates under the influence of frictional flash temperature gave better
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tribological performance compared to ZDDP in a moisture-rich environment, but
poorer friction coefficient reduction and antiwear performance in dry air.


In dry air, borate tribofilms are shown to have considerable boric acid which could not
easily shear along the sliding direction but easily sheared in a moisture-rich
environment providing better friction reduction. This result is in agreement with the
suggestion that the locked edge-site of lamellar boric acid prevented its easy shear
along the basal planes.



The established borate antiwear mechanism on tribofilms formed by oils containing
boron relies on the fusion of boron oxide with iron oxides to form wear-resistant glass
based on the HSAB principle. A major finding from the study of borate tribofilms
contaminated by dissolved- and free-water has shown that; moisture in the
surrounding air, boric acid, and iron oxy-hydroxides facilitated the digestion of
abrasive iron oxides.



A major finding of this research has shown that boron-based additives can act as an
effective antiwear additive in lubricating oils of internal combustion engines in marine
environments.
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ABSTRACT
The thermal stabilization and carbonization phases of poly(hexamethylene adipamide)
(polyamide 66) precursor fibers were executed to convert into carbon fibers. Polyamide 66
(PA66) fibers were impregnated with a solution of cupric chloride (CuCl2)-ethanol followed
by a two-step thermal oxidative stabilization procedure in an oxygen-containing atmosphere.
To determine the effect of heating rate on the structure and properties of the resulting carbon
fibers, carbonization experiments were executed at selected temperatures of 500, 700, 900,
and 1100C using preselected heating rates of 2.5 and 5C/min without any dwelling period.
The outcomes have shown that the physical and tensile properties were better at a heating rate
of 2.5C/min than at 5C/min. After fixing the heating rate of 2.5C/min, further
carbonization experiments were performed at temperatures between 500 and 1100C using
the increases of 100C without any dwelling period. The values of fiber diameter, linear
density, volume density, carbon fiber yield, mechanical and electrical properties revealed a
strong dependence on the carbonization temperature. X-ray diffraction analysis of the carbon
fibers revealed a highly disordered carbon structure developed during the carbonization
process. Following the thermal stabilization and carbonization procedures, the PA66
precursor, as an insulating material, was converted to a semiconducting state. Overall, the
present work revealed the influence of processing conditions on the structure and properties of
PA66 precursor-derived carbon fibers.
KEYWORDS: Poly(hexamethylene adipamide), Cupric chloride, Carbonization, Tensile
properties, X-Ray diffraction, Electrical conductivity.

www.istanbulkongresi.org

956

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Introduction
Carbon fibers are fibers that contain more than 92 weight percent carbon, are now widely
applied as a reinforcing constituent in structural composites, including carbon fiber-reinforced
ceramics, carbon fiber reinforced plastics, carbon fiber reinforced metals, and carbon-carbon
composites due to their high specific strength and modulus [1–3]. Commercially produced
carbon fibers have higher tensile properties, about 2-7 GPa tensile strength, 200-965 GPa
tensile modulus, 1.75-2.18 g/cm3 density, 3 GPa compressive strength, excellent thermal and
electrical conductivity, and good thermal and chemical resistance properties [4,5]. A number
of precursors, including polyacrylonitrile [6], mesophase pitch [7], and viscose rayon [8] are
used to manufacture carbon fibers commercially. Now, polyacrylonitrile (PAN) is used as the
foremost precursor in carbon fiber manufacturing, occupying about a 90% share of the total
carbon fiber production [2,9]. PAN fibers are usually employed to manufacture high-strength
carbon fibers; however, mesophase pitch is used to obtain high modulus carbon fibers. At
present, the volume of regenerated cellulose-based carbon fibers constitutes approximately 12% of the total carbon fiber produced worldwide [10].
Because of the lower carbon yield percentage and lower mechanical properties, cellulosebased carbon fibers are not commonly employed in high-strength applications. Cellulosebased precursor fibers are used to produce activated carbon fibers (ACF) [11]. ACF has an
influential role in both the medical and industrial sectors, such as in the controlled release of
drug supply, in filtering water to make it drinkable, in gas separation for different industrial
purposes, in the wastewater treatment plant, etc. [12]. Activated carbon fibers are often used
for removing pollutants (i.e. pesticides) from wastewater [13,14], for noise insulation and
absorption [15,16], for shielding electro-magnetic interference [17], for adsorbing metal ions
[18], for gas storage (i.e. hydrogen [19], methane [20]), for manufacturing personal protective
clothing [21], for producing electric double layer capacitors, [22] etc.
The production of carbon fiber from a polymer precursor involves (a) the creation of oriented
fibers by different spinning techniques, (b) thermal stabilization of the precursor fibers at a
temperature of 200-350C in air atmosphere, (c) carbonization in an inert atmosphere
(commonly up to 1600C in a nitrogen environment, and at higher temperatures in an argon
environment) [23], and (d) graphitization as an optional stage at temperatures >2500C to
improve the mechanical properties. Thermally stabilized precursors are characterized by
infusibility, intractability, and non-flammability [24].
This study aimed to analyze the structure and properties of carbon fibers produced from the
thermally stabilized PA66 fiber impregnated with a cupric chloride-ethanol aqueous solution.
During the experimental work, the effects of processing parameters in terms of carbonization
temperature, heating rate, and structural defects on the fiber properties of the resultant carbon
fibers were explored. These effects were characterized by means of volume density, linear
density, fiber diameter, X-ray diffraction, elemental analysis, FT-IR, carbon yield, tensile
testing, and electrical conductivity to observe and follow the structural deviations occurred in
the carbonization experiments.
Experimental
Preparation of Stabilized and Carbonized Samples
For this study, a polyamide 66 yarn with a linear density of 16.37 tex per 68 filaments was
utilized. The original polyamide 66 yarn was pretreated with 10% (v/v) ethanol-water solution
at 50C for 40 min to get rid of the surface impurities of the fibers. Following the removal of
surface impurities, the sample was left to dry overnight at room temperature, and then dried
again in an air oven at 80C for 5 h until constant weight. Chemical pretreatment was

www.istanbulkongresi.org

957

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

accomplished by soaking the PA66 yarn in a solution of 1% (w/v) cupric chloride-ethanol for
24 h at room temperature. The chemical solution displayed a pH value of 2.5±0.1 at 22±2 C.
The used cupric chloride (purity 99.0%) was purchased from Merck (Germany) and was used
without further purification. Following the chemical soaking pretreatment, the samples were
taken out and dried at 50C for 24 h after using a cotton fabric to remove the excess liquid.
The impregnated PA66 yarn was loaded with 6.05% (w/w) cupric chloride on a dry basis.
Winding of the chemically pretreated PA66 yarn was performed on a rectangular shaped
frame, made of stainless steel, to avoid both yarn shrinkage and disorientation. The thermal
stabilization process was performed by using a two-phase heating procedure in the air
atmosphere. The first heating phase was accomplished between 175 and 205C using a
1C/min heating rate. The next heating phase was performed at 250C at a 0.3C/min heating
rate. Both heating phases employed a heating time varying between 0 and 2 h. Before the
carbonization stage, a purge of 2 h with a 150 mL/min flow rate was accomplished to
eliminate the air trapped inside the carbonization oven. Carbonization was performed at
temperatures between 500 and 1100°C with 100°C steps without any dwelling period. In the
present study, a cooling rate of 2°C/min was also used before removing the sample from the
furnace.
Results and Discussion
Oxidation of polyamide 66 fibers was performed with CuCl2 and ethanol solution
pretreatment using a two-step heating process in air. Ethanol as a swelling agent was found to
be extremely useful to open up the rigid structure of the PA66 chains by reducing the
interchain forces operating between hydrogen bonds to enhance the rate of diffusion of cupric
ions (Cu+2) into the polymer structure [25,26]. The first step of thermal stabilization was
performed between room temperature and a temperature interval of 175-205°C. Trials were
conducted at 175, 190, and 205°C using a dwelling time of 0 and 2 h at each temperature. The
second heating step was fixed at a temperature of 250°C for dwelling times varying between 0
and 2 h.
According to our thermal analysis data [27,28], a temperature of 250°C is safer to work with
in the second step because it is lower than the melting point of PA66 fiber (Tm=258°C). The
heating rate was chosen as 1°C/min in the initial stage and 0.3°C/min in the following stage,
respectively. The idea behind the use of a slower heating rate (0.3°C/min) in the following
stage is to take advantage of the crosslinking reactions and to see its effect on the tensile
properties. The highest tensile strength value was aimed for in order to proceed to the next
step of carbonization.
The tensile testing outcomes reveal that increasing the first step temperature from 175 to
205C with a dwelling time of 2 h, while keeping the second step temperature at 250C with
no dwelling, resulted in the highest tensile strength value of 1245 MPa at 190C. The tensile
strength value of the first step temperature of 205C was the lowest at 11610 MPa. This
clearly shows that the first step temperature should be adjusted at 190C. In the second set of
experiments, the first step temperature was set at 190C with no dwelling period. The second
step temperature was already set at 250C but the dwelling period was not clear. To find the
best dwelling period, experiments were conducted by varying the dwelling times between 0
and 2 h at 250C. The outcomes showed that the first step temperature of 190C with no
dwelling and a second step temperature of 250 C with no dwelling resulted in the highest
tensile strength of 1274 MPa. In the case of 2 h dwelling time at 250C, the results showed a
tensile strength value of 9114 MPa. These results clearly confirmed that the second heating
step should be performed at 250C with no dwelling.
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To decide on the heating rate value, the carbonization experiments were accomplished using a
2.5 and 5C/min heating rate at carbonization temperatures of 500, 700, 900 and 1100C for
comparison purposes. During the carbonization experiments at the above temperatures, (5001100C), no dwelling time was employed for comparison purposes.
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Figure 1 Tensile strength (a) tensile modulus (b) values of carbon fibers processed using a
heating rate of 2.5 (O) and 5C/min ().
As observed in Figure 1, the tensile strength and modulus values at a 2.5C/min heating rate
were found to be greater than the results of a 5C/min. These results suggest that the
2.5C/min rate should be used in the next set of carbonization experiments. 2C/min was
adjusted as the cooling rate in this experiment.

Volume density, g cm

-3

The volume density values of carbon fibers treated at 500, 700, 900, and 1100C are
represented in Figure 2. The outcomes reveal that the volume density values of the carbon
fibers carbonized at a 2.5C/min rate are greater than those prepared using a 5C/min rate.
The volume density value of carbon fiber carbonized at 1100C was 1.8643±0.0206 g/cm3 at
a 2.5C/min and 1.8107±0.0219 g/cm3 at a 5C/min.
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Figure 2 Density values of carbon fibers prepared from thermally stabilized PA66 fibers for
different heating rates. (O) 2.5C/min; () 5C/min.
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In the experimental work, using two different heating rates (2.5C/min and 5C/min) for
comparison purposes at 4 different carbonization temperatures (i.e. 500, 700, 900, and
1100C), it became apparent that detailed experimental work should be performed using the
2.5C/min heating rate for the set of carbon fibers prepared at the temperatures between 500
and 1100C, in increments of 100C after performing thermal stabilization experiments using
the two-step procedure as described.
Fiber Diameter, Linear Density, Carbon Yield and Volume Density
The diameter values drop continuously by the rise of carbonization temperature (Figure 3 (a)).
The highest diameter reduction was observed at 1100C with an approximately 47.2% loss in
comparison to the pure PA66 fiber. The weight loss caused by the elimination of volatile
products in carbonization reactions is supposed to be the prime reason for this huge reduction
in fiber diameter.
For different carbonization temperatures, the changes in the linear density are plotted in
Figure 3 (b). As soon as the temperature was elevated from 500 to 1100C, the linear density
values displayed a severe reduction of 55.9% in comparison with the original PA66 fibers.
The foremost reason for this huge loss in linear density is the evolution of volatiles in the
carbonization stage.

Carbon fiber diameter (m)

The carbon fiber yields, considering the weight changes per unit length for different
carbonization temperature, are illustrated in Figure 3. The published carbon content is
evaluated as 63.7% based on the chemical formula of PA66 polymer. The values tabulated in
Table 3 show that the carbon yield falls from 60.4 to 44.1% as soon as the temperature was
elevated from 500 to 1100C. The difference between the theoretical carbon yield (63.7%)
and the experimentally evaluated carbon yield is ascribed to the weight loss that happened in
the carbonization step.
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Figure 3 Fiber diameter (a), linear density (b), and volume density (c) values of carbon fibers
obtained from thermally stabilized PA66 precursor for different carbonization temperatures
(2.5C/min heating rate)
Elemental Analysis
The outcomes of the elemental analysis of PA66-based carbon fiber samples are presented in
Table 1. The outcomes reveal that the carbon (%) content and C/H ratio rise with the increase
of temperature, however the values of nitrogen and hydrogen content indicate a downward
trend. During the carbonization process, a significant amount of weight loss occurs, producing
a large amount of volatiles. The carbon content shows a tendency to increase even though the
nitrogen and hydrogen content values decrease with rising temperature.
Table 1 Elemental analysis of PA66-based carbon fibers for different carbonization
temperatures.
Carbonization
temperature
(°C)
500
600
700
800
900
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C (%)

H (%)

N (%)

C/H

70.81
72.08
73.67
74.81
73.29

2.84
1.92
1.67
1.39
1.05

10.38
9.93
8.84
7.60
6.01

24.93
37.54
44.11
53.82
69.80
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1000
1100

76.36
79.62

1.11
0.97

4.11
2.65

68.79
82.08

In the carbon fiber samples, the carbon content enhanced steadily from 70.8 to 79.6% by the
increase of temperature to 1100C. However, the nitrogen and hydrogen content progressively
fell to 2.65% and 0.97%, respectively. The rise in carbon content recommends the formation
of highly aromatic based carbon clusters during the carbonization experiments. The formation
of carbon clusters is expected to result in the rearrangement and compaction of the carbon
layer planes. The ratio of carbon and hydrogen was increased from 24.9 to 82.1% in the
carbonization reactions when the temperature rise was observed between 500 and 1100C.
X-ray Diffraction
Structural characterization of the PA66-derived carbon fibers was accomplished by using
equatorial X-ray diffraction analysis. The profiles of the X-ray diffraction are depicted in
Figure 4. These diffraction profiles, scanned in the scattering angles between 10 and 40 2
are characterized by specifying the formation of highly disordered graphene layers. It is clear
that the 2 position of the (002) reflections increase slightly to greater scattering angles and
the half-height widths are observed to become marginally narrower by rising temperature,
suggesting that the d-spacing of the (002) reflection becomes smaller and the conforming
graphene-like carbon layers (i.e. stacking height) become thicker.
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Figure 4 Equatorial X-ray diffraction profiles of carbon fibers produced at (a) 500C, (b)
600C, (c) 700C, (d) 800C, (e) 900C, (f) 1000C, and (g) 1100C.
Infrared (IR) Spectroscopy
The structural transformations that occurred in the carbonization reactions were monitored
using the infrared spectroscopy technique. The IR vibrations of the cupric chloride
impregnated PA66 fiber revealed the presence of a ‘free NH’ spectrum in the region of 36003350 cm-1 [28]. The broadening and complete disappearance of free NH bands indicates the
complete disappearance of hydrogen bonds from the PA66 polymer. Concerning the IR region
located between 4000 and 2400 cm-1, the major bands related to the pure PA66 structure
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including hydrogen bonded N-H stretching, amide II, and methylene (CH2) asymmetrical and
symmetrical CH bands at 3309, 2931 and 2861 cm-1 completely disappeared at carbonization
temperatures of 500°C and higher confirming the completion of the dehydrogenation
reactions. The presence of free NH bands is a direct confirmation of cupric chloride
complexation between the carbonyl oxygen and cupric (Cu+2) ions. Due to the
dehydrogenation reactions in the thermal stabilization process, the release of hydrogen atoms
from the PA66 causes the development of C=C bonds, as evidenced by the formation of an IR
spectrum at 1600 cm-1. With the progress of the carbonization step, due to the extensive
dehydrogenation reactions, crosslinking and aromatization reactions appear to occur, resulting
in the formation of aromatic structures and crosslinking between the polymer chains
containing an extensive amount of C=C bonds [28].
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Figure 5 Infrared spectra of the carbon fibers in the area of 4000-2400 cm-1 for different
carbonization temperatures (a) 500°C, (b) 600°C, (c) 700°C, (d) 800°C, (e) 900°C, (f)
1000°C, and (g) 1100°C.
The infrared spectra of the original PA66 precursor in the 1900-500 cm-1 region contains
several bands including carbonyl (C=O, 1714 cm-1), amide I (1634 cm-1), amide II (1530 cm1
), amide III (1270 cm-1), and amide IV (728 cm-1) together with several crystalline and
amorphous bands [28]. In the advanced phases of thermal stabilization and carbonization
reactions, typical PA66 IR spectra in 1900-500 cm-1 completely disappeared, specifying the
overall elimination of oxygen (C=O) and hydrogen (CH, CH2, N-H) containing groups.
Interestingly, the IR vibrations of the carbon fibers produced at 500 and 600C showed the
remnants of the skeletal C-C stretching bands spanning from 1200 to 1000 cm-1 [28]. The IR
spectra seen in Figure 6 clearly indicate that the polyaromatic structures were entirely
converted into the carbon fibers at temperatures of 700C and above.
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Figure 6 Infrared spectra of the carbon fibers in the area of 1900-500 cm-1 for different
carbonization temperatures (a) 500°C, (b) 600°C, (c) 700°C, (d) 800°C, (e) 900°C, (f)
1000°C, and (g) 1100°C.
Electrical Conductivity
Electrical conductivity is reported to be generated by the movement of -electrons along the
fiber axis direction [29]. The electrical conductivity of the pure PA66 precursor fiber used in
this study is reported to be around 10-12 S cm-1 [30]. It is clear that the electrical properties of
carbon fibers are highly reliant on carbonization temperature.
The correlation of electrical conductivity at room temperature and the carbonization
temperature is illustrated in Figure 7. Owing to the removal of non-carbon components, for
example nitrogen, oxygen, and hydrogen in the carbonization process at 500 to 1100C, the
carbon content in carbon fibers displays an increasing trend and highly conducting nongraphitizing carbon clusters appear to be generated, causing an increase in electrical
conductivity. The value of electrical conductivity was found as 2.99x10-8 S cm-1 at 500C and
it increases sharply to 5.65 x10-3 S cm-1 at 1100C, i.e. by about five orders of magnitude,
owing to the development of polyaromatic species and the rise of hexagonal shaped carbon
layers.
The results suggest that the PA66 precursor fiber, being a typical insulator, becomes a
semiconducting material after thermal stabilization and carbonization reactions. The electrical
conductivity of the carbon fibers was much greater than the untreated PA66 precursor fibers
and much lesser than pure graphite (2.5x104 S cm-1).
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Figure 7 Electrical conductivity of PA66-based carbon fibers for different carbonization
temperatures.
Conclusions
In this study, a two-step stabilization in an air atmosphere was employed for the heat
stabilization of PA66 precursor fibers. The tensile properties and volume density values of the
carbon fibers were highly dependent on the processing parameters. In order to make a sound
decision on the influence of heating rate, the mechanical properties of the carbon fibers were
evaluated at the chosen temperatures of 500, 700, 900, and 1100C employing the 2.5C/min
and 5C/min heating rates for comparison purposes. The results revealed that the volume
density, tensile strength, and modulus values were higher at the 2.5C/min heating rate than at
the 5C/min rate. Fiber diameter, linear density, volume density and tensile properties also
revealed a strong dependence on the carbonization temperature. The PA66 precursor fibers
had a carbon yield of 44% when carbonized at 1100C, which is comparable to 63.7% as the
theoretical value. The outcomes demonstrated that the linear density and fiber diameter values
declined with increasing temperature due to the evolution of volatiles. FT-IR analysis
confirmed the formation of highly aromatic carbon clusters at temperatures of 500C and
higher. The electrical conductivity of carbon fiber at the temperature of 1100C was noticed
to increase to 5.65±0.04x10-3 S cm-1. It appears that the PA66 precursor fibers acquire a semiconducting state following the thermal stabilization and carbonization procedures.
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AVAILABILITY AND UTILIZATION OF INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR
TEACHING-LEARNING PROCESS OF BASIC TECHNOLOGY IN JUNIOR
SECONDARY SCHOOLS IN DELTA STATE, NIGERIA

OBIERIKA, OBIAJULU LORETTA
EZOEM, MARITHA NONYELUM
Federal College of Education (Technical) Asaba, Delta State

ABSTRACT
This study focused on the availability and utilization of instructional materials in the teachinglearning process of Basic Technology in Junior Secondary Schools in Delta State. Three
research questions were raised to guide the study. Descriptive survey design was adopted for
the study and the population comprised all Basic Technology teachers in Delta State. A
sample of forty eight Basic Technology teachers was selected through random sampling. The
instrument used for data collection was a 20-item structured questionnaire titled “Availability
and Utilization of Instructional Materials in Teaching-Learning Process of Basic Technology”
(AUIMTLPBT). The instrument was validated and a reliability coefficient of 0.89 was
obtained using Cronbach Alpha. Data obtained was analyzed using mean statistics. The
findings revealed that instructional materials available were grossly inadequate and were not
frequently used. It therefore recommended that instructional materials should be made
available and should be frequently used in the teaching-learning process of Basic Technology
in Junior Secondary Schools in Delta State, Nigeria.
Keywords: Instructional Materials, Teaching-Learning, Basic Technology
Introduction
Basic technology is a subject introduced into the Junior Secondary School curriculum in 2007
that enables the study of basics or rudiments of technology. At the inception of the 6-3-3-4
system of education, it was called “Introductory Technology” but in the current 9-3-4 system
of education it is known as “Basic Technology”. Okenjom, Ogan, Akoloh and Abidde (2016)
described Basic Technology as a subject taught in the junior secondary school with the
incorporation of many skilled subjects such as woodwork, metalwork, electrical/electronics,
mechanics, technical drawing and local crafts to enable students of that school age be abreast
with basic technological skills and competencies for useful living in the society. In the same
vein, Okoli, Elom and Inyiagu (2014) defined Basic Technology as a phase of general
education designed to introduce the learner to/and acquaint him/her with basic process,
materials and product of the industries.
In addition, Igwe (2016) viewed Basic Technology as a pre-vocational subject designed for
those in Junior Secondary Schools basic 7 to basic 9 in giving them the fundamental or
elementary knowledge, skills, ideas etc of what technology is, which will help them for future
development to solve or cope with modern technological problems. Igwe further stated that
the objectives of teaching Basic Technology in Nigerian schools include:
1. To provide pre-vocational orientation for further training in technology.
2. To provide basic vocational literacy for everyday living, and
3. To stimulate creativity.
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The above stated objectives of Basic Technology would be impossible to achieve effectively
without the availability and utilization of a standard workshop, equipment, tools as well as the
necessary instructional materials. This is because teaching at any level requires that the
students be exposed to some form of stimulation and instructional materials are stimulants in
the teaching-learning process.
Instructional materials according to Okobia (2011) means anything that can assist the teacher
in promoting teaching and learning. Similarly Abdu-Raheem (2016) saw instructional
materials as visual and audio-visual aids, concrete or non-concrete, used by teachers to
improve the quality of teaching and learning activities. Instructional materials are essential
and significant tools needed for teaching and learning of school subjects to promote teachers’
efficiency and improve students’ understanding and performance. Akinyele (2010) attested
that effective teaching and learning requires a teacher to teach the students with instructional
materials and use practical activities to make learning more vivid, logical, realistic and
pragmatic. Adalikwu and Iorkpilgh (2013) stated that instructional materials serve as
motivation on the teaching-learning process. In addition, Oluwagbohunmi and Abdu-Raheem
(2014) acknowledged that instructional materials are used by teachers to aid explanations and
make learning of subject matter understandable to students during teaching-learning process.
Okobia (2011) classified instructional materials into two: - visual materials and audiovisual
materials comprising electrically operated and non-electrically operated materials. However,
Abdu-Raheem (2014) stated that despite the fact that instructional materials are essential tools
that can make learning practical and knowledge acquisition easier, they are not readily
available in Nigeria secondary schools.
According to Uzuegbu, Mbadiwe and Anulobi (2013) the term availability refers to how
much instructional materials are on hand, to which teachers and learners have access to. They
further stated that as a concept, it is an umbrella term that denotes the serviceability,
resilience, reliability and maintainability of a component instrument. On the same note
Adakole, Eiriemiokhale and Nnaji (2016) viewed availability as the condition of being
obtainable or accessible at a particular point. It expresses how materials can easily be gotten
and used for a particular purpose and time. In this study, availability means the condition with
which teachers have access to functional instructional materials for effective teaching and
learning of Basic Technology in Junior Secondary Schools in Delta State. Furthermore,
utilization tells of the usage degree of a given material in the execution of a given task
(Uzuegbu, Mbadiwe & Anulobi, 2013). In sum, the use of instructional material for teaching
Basic Technology is the instance of utilization in this study.
Teaching according to Agwa (2005) is the process of imparting knowledge, skills and attitude
to the learners. In other words it is the process of transferring knowledge, skills and attitude
from one person (the teacher) to another (the learner). Similarly Uzuegbu, Mbadiwe and
Anulobi (2013) defined teaching as ways of making something known to others particularly in
the routine work of the classroom. Meanwhile, De Houwer, Barnes-Holmes and Moors (2013)
viewed learning as changes in behaviour that results from experience or mechanistically as
changes in the organism that result from experience. On the same note, Sequeira (2017) saw
learning as a relatively permanent change brought about intentionally by developing a new
skill, understanding a scientific law and changing an attitude.
The importance of instructional materials in effective delivery in Basic Technology in
secondary schools cannot be overemphasized. This view has been corroborated by Ogbondah
(2008), Jotia and Matlale (2011) and Okobia (2011). They stated that for teaching and
learning activities to be effective and purposeful the teacher has to make use of appropriate
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instructional materials. The teacher must know the instructional materials that are available
for teaching Basic technology and be able to utilize them for achieving the educational
objectives. This implies that the use of instructional materials is inevitable if effective
teaching and learning must be achieved. Dhakal (2017) stated that this is in agreement with
the Chinese proverb that states “the thing which I hear, I may forget, the thing which I see, I
may remember, the thing which I do, I cannot forget”. When instructional materials are
properly used they help to consolidate learning in the learners mind. The availability,
selection and use of instructional materials in teaching-learning process of Basic Technology
are determined by the particular aspect of Basic Technology that the teacher intends to teach
at a particular point in time. Hence, the use of instructional material becomes very crucial in
improving the overall quality of the learning experiences of students of Basic Technology.
Therefore, this study throws light into the availability of instructional materials and examines
the extent of utilization of the available instructional materials in the teaching-learning
process of Basic Technology.
Statement of Problem
The transmission of facts, ideas and information from the teacher to the students in a
systematic order or procedure is referred to as teaching (Adalikwu & Iorkpilgh, 2013).
However, during the teaching-learning process, instructional materials meant to make
instruction more meaningful, clear and much more interesting to students are brought in
display. Usman and Adewumi (2006) stated that successful implementation of any curriculum
is fully dependent on quality and quantity of instructional materials available to teachers and
pupils for use in schools. Despite the fact that instructional materials are essential tools that
can make learning and knowledge acquisition easier, they seem not to be available in Junior
Secondary Schools in Delta State, Nigeria for the teaching-learning process of Basic
Technology. Ogbondah (2008) alerted on the gross inadequacy and under utilization of
instructional materials necessary to compensate for the inadequacies of sense organs and to
reinforce the capacity of dominant organs. It is against this back drop that it became
imperative to carry out a study in order to assess the availability and utilization of
instructional materials for effective teaching-learning process of Basic Technology in Junior
Secondary Schools in Delta State.
Research Questions
The following research questions guided the study;
1. Are instructional materials available for teaching-learning process of Basic Technology in
Junior Secondary Schools in Delta State?
2. How often do Basic Technology teachers use the available instructional materials in the
teaching-learning process of Basic Technology in Junior Secondary Schools in Delta
State?
3. What are the major factors that hinder the availability and utilization of instructional
materials in teaching-learning process of Basic Technology in Junior Secondary
Schools in Delta State?
Methodology
This research study, carried out in Delta State of Nigeria adopted the descriptive survey
method. The population of the study comprised all Basic Technology teachers in Junior
Secondary Schools in Delta State. The sample for the study consisted of forty eight Basic
Technology teachers randomly selected from forty eight Junior Secondary Schools in six local
government areas of Delta State. A four-point rating scale structured questionnaire was used

www.istanbulkongresi.org

970

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

for data collection and it was divided into two parts. Part I sought information on personal
data of respondents and part II comprised 20-items arranged in three sections with response
options of Strongly Agree (SA), Agree (A), Disagree (D) and Strongly Disagree (SD). The
instrument was validated by three Basic Technology experts and the reliability of the
instrument was established using Cronbach Alpha with a reliability coefficient of 0.89. The
data was analyzed using mean. Based on the mean of 2.50, the decision was that any response
with a mean of 2.50 and above was regarded as agreed, while responses with a mean below
2.50 were regarded as disagree.
Results
Table 1: Mean Responses of respondents on availability of instructional materials for
teaching-learning process of Basic Technology
S/N

Statements

X

Decision

1.

Most school libraries have little or no basic technology
books and where the books are available, they are
sometimes obsolete.

3.30

Agree

2.

The laboratories are not well equipped with necessary
teaching aids like retort stand, conical flask, beaker, test
tube rack etc.

2.92

Agree

3.

Most schools have little or no Audio visual materials: like
television, motion picturess computers for Basic
Technology instruction

2.74

Agree

4.

Most schools have little or no Audio or aural instructional
materials: such as radio, audio tape recorder.

3.28

Agree

5.

Most schools have little or no visual instructional
materials: such as the chalkboard, chart, slide and filmstrip
for basic technology instruction.

3.23

Agree

6.

In most public secondary schools, the available
instructional materials are very few and obsolete.

2.66

Agree

7.

Many teachers sometimes borrow tools such as screw
drivers, pliers, spanners etc from roadside mechanics for
Basic Technology instruction.

2.55

Agree

Grand Mean = 2.95 Agree
Table 1 shows that all items – 1, 2, 3, 4, 5 6 and 7 have a mean rating above 2.50, this
indicates that the respondents are in agreement. This implies that instructional materials are
not sufficiently available for use in teaching-learning process of Basic Technology in Junior
Secondary Schools in Delta State.

www.istanbulkongresi.org

971

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Table 2: Mean responses of respondents on frequency of use of available instructional
materials in teaching-learning process of Basic Technology in Junior Secondary Schools in
Delta State.
S/N

Statements

X

Decision

8.

Teachers often use instructional materials for the teachinglearning process of Basic Technology

2.45

Disagree

9.

Teachers utilize audio-visual materials (television, video
recorder, motion pictures) for the teaching-learning
process of Basic Technology

2.00

Disagree

10.

Teachers utilize audio materials (tape, cassette, radio) for
the teaching-learning process of Basic Technology

1.51

Disagree

11.

Many teachers sometimes use tools such as screw drivers,
pliers, spanners etc for Basic Technology instruction.

2.60

Agree

12.

Teachers use visual instructional materials: such as the
chalkboard, try square, mallet, hammer, marking gauge,
sand papers, screw drivers, square, rule, chart, slide and
filmstrip for Basic Technology instruction.

2.71

Agree

13.

Teachers encourage Basic Technology students to use
instructional materials for their group practical project.

2.10

Disagree

Grand mean = 2.23 Disagree
Table 2 shows that items statements 8, 9, 10, and 13 have a mean rating below 2.50 this
indicates the respondents disagreement, while item statement 11 and 12 have a mean rating
above 2.50 which indicates the respondents agreement. This implies that the overall opinion
of respondents on item statements 8, 9, 10 and 13 is that teachers do not often utilize
instructional materials in teaching-learning process of Basic Technology in Junior Secondary
Schools in Delta State. However, on item statements 11 and 12 the implication is that teachers
sometimes use tools and visual instructional materials in teaching-learning process of Basic
Technology in Junior Secondary Schools in Delta State.
Table 3: Mean Responses of Respondents on the major factors that hinder the availability and
utilization of instructional materials in teaching-learning process of Basic Technology in
Junior Secondary Schools in Delta State.
S/N

Statements

X

Decision

14.

Lack of opportunities for in-service training/ refresher
course for Basic Technology teachers to update their
knowledge periodically in the light of new research

3.70

Agree
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findings and resource development.
15.

Poor teachers’ professional knowledge and technical
know-how to use instructional materials to teach practical
skill content areas of Basic Technology.

2.61

Agree

16.

Low teacher competency in the area of effective
instructional resource utilization.

3.10

Agree

17.

Insufficient awareness of types of instructional materials
for use in teaching-learning process of different Basic
Technology contents.

3.40

Agree

18.

Insufficient time allocation to accommodate effective
instructional materials utilization in Basic Technology
instruction.

2.59

Agree

19.

Lack of finance to acquire or improvise needed
instructional materials.

3.75

Agree

20.

Environmental factors such as little or non-availability of
equipped library, laboratories, workshop, water supply,
electricity and personnel also affects effective utilization of
instructional materials.

2.72

Agree

Grand mean = 3.12 Agreed.
Table 3 shows that all item statements – 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 have a mean rating
above 2.50. This indicates the respondents agreement. This implies that respondents agree on
all item statements – 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 as major factors hindering the availability
and utilization of instructional materials in teaching-learning process of Basic Technology in
Junior Secondary Schools in Delta State.
Findings
1. That instructional materials are not sufficiently available for use in teaching-learning
process of Basic Technology in Junior Secondary Schools in Delta State.
2. That teachers do not often utilize instructional materials in the teaching-learning process
of Basic Technology in Junior Secondary Schools in Delta State.
3. That all factors enumerated in the questionnaire hinder the availability and utilization of
instructional materials in the teaching-learning process of Basic Technology in Junior
Secondary Schools in Delta State.
Discussions
The findings as presented in Table 1 revealed that all respondents agreed that: Most school
libraries have little or no Basic Technology books and where available they are sometimes
obsolete, that laboratories are not well equipped with necessary teaching aid, that most
schools have little or no audiovisual materials. Most schools have little or no audio or aural
instructional materials. In most public schools the available instructional materials are very
few and many teachers sometimes borrow tools for Basic Technology instruction. The above
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summary captures the deplorable state of Basic Technology teaching-learning process in most
Junior Secondary Schools in Delta State. These findings are in line with Okolie, Elom and
Inyiagu (2014) that the major problem of many teachers in their lesson delivery is
unavailability of sufficient instructional materials, workshop for practical tools and
equipment; hence the subject is taught without teaching aid/instructional materials. They
further stressed that instructional materials are inevitable in the teaching of science and
technological subjects as it makes the teaching-learning process more interesting and
facilitating for students and they also contribute to the development of attitude and
behavioural change.
The findings as presented in Table 2 showed that teachers do not often utilize instructional
materials in the teaching-learning process of Basic Technology as revealed by the grand mean
score of 2.23. This finding is in line with the study of Dhakah (2017) who found that most
schools lack valuable instructional materials for teaching and learning in the classroom and
that its utilization has not been satisfactory in secondary schools. Dhakah further stated that
the needed improvement in the quality of teaching and learning in secondary schools can be
achieved greatly if strategy is enhanced through the utilization of instructional materials.
The findings as presented in Table 3 revealed that all respondents agreed with the fact that
lack of opportunities for in-service training/refresher course for Basic Technology teachers to
update their knowledge periodically, poor teachers’ professional knowledge and technical
know-how to use instructional materials to teach practical skill content areas of Basic
Technology, low teacher competency negatively affect the teaching-learning process of Basic
Technology. Additionally, in the areas of effective instructional resource utilization,
insufficient awareness of types of instructional materials for use in teaching different Basic
Technology contents, insufficient time allocation to accommodate effective use of
instructional materials in Basic Technology instruction, lack of finance to acquire or
improvise needed instructional materials and environmental factors such as little or nonavailability of equipped library, laboratories, workshops, electricity and personnel, all are
factors that hinder the availability and utilization of instructional materials in the teachinglearning process of Basic Technology in Junior Secondary Schools in Delta State.
These findings are in line with the findings of Achimugu (2017) who stated that the factors
militating against effective utilization of instructional materials for teaching and learning
include - unavailability of relevant instructional materials and textbooks, lack of technical
skills, lack of supervision of teachers, lack of in-service training programmes, lack of
laboratories/workshops technicians, lack of the motivation of teachers, short period allocation
in school timetable, lack of funds and embezzlement of school fund by school principals.
Similarly, Igwe (2016) asserted that emotion and feelings, motivation, examination
consciousness, lack of space and insufficient funds for the acquisition of instructional
materials are some of the major factors that hinder the availability and utilization of
instructional materials in the teaching-learning process of Basic Technology.
Conclusion
Teaching is not complete until knowledge has been successfully transferred which in most
cases may not just be tied to teacher effectiveness or teaching skill but also to the instructional
materials used in the learning process. Basic technology is best taught with the use of
equipment and instructional materials. Therefore teachers should endeavour to use
instructional materials at every point in time in their lesson delivery for effective teachinglearning process of Basic Technology in Junior Secondary Schools in Delta State for
maximum learning outcome and employers (government) should also ensure that instructional
materials are made available to teachers for use.
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Recommendations
The following recommendations are made based on the above findings that
1. Instructional materials be made available and should be frequently used for teachinglearning process of Basic Technology in Junior Secondary Schools in Delta State.
2. All stakeholders should contribute financially and materially to ensure availability of
instructional materials for effective teaching-learning process of Basic Technology in
Junior Secondary Schools in Delta State.
3. Regular seminar/workshop should be organized for basic technology teachers, head
teachers and principals on the importance, current developments and progress in the
use of instructional materials in the teaching-learning process of Basic Technology in
Junior Secondary Schools.
4. Principals and officials of Ministry of Education should ensure close monitoring of
teachers in their lesson delivery so as to ensure effective use of instructional materials
in the teaching-learning process of Basic Technology in Junior Secondary Schools.
5. All stakeholders should be on the alert to address all the identified major factors that hinder
the availability and utilization of instructional materials for effective teaching-learning
process of Basic Technology in Junior Secondary Schools.
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CAMPAIGN AS PUBLIC HEALTH TOOL. A TEST OF ‘BREAK THE CHAIN’
CAMPAIGN EFFECTIVENESS
Asst. Professor Deepamol Thomas
Dept. of Journalism, Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram, Kerala-695015, India
ABSTRACT
Campaigns are used to raise awareness of important health issues and stimulate groups or
individuals to seek information and services. Through any increase in knowledge, people can
over time change attitudes and longer term, particularly when other intervention programmes
are used, change their behaviour.
India’s first +ve case of Novel Coronavirus disease (COVID-19) was reported in Kerala, the
state with over a population of 3.5 crore. The State has deployed many innovative approaches
to control disease. One of the important methods; campaign and its effects as a
communication tool, discussed here by the researcher. For post lockdown phase, Kerala State
has decided to come up with a unique awareness campaign to prepare its masses for the new
normal in times of COVID-19. The State has inaugurated Break the Chain campaign used to
convey important messages like wash hands, wear mask and continuous to keep social
distancing.
In this study, the researcher put forward three objectives. 1) To explore the effects of
campaigns in behavioural context. 2) To experience the work of campaign in improving
awareness and knowledge about health issues. 3) To understand the cost-effectiveness of
campaign as a communication tool. The theory for this study is the CommunicationPersuasion Matrix, developed by William J. McGuire..
Qualitative research approach and expert interview research design are used for this study.
K.K Shailaja -Minister of Health and Social Welfare of Kerala state, Dr. B . Mohammed
Asheel( Executive Director, Kerala Social Security Mission)
and three resident’s association presidents from Trivandrum Corporation are the experts to be
interviewed by the researcher.
Keywords: Public health campaign, behavioural change, cost-effectiveness, persuasion.
Introduction
Over the past few decades, media campaigns are utilized in an attempt to affect various
health behaviours in mass populations. Typical campaigns have placed messages in
media that reach large audiences, most frequently via television or radio, but also outdoor
media, like billboards and posters, and medium , like magazines and newspapers.
Exposure to such messages is typically passive, resulting from an incidental effect of
routine use of media. Some campaigns incorporate new technologies (eg, the web ,
mobile phones and personal digital assistants), but recipients have so far generally been
required to actively like better to seek information, for instance by clicking on an
internet link.
Media campaigns are often of short duration or may extend over long
periods. they'll stand alone or be linked to other organised programme components, like
clinical or institutional outreach and easy access to newly available or existing products
or services, or may complement policy changes.
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(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60809-4)
Multiple methods of dissemination might be used if health campaigns are a
neighborhood of
broader
social
marketing
programmes.
The great promise of mass media campaigns lies in their ability to disseminate well
defined behaviourally focused messages to large audiences repeatedly, over time, in an
incidental manner, and at a coffee cost per head.( https://doi.org/10.1016/S01406736(10)60809-4)
Direct
and
indirect
methods
to
affect
behaviour
change.
Mass media campaigns can run through direct and indirect pathways to vary the
behaviour of whole populations. Many campaigns aim to directly affect individual
recipients by invoking cognitive or emotional responses. Such programmes are intended
to affect decision-making processes at the individual level. Anticipated outcomes include
the removal or lowering of obstacles to vary , helping people to adopt healthy or
recognise unhealthy social norms, and to associate valued emotions with achieving
change. These changes strengthen intentions to vary and increase the likelihood of
achieving
new
behaviours.
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60809-4)
Behaviour change may additionally be achieved through indirect routes. First, mass
media messages can set an agenda for and increase the frequency, depth, or bo th, of
interpersonal discussion a couple of particular health issue within an individual’s social
network, which, along side individual exposure to messages, might reinforce (or
undermine) specific changes in behaviour. Second, since mass media messages reach
large audiences, changes in behaviour that become norms within an individual’s social
network might influence that person’s decisions without them having been directly
exposed to or initially persuaded by the campaign (Wikipedia)
‘Break the Chain’ Campaign
In a bid to contain the spread of coronavirus or COVID-19 virus across the state, the
Kerala government has launched a mass hand washing campaign named ''Break the
Chain''.(Keralagovtwebsite ). The campaign aims to show people about the importance of
public and personal hygiene. Under this campaign, the Govt. has installed water taps at
public spots like at the entry and exit gates of the railway stations with hand wash bottles.
It is also urging people to use hand sanitizers once they're outdoors. Sanitizers have also
been made available altogether offices. Hand hygiene having been hailed because the
simplest because of break the transmission of the virus causing COVID 19, the Health
Department has launched a campaign to encourage public to adopt the habit of frequently
washing
hands
or
disinfecting
them
employing
a
hand
sanitizer.
Public behaviour was largely responsible for the speedy transmission of COVID-19
which adoption of hand hygiene and practising social distancing can to a n outsized extent
be
protective
against
the
virus.
Hand washing should be complemented by maintaining proper respiratory hygiene,
avoiding concerning face unnecessarily and by doing away with social greetings like
handshakes.
To encourage the campaign, all institutions and workplaces should make available hand
sanitizers at entry points to the office, which should be used by employees before and
after entering workplace. Apartment complexes should establish kiosks at the doorway
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and encourage people to sanitise their hands before entering or exiting the place. Youth
organisations and social media have extensively promoted #Break the chain.(Kerala Govt
website)
Theoretical Frame work
Most public health and health promotion interventions - whether or not they specialise in the
individual, community, whole populations or the environment - seek in how to vary health
behaviour by changing health-related knowledge, attitudes and/or structural barriers and
facilitators [8]. Social psychological theories like Social Cognition Theory and Persuasion
Matrix Theory are commonly utilized in the event of interventions. Key elements of such
theories include knowledge of health risks, perceived self efficacy, goals and motivations and
barriers and facilitators Most health promotion interventions include one or more of the
subsequent components: education and knowledge building (around the health issue);
motivation and goal setting and community-based techniques to encourage a change in
behaviour or reduce structural or cultural barriers. These interventions are often delivered at
three different levels, which we explore below: individual, community and population level
interventions. Community level interventions specialise in particular population groups like
people during a particular workplace or children in schools. Finally, population level
interventions tend to believe the utilization of mass media activities, policies or legislation.
All three levels of intervention are aimed toward achieving changes in lifestyle, also as
improving knowledge and influencing attitudes towards positive healthy behaviours. (JA
Hollander, JA Howard - Social psychology quarterly, 2000 – JSTOR)
Social Cognitive Theory (SCT)
SCT describes the influence of individual experiences, the actions of others, and
environmental factors on individual health behaviors. This theory was advanced by Albert
Bandura as an extension of his social learning theory. SCT provides opportunities for social
support through instilling expectations, self-efficacy, and using observational learning and
other
reinforcements to
realize behaviour
change.
In this study researcher has adopted this theory for analysing the effectiveness of campaign.
Bandura emphasised the role of reinforcements and observational learning in behavioural
change. Researcher here also emphasised reinforcements of Govt, NGOs’, community leaders
etc in the promotion of ‘Break the Chain’ campaign.
Persuasion Matrix Theory
William J. McGuire, propounded Persuasion Matrix Theory ; who provided useful guidelines
for creating effective public communication campaigns. He described how fundamental
theories a few person’s structure and motivation affect that person’s response to a persuasive
message. An input-output matrix was formulated to raised understand the communication
variables (input) and therefore the response steps (output).
In this study the input matrix are Health ministry (source), Break the Chain (message),
various channels (media, social groups, various departments, VIPs, community leaders etc)
and public (receiver). The output matrix is the people’s willingness to accept the campaign
messages and appropriate actions. The general public must have contact with the message
and, having been exposed there to , must concentrate there to , like it, understand and learn
from its content, agree with it, store the knowledge and be ready to retrieve it later, and make
decisions supported it.
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Methodology
Intensive interview method is used in this study. In-depth interview help us to get detailed
background such as elaborate data concerning respondents’ opinions, values, motivations,
recollections, experiences, and feelings are obtained. It is the wealth of detail that it provides.
In this study researcher has conducted personal interview and asked different questions about
Break the Chain campaign and its various aspects. To achieve the objectives set by the
researcher, she has selected 5 personalities for interview. The objectives are
1) To experience the work of campaign in improving awareness and knowledge
about health issues.
2) To understand the cost-effectiveness of campaign as a communication tool.
3) To explore the effects of campaigns in behavioural context.
To fulfil these objectives, the researcher has formulated three research questions. These are
1)
What is the role of campaigns in pursuing the health awareness?
2)
Whether campaigns as a means to change public behaviour?
3)
How does campaign acts as the most cost- effective means of achieving the health
issue awareness?
To find out the answers of these questions , the researcher has approached five persons.
K.K. Shailaja ( Minister of Health and Social Welfare of Kerala State)
Dr. B . Mohammed Asheel( Executive Director, Kerala Social Security Mission)
Bhuvanachandran Nair ( Secretary, Pazhaya Mudipura Residents Association)
Vincent Andrew (Secretary, Manchadivila, Residents Association)
Sunny Ethakkadu ( Former panchayathu member, Madappally Grama Panchayathu).
Analysis and Interpretations.
RQ 1
What is the role of campaigns in pursuing health awareness?
Over the past two decades the World has evolved in dramatic ways with regard to mass
communication and public health. A communication revolution occurred that has blurred the
traditional distinctions between mass and interpersonal communication, and it changed in
many ways -how we must think about using the media to promote the public's health. As well
as the traditional media , the rise of Internet and World Wide Web also has altered – and
continue to alter- both the ways in which information flows through our society and the
business models that support the mass media industry. (Annual Review of Public Health, Vol.
29: 219-234, April 2008).
From the personal interview with Mrs. K.K .Shailaja (Minister of Health and Social Welfare
of Kerala State), the researcher has got some insights regarding the ‘Break the Chain’
campaign and its role in improving the health awareness among Keralites.
As we know Kerala was the first state which reported covid -19 case in India in January 2020.
Even though it is the smaller and southernmost state of India, it has some specialities. In
India, Kerala state keeps the most population density. Percentage of old age people is very
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high and large number of people are suffering from life style diseases. Covid -19 is a
pandemic disease. There are two ways to control pandemic by proper medical treatment and
appropriate preventive measures. In the beginning stage, there were no treatment and no
vaccine. The only amicable solution is precaution by individuals and preventing
transmission.. Each person should take care about wearing mask, keep social distance and
frequent hand sanitization. In this dreadful situations, the prime responsibility of the Kerala
Governmet’s Health Dept. was to make people aware about self precautions. With the support
of various departments like Social Security Mission, Police Department, Welfare department
etc , Health ministry introduced the campaign ‘Break the Chain’.
In 2018, Kerala has faced a dreadful pandemic situation – Spreading of Nippah virus. As the
result of the effective measures taken by the govt, we were able to curb the virus without the
spreading to another districts. This prior experience helped the Kerala Govt a lot to face the
imported corona virus. Health ministry realised the fact that, make people aware is the only
remedy to keep the virus away. That’s why Govt introduced the communication tool;
campaign, as awareness programm.
Break the chain means avoiding get together. Thus we can prevent the transmission of virus
from one person to another. In addition to this, number of taglines added in particular
periodicity like S-soap, M-mask, S- social distancing, thuppalle thottupokum ( spit, you will
lose) etc. All the media, film stars, sports players, active groups , activists and even common
people have taken this campaign as theirs and gave maximum popularity all over Kerala.
Compared to other states, Kerala has curtailed the mortality rate and this campaign had a
prominent role in it.
RQ2
Whether campaigns as a means to change public behaviour?
As we know mass media campaigns can work through direct and indirect pathways to change
the behavior of whole populations. Many campaigns directly influence people by evoking
cognitive or emotional responses. Over the past few decades, media campaigns have been
used in an attempt to affect various health behaviors among people such as AIDS, alcohol
consumption, drug usage, etc. Insights from these campaigns, Kerala Govt has started Break
the Chain campaign during the time of Covid-19 epidemic. Typical campaigns have placed
messages in media that reach a large audience via TV, radio, newspaper, billboards, posters,
etc. From this study, the researcher has realized the importance of opinion leaders or
community leaders and their involvement in that particular community. For getting the idea of
how people accept and attempt healthy behavior, the researcher has interviewed three
residents association leaders. Bhuvanachandran Nair ( Secretary, Pazhaya Mudipura
Residents Association)
Vincent Andrew (Secretary, Manchadivila, Residents Association)
Sunny Ethakkadu ( Former panchayat member, Madappally Grama Panchayathu). From the
intensive interview with the leaders, the researcher has realized the importance of a two-step
flow of communication. These leaders have convinced the drastic condition of the coronavirus
and they could understand the necessity of changing our health behavior. With continuous
exposure to the various media campaigns, opinion leaders have acknowledged the importance
of establishing preventive measures. In these residential areas, so many sanitizing kiosks were
set and leaders continuously informed the residents on wearing masks and hand sanitization.
More than 10 billboards were established on the Break the Chain message in each residential
area. Residence association leaders were always monitoring and control the gatherings and
crowded situations during the lockdown period. Kudumbashree ( A community organization
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of Neighbourhood Groups of women in Kerala ) has played a prominent role in covid
preventive measures.
These three leaders unanimously agreed with the role of social media in organizing activities
in particular communities. They updated Govt’s policies and strategies to the residents
through what’s app groups. Every day updated the what's app status with different campaign
taglines like ‘SMS’(Sanitizer, Mask, Social distancing), ‘Crushing Curve’, ‘Back to Basics’
etc. From this study, the researcher has found that the residents association has played a
crucial role in making people aware of the novel coronavirus and its implications.
RQ3
How does campaign acts as the most cost- effective means of achieving the health issue
awareness?
To assess the cost-effectiveness of the Break the Chain Campaign, the researcher has met Dr.
B. Mohammed Asheel( Executive Director, Kerala Social Security Mission). He was in
charge of Kerala Govt’s covid-19 awareness program. His team with the health ministry
decided to introduce a campaign- Break the Chain. The motivation behind this thinking was
the greatest medical invention in the 20th century; a sentence –One pinch of salt and one
teaspoon of sugar in one glass of water. This solution was the savior of the Bangladesh
cholera epidemic. In the absence of treatment and vaccines, awareness is the only remedy to
prevent the spreading of the virus. For this, govt decided to start a campaign titled ‘Break the
Chain’. The better thing about the campaign is, we can add various taglines into it in a
particular periodicity. Thus people always remember the campaign and slowly they will
accept the campaign as a good companion. The advantages of the campaign are its speed, no
ownership, and linear progression. Pandemic is a chain process and humans are the links. So
to stop the spreading of the virus, we want to break the links or we want to prevent the
gatherings of humans. Thus ‘Break the Chain’ came up.
Break the Chain is not the sole initiative of any department. It is the coordinated effort of
various departments. All departments, media, VIPs, activists, NGOs, residents associations,
and even common people have accepted this campaign as ours and gave maximum popularity.
Every nook and corner of Kerala has witnessed the posters of ‘Break the Chain’. Govt has
spent nothing on the promotion of the campaign. Media and common people were the actual
promoters of ‘Break the Chain’. Every institutions, offices, malls, shops etc set posters on
‘Break the Chain’ as their own responsibility. All people realised that there is no way to
prevent social spread none other than social distance. So the Govt could curtail the death rate
and test positivity rate to reach peak.
Conclusion
Public awareness is important to increase enthusiasm and support, stimulate self-mobilization
and action, and mobilize local knowledge and resources.
From this study, the researcher has found that campaigns are one of the best tools to raise
awareness of important health issues and stimulate groups or individuals to seek information
and services. Through an increase in knowledge, people can over time change attitudes,
particularly when other intervention programs are used, change their behavior. Campaigns can
create a supportive environment within which people are more able to change their behavior.
Mass media campaigns have generally aimed primarily to change knowledge, awareness, and
attitudes, contributing to the goal of changing behaviour. Campaigns are a cost-effective tool
because Govt. can introduce new plans and awareness programs without too much expense.
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But its impact is comparatively very high compared to other communication tools. The study
revealed that during the time of pandemic like covid-19, campaigns are the credible tools to
make people aware and the acceptance of safe behaviours.
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ÖZET
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde rastlanan Covid-19 virüsü üç ay gibi kısa bir sürede
dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılım göstermiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu
virüs nedeniyle mayıs 2021’e gelindiğinde 170 milyona yakın insan enfekte olurken 3,5
milyona yakın insan da hayatını kaybetmiştir. Özellikle 2020 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği
yayılım nedeniyle gelişmiş ülkeler dahil tüm ülkeleri çaresiz bırakan bu virüs tüm dünyada
korku, panik ve geleceğe yönelik karamsarlığın hakim olmasına yol açmıştır. Ekonomisi,
teknolojisi ve yönetimiyle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Amerika, salgının
merkez ülkesi konumuna gelmiştir. Dünya ekonomisine yön verdiği düşünülürse
Amerika’daki bu sürecin küresel bir ekonomik faturası olacaktır. Salgının en son başladığı
ülkelerden biri olan Türkiye’de ise virüsle mücadele konusunda nispeten daha iyi adımlar
atılsa da ekonomi üzerindeki karamsarlık kendini iyice hissettirmiştir. Bunun finansal
piyasalara yansıması ise rekor artış ve rekor düşüşler olarak gerçekleşmiştir. Finansal
piyasaların güvenli limanı kabul edilen emtialar yükseliş rekorları kırarken ekonomik, siyasi
ve toplumsal gelişmelere en hızlı tepki veren borsada ise rekor düşüşler meydana gelmiştir.
Bunun yanı sıra döviz piyasasında da TL diğer para birimlerine karşı tarihinin en düşük
değerlerini görmüştür. Yeni para birimi olan ve salgın döneminde bilinirliği oldukça artan
kripto paralar ise yatırımcılar tarafından fırsat olarak değerlendirilmiş ve yaklaşık 10 yıldır
yer aldığı piyasada her geçen gün rekor kırarak tarihi zirveleri görmüştür. Bu çalışmada
Covid-19 pandemisi ile mücadele neticesinde dünya genelinde oluşan ekonomik gelişmelerin
Türkiye’deki finansal piyasalar üzerindeki etkisi salgın öncesi dönemle kıyaslanarak ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Finansal Piyasalar, Dijitalleşme, Kripto Para, Ekonomik Kriz.

THE EFFECT OF COVID-19 OUTBREAK ON TURKISH FINANCIAL MARKETS
AND ITS ROLE IN CRYPTO CURRENCY RECOGNITION
ABSTRACT
Covid-19 virus, which was encountered in Wuhan, China in December 2019, spread to the
most remote corners of the world in a short period of three months. Due to this virus affecting
the whole world, by May 2021, nearly 170 million people were infected, while around 3.5
million people died. America, one of the leading countries in the world with its economy,
technology and management, has become the center of the epidemic. Considering that it
directs the world economy, this process in America will have a global economic bill. In
Turkey, one of the countries where the epidemic started last, although relatively better steps
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were taken in combating the virus, the pessimism over the economy made itself felt well. The
reflection of this on the financial markets was recorded as record increases and record
decreases. Commodities, which are considered to be the safe havens of financial markets,
broke rising records, while the stock market, which responded the fastest to economic,
political and social developments, experienced record declines. In addition, in the foreign
exchange market, TL has seen its historically lowest values against other currencies.
Cryptocurrencies, which are the new currencies and have increased their awareness during the
epidemic period, have been evaluated as an opportunity by investors and have seen historical
peaks every day by breaking records in the market where it has been in the market for about
10 years. In this study, the effect of economic developments in the world as a result of
combating the Covid-19 epidemic on financial markets in Turkey is presented by comparing it
with the pre-epidemic period.
Keywords: Covid-19, Financial Markets, Digitalization, Crypto Currencies, Economic Crisis.
1. GİRİŞ
Covid-19 salgını dünyada görüldüğü ilk vakadan itibaren gündemin ana maddelerinden biri
haline gelmiştir. 2019 yılının aralık ayında Çin’de yayılan ölümcül bir virüs olarak dünya
gündeminde yer alan Covid-19 salgını üç ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya
yayılmıştır. Çin’den yayılmaya başlamasına rağmen başta ABD, İtalya, İspanya ve İngiltere
gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerini hem ekonomik hem de sosyal anlamda esir alan Covid19, tarihte benzerine nadir rastlanan bir salgın olarak yerini almıştır. Günümüz ileri
teknolojisine rağmen durdurulamayan ve tedbirlerle etkisi azaltılamayan Covid-19 salgınının
dünya ekonomisine yansımaları ise yıkıcı nitelikte olmuştur. Ülkelerin büyüme beklentilerinin
aksine küçülmeler gerçekleşmiş, dünyanın önde gelen borsaları çok sert düşüş göstermiş,
hatta belirli zamanlar da işlem durdurucular kullanılmış, petrol fiyatları ise tarihinde ilk defa
negatif değerlere düşmüş ve finansal piyasalarda ciddi olumsuz durumlar yaşanmıştır. Bu
kapsamda çalışmada öncelikle Covid-19’un etkileri ve mücadele politikaları ele alınmıştır.
Sonrasında salgın ve salgınla mücadele politikalarının ekonomik sonuçlarını ortaya çıkarmak
adına dünyanın en önemli borsaları ve finansal piyasalardaki etkileri incelenmiştir. Küresel
çaptaki bu etkilerin Türkiye’de de benzer senaryolar oluşturduğunu göstermek adına salgın
döneminde BIST-100 endeksi, USD/TRY kuru ve gram altının Türk Lirası karşısındaki
değerlenmesi incelenmiştir. Birçok tarihi düşüş ve yükselişlerin yaşandığı bu piyasalardaki
durumun ardından ise Covid-19’un hayatımıza soktuğu dijital teknolojilere uyum
zorunluluğunun kripto paralar üzerine etkilerine değinilmiştir. 10 yıldan fazla bir süredir
piyasalarda varlığını koruyan kripto paraların bilinirliğinin en fazla arttığı ve en çok kullanıcı
sayısına ulaştığı dönem salgın dönemi olmuştur.
2. COVID-19 SALGINININ VE SALGINLA MÜCADELE POLİTİKALARININ
EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dünyanın geniş bir kesiminde ya da bütününde etkisini gösteren pandemiler WHO (World
Health Organization-Dünya Sağlık Örgütü)’ne göre; insanların böyle bir hastalığa daha önce
yakalanmamış olması, hastalığa sebep olan etmenin insanlara kolay bir şekilde bulaşıp
tehlikeli boyutlara ulaşması ve sürekli yayılması şartlarının gerçekleşmesi sonucunda ortaya
çıkmaktadır. Geçmişten günümüze değin bu şartları sağlayan birçok pandemiyle
karşılaşılmıştır. Kara veba, kolera, İspanyol gribi, domuz gribi, kuş gribi, HIV/AIDS
yaşanılan ya da hala devam eden bu salgınlardan bir kaçıdır (Şit ve Telek, 2020: 3). Bu
hastalıklar insanların yaşam alanlarında etkili olmuş; yaşadıkları yeri terk etmelerine, açlığa,
kıtlığa, yoksulluğa, vb. problemlere sebep olmuştur (Hacıevliyagil ve Gümüş, 2020: 356).
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Bu salgınlardan biri de son dönemde yaşanılan Covid-19’dur. Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan
kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19, WHO tarafından 11 mart
2020’de pandemi ilan edilmiştir (Contuk, 2021: 102). Dünya ölçeğinde 170 milyondan fazla
insana bulaşan ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin ölümüne sebep olan bu virüs sonucunda
iyileşen kişi sayısı ise 150 milyonu geçmiştir. Türkiye’de ilk vaka 11 mart 2020 tarihinde
saptanmıştır ve şu an için güncel veriler; 5,2 milyon toplam vaka, 5,1 milyon iyileşen sayısı
ve yaklaşık 48 bin ölüm şeklindedir (Worldmeters, 2021).
Bu veriler ışığında Covid-19 salgını geçmişte yaşanan salgınlara yaklaşan hatta onları geçen
bir pandemi olarak literatürde yer alacaktır. Uzmanlar tarafından da bu salgının son yıllarda
yaşanan pandemilerle kıyaslandığında ekonomik alanda yaratacağı etkilerin daha fazla olacağı
tahmin edilmektedir (Kılıç, 2020: 67). Çünkü diğer salgınlarda olduğu gibi Covid-19 da
sağlık boyutunun yanında toplumsal, ekonomik, sosyal, vb. birçok alana etki etmiştir.
Özellikle hem virüsün kendisi hem de virüsle mücadelede ülkelerin almış oldukları önlemler
sadece ülke bazında değil tüm dünyada dönüşümlere sebep olmuştur.
Salgınla mücadelenin temel noktası insan hareketini kısıtlamak üzerinedir. Bu sebeple dünya
ölçeğinde turistik faaliyetler, spor müsabakaları, vb. iptal edilmiş; ülkelere giriş çıkışlar
yasaklanmış ya da sınırlandırılmış; karantina uygulamaları, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi
önlemler alınmış; eğitim açısından ve belirli meslek grupları içerisinde elektronik tabanlı
uygulamalara geçilerek okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş ve dönüşümlü mesai
uygulamalarına başvurulmuştur. Ülkelerin merkezi olarak aldıkları bu önlemlerin yanında
insanların toplu halde bir araya gelmemeleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri, temizlik ve
hijyen kurallarına riayet ederek maske takma davranışları da salgından korunmak için dikkat
edilen konulardan olmuştur.
Alınan bu önlemlerle birlikte büyük firmalar üretimlerini durdurmuş, kredi derecelendirme
kuruluşları ülkelerin büyüme oranlarında değişikliklere giderek küçülmelerin yoğun bir
şekilde yaşanacağını belirtmiştir (Hacıevliyagil ve Gümüş, 2020: 356). Bu uygulamalardan en
fazla etkilenen sektörler de ulaştırma, elektronik, otomotiv tedarikçileri ve üreticileri
olmuştur. Birçok sektörde risk dereceleri artmış, bunun sebebi olarak da talebin ve karlılığın
azalması ve likiditenin düşmesi gösterilmiştir (Çoban vd., 2020: 509). Bunların yanında
borsalarda sert düşüşler yaşanması, üretim, tüketim ve yatırımın azalması, petrol fiyatlarının
düşmesi, turizm gelirlerinin azalması, döviz kurlarında ve diğer emtia fiyatlarında
dalgalanmalar gibi birçok olumsuz durumla karşılaşılmıştır (Şit ve Telek, 2020: 3-4). Ülkeler
bu olumsuz durumdan kurtulmak için maliye bakanlıkları ve merkez bankaları aracılığıyla
destek ve teşvik paketleri açıklamıştır (Contuk, 2021: 102).
Ancak salgının finansal piyasalar üzerindeki etkileri çok sert düşüş ve yükselişler şeklinde
yaşanmıştır. Finansal piyasalardaki işlemler bireylerin davranış ve tercihlerinden
etkilenmektedir. Finansal aktörler finansal göstergelere bakarak doğru karar vermek ve
yatırımlarını buna göre şekillendirmek istemektedir. Bu göstergeler içerisinde emtia piyasası,
hisse senedi piyasası, döviz kurları, vb. yer almaktadır (Sarı ve Kartal, 2020: 94). Covid-19 ile
birlikte yaşanan aşırı belirsizlik, riskin artışı ve endişe ortamı, insanlarda korku ve panik
halinin oluşmasına yol açmıştır. Bu davranış değişiklikleri ile birlikte finansal piyasalarda
önemli kırılmalar yaşanmıştır. Finansal aktörlerin içinde olduğu panik hali, korku ve gelecek
kaygısı gibi sebeplerle dünyanın önde gelen borsalarında yüksek dalgalanmalar yaşanmıştır.
ABD Dow Jones Endeksi, Hindistan'ın BSE Sensex Endeksi, Brezilya Bovespa Endeksi,
Rusya’nın Moex Endeksi, Kolombiya’nın Colcap Endeksi ve Türkiye’nin BIST-100 Endeksi
son yılların en yüksek düşüşlerini yaşamıştır. Aynı zamanda Türkiye hariç bu ülkelerin bir
diğer özelliği de salgının ilk zamanlarında en çok ölümün yaşandığı ilk 5 ülke olmasıdır (Ilgın
ve Sarı, 2020: 436). Dünyanın önde gelen borsalarında yaşanan bu rekor düşüşler, Covid19’un küresel finansal piyasaları ciddi bir krize soktuğunu göstermektedir.
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Ayrıca altın ve petrol fiyatları da küresel ölçekte finansal bir etkiye sahiptir. Bu iki yatırım
aracı finansal piyasalarda birlikte hareket etmektedir. Geçmişten günümüze kadar yaşanan
finansal kriz dönemlerinde altın, finansal aktörler tarafından güvenli bir liman olarak
görülmüş ve aktörler yatırımlarını altına yönlendirmiştir. Covid-19 döneminde de altın ve
petrol fiyatlarında önemli değişimler yaşanmıştır (Sarı ve Kartal, 2020: 94-95).
Literatürde yapılan çalışmalarda da buna benzer sonuçların bulunduğu söylenebilmektedir.
Buna göre Jana ve Das’ın 2020’de yaptıkları çalışmada Covid-19 sürecinde Çin piyasalarında
bitcoin ve altın üzerinden yatırım araçlarının güvenli bir liman olup olmadığı incelenmiştir.
Çalışma sonucunda altının güvenli bir yatırım aracı olduğu, bitcoinin ise daha zayıf olduğu
tespit edilmiştir (Jana ve Das 2020: 1). Zeren ve Hızarcı (2020) Covid-19 salgınının İtalya,
İspanya, Fransa, Çin, Güney Kore ve Almanya borsalarındaki olası etkilerini incelemiş ve
Covid-19’un etkili olduğu ülkelerde yatırımcıların yatırımdan uzak durmaları gerektiğini
diğer ülkelerde ise yatırım yapılabileceğini tavsiye etmiştir. Ayrıca yatırımların altın
piyasalarına, alternatif türev piyasalarına ve nispeten yeni bir saha olan kripto para birimlerine
yönlendirilebileceği öngörüsünde bulunmuşlardır (Zeren ve Hızarcı, 2020: 78-79).
Demirdöğen ve Yorulmaz (2020), Covid-19 pandemisinin dünya ekonomilerine etkisini
incelemiştir. Çalışma sonucunda pandeminin yayılımının yatırım aktörlerini paniklettiği ve bu
durumun en çok borsaları olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Bu bağlamda temizlik ürünleri
şirketleri, ilaç firmaları, gıda marketleri, online eğitim, eğlence ve oyun şirketlerinin hisse
değerlerinin arttığı; özellikle bankacılık, petrol, endüstri, üretim ve sanayi firmalarının hisse
fiyatlarının ise düştüğü tespit edilmiştir. Havacılık, turizm ve enerji sektörlerinde de görülen
olumsuz gelişmelere bağlı olarak küresel ölçekte tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların yanı
sıra OPEC ve OPEC dışı ülkelerin anlaşmazlıklarıyla birlikte petrol en fazla değer kaybeden
emtia olmuştur (Demirdöğen ve Yorulmaz, 2020: 3-12). Sarı ve Kartal (2020) vaka sayıları ile
altın fiyatları arasında aynı yönlü ilişki olduğunu yaptıkları çalışmaları ile tespit etmiş ve
salgının yoğun yaşandığı ülkelerde artan vaka sayıları sonucunda yatırımcıların güvenli bir
emtia olarak gördükleri altına yöneldikleri sonucuna ulaşmıştır (Sarı ve Kartal, 2020: 105).
Kılıç (2020) ise Covid-19 sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan endeks düşüşlerinin Borsa
İstanbul sektör endekslerinde de yaşandığını ortaya koymuştur. Bu gibi dönemlerde
piyasaların iyi analiz edilip doğru karar verildiğinde krizin fırsata dönüştürülebileceği ve
güvenli liman olarak altın ve döviz gibi piyasaların yatırımcıları koruyucu nitelikte olacağı
belirtilmiştir (Kılıç, 2020: 76).
3. COVID-19 VE KÜRESEL FİNANSAL PİYASALAR
Modern zamanların en büyük salgınlarından biri olarak tarihe geçen Covid-19 salgını, dünya
ekonomisini dolayısıyla finansal piyasaları önemli derecede olumsuz etkilemiştir. Vaka ve
ölüm sayıları salgının sağlık boyutunun ne kadar ciddi seviyede olduğunu ortaya koyduğu
gibi bazı makroekonomik göstergelerden de küresel çapta ekonominin ne kadar büyük zarar
gördüğü anlaşılmaktadır. OECD tarafından yayınlanan istatistiklere göre; 2018 ve 2019
yılında her çeyrekte OECD ülkelerinin toplam ekonomik büyüme oranı yaklaşık %0,3 iken,
ilk iki ayında salgının hızla tüm dünyaya yayıldığı 2020 yılında ise çeyrek dönem büyümeleri
sırasıyla %-1,9; %-10,4; %9,3 ve %1 olarak gerçekleşmiştir. Salgının dünyayı esir aldığı ilk
çeyrekteki küçülme ekonomik yıpranmayı gözler önüne sermektedir. Dünyanın en güçlü 20
ekonomisini temsil eden G20 için de benzer bir durum söz konusudur. Salgın öncesi 2018 ve
2019 yıllarında G20 ülkelerinin ekonomik büyümesi her çeyrek yaklaşık %0,7 iken 2020
yılında ilk çeyrekte %-3,2’lik, ikinci çeyrekte ise %-6,6’lık bir büyüme gerçekleşmiştir.
Salgının dünya ekonomisine verdiği zararların en yüksek noktaya ulaştığı 2020 yılının 2.
çeyreğinde bazı ülkelerin ekonomik büyüme performansları bir hayli dikkat çekmektedir.
Öyle ki bu dönemde Türkiye %11, İtalya %12,9, ABD %9, Birleşik Krallık %19,5 ve
Hindistan %25,9’luk bir küçülme yaşamıştır (OECD, 2021). Ekonomileriyle dünyanın en
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önde gelen ülkeleri arasındaki bu ülkelerin göstermiş oldukları ekonomik performans küresel
çapta karamsarlık ve panik havasının hakimiyetine yol açmıştır.
Ekonominin girmiş olduğu bu girdabın temelinde, Covid-19 ile mücadele politikaları
kapsamında alınan tedbirler nedeniyle talep ve üretimde meydana gelen azalma yatmaktadır.
Talep ve üretimdeki azalmanın doğal sonucu ise işsizlik olmuştur. ABD'de işsizlik maaşı
başvuruları rekor kırarak 40 milyonu aşarken Dünya Çalışma Örgütü pandemi etkisiyle 300
milyondan fazla iş kaybının yaşanacağını açıklamıştır (Şenol, 2020: 98). Üretimin
yavaşlaması ham petrol varil fiyatlarında da tarihi düşüşler yaşanmasına yol açmıştır. Salgının
dünya genelinde zirveye çıktığı 2. çeyrekte petrol fiyatları da tarihi düşüşe geçerek varili 56
dolar iken -40 dolar seviyelerine gerilemiştir (BBC, 2021).
Küresel olarak ekonomik daralmanın yaşandığı, üretimin durma noktasına gelerek işsizliğin
arttığı bu kriz ortamına en hızlı tepkiyi veren finansal piyasalar, borsalar olmuştur. Salgının
Çin’den çıkarak önce Avrupa’ya ardından tüm dünyaya hızla yayılması; İtalya ve İspanya gibi
ekonomisi güçlü ülkelerde bile sağlık sisteminin çökmesi ve alınan tedbirler kapsamında
sokağa çıkma yasaklarının başlaması; ardından ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’de benzer
durumun oluşmaya başlaması piyasalardaki risk algısını tepe noktasına taşımıştır. Mevcut ilaç
ve aşıların virüse karşı etkisiz kalması, yeni ilaç ve aşı çalışmalarının yetersiz olması ve
virüsün çok hızlı yayılması kaos ortamının büyümesindeki diğer önemli etkenler olmuştur.
Şubat ayının son haftası ile mart ayının son haftası arasındaki dönemde dünyanın en büyük
borsalarında tarihi düşüşler yaşanırken %30’a varan kayıplar gerçekleşmiştir. S&P500
borsasındaki kayıp %31 olurken aynı dönemde Dow Jones %34, Nikkei 225 %27 kayıp
yaşamıştır (Şenol, 2020: 82-84).
4. COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DEKİ FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ
Tüm dünyayı etkisine altına alan bu ekonomik krizin dünyada ilk vakanın en son görüldüğü
ülkelerden biri olan Türkiye’ye de faturası oldukça ağır olmuştur. Her ne kadar salgın geç
yayılmaya başlasa ve sağlık sistemi gelişmiş ülkelere nazaran daha iyi olsa da dünyadaki kaos
ortamı Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. 2020 yılına rekor kırarak başlayan BIST-100
endeksi ocak ayında 124 bin seviyesine çıkmıştır. Ancak 11 martta ilk vakanın görülmesi ve
küresel piyasalarda art arda tarihi düşüşlerin yaşanması gibi faktörlerle BIST-100 endeksinin
değeri mart ayında 81,9 bin seviyelerine kadar çekilerek yaklaşık %30’luk bir değer kaybı
yaşamıştır. BIST-100 Endeksi, sene içerisinde özellikle aşı haberleri başta olmak üzere
salgınla mücadelede yaşanan olumlu gelişmeler ile birlikte bu değer kaybını telafi edip rekor
kırmaya devam etmiştir. Bu dönemde BIST-100 Endeksi ilk önce 116, daha sonra 156 bin
seviyesine yükselmiştir. Fakat yeni normal olarak adlandırılan ve 2021 yılının mart ayında
başlayan kısıtlamaların gevşetilmesi ve kısmen kaldırılması gibi adımlar neticesinde salgının
bir anda tekrar çok hızlı yayılması ve ölüm sayılarının artmasıyla BIST-100 tekrar önemli bir
düşüş yaşayarak 132 bin seviyesine kadar gerilemiştir. Vaka ve ölüm sayılarının zirve yaptığı
dönemlerdeki BIST-100 endeksinin keskin düşüşleri Grafik 1’de açıkça görülmektedir.
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Grafik 1: Salgın Döneminde BIST-100 Endeksi

Kaynak: Tradingview, 2021a.
Borsada yaşanan bu gelişmelerin benzeri döviz piyasalarında da yaşanmıştır. Salgının neden
olduğu bu küresel ekonomik kriz, Türk Lirasına dolar karşısında tarihi değer kaybı
yaşatmıştır. Birçok ekonomik ve siyasi krizde sert tepkiler veren USD/TRY kuru Covid-19
salgının etkisiyle sürekli rekor tazelemiştir. Covid-19’un USD/TRY üzerindeki etkisini daha
net bir şekilde anlamak için yakın zamanda ABD ile yaşanan siyasi kriz ve ekonomik
ambargonun etkileri ile kıyaslamak yerinde olacaktır. 2018 yılının ağustos ayında ABD ile
yaşanan siyasal kriz neticesinde çok kısa süreliğine 7 lirayı aşan dolar kuru ekim ayı gibi 5
lira seviyelerine gerilemiş ve 3,8 TL olarak başladığı seneyi 5,5 TL civarında kapatmıştır.
Salgının başladığı ve etkisini sürdürdüğü 2020 yılı ve 2021 yılına ait USD/TRY kuru Grafik
2’de gösterilmiştir.
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Grafik 2: Ocak 2020-Mayıs 2021 USD/TRY Kuru

Kaynak: Tradingview, 2021b.
Grafik 2 açıkça göstermektedir ki salgının başladığı 2020 yılının mart ayından sonra TL dolar
karşısında çok hızlı değer kaybına uğramaya başlamıştır. Bu krizi 2018 yılında ABD ile
yaşanan ve doların sene içerisinde %66 değerlendiği siyasi krizle kıyaslayacak olursak salgın
döneminde değer kaybının bir sıçrama ve geri çekilme şeklinde değil de kalıcı olarak
yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir. 2018 yılında dolar 7 TL’yi aştıktan bir kaç ay
sonra 5 TL seviyelerine gerilemiştir. Ancak salgın döneminde 6,70 TL’yi gördüğü nisan
ayından sonra 6,50 nin altına hiç düşmediği ve yükselen grafiğini devam ettirerek 7 lirayı
aştığı ağustos ayından sonra ise 7 liranın altına hiç düşmediği görülmektedir. Bu durumda
2018 yılından farklı olarak kalıcı bir değer kaybından söz edilmektedir. Ayrıca salgın
döneminde 2020 yılının kasım ayında 8,57 ile rekor kıran dolar TL karşısındaki
değerlenmesine 2021 yılında da hız kesmeden devam etmiş ve rekor tazeleyerek 8,81
seviyesine yükselmiştir. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı salgın süresince küçük
dalgalanmalar dışında devam etmektedir. Aslında açıklanan yardım paketleriyle tedavüldeki
dolar miktarının önemli derecede artmasına ve dolar endeksinin düşüş göstermesine rağmen
doların TL karşısında değerlenmeyi sürdürmesi de TL adına endişe verici bir durumu ortaya
koymaktadır.
Para piyasalarında ve borsada meydana gelen bu korku ve kaos ortamı yatırımcıları her kriz
döneminde olduğu gibi güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmiştir. Türk lirasının
değer kaybı, döviz piyasalarındaki oynaklık ve borsalardaki panik havası yatırımcılar için
altını bir hayli cazip hale getirmiştir. Altın piyasalarındaki bu hareketlilik gram altının Türk
lirası karşısındaki değerini 2020 yılında 290 TL’den 537 TL’ye kadar çıkarmıştır. Virüsün
etkisinin en fazla hissedildiği dönem olan 2020 yılı nisan ayında 400 liraya çıkan gram altın
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sene başına göre %40 değerlenmiştir. Ancak altının Türk lirası karşısındaki değeri artmaya
devam ederek 2020 yılındaki en yüksek değer olan 537 TL’ye geldiğinde sene başına göre
%85 oranında değer kazanmıştır. Bu oran altın piyasalarında daha önce görülmemiş bir
değerleme olarak tarihi kayıtlar arasında yer almıştır. Grafik 3’te yıllara göre gram altının en
düşük ve en yüksek değerleri gösterilmiştir.
Grafik 3: Gram Altının Yıllara Göre En Düşük ve En Yüksek Değerleri

Kaynak: Tradingview 2021c’den elde edilen verilerle yazar tarafından oluşturulmuştur.
Küresel krizin yaşandığı 2008 yılından itibaren 2021 yılının mayıs ayına kadar olan
dönemdeki verilerden yola çıkarak hazırlanan Grafik 3’te gram altının TL karşısındaki en
yüksek ve en düşük değerlerine yer verilmiştir. Kriz yıllarında dahi en yüksek ve en düşük
değerlerin arasındaki farkın birbirine çok yakın olduğu gözlenirken 2020 yılında bu iki değer
arasındaki fark oldukça dikkat çekmektedir. Kriz yılları olan 2011 ve 2018 yıllarındaki en
düşük ve en yüksek değerler ele alınarak kıyaslandığında gram altının sene içerisinde en fazla
%65 civarı değerlendiği görülürken diğer yıllarda bu oran %15 ile %40 arasında
değişmektedir. Salgının etkisi altında geçen 2020 yılında ise %85 olan bu oran salgının
finansal piyasalar üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.
5. COVID-19 SALGINININ KRİPTO PARA TANINIRLIĞINDAKİ ROLÜ
İcat edildiği tarihten günümüze paranın işlevleri ve fiziksel niteliği üzerinde sosyal ve
teknolojik değişimler etkili olmuştur. İhtiyaca göre para niteliği olan yeni finansal araçların
geliştirildiği ve bunlardan bir kısmının günümüzde de geçerliliğini koruduğu
söylenebilmektedir. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte
hayatımıza giren dijital paralar son dönemde oldukça popüler olmuştur. Yaygın tabiriyle
kripto para ya da bitcoin olarak ifade edilen dijital paralar, kısa süre içerisinde finansal araçlar
içerisinde yer almaya başlamıştır (Türk ve Uslu, 2020: 59-60). Kripto para, para gibi işlev
gören ama paranın aksine ulusal sınırları olmayan ve merkez bankasından bağımsız bir
değişim aracıdır. Hükümetler, organizasyonlar ya da bankalar tarafından yönetilmeyen bu
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paralardan bazılarının değerinin fazlasıyla artması sonucunda insanlar kripto para
madenciliğine yönelmiştir (Sel, 2020: 86).
Satoshi Nakamoto’nun 2008 yılında yaptığı kripto paraların geliştirilmesine yönelik
çalışmayla, Bitcoin bilinen ilk kripto para birimi olarak ortaya çıkmıştır. Bitcoinin temel
işlevi, aracıya ihtiyaç duymaksızın bir kişiden başka bir kişiye ödeme yapma imkanı
sağlamasıdır. Bu özelliği ile Bitcoin son yılların önemli finansal araçlarından biri haline
gelmiştir. Bitcoin ortaya çıktığı ilk günden itibaren işlem hacmi ve piyasa değeri açısından
çok büyük kabul görmüş ve bunun sonrasında birçok kripto para (altcoin) ortaya çıkmıştır.
Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple en çok bilinen kripto paralar arasındadır. Altyapısı
blockchain teknolojisine dayanan bu kripto paralar her ne kadar bir para birimi olarak ortaya
çıksa da bir yatırım aracı olarak düşünülmeye başlanmıştır (Buğan, 2021: 166).
Covid-19 salgınıyla birlikte yaşanan değişimler bankacılık ve finans hizmetlerini de etkilemiş,
yüz yüze bankacılık hizmetleri ile fiziksel para ve kart gibi finansal araçların kullanımında
düşüşler yaşanmıştır. Buna karşın mobil bankacılık, internet bankacılığı, temassız kart gibi
sistemlerin kullanımı ciddi düzeyde artmıştır. Pandemi sürecinde dijital finans ve bankacılık
hizmetlerine olan bu talep artışı da para açısından değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu
süreç içerisinde blockchain teknolojik altyapısını kullanan kripto paraların herkes tarafından
kabul edilerek fiziksel paranın yerine geçmesi ihtimali konuşulmaya başlanmıştır (Türk ve
Uslu, 2020: 60-61). Bu kapsamda Covid-19 öncesi ve sonrasında kripto paraların işlem
hacminde ciddi değişiklikler yaşandığı da görülmektedir.
Kripto para piyasalarının en çok bilinen ve kullanılan parası olan Bitcoin salgının ilk
dönemlerinde yatay bir seyir izlerken bir Bitcoin değeri 2020 ocak ayından yılın son
çeyreğine kadar 5500 dolar ile 10000 dolar arasında değişmiştir. Son çeyrekte ise sıçrama
yaparak sene sonunda 28 bin dolar seviyelerine yükselmiştir. Dijital platformlardaki kripto
paralar ile ilgili yüksek takipçili hesapların paylaşımları bu paralara olan ilgiyi artıran bir
diğer etken olmuştur. 2021 yılında da bu yükseliş sürmüş ve Bitcoin rekor kırarak 65 bin
dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Salgın dönemindeki kripto paralara olan talebin artması
nedeniyle kripto para piyasasının hacmi de rekor kırarak 2 trilyon doların üzerine çıkmıştır
(Kılınç, 2021). Ayrıca salgının ilk günlerinde 2020 ocak ayında 66 milyon olan kripto para
kullanıcı sayısı 2021 ocak ayında 106 milyona çıkmıştır (Hulliet, 2021). 2009 yılından beri
var olan kripto paralar hem finansal değerleri hem piyasa hacmi hem de kullanıcı sayısı
bakımından salgın döneminde daha önce hiç göstermediği artışı gerçekleştirmiştir. Dünyadaki
bu artışın benzeri Türkiye’de de yaşanmış ve 2021 yılına gelindiğinde nüfusun %16’sı kripto
para kullanıcısı olmuştur. Bu oranla Türkiye dünyada 4. sırada yer alırken Avrupa’da nüfusa
oranla en çok kripto para kullanıcısı olan ülke konumuna gelmiştir (WEF, 2021). Bu
araştırmanın 2021 şubat ayında yapıldığı göz önünde bulundurulursa özellikle mart ve nisan
aylarındaki rekor yükselişlere bağlı olarak %16’lık oranın daha da arttığı düşünülmektedir.
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Grafik 4: Aralık 2019-Mayıs 2021 BTC/USD kuru

Kaynak: Tradingview 2021d.
Literatürde Covid-19 salgınının kripto paralar üzerindeki etkilerinin incelendiği çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır. Buna göre; Bouri vd. Bitcoinin dünya büyük hisse senetleri, altın,
petrol, emtia endeksleri ve USD dahil çeşitli varlıklara karşı güvenli bir yatırım aracı olması
durumunu incelemiştir. Çalışmada Bitcoinin riskten korunmak için zayıf bir yatırım aracı
olduğu ve yatırım çeşitlenmesi yapmak amacıyla kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Aynı yıl yaptıkları başka bir çalışmada ise Bitcoinin güvenilir bir yatırım aracı olma
durumunu enerji piyasası ve genel piyasa endeksleri üzerinden incelemişler ve Bitcoinin
enerji sektörü için güvenilir fakat enerji dışı sektörler için güvenilir olmadığı sonucuna
ulaşmışlardır (Avşarlıgil, 2020: 667).
6. SONUÇ
Gelişmiş ülkelerin bile rekor düzeyde ekonomik küçülmeler yaşadığı, borsalardaki tarihi
düşüşler ve para piyasalarının oynaklığı, mücadele politikaları nedeniyle durma noktasına
gelen üretim ve talep azlığının yol açtığı işsizlik açıkça göstermektedir ki Covid-19 salgını
küresel bir ekonomik krize neden olmuştur. Bu küresel ekonomik kriz ortamında finansal
piyasalar alt üst olurken altın ve kıymetli madenlere olan talep artmış ve daha önce
görülmemiş seviyelere yükselmiştir. Türk lirasının değer kaybı ve para piyasalarındaki
belirsizlik ve altın gibi kıymetli madenlere olan yüksek talep nedeniyle aşırı değerlenmesi,
yatırımcıları başka yatırım kanallarına yönlendirmiştir. Salgınla mücadele kapsamında alınan
tedbirlerle hayatın her alanında olduğu gibi ekonomide de dijitalleşme artmıştır. Tüm bu
etkenlerle Covid-19 kripto paraların bilinirliğini arttırmış ve parasının değerini korumak veya
arttırmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilir hale gelmiştir. Altın ve döviz
piyasalarına göre oransal olarak çok daha fazla artış gösteren kripto paralar, 2021 yılında
oldukça fazla talep gören bir yatırım aracı haline gelmiştir. Kısacası salgın ağır bir küresel
ekonomik fatura çıkarırken dijitalleşmenin de hayatımızdaki yerini arttırmıştır. Özellikle
kripto para piyasası daha önce hiç olmadığı kadar tartışılmış ve geniş kitlelerce kabul
görmüştür.
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ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
ÇERÇEVESİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR: VOSVİWER TEKNİĞİYLE
BİBLİYOMETRİK ANALİZ
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ÖZET
Çalışma, evrensel bir muhasebe ve finans dili oluşturarak uygulama birliğini sağlamak üzere
geliştirilen Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları kapsamında yapılan
akademik çalışmaların, bibliyometrik haritasını oluşturma ve entelektüel bilgi birikiminin
katkısını paylaşma çerçevesinde hazırlanmıştır.
Çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama standartları konularında
web of science veri tabanında “Social Sciences Citation Indeks” kapsamında yayınlanmış
akademik makale ve bildirilerin evrim eğiliminin bibliyometrik haritasını oluşturmaktır. Bu
amaçla 2000-2021 yılları arasında veri tabanından elde edilen veriler bir bibliyometrik analiz
yazılımı olan Vosviewer haritalama tekniğiyle analiz edilerek görselleştirilmiştir.
Çalışmayı kapsayan yıllarda yayın sayısı, yayınların ülkelere göre dağılımı, üniversitelerin
yayın ve atıflardan aldıkları pay, yazarlar ve aldıkları atıflara ait ağ haritası ve yoğunluk
görselleriyle elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 68 ülkenin 603 yayınına ulaşılan
çalışmada yayınların %65’i (392) makale ve %35’i (211) bildiri olarak tespit edilmiştir.
Literatüre en fazla katkı sağlayan Amerika Birleşik Devletleri’nin yayın sayısı 93, yüzdelik
dilimden aldığı pay16 dır. ABD’yi 72 çalışma ve %12 pay ile Çin takip etmektedir.
Avustralya 41 yayınla %7, Türkiye ise 9 çalışma ile %1.5 paya sahiptir. 68 ülkenin 603
yayınına toplam 12.683 atıf yapılmıştır. Yayınların üniversiteler arasındaki dağılımı ve
aldıkları atıf dilimiyle ilgili analizde ABD merkezli Stanford üniversitesi beş yayınına % 11
(1.434) atıf alarak ilk sıraya yerleşmiştir.
Bibliyometri tekniğiyle bilimsel literatürün ve yayın performanslarının incelendiği çalışmada,
bilim alanının bir görüntüsü elde edilmiştir. Bu bağlamda, sosyal bilimler alanında dünyanın
en saygın ve etki faktörü en yüksek dergilere ait makalelerin tarandığı bir bibliyografik veri
tabanı olan Web of Science’da Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yapılan
çalışmayla, akademisyen ve araştırmacılar için sistematik bir bilgi haritası sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Web of Science,
Vosviewer Haritalama Tekniği
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ACADEMİC STUDİES WİTHİN THE FRAMEWORK OF INTERNATİONAL
ACCOUNTİNG AND FİNANCİAL REPORTİNG STANDARDS: BİBLİOMETRİC
ANALYSİS WİTH THE VOSVİWER TECHNİQUE

ABSTRACT
The study was prepared within the framework of creating a bibliometric map of academic
studies conducted within the scope of International Accounting and Financial Reporting
Standards developed to ensure unity of application by creating a universal accounting and
finance language, and sharing the contribution of intellectual knowledge.
The aim of the study is to create a bibliometric map of the evolution trend of academic articles
and papers published in the web of science database under the "Social Sciences Citation
Index" on International Accounting and Financial Reporting standards. For this purpose, the
data obtained from the database between 2000 and 2021 were analyzed and visualized with
the bibliometric analysis software, Vosviewer mapping technique.
In the years covering the study, the number of publications, the distribution of the
publications by country, the share of the universities in publications and citations, the network
map of the authors and the citations received, and the findings obtained with the density
visuals were evaluated. In the study, which reached 603 publications from 68 countries, 65%
(392) of the publications were determined as articles and 35% (211) as papers. The number of
publications of the United States of America, which contributed the most to the literature, is
93, and its share from the percentile is16. China follows USA with 72 studies and 12% share.
Australia has a share of 7% with 41 publications, while Turkey has a share of 1.5% with 9
studies. A total of 12,683 citations were made to 603 publications from 68 countries. In the
analysis of the distribution of publications among universities and the citation slice, the USbased Stanford University ranked first by citing 11% (1.434) of its five publications.
In the study, in which the scientific literature and publication performances were examined
with the bibliometry technique, an image of the field of science was obtained. In this context,
a systematic information map was provided for academicians and researchers with the study
conducted within the scope of the Social Science Citation Index (SSCI) in the Web of
Science, a bibliographic database where the articles of the world's most reputable and most
influential journals in the field of social sciences are scanned.
Keywords: International Financial Reporting Standards, Web of Science, Vosviewer
Mapping Technique
1.Giriş
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama standartları (UMS/UFRS) uluslararası
işletmelerin finansal bilgilerinin hazırlanmasında ve raporlanmasında aynı kriterlerin esas
alınmasını gerektiren küresel boyutta muhasebe tarihinin en önemli düzenlemelerinden
biridir.
Dünya genelinde Uluslararası Muhasebe Standartları’nın hazırlanması ve uygulanmasıyla
ilgili tartışmalar 1960’lı yıllara uzanmaktadır (Şımga Muğan ve Akman Hoşal 2003). ABD,
Kanada, İngiltere gibi çok uluslu şirketlere sahip ülkelerle başlayan uluslararası çalışma
grubunun faaliyetleri “Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi”nin kurulmasına kadar
sürmüştür. Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
(International Accounting Standards Committee - IASC), 1973 yılında Uluslararası
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Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of Accountants - IFAC), Birleşmiş
Milletler Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Menkul Kıymetler
Örgütü (IOSCO), tarafından kurulmuş ve komite 2000 yılına kadar 39 adet standart
yayınlamıştır (Kocamaz, 2012). 2001 yılında çalışmalar, Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (The International Accounting Standards Board - (IASB) ile devam etmiştir. 2005
yılında Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülke Uluslararası
Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nı uygulamaya başlamıştır.
Teknolojik gelişmelerle birlikte uluslararası ticaretin boyutlarının da genişlemesi, ülkeler
arasında ekonomik sınırları kaldırarak çok uluslu şirketlerin yaygınlaşmasına ivme
kazandırmıştır. Çok uluslu şirketlerin hem kendi ülke mevzuatlarına göre hem de
bulundukları ülke düzenlemelerine göre finansal rapor sunma zorunluluğu beraberinde farklı
finansal sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin Türk borsasında ve New York
Borsası’nda pay senetleri işlem gören Türkcell, her iki ülkeye göre hazırlamak zorunda
olduğu faaliyet sonuçlarına göre, 2000 yılında Türkiye’de 23.7 trilyon TL zarar açıklarken
New York Borsası’nda ise 157.8 trilyon TL kar açıklamıştır (İbiş ve Özkan, 2006). Çok uluslu
şirketlerin aynı yıl için birbirinden farklı finansal rapor sunumu, öncelikle yatırımcıların
değerlendirme yapmalarını zorlaştırmakta ve sermaye akışının yönünü etkilemektedir. Dünya
genelinde standartlar ile getirilen ve uyma gerekliliği olan tüm düzenlemelerin hedefi,
işletmelerin finansal durumlarının yatırımcılar ve diğer karar vericiler tarafından uluslararası
düzeyde karşılaştırılabilmesine olanak sağlamaktır.
Finansal bilginin anlaşılabilirliği ve karşılaştırılabilirliği üzerine kurgulanan UFRS ile, tüm
dünya ülkeleri arasında ortak bir finansal dil yaratılmıştır. Yerel uygulama farklılıklarını en
aza indirme çalışmaları Uluslararası Muhasebe Standartları’nın harmonizasyonu gündeme
gelmiştir. Vergi yasaları, kültürel yapı ve muhasebe düzenlemelerinin farklılığının getirdiği
ülkeye özel durumlar ve uyumlaştırma çalışmaları muhasebe otoriterleri kadar
akademisyenleri de yakın ilgilendirmiş ve bu süreçte literatüre yüzlerce çalışmayla katkıda
bulunmuşlardır.
Çalışma ile küresel boyutta gelişimi hızla devam eden Uluslararası Muhasebe ve Finansal
Raporlama Standartları konusunda, dünya ülkelerinde yapılan yayınların görüntüsü almak ve
gelecekteki çalışmaların seyrine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla 2000-2021 yılları
arasında literatürde yerini alan makale ve bildiri çalışmaları bibliyometrik analiz yöntemiyle
incelenmiştir. Bibliyometrik analiz, bir alandaki bilimsel araştırmaların performanslarının
çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesine ve böylece geçmişten geleceğe iz haritası
çıkarılmasına imkan sağlayan bir tekniktir. Ülkelerin bilimsel yayın göstergelerini
resmetmektedir. Çalışmada, sosyal bilimler alanında dünyanın en saygın ve etki faktörü en
yüksek dergilere ait makalelerin tarandığı bir bibliyografik veri tabanı olan (Yavan, 2005),
Web of Science’da Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında makale ve bildiri
taraması yapılmış ve bir bibliyometrik yazılımı olan VOSviewer (1.6.16) üzerinden
haritalama tekniğiyle görselleştirilmiştir.
2.ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Araştırmanın amacı, dünya ülkeleri arasında ekonomik sınırları ortadan kaldıran
küreselleşmeyle birlikte uluslararası ilişkiler boyutundaki işletmelerde evrensel bir muhasebe
ve finans dili oluşturarak uygulama birliğini sağlamak üzere geliştirilen UMS/UFRS
kapsamında yapılan akademik çalışmaların, bibliyometrik haritasını çizmek ve entelektüel
bilgi birikiminin katkısını paylaşmaktır.
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Çalışmada, uluslararası platformda paylaşılan bilimsel literatürün etkisi üzerinde entelektüel
katkı birikimini bilimsel network ile paylaşmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri
olan bibliyometri tekniği kullanılmıştır. Bibliyometri tekniği bilimsel literatürü ve yayın
performanslarını inceleyerek bilimsel yol haritasını çizen adeta navigasyon hizmeti
sunmaktadır.
Ülkelerin bilim politikalarının belirlenmesi, araştırmacıların performanslarıyla ilgili
bulguların sunulması, gelecekle ilgili bilimsel kararların verilmesi bibliyometrik analiz ile
mümkün olmaktadır (Rymer ve Choa, (2015). Uzun soluklu bilgi akışı sağlayarak geleceğe
yönelik bilim politikasının yapısal ve dinamik yönünü ön plana çıkarmaya yardımcı olmakta
ve yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyacın bir çıktısı olarak değerlendirilmektedir (Sweileh vd.
2016). Bibliyometrik analiz bilimsel çalışmaların; ülke boyutunda, üniversite ve kurum
düzeyinde, yazar ve atıf portföyünde, gelişim düzeyini geniş bir perspektiften bakmaya olanak
sağlayan, disiplinler arası bir dayanak olarak kabul görmektedir (Samiee ve Chabowski, 2012;
Zupic, 2015) .
Çalışmada öncelikle, 2000-2021 yılları arasında UMS/UFRS konusunda Web of Science veri
tabanında SSCI kapsamında yayınlanan akademik makale ve bildiriler taranmıştır. Web of
Science’ın veri kaynağı olarak seçilmesinin nedeni, bibliyometrik araştırmalarda kullanılan
online platformdaki en önemli veri tabanlarından olması (Cobo, vd., 2015) ve bilimsel ve
profesyonel literatürün son 45 yılında özellikle disiplinler arası konumudur (Jacso, 2005)
İkinci adımda verilerin analizi için bilimsel literatürün görselleştirilmesine hizmet eden
“VOSviewer (version 1.6.16)” bilimsel haritalama tekniği kullanılmış ve bulgular
değerlendirilmiştir. VOSviewer, CiteSpace, Bibexcel, CopalRed, IN-SPIRE, CRExplorer,
Network Workbench Tool, Science of Science Tool, VantagePoint ve SciMAt gibi en yaygın
kullanılan haritalama tekniklerinden biridir (Pradhan, 2016).
3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Uluslararası boyutta ortak bir muhasebe dili oluşturmak amacıyla uzun yılladır üzerinde
çalışılan ve standart bir forma kavuşturulan Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları alanında, 2000-2021 yılları arasında web of science (SSCI) veri tabanında
yayınlanan akademik makale ve bildiriler kapsamında araştırma bulgularına yer verilen
çalışmada; yayınların yıllara göre dağılımı, ülkelerde yapılan çalışmaların yoğunluğu,
ülkelerin ve yayınların atıf haritası, en fazla atıf alan yazar konularına izleyen bölümde adım
adım yer verilmiştir.
3.1.YAYINLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama standartları konularında yayınlanan 68
ülkenin, 603 makale ve bildirisine ulaşılmıştır.
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Şekil 1. 2000-2021 Yılları Arasında Yayınlanan Yayınların Yüzde Dağılımı ve Büyüme
Eğilimi
Şekil 1’de izlenebildiği gibi, 2000 yılında 2 yayına (%0,3) ulaşılmıştır. 2005 yılına kadar
önemli bir yayın sayısına ulaşılamamakla birlikte 2005 yılında 18 yayın (%3) ile artış hızı
izlenmiştir. 2014 yılı 59 yayın ve % 10 ile en fazla çalışmanın yapıldığı yıldır. 2021 yılında 1
yayına ulaşılmakla birlikte yılın devam eden döneminde yeni yayınların olacağı muhakkaktır.
3.2.YAYINLARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları konusunda literatüre en fazla katkı
sağlayan ülke 93 yayın (%16) ile Amerika Birleşik Devleri (ABD) olmuştur (Tablo 1).
ABD’yi Çin (%12), Avustralya (%7), İngiltere (%6) takip etmektedir. 15 ülke tek bir yayın
ile % 0,2’lik bir düzeyde katkı sağlarken Türkiye 9 yayın ile %1,5 paya sahiptir.
Tablo 1. 2000-2021 Yılları Arasında Yayınlanan Yayınların Ülkelere Göre Dağılımı

Ülke
USA
Çin
Avustralya
İngiltere
Almanya
Romanya
Çek
Cumhuriyeti
Fransa
İspanya
Kanada
Hollanda
Endonezya

Yayı
n
93
72
41
37
32
23

Yüzd
e (%)
16
12
7
6
5
4

18
15
15
14
14
13

3
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
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Ülke
Türkiye
Yeni Zelanda
Belçika
Japonya
Rusya
İsveç
Norveç
Polonya
Danimarka
Finlandiya
Malezya
Singapur

1000

Yayı
n
9
8
8
8
7
7

Yüzd
e (%)
1,5
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2

7
7
6
6
5
5

1,2
1,2
1
1
0,8
0,8
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İskoçya
Portekiz

11
11

1,8
1,8

Avusturya

10

1,6

Brezilya

9

1,5

Yunanistan
İtalya
Toplam

10
9

1,6
1,5

Slovakya
Güney Amerika –İsviçre-TayvanArnavutluk –Bahreyn-BulgaristanHırvatisyan
Letonya –Nijerya-Güney Kore- Arap
Emirlikleri –Ukrayna–Galler- Belarus –
Bosna Hersek - Bruneı – Fildişi Sahili İzlanda –Hindistan- İran-Irak – İrlanda
Meksiko- Kuzey İrlanda- SırbistanSlovenya – Tunus - Vietnam– ÜrdünLübnan- Suudi Arabistan– İsrail – Fiji –
Macaristan- Pakistan -Ekvator

5
4

0,8
0,7

3

0,5
0,3

2

1

0,2

603

100

Yayınların ülkelere göre dağılımlarının bibliyometrik ağ haritası Şekil 2‘de yer almaktadır.
VOSviewer programıyla yapılan analize göre ağ haritası yayınların ülkeler arasındaki ilişki
gücünü göstermektedir. Bibliyometrik ağ haritasını elde edebilmek için ülkelere ait minimum
yayın sayısı eşik değeri 1 olarak belirlenmiştir. 68 ülke arasında bağlantı gücü yüksek olan
ülkeler haritada yer almaktadır. Eck ve Waltman’nında (2020) çalışmalarında ifade ettikleri
gibi, ülkelerin konu üzerindeki etki büyüklüğü dairelerle belirlenmiş ülkeler arasında ilişki
düzeyi ağlarla gösterilmiştir. Buna göre, ABD en çok yayının olduğu ve en çok diğer ülkeleri
etkileyen ülke konumundadır. Türkiye 7 yayını ile ABD’ye en yakın ülke olarak
görselleşmiştir. Diğer bir değişle, ABD’nin çalışmalarından en fazla etkilenen ülkelerden biri
olarak yorumlanabilir.

Şekil 2. Yayınların Ülkelere Göre Dağılımlarının Bibliyometrik Ağ Haritası
Ülkelerin konular çerçevesindeki yoğunluk haritası Şekil 3’de verilmiştir. Yoğunluk haritası
bilim alanının genel bir görüntüsünü sunmakta ve önemli alanlara dikkat çekmektedir. Eck ve
Waltman, 2020). Farklı renklerdeki kümeler ülkeleri ve yoğunluklarını göstermektedir. Sarı
renk yoğunluğundaki ABD’nin, Türkiye ile yakınlığı Şekil 3’de bir kez daha görülmektedir.
Benzer şekilde Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Danimarka çok yakın kümelerde
yer almaktadır.
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Şekil 3. Yayınların Ülkelere Göre Dağılımlarının Yoğunluk Haritası

3.3.ÜLKELERİN
DAĞILIMI

ALDIKLARI

ATIF

(CİTATİON)

VERİLERİ

VE

YÜZDE

Bu bölümde ülkelerin aldıkları atıf verileri ve yüzde dağılımına ilişkin bilgiler öncelikle Tablo
2’de düzenlenmiştir. Ülkelere ait minimum atıf sayısı eşik değeri 1 olarak seçilmiş 58 ülkenin
yayınlarına toplam 12.683 atıf yapılmıştır. On ülkenin yayınlarına ise hiç atıf yapılmamıştır.
Tablo 2. Ülkelerin Aldıkları Atıf (Citation) Verileri ve Yüzde Dağılımı
Ülke
ABD
Avustralya
Kanada
Almanya
İngiltere
Çin
Avusturya
Fransa
ispanya
Hollanda
İskoçya
Belçika
Finlandiya
Romanya
yeni Zelanda
Portekiz
İsveç
Yunanistan
Çek
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Yüzde
(%)
6.224 49,07
1.076
8,48
822
6,48
682
5,38
610
4,81
610
4,81
355
2,80
323
2,55
303
2,39
249
1,96
190
1,50
137
1,08
137
1,08
120
0,95
106
0,84
85
0,67

Atıflar

77
69
46

0,61
0,54
0,36

Ülke
Endonezya
Kuzey İrlanda
Güney Kore
İrlanda
Danimarka
Malezya
Nijerya
İtalya
Fiji
Sırbistan
Pakistan
Rusya
Güney Afrika
Polonya
Slovakya
Bosna Hersek
Suudi
Arabistan
Brunei
Cote ıvoire

1002

19
17
16
14
13
13
11
11
10
9
8
8
8
7
7
6

Yüzde
(%)
0,15
0,13
0,13
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05

6
3
3

0,05
0,02
0,02

Atıflar
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Cumhuriyeti
iran
Japonya
İsviçre
Singapur
Brezilya
Bahreyn
Meksika
Norveç
Tayvan
Arap
emirlikleri
TOPLAM

46
39
26
25
21
20
20
20
19

0,36
0,31
0,20
0,20
0,17
0,16
0,16
0,16
0,15

Macaristan
Hindistan
Ürdün
Türkiye
Galler
İzlanda
Belarus
Letonya
Tunus

19

0,15

İsrail

3
3
2
2
2
2
1
1
1

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

1
0,01
12.683 100

Ülkeler arasındaki atıf haritası Şekil 4’de verilmiştir. En büyük daireyi temsil eden ABD
6.224 atıf ve %49,07 ile birinci sırada yer alırken onu 1.076 atıf (%8,48) ile Avustralya, 822
atıf (%6,48) ile Kanada, 682 atıf (%5,38) ile Almanya izlemektedir. Türkiye 2 atıf (% 0,02)
ile de olsa ağ haritasında yer almıştır.

Şekil 4. Ülkelerin Atıf Ağ Haritası
Ülkelerin birbirleriyle atıf ilişkisinde ABD ile kesişen Çin (pembe daire) ve Fransa arasında
çok fazla atıf beslemesi olduğu Şekil 4’de dikkat çekmektedir. Avustralya ile Endonezya,
Yeni Zelanda, Almanya, İspanya, arasındaki atıf ilişkisinin yakınlık gücü Şekil 5’de yoğunluk
görselinde de izlenmektedir.
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Şekil 5. Ülkelerin Atıf Yoğunluk Görseli

3.4. ATIF ALAN YAZARLARIN (CİTED AUTHOURS) HARİTALANMASI
En fazla yayını olan ve en fazla atıf alan yazarların bilgilerine ait verilere dayanarak Şekil 6
hazırlanmıştır. Yoğunluk haritası oluşturulurken her bir yazar için minimum yayın sayısı eşik
değeri “3” olarak seçilmiştir. 1.188 yazarın olduğu çalışmalarda iki yazarın en fazla 4 yayını
olduğu belirlenmiştir. Bu yazarlardan biri dört yayınına 174 (%1,4) atıf alan Tarca, Ann ve 67
(%0,52) atıf alan Sunder, Shyam’dır. Üç yayınına en fazla atıf alan (250 atıf, %2)) yazar ise
Brown Philip’dir.
300
%2
250
200

%1,4

%1,3

150
100

%0,78 %0,78

100
50 %0,01
0

%0,52

%0,46
%0,15

%0,05

%0,08

%0,01

bradb
cohen duroc
mosnj
brown brusca
richar sunde
akbar, albu, ury,
svobo tarca,
,
her, fortin, a,
,
dson, r,
sandr sylvai anne skare,
saeed nadia micha
da, p. ann
philip ısabel
alan j. shyam
el e.
a
n
lorena

citations

24

100

20

250

59

7

99

99

2

162

67

11

174

documents

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

Şekil 6. Literatüre En Fazla Katkı Sağlayan Yazarlar ve Aldıkları Atıflar
Yayınlarına en fazla atıf yapılan Brown Philip üzerinde odaklanarak harita görseli
hazırlanmıştır. Harita arasındaki dairelerin yakınlığı ve ağların uzantısı sözü edilen yazar ile
Tarca Ann, Albu Nadia Akbar Saeed arasında önemli düzeyde atıf beslemesi olduğunu
göstermektedir. Üç yayınına 162 (%1,3) atıf alan Richardson Alan J. odaklı harita görselinde
ise, farklı yazarların çalışmalardan atıf aldığı izlenmektedir. Albu Nadia odaklı haritalamada
yazarın Brown Philip ile eşleştiği görülmektedir(Şekil 7).
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Şekil 7. Yazar Odaklı Harita Görselleri
Bir başka bakış açısıyla yazarlara ait atıf yoğunluk görseli Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8. Atıf Alan Yazarların Yoğunluk Görseli
3.5. ATIF ALAN ÜNİVERSİTELER VE BAĞLI OLDUKLARI ÜLKELER
Web of Science veri tabanında yapılan çalışmada, 2000-2021 yılları arasında 68 ülkenin
çalışma konusunda ulaşılan 603 yayınına toplam 12.683 atıf yapılmıştır. Bu atıfların
%49,07’si (6.224 atıf) ABD’ de yayınlanan çalışmalara aittir. ABD merkezli Stanford
üniversitesi beş yayınına 1.434 (% 11) atıf alarak ilk sıraya yerleşmiştir. Chicago Üniversitesi
beş yayınına 931(%7) atıf almıştır. Avustralya’da New South Wales Üniversitesi beş yayını
ile üçüncü sırada yer alırken (%2) Çin’de Beijing Jiaotong üniversitesi ise 11 yayın ile tek atıf
(%0,007) almıştır (Tablo 3).
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Tablo 3. Yayınlarına Atıf Alan Üniversiteler ve Bağlı Oldukları Ülkeler
Yayın Yapan
Üniversiteler
Stanford Üniversitesi ABD
Chicago Üniversitesi ABD
New South Wales
Ünv. -Avustralya
Western Australia
Ünv.-Avustralya
Illinois Üniversitesi ABD
Manchester Ünv. İngiltere
Northwestern Ünv. ABD
Ottawa Ünv. - Kanada
Edinburgh Ünv.İskoçya

Yayı
Yüzd
Yayın Yapan
n
Atıf e (%)
Üniversiteler
1.43
Sydney Ünv.5
4
11 Avustralya
Monash Ünv.5
931
7
Avustralya
Bucharest Economic
5
281
2
Studies Ünv. -Romanya
National Ünv.5
193
1
Avustralya
Macquarie Ünv.5
166
1
Avustralya
Queensland Ünv. 6
148
1
Avustralya

Yüz
Yay
de
ın Atıf (%)
7

130

1

6

120

0,9

8

100

0,07

5

86

0,06

6

32

0,02

5

29

0,02
0,02
0,00
3
0,00
7

5

136

1

Cornell Ünv.- ABD

5

27

7

131

1

6

5

6

130

1

Covenant Ünv. - Nijerya
Beijing jiaotong Ünv. –
Çin

11

1

Diğer Üniversiteler

495 8.603 68
12.68
603
3
100

Toplam

Şekil 9’da üniversitelerin yayınlarına aldıkları atıfları gösteren ağ haritası verilmiştir.

Şekil 9:Üniversitelerin Atıf Haritası
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DOKÜMAN

3.6.YAYINLARIN
DAĞILIMI

TÜRÜNE

VE

LİTERATÜR

DİLİNE

GÖRE

Araştırma sonucu elde edilen 603 yayının %65’i (392) makale ve %35’i (211) bildiri olarak
tespit edilmiştir (Şekil 10). Yayınlar litaratür diline göre değerlendirildiğinde ise, İngilizce
%97 gibi büyük bir paya sahipken %3’lük pay Çek, Fince ve Almanca arasında dağılmıştır
(Şekil 10).
%[DEĞE%[DEĞE
%[DEĞE
R]
R] R]
211 (%
35 )
%
[DEĞER]

[DEĞER]
(%65)

Makale

Bildiri

İNGİLİZCE

ÇEK

FİNCE

ALMANCA

Şekil 10. Yayınların Doküman Türüne ve Yayın Diline Göre Dağılımı
4.SONUÇ
İçinde bulunduğumuz genç yüzyılda bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ekonomik
küreselleşme sürecini de hızlandırmıştır. Çok uluslu şirketlerin yatırım yaptıkları ülkelerdeki
mali rapor verileriyle farklı ülkelerdeki işletmelerin mali rapor verilerinin karşılaştırılabilir
olması ihtiyacı doğmuştur. Uluslararası finansal entegrasyon sürecinde çok uluslu şirketlerin
doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir mali tablo hazırlama gerekliliği uluslararası boyutta
kullanılabilecek UMS/UFRS’nın geliştirilmesine yol açmıştır. Bu gereklilik doğrultusunda
uluslararası düzeyde uygulama birliğini sağlamak amacıyla yasa, ilke, kural ve yöntemleri
belirlenmiş evrensel bir muhasebe dili ve muhasebe düzeni oluşturulmuştur.
Küresel ekonomide uluslararası ilişkiler boyutundaki işletmelerde yerel uygulama
farklılıklarını en aza indirme çalışmaları Uluslararası Muhasebe Standartları’nın
harmonizasyonu gündeme getirmiştir. Vergi yasaları, kültürel yapı gibi ulusal muhasebe
sistemlerindeki farklılıklar muhasebe otoriterlerini olduğu kadar akademisyenleri de
araştırmaya sevk etmiş bu süreçte literatüre yüzlerce çalışmayla katkıda bulunmuşlardır.
Bilindiği üzere, ülkeden ülkeye muhasebe sistemlerindeki farklılıklar 1960’lı yıllardan bu
yana akademisyenleri giderek artan bir ilgi ile, bu farklılıkları daha iyi anlamaya yönelik
araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. Muhasebenin harmonizasyonu yoluyla muhasebe
sistemlerindeki bu farklılıkları ortadan kaldırmak, tüm dünyada kullanılacak ortak muhasebe
standartlarını uygulamak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası karar alıcılara,
karşılaştırılabilir, güvenilir ve homojen veriler sağlamak esas amaç olmuştur.
Çalışma, evrensel bir muhasebe ve finans dili oluşturarak uygulama birliğini sağlamak üzere
geliştirilen UMS/UFRS kapsamında yapılan akademik çalışmaların, bibliyometrik haritasını
çizmek ve entelektüel bilgi birikiminin katkısını paylaşma çerçevesinde hazırlanmıştır.
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2000-2021 yılları arasında web of Science veri tabanında SSCI kapsamında elde edilen veriler
bir bibliyometrik analiz yazılımı olan Vosviewer haritalama tekniğiyle analiz edilerek
görselleştirilmiştir. Çalışmayı kapsayan yıllarda yayın sayısı, yayınların ülkelere göre
dağılımı, üniversitelerin aldıkları pay, yazarlar ve alınan atıflara ait ağ haritası ve yoğunluk
görselleriyle elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 68 ülkenin 603 yayınına ulaşılan
çalışmada yayınların %65’i (392) makale ve %35’i (211) bildiri olarak tespit edilmiştir.
Literatüre en fazla katkı sağlayan Amerika Birleşik Devletleri’nin yayın sayısı 93, yüzdelik
dilimden aldığı pay16 dır. ABD’yi 72 çalışma ve %12 pay ile Çin takip etmektedir.
Avustralya 41 yayınla %7, Türkiye ise 9 çalışması ile %1.5 paya sahiptir.
68 ülkenin 603 yayınına toplam 12.683 atıf yapılmıştır. Atıfların ülkeler arasındaki dağılımı
incelendiğinde en fazla atıf alan ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD 93 yayınına 6.224
(%49,07) atıf almıştır. Atıf sıralamasında ikinci olan Avustralya 1.076 atıf (%8,48), Kanada
822 atıf (%6,48) ve Türkiye ise 2 atıf aldığı yayınları için %.02 paya sahiptir.
Çalışmada ayrıca en fazla yayını olan ve en fazla atıf alan yazarların bilgilerine ait veriler
görselleştirilmiştir. 1.188 yazarın olduğu çalışmalarda iki yazarın en fazla 4 yayını olduğu
belirlenmiştir. Diğer yazarlar bir ile üç arasında yayınları ile katkı sağlamışlardır. Ağ haritası
üzerinde en fazla yayını olan yazarlara odaklanarak görsellerin hazırlandığı çalışmada üç
yayınına 250 atıf alan Brown Philip en fazla atıf payına (%2) sahiptir.
Yayınların üniversiteler arasındaki dağılımı ve aldıkları atıf dilimiyle ilgili analizde ABD
merkezli Stanford üniversitesi beş yayınına % 11 (1.434) atıf alarak ilk sıraya yerleşmiştir.
Chicago Üniversitesi beş yayınına %7 (931) atıf almıştır. Avustralya’da New South Wales
Üniversitesi beş yayını ile üçüncü sırada yer alırken (%2) Çin’de Beijing Jiaotong üniversitesi
ise 11 yayınına tek atıf (%0,007) almıştır.
Yayınlar litaratür diline göre değerlendirildiğinde ise İngilizce %97 gibi büyük bir paya
sahipken %3’lük pay Çek, Fince ve Almanca arasında dağılmıştır.
Bibliyometri tekniğiyle bilimsel literatürün ve yayın performanslarının incelendiği çalışmada
bilim alanının bir görüntüsü elde edilmiştir. Bu bağlamda, sosyal bilimler alanında dünyanın
en saygın ve etki faktörü en yüksek dergilere ait makalelerin tarandığı bir bibliyografik veri
tabanı olan Web of Science’da Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yapılan
çalışmayla akademisyen ve araştırmacılar için sistematik bir bilgi haritası sağlanmıştır.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, banka yöneticilerinin etik liderlik düzeylerinin banka çalışanlarının
algıladıkları örgütsel güven üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma, İstanbul ilinde 3.
Bölgeyi kapsayan ilçelerde rastgele seçilen biri devlet biri özel olmak üzere 2 farklı bankada
çalışan farklı şubelerdeki toplam 41 banka çalışanı üzerinde yapılmıştır. Çalışmada yüz yüze
anket tekniği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Elde edilen veriler faktör ve güvenilirlik analizi yapıldıktan sonra korelasyon,
regresyon, parametrik ve parametrik olmayan testler kullanılarak değerlendirilmiştir. Ampirik
bulgular etik liderliğin, yöneticiye güveni, çalışma arkadaşlarına güveni, örgüte güveni ve
toplam örgütsel güveni pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Liderlik tarzı
etik liderliğe doğru yaklaştıkça yöneticiye olan güvenin %77,4 oranında arttığı belirlenmiştir.
Ayrıca etik liderliğin ve örgütsel güvenin bazı sosyo-demografik özellikler açısından
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışma etik liderlik ile örgütsel güvenin bankacılık
sektöründe çalışanlar üzerindeki etkisini anlamaya yardımcı olmaktadır. İstanbul şehrinin
metropol niteliği taşıması nedeniyle araştırmanın bölgesinin yaşam biçimi, çalışma koşulları,
benzer çevresel özellikler gibi benzer sosyo-demografik özellikler açısından şeffaflaştırılması
amacıyla, erişim kısıtları da göz önüne alınarak belirli bir bölge üzerindeki banka şubesinde
çalışanlara uygulanmıştır. Etik ve güven içerikli araştırmalarda örgütlerin ve çalışanların
araştırmalara daha hassas yaklaşması nedeniyle katılımcı sayısı kısıtlı kalmıştır. Günümüzde
akademide etik kavramının değer kazanması ve ön plana çıkması ile birlikte çalışmanın
bankacılık sektörüne ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, Örgütsel Güven, Bankacılık Sektörü

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ETHICAL LEADERSHIP ON
ORGANIZATIONAL TRUST IN TERMS OF THE BANKING SECTOR

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of bank managers' ethical leadership levels
on organizational trust perceived by bank employees. The study was conducted on a total of
41 bank employees in different branches working in 2 different banks, one state and one
private, in the districts covering the 3rd Region in Istanbul. Face to face questionnaire
technique was used in the study. The collected data were analyzed using SPSS 22 package
program. The data obtained were evaluated using correlation, regression, parametric and
nonparametric tests after performing factor and reliability analysis. Empirical findings
revealed that ethical leadership significantly positively affected the trust in managers, trust in
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colleagues, organizational trust and total organizational trust. It was determined that as the
leadership style shifted towards ethical leadership, trust in the manager increased by 77.4%.
In addition, it has been determined that ethical leadership and organizational trust differ in
terms of some socio-demographic characteristics. This article helps to understand the impact
of ethical leadership and organizational trust on employees in the banking sector. Due to the
metropolitan nature of the city of Istanbul, it was applied to the employees of the bank
branches in a certain region in order to make the region transparent in terms of similar sociodemographic characteristics such as lifestyle, working conditions and similar environmental
characteristics, taking into account the access restrictions. In ethical and trustworthy studies,
the number of participants was limited due to the more sensitive approach of organizations
and employees to research. It is thought that working with the concept of ethics in academia
gaining value and coming to the forefront will shed light on the banking sector.
Keywords: Ethical Leadership, Organizational Trust, Banking Industry
1. GİRİŞ
Örgütlerde, çalışanları verimli bir şekilde çalışmaya yönelten en önemli unsurlardan biri
liderlerin/yöneticilerin tutum ve davranışlarıdır. Lider/yönetici çalışanları etkileme becerisi
gösterirse ve elindeki güç kaynaklarını etkin biçimde kullanabilirse örgüt beklenen
performansı üretebilecektir. Yönetsel güç tercihleri lidere/yöneticiye duyulan güvenin
oluşmasında en kritik unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Yönetsel gücün doğru şekilde
kullanılması, çalışanların örgütlerine ve liderlerine/yöneticilerine duydukları güvenin
artmasını sağlamaktadır. Psikolojik bir faktör olan güven, örgütlerin sürdürülebilir
başarılarında büyük role sahiptir. Çalışanların örgütlerine ve liderlerine/yöneticilerine olan
güven duygularının geliştirilebildiği ölçüde; iş performanslarının artması, daha kaliteli hizmet
üretebilmeleri ve verimliliklerinin devamlılığının sağlanabilmesi mümkün olmaktadır
(Kabadayı ve Türkay, 2020: 112). Güven duygularının sağlanmasında liderlerin/yöneticilerin
davranışları belirleyici bir unsurdur. Bu bağlamda liderlerin/yöneticilerin etik davranışlar
sergilemeleri örgütsel güvenin oluşmasına katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçektir.
Etik liderlik, kurumlarda örgütsel güvenin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Lider
takipçilerini etkilemekte ve onlara rol model olmaktadır. Aynı zamanda lider/yönetici örgütü
de temsil etmektedir. Örgütte çalışanlar üzerinde liderin/yöneticinin oluşturmuş olduğu imaj,
aynı zamanda örgütte çalışanların ya da dış çevre takipçilerinin de örgüt ile ilgili duygu ve
düşüncelerini hatta çalışanların davranışları şekillendirebilmektedir. Etik liderler başkalarının
temel özelliklerinden biri olan başkalarının iyiliğini önemsemek, bunlara saygı duymak
konusunda astları tarafından rol model olarak kabul edilirler. Astlar da çalışma arkadaşlarına,
örgüt genelinde çalışan ve örgüt ile ilişkisi olanlara özen göstererek
liderlerinin/yöneticilerinin davranışlarını taklit ederler. Etik liderlerin astları ile yüksek
kalitede bir duygusal değişim ilişkisi geliştirmeleri saygı, özen ve etik standartlar içinde
astları ile çalışmaları güven kavramını da geliştirebilmektedir (Yang ve Wei, 2018: 100). Etik
liderlerin özellikle ahlaki standartları vurgulayıcı davranışları, çalışanların da yöneticilerinin
bu değerlerini taklit etme yoluna gidecekleri olası bir durumdur (Gao ve He, 2017: 297). İlgili
davranışın da örgütsel güvenin alt boyutu olan çalışma arkadaşlarına güven, örgüte güven
kavramlarını destekleyici nitelikte olacağı söylenilebilir. Bu bağlamda çalışmada, bankacılık
sektöründe çalışanların liderlerini/yöneticilerini etik olarak değerlendirip değerlendirmedikleri
ve etik liderliğin örgütsel güvene etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.
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2. TEORİK ARKA PLAN VE HİPOTEZLER
2.1. Etik Liderlik
Etik liderlik, “kişisel eylemler ve kişiler arası ilişkiler yoluyla normatif olarak uygun
davranışların gösterilmesi ve bu tür davranışların iki yönlü iletişim, güçlendirme ve karar
verme yoluyla takipçilere tanıtılması” olarak tanımlanır (Shin, 2012: 301; Men vd., 2020:
463; Akker vd., 2009: 103). Etik liderlik temelinde iki önemli boyutu kapsamaktadır.
Bunlardan bir tanesi, etik liderlerin kişisel özelliklere ve dürüstlük, güvenilirlik gibi arzu
edilen özelliklere sahip olduğu ahlaki kişilik bileşenidir. Diğeri ise etik liderin proaktif olarak
takipçilerinin etik davranışlarını etkilemeye çalıştıkları ahlaki yönetici bileşenidir (Men vd.,
2020: 463). Etik liderliğin temelinde örnek olmak, insanlara adil davranmak ve ahlaki
yönetim anlayışı yer almaktadır. Örnek olmak ve insanlara adil davranmak ahlaki kişi
bileşeninde yansıtılır. Ahlaki yönetim anlayışı ise etik liderlerin etik hakkında iletişimde
bulunma, etik olmayan davranışları cezalandırma gibi davranışlar ile normatif davranışı teşvik
eder. Bu şekilde astlarının etik olmayan davranışlarını caydırabilmektedir (Mayer vd., 2012:
152). Etik liderler, temel etik davranış kuralları oluşturarak bilinçli olarak takipçilerinin etik
davranışlarını geliştirmeye çalışırlar (Akker vd., 2009: 103). Çalışmalar, etik liderlerin aynı
zamanda etkili olarak işlev gördüğüne dair kanıtlar da sunmaktadır. Etik liderleri olan
örgütlerin, kurumsal sonuçlardan daha yüksek memnuniyet bildirdikleri ve örgütlerinde daha
etkili oldukları belirtilmiştir (Johnson vd., 2012: 3).
Eisenbeiss ve Knippenberg çalışmalarında “etik liderlik etkisini destekleyen koşullar
nelerdir?” sorusuna yoğunlaşmışlardır. Hem ahlaki duyguların hem de farkındalığın etik lider
ile takipçisinin isteğe bağlı çalışma davranışı arasındaki karşılıklı ilişkiyi etkilediğini
bulmuşlardır. Örgütün iyiliği için isteğe bağlı çalışma davranışında bulunmanın olumsuz
yüklü ahlaki duygu deneyimini hafiflettiğini belirtmişlerdir. Bir örgütün etik kültürü
çalışanları ahlaki konulara duyarlı hale getiren ve onları etik liderliğe daha açık hale getiren
etkileri temsil etmektedir (Eisenbeiss ve Knippenberg, 2015: 192). Liderin bilişsel ahlaki
gelişimi takipçininkinden farklılaştığında ve onun üzerinde olduğunda, etik liderlik algısının
en üst düzeye çıktığı tespit edilmiştir. Bu bulgunun, etik liderliğin sosyal öğrenme teorisinin
temelinde, daha yüksek muhakeme yeteneğine sahip olan yöneticilerin, takipçileri tarafından
etik liderler olarak görülme olasılığının daha yüksek olduğu fikrinin tutarlılığına dikkat
çekmektedir (Jordan vd., 2013: 680). Zhang vd. çalışmasında liderlerin etik davranışının güç
ve statüden etkilendiğini göstermiştir. Statü tehdidi altında bulunan liderlerin astlarına olan
bağımlılığının arttığını belirtmişlerdir. Astlara bağımlılık, liderleri etik liderlik sergilemeleri
konusunda motive etmektedir. Liderler statü tehdidiyle başa çıkmak için alternatif kaynaklar
elde ettiklerinde astlarına olan bağımlılığın zayıfladığı görülmüştür. Yapılan araştırmada
katılımcıların statü tehdidi yaşadıklarında daha etik oldukları ve fazla liderlik davranışı
sergiledikleri görülmüştür. Ayrıca ödül yapısı bireysel yerine takım tabanlı olduğunda, bu
durum ortaya çıkmıştır. Daha fazla statü tehdidi yaşayan liderlerin astları tarafından daha etik
olarak algılandığı ve bu duruma da liderlerin astlara bağlılık algılarının aracılık ettiği
belirlenmiştir (Zhang vd., 2020: 665). Ilyas vd. çalışmalarında etik liderlerin uygun normlara
sahip, güvene dayalı ve etik bir çalışma ortamı geliştirdiklerini belirtmişlerdir (Ilyas vd.,
2020: 202).
2.2. Örgütsel Güven
Güven; örgütte dayanışma ve işbirliği içinde olunması, uzun dönemde istikrarın sağlanması,
çalışanların mutlu olması ve buna bağlı olarak çalışan performansının artırılması açısından
önemli bir unsurdur. Birlikte çalışmak genellikle karşılıklı olarak bağımlılığı içermektedir.
Örgüt çalışanları bireysel ve örgütsel hedeflerine ulaşabilmek için beraber çalışmalı ve
dayanışma içinde olmalıdırlar (Mayer vd., 1995: 710-713; Güney ve Turan, 2021: 358-359).
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Güven karşılıklı olarak beklentileri yansıtan ve temelde bilişsel, duygusal ve davranışsal
olmak üzere üç bileşen üzerinde kurulmuş bir kavramdır (Seppanen vd., 2007: 254-255).
Örgütsel güven kavramı ise çalışanların örgüt içinde kendilerine zarar verilmeyeceğine olan
inançlarından ortaya çıkan bir güven eğilimini ifade etmektedir. Kısaca örgütsel güven örgüt
çalışanlarının, yöneticilerinin onlara dürüst davranacaklarına dair inançlarıdır (Şimşek, 2020:
186). Örgütsel güven kavramı örgüte güven, yöneticiye güven ve çalışma arkadaşlarına güven
olarak incelenmektedir. Güven ortamının oluşması için, yönetimin güven duygusunu tüm
örgüt çalışanlarına hissettirmesi ve bunu doğru biçimde yönetmesi gerekmektedir.
Çalışanların, yöneticileriyle etkileşimleri neticesinde örgüte olan güvenleri artabilmekte ya da
azalabilmektedir. Çünkü çalışanlar yöneticilerini örgütü temsil eden kişi şeklinde
algılamaktadırlar. Bu nedenle de yöneticilerine güven sağladıklarında bu güveni örgütün
tümüne aktarabilmektedirler. Bu sebeple çalışan ve yönetici ilişkisi örgüte olan güvenin
sağlanmasında önem arz etmektedir. Çalışma arkadaşlarına olan güven de en az yöneticiye
olan güven kadar önemlidir. Birbirine güvenen çalışanlardan oluşan grupların ortak hedefler
için birlikte hareket ettiği, bireysel performanslarında ve örgüte olan bağlıklarında olumlu
yönde katkılarda bulunduğu görülmektedir (Büte, 2011: 175-177; Filiz ve Bardakçı, 2020:
439).
Örgütsel güvenin örgüte sağladığı pek çok fayda mevcuttur. Örgütsel güven kavramının
örgütteki temel işlevlerinden ilki örgüt içindeki işlem maliyetlerini düşürmek, ikincisi örgüt
üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırmak, üçüncüsü ise örgüt kurallarına
uyulmasını kolaylaştırmak ve örgüt içi çatışmaların azalmasını sağlamak şeklinde
sıralanmaktadır (Kramer, 1999: 581-582). Mishra ve Morrissey (2000: 14) çalışan/yönetici
ilişkilerinde güven ile ilgili olarak Batı Michigan yöneticileri üzerinde yapmış oldukları
araştırmalarında güvenin; geliştirilmiş iletişim, daha fazla öngörülebilirlik, güvenilirlik
sağlanmasında, örgüt içinde çalışan devir hızında azalma olmasında, açıklık, dinlemeye istekli
olunmasında, çalışanlar arasındaki sürtüşmenin azalmasında, daha etkili ve üretken
çalışan/yönetici ilişkisinin kurulmasında ve örgütsel etkinliğin ve verimliliğin artırılmasında
önemli avantajlar sağladığı sonuçlarına ulaşmışlardır. Bu bağlamda örgütsel güvenin örgüt
içinde hem çalışana hem yöneticilere dolayısıyla da örgüte olumlu katkılar sağladığı aşikardır.
2.3. Etik Liderlik ve Örgütsel Güven İlişkisi
Etik liderler, dürüst, güvenilir ve adildir (Yang ve Wei, 2018: 101). Örgütsel güvenin
sağlanması için de kurumda etik liderler/yöneticiler ile bu ön koşulun sağlanabileceği
söylenilebilir. Bandura’nın sosyal öğrenme teorisine göre, çalışanlar çalışma ortamındaki rol
modeller, taklit etme eğilimi göstermektedir. Özellikle de hedef davranış etik davranış
olduğunda sosyal öğrenme süreci önemli bir rol oynamaktadır. Etik liderlik, çalışanların ortak
etik davranış normları ve algıları ile karakterize edilen etik bir iklim yaratan ortak katılımı
ortaya çıkarır (Shin, 2012: 301). Örgütsel güvenin alt boyutları olan çalışma arkadaşlarına
güven, yöneticiye güven temelinde örgüte güvenin de böylelikle desteklenmesine ve örgütte
genel anlamda bir örgütsel güvenin oluşması yönünde katkı sağlayabileceği ilişkisi
kurulabilir. Sarmawa vd., etik girişimci liderlik tarzının örgütsel güven üzerinde önemli bir
etkisi olduğunu söylerken ayrıca araştırma sonuçları örgütsel güvenin etik girişimci liderlik ve
örgütsel sürdürebilirlik arasındaki ilişkide aracı olduğunu belirlemişlerdir (Sarmawa vd.,
2020: 1). Örgütsel güven ve etik liderliğin bir arada olduğu bir kurumun gelecekte de verimli
bir şekilde varlığını sürdürebilmesi açısından etik liderlik ve örgütsel güvenin örgütlerde
oluşturulması gereken temel taşlardan biri olduğu söylenilebilir. Ayrıca çalışmalar
göstermektedir ki, takipçilerin etik olarak kabul edilen davranışları gösterme sıklığı
yöneticilerine olan güveni arttırmaktadır. Bu durumda, etik lider davranışı ile güven
arasındaki ilişkinin, liderin takipçileri tarafından arzuladıkları ve gözlemledikleri davranışı
arasındaki tutarlılıkla yönetildiğini tespit etmişlerdir (Akker vd., 2009: 102). Zeng ve Xu
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çalışmalarında etik liderliğin örgütsel güven aracılığıyla öğretmenlerin işe bağlılığı üzerinde
aracı etkisinin olduğunu belirlemişlerdir (Zeng ve Xu, 2020: 1). Literatürde etik liderlik ve
örgütsel güven ilişkisinin ele alındığı çalışmalar son dönemde daha çok ön plana çıkmaktadır.
Son yıllarda özellikle etik kavramına olan ilginin artması örgütlerde de farklı yönlerden
incelenmesini ve anlaşılmasını gerekli kılmaktadır.
3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı
Bu makalenin amacı, etik liderliğin bankacılık sektöründe çalışanların örgütsel güveni
üzerindeki etkisini açıklamaktır. Araştırmada etik liderliği ölçmek için Tuna vd. (2012)
tarafından geçerlilik ve güvenilirliği makale çalışması ile denenmiş 10 sorudan oluşan tek
boyutlu bir ölçek kullanılmıştır (Tuna vd. 2012: 150-151). Ölçek otel işletmelerine göre
hazırlandığı için otel yerine kurum kelimesi yazılarak ifadelerde düzenleme yapılmıştır.
Örgütsel güven için ise Kanten’in doktora tez çalışmasında kullanmış olduğu (2012) üç
boyuttan (yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven, örgüte güven) oluşan ve 16 soruluk
örgütsel güven ölçeğinden yararlanılmıştır (Kanten, 2012: 215).
3.2. Araştırma Yöntemi ve Örneklemi
İstanbul ilinin üç bölgeye ayrılmış olması (https://www.posta.com.tr/, 2018) sebebi ile
çalışmayı sosyo-demografik açıdan benzer kılmak adına sadece 3. Bölgedeki banka
şubelerinde çalışanlar araştırma kapsamında tutulmuştur. Çalışma, İstanbul ilinde 3. Bölgeyi
kapsayan ilçelerde rastgele seçilen biri devlet biri özel olmak üzere iki farklı bankada çalışan
ve dört farklı şubedeki toplam 41 banka çalışanı üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri 2018
yılında Haziran-Temmuz-Ağustos ayları içinde ve konunun hassasiyeti nedeniyle yüzyüze
anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde etik kurallara
riayet edilmiş olup banka çalışanları gönüllü olarak araştırmaya dahil olmuşlardır. Çalışmanın
verileri 2018 yılında elde edildiği için etik kurul onayı alınmamıştır.
3.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırma amacı doğrultusunda etik liderlik ve örgütsel güven arasındaki ilişkilerin test
edilmesi için geliştirilen araştırma modeli ve hipotezler aşağıdaki gibidir:

Şekil 1: Araştırma Modeli
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H1: Etik liderlik toplam örgütsel güveni pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir.
H1a: Etik liderlik örgütsel güvenin alt boyutu olan örgüte güveni pozitif yönde ve anlamlı
olarak etkilemektedir.
H1b: Etik liderlik örgütsel güvenin alt boyutu olan yöneticiye güveni pozitif yönde ve anlamlı
olarak etkilemektedir.
H1c: Etik liderlik örgütsel güvenin alt boyutu olan çalışma arkadaşlarına güveni pozitif yönde
ve anlamlı olarak etkilemektedir.
H2: Çalışanların etik liderlik algıları demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir.
H3: Çalışanların örgütsel güven algıları demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir.
4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE ANALİZİ
Araştırmada öncelikle demografik bulgulara yer verilmiş olup, ardından faktör analizi ve
güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ardından da çalışma için geliştirilen hipotezlere ilişkin
olarak korelasyon, regresyon, parametrik ve parametrik olmayan testlere ait bulgular
paylaşılmıştır.
4.1. Demografik Bulgular
Banka çalışanlarının demografik özelliklerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de
verilmiştir. Demografik değişkenler cinsiyet, eğitim durumu, banka türü, şube, çalışma yılı ve
yaş açısından değerlendirilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Ait Betimsel İstatistikler
DEĞİŞKEN
Cinsiyet

Eğitim Durumu
Banka Türü

Şube

Çalışma Yılı

Yaş
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GRUP
Kadın
Erkek
Lise
Lisans
Lisansüstü
Özel
Devlet
A
B
C
D
5 yıl ve altı
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üstü
30 yaş ve altı
31-40 yaş
41-50 yaş

FREKANS
20
21
3
34
4
17
24
11
11
13
6
24
11
3
3
22
15
4
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% FREKANS
48,8
51,2
7,3
82,9
9,8
41,5
58,5
26,8
26,8
31,7
14,6
58,5
26,8
7,3
7,3
53,7
36,6
9,8
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Demografik özelliklere ait sonuçlar incelendiğinde incelenen grubun %48,8’i kadın
çalışanlardan oluşurken %51,2’si ise erkek çalışanlardan oluşmaktadır. Banka türü açısından
grupsal dağılıma bakıldığında %41,5’luk kesimi özel banka çalışanları oluştururken,
%58,5’lik kesimi ise kamu bankası çalışanları oluşturmaktadır. Bankaların şube dağılım
yüzdeleri ise A şubesi %26,8, B şubesi %26,8, C şubesi %31,7 ve D şubesi ise çalışanların
%14,6’lık kısmını oluşturmaktadır. Çalışma yılı açısından büyük grubu %58,5’lik kesim ise 5
yıl ve altı tecrübeye sahip bankacılar oluşturmaktadır. Ardında %26,8 ile 6-10 yıl arası
çalışmış olanlar ve %7,3’er dilimlere sahip 11-15 yıl ve 16 yıl ve üstü tecrübeye sahip
çalışanlar oluşturduğu görülmektedir. Çalışanların yaş ortalamasında en büyük kesimi ise
%53,7 ile 30 yaş ve altı çalışanların oluşturduğu görülmüştür. Bunu %36,6 ile 31-40 yaş arası
çalışanlar ve % 9,8’lik kısmını ise 41-50 yaş arası çalışanlar izlemektedir.
4.2. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi
Araştırmanın öncelikle faktör analizine uygunluğu araştırılmıştır. Etik liderlik ve örgütsel
güven ölçeklerine ait KMO ve Barlett Testi sonuçları aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 2: Etik Liderlik Ölçeğine İlişkin KMO ve Barlett Testi
KMO ve Bartlett Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği
Ölçüm Testi
Yaklaşık Ki-Kare
Bartlett Testi
Serbestlik Derecesi (df)
Anlamlılık (Sig.)

,863
284,560
45
,000

Tablo 3: Örgütsel Güven Ölçeğine İlişkin KMO ve Barlett Testi
KMO ve Bartlett Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği
Ölçüm Testi
Yaklaşık Ki-Kare
Bartlett Testi
Serbestlik Derecesi (df)
Anlamlılık (Sig.)

,824
442,004
105
,000

Banka çalışanlarının etik liderlik ve örgütsel güven düzeyine ait veriler üzerinde yapılan
analizde Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) testi, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için etik
liderlik (KMO değeri ,863) ve örgütsel güven için (KMO değeri ,824 ) yeterli olduğunu
göstermiştir. Barlett testi sonuçlarına bakıldığında etik liderlik için (284,560; p<0,001) ve
örgütsel güven için (442,004; p<0,001) değerlerin anlamlı olduğu ve aralarında bir ilişki
olduğu görülmektedir. Etik liderlik ölçeğine ait açıklayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 4’te
gösterilmiştir.
Tablo 2: Etik Liderlik Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Etik Liderlik Ölçeği
Faktör 1: Etik Liderlik (Açıklanan Varyans: %61,498; Özdeğer: 6,150)
7.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, çalışanlarla iş etiği ve ya
değerlerini tartışır.
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5.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, adil ve dengeli kararlar verir.
1.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, iş görenlerin önerilerini dikkate
alır.
6.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, güvenilir bir kişidir.
10.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, karar verirken “yapılacak doğru
şey nedir?” diye sorar.
3.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, özel hayatını etik tarzda yürütür.
4.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, çalışanların fikirleriyle yakından
ilgilenir.
9.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, başarıyı sadece sonuçlarla değil,
aynı zamanda başarıya giden yolla da değerlendirir.
8.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, işlerin etik bakımdan doğru
biçimde nasıl yapılacağına ilişkin örnekler ortaya koyar.
2.Bu kurumda bağlı olduğum ilk yöneticim, etik standartları ihlal eden iş
görenlere yaptırım uygular.

,860
,840
,821
,803
,794
,790
,764
,738
,498

Tablo 4’e bakıldığında etik liderliğe ait verilerin faktör analizi ile varimax döndürülmesi
sonucunda özdeğeri 1’den büyük tek faktör çözümü elde edilmiştir. Etik liderliğin özdeğeri
6,150 olup oluşan faktör, toplam varyansın %61,498’ini açıklamaktadır.
Tablo 3: Örgütsel Güven Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Örgütsel Güven Ölçeği
Faktör 1: Örgüte Güven (Açıklanan Varyans: %49,971; Özdeğer: 7,469)
13.Kurumumuzun üst yönetimi çalışanlarını önemser
15.Üst yönetimin çalışanlara verdiği sözleri yerine getirdiğini düşünüyorum
14.İşletmemizin üst yönetimi güvenilirdir
9.Birimimizde çalışanlar işle ilgili problem yaşayan arkadaşlarına yardım
ederler
Faktör 2: Yöneticiye Güven (Açıklanan Varyans: %13,943; Özdeğer: 2,091)
3.İşimde bir zorlukla karşılaştığımda birim yöneticimin bana yardım
edeceğine inanıyorum
1.Birim yöneticimin bana cana yakın ve arkadaşça davrandığını düşünüyorum
4.Birim yöneticimin bana karşı adil davrandığına inanıyorum
5.Birim yöneticimle iş problemlerini konuşurken kendimi rahat hissediyorum
2.Eğer bir hata yaparsam birim yöneticim affetmeye ve unutmaya hazırdır
Faktör 3: Çalışma Arkadaşlarına Güven (Açıklanan Varyans: %8,708;
Özdeğer: 1,306)
7.Birimimizdeki çalışanların birbirlerine karşı dürüst davrandıklarını
düşünüyorum
6.Birim yöneticim kendisi ile konuştuğum konuları ileride bana karşı
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kullanmaz
11.Birimimizdeki çalışanlar paylaştıkları sırları kesinlikle başkalarına
açıklamazlar
16.Bu kurumda çalışanlar birbirlerinin arkasından iş çevirmezler
10.Birimimizde çalışanların birbirine güvendiklerini düşünüyorum
8.Birimimizdeki çalışanların birbirlerine duydukları güven düzeyi yüksektir

,664
,659
,630
,622

Tablo 5 incelendiğinde örgütsel güven ölçeğinin döndürülmüş faktör analizi sonucunda
Faktör 1 toplam varyansın %49,971’ini, Faktör 2 %13,943’ünü ve Faktör 3 %8,708’ini
açıklamaktadır. Bu üç faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans ise %72,622’dir.
Örgütsel güven ölçeğine ilişkin faktör analizde 12. soru kendi başına tek bir faktör
oluşturduğundan dolayı analizden çıkarılmıştır. 12. sorunun çıkartılması ile birlikte KaiserMeyer-Olkin değeri de yükselmiş ve faktör dağılımları netleşmiştir. Bu durumda 1. faktör 913-14-15 numaralı sorulardan oluşmaktadır ve “örgüte güven” boyutunu oluşturmaktadır. 2.
faktör 1-2-3-4-5 numaralı sorulardan oluşmaktadır ve “yöneticiye güven” boyutunu
oluşturmaktadır. 3. faktör ise 6-7-8-10-11-16 numaralı sorulardan oluşmaktadır ve “çalışma
arkadaşlarına güven” boyutunu oluşturmaktadır. Likert ölçeğinden oluşan soruların
güvenilirliğini ölçmek amacıyla Cronbach Alpha güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ölçeklere ve
boyutlara ilişkin güvenirlik analizi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Etik Liderlik ve Örgütsel Güven Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Kullanılan Ölçek Adı
Etik Liderlik
Örgütsel Güven

Boyutlar
Etik Liderlik (Tek Boyut)
Örgüte Güven
Yöneticiye Güven
Çalışma Arkadaşlarına Güven

Madde
Sayısı
10
4
5
6

Cronbach's
Alpha (α)
,924
,884
,846
,924
,908

Etik liderlik ölçeğinin hesaplanan iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha değeri) ,924’tür.
Ölçeğin sosyal bilimler alanında yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir.
Örgütsel Güvenin alt boyutu olan örgüte güvenin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha
değeri) ,884; Yöneticiye güven boyutu ,846; çalışma arkadaşlarına güven boyutu ise ,908 olup
toplam örgütsel güvene ait iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha değeri) ,924’tür. Bu
bağlamda örgütsel güven ölçeğinin de sosyal bilimler alanında yüksek düzeyde güvenirliğe
sahip olduğu anlaşılmaktadır.
4.3. Araştırma Hipotezlerine İlişkin Bulgular
Araştırma hipotezlerinde ortaya konulan değişkenler arası ilişkileri belirlemek amacıyla,
verilerin hepsinin normal dağılıma uygun olmaması sebebiyle Spearman Sıra Korelasyonu
analizi kullanılmıştır. Araştırmada etik liderlik ve örgütsel güven arasındaki ilişkiye yönelik
gerçekleştirilen “Spearman Sıra Korelasyon” analizine göre, etik liderlik ile örgütsel güven
arasında pozitif yönde yüksek (r=,677, p˂0,01) kuvvette ilişki olduğu belirlenmiştir. Etik
liderlik ile yöneticiye güven arasındaki ilişkide pozitif yönde yüksek (r=,718, p˂0,01)
kuvvette; etik liderlik ile çalışma arkadaşlarına güven arasındaki ilişkide pozitif yönde orta
(r=,454, p˂0,01) kuvvette; etik liderlik ile örgüte güven arasındaki ilişkide de yine pozitif
yönde orta (r=,592, p˂0,01) kuvvette bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda
çalışanların liderlerinin etik olduklarına ilişkin olumlu görüşleri örgütsel güven düzeylerini
olumlu yönde etkileyecektir.
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Korelasyon analizi neticesinde belirlenen boyutlar arası ilişkilerin niteliğinin açıklanması
amacıyla çoklu regresyon analizi; etik liderliğin örgütsel güven üzerindeki etkisini ortaya
koymak amacıyla ise basit regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi ile elde edilen
sonuçlar sırasıyla Tablo 7’de özet olarak verilmektedir.
Tablo 7: Etik Liderlik ve Örgütsel Güvenin Alt Boyutlarına Etkisi ve Etik Liderlik ile
Örgütsel Güven Arasındaki İlişkiye Ait Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımsız Değişken

Standardize
Edilmemiş
Katsayılar
β
SH
1,121
,592
,657
,143

Standardize
Katsayılar

t

Anlam
Düzeyi

βO

Sabit
1,895
,066
Etik Liderlik
,592
4,590
,000
2
1.Bağımlı Değişken: Örgüte Güven
R =,532 F= 21,072 p= ,000
Sabit
,581
,496
1,170
,249
Etik Liderlik
,774
,120
,718
6,450
,000
2
2.Bağımlı Değişken: Yöneticiye Güven
R =,374 F= 41,606 p= ,000
Sabit
1,441
,715
2,017
,051
Etik Liderlik
,549
,173
,454
3,180
,003
2
3.Bağımlı Değişken: Çalışma Arkadaşlarına Güven R =,775 F= 10,114 p= ,003
Sabit
1,069
0,470
2,274
,029
Etik Liderlik
,653
,114
,677
5,744
,000
2
Bağımlı Değişken: Örgütsel Güven
R =,336 F= 32,993 p= ,000
Tablo 7’de görüldüğü üzere dört model için de (p= <0,05) sonuçlar anlamlı çıkmıştır. Buna
göre; etik liderlik tarzı örgüte güveni pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir. Liderlik
tarzı etik liderliğe doğru yaklaştıkça örgüte güven %65,7 artmaktadır. Bu nedenle H1a hipotezi
kabul edilmiştir. Etik liderlik tarzı yöneticiye güveni pozitif yönde anlamlı olarak
etkilemektedir. Liderlik tarzı etik liderliğe doğru yaklaştıkça yöneticiye güven %77,4
artmaktadır. Bu doğrultuda H1b hipotezi kabul edilmiştir. Etik liderlik tarzı çalışma
arkadaşlarına güveni pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir. Liderlik tarzı etik liderliğe
doğru yaklaştıkça çalışma arkadaşlarına güven %54,9 artmaktadır. H1c hipotezi de bu nedenle
kabul edilmiştir. Etik liderlik tarzı toplam örgütsel güveni pozitif yönde anlamlı olarak
etkilemektedir, bu bağlamda H1 hipotezi de kabul edilmiştir. Liderlik tarzı etik liderliğe doğru
yaklaştıkça toplam örgütsel güven %65,3 artmaktadır.
Etik liderlik ve örgütsel güvene ait veri seti 30 ve üstü olmakla birlikte, skewness ve kurtosis
değerleri ile histogramlar, Kolmogorov-Smirnov değerleri ile örtüştüğünden dolayı anlamlılık
katsayısı olarak Kolmogorov-Smirnov değerleri baz alınmıştır. Bu durumda etik liderlik ile
yöneticiye güven boyutu sig.<0,005 normal dağılım göstermezken; örgütsel güven ve örgütsel
güvenin boyutları olan çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven boyutları sig.>0,005
olduğundan normal dağılım göstermektedir. Bu nedenle araştırmada normal dağılım testleri
ile normal dağılmayan durumlarda uygulanan testler boyutların normallik gösterme durumuna
göre birlikte kullanılmıştır.
Etik liderlik ile yöneticiye güven boyutu sig.<0,005 normal dağılım göstermemektedir. Bu
nedenle sonuçlar aralıksız ölçülen iki bağımsız grup arasındaki farklılıkların tespiti için
kullanılan (Kalaycı, 2010: 99) Mann-Whitney U testi kullanılarak yorumlanmıştır. Banka
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çalışanlarının cinsiyet, medeni durum ve banka türüne göre etik liderlik algılarını gösteren
analiz sonuçları Tablo 8’de görülmektedir.
Tablo 8: Etik liderlik ve Yöneticiye Güven boyutuna İlişkin Olarak Cinsiyet, Medeni Durum,
Banka Türüne Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Z
Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişken Mean Rank
Cinsiyet
Etik liderlik
kadın
19,33
erkek
22,60
Cinsiyet
Yöneticiye Güven Boyutu kadın
21,80
erkek
20,24
Medeni Durum
Etik liderlik
evli
24,00
bekar
18,65
Medeni Durum
Yöneticiye Güven Boyutu evli
19,86
bekar
21,89
Banka Türü
Etik liderlik
özel
20,85
kamu
21,10
Banka Türü
Yöneticiye Güven Boyutu özel
15,94
kamu
24,58

Asymp. Sig. (2tailed)

-0,876

0,381

-0,420

0,675

-1,422

0,155

-0,542

0,588

-0,066

0,947

-2,289

0,022

Etik liderlik ve örgütsel güvenin alt boyutu olan yöneticiye güven ile cinsiyet ve medeni
durum arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Yine etik liderlik ile banka türü arasında
anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Örgütsel güvenin alt boyutu olan yöneticiye güven ile
banka türü arasında ise anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
neticesinde H2 hipotezi anlamlılık değerleri ,05’ten büyük çıkması nedeniyle reddedilmiştir.
H3 hipotezi ise yöneticiye güven alt boyutu açısından cinsiyet ve medeni duruma göre
reddedilirken, banka türüne göre kabul edilmektedir. Çıkan anlamlılık değeri sig<0,05
olduğundan banka türleri arasında liderlerini etik görme açısından anlamlı bir fark vardır.
Buna göre; devlet bankasında özel bankaya göre yöneticiyi etik görme eğiliminin daha yüksek
çıktığı görülmektedir.
Çalışmada, etik liderlik ölçeği ve örgütsel güvenin alt boyutu olan yöneticiye güven ile eğitim
durumu, yetişme yeri, banka şubesi, yaş ve çalışma yılı değişkenleri arasında farklılık olup
olmadığına ait sonuçlar incelenirken non-parametrik testlerden üç veya daha fazla grup için
kullanılan Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır (Kalaycı, 2010: 99). Analiz sonuçları Tablo
9’da gösterilmiştir.
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Tablo 9: Etik liderlik ve Yöneticiye Güven boyutuna İlişkin Olarak Eğitim, Yetişme Yeri,
Banka Şubelerine, Yaşa Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken

Etik Liderlik

Yöneticiye Güven
Boyutu

Sıra
Bağımsız Değişken Ortalaması Ki-Kare
Eğitim Durumu
lise
24,17
lisans
21,57
1,761
lisansüstü
13,75
Eğitim Durumu
lise
25,33
lisans
20,94
0,611
lisansüstü

Asymp. Sig.

0,415

0,737

18,25
Yetişme Yeri

Etik Liderlik

Yöneticiye Güven
Boyutu

Etik Liderlik

Yöneticiye Güven
Boyutu

köy
belde/bucak
ilçe
il
büyük şehir
Yetişme Yeri
köy
belde/bucak
ilçe

26,50
25,00
16,73
17,13
22,91

il
büyük şehir
Banka Şubesi
A şubesi
B şubesi
C şubesi
D şubesi
Banka Şubesi
A şubesi
B şubesi

24,13
23,00

C şubesi
D şubesi

22,85
8,17

16,50
10,00
18,09

28,41
22,82
19,65
7,00
20,18
26,64

3,136

0,535

2,833

0,586

12,882

0,005

9,793

0,020

Yaş
30 yaş ve altı
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Etik Liderlik

31-40 yaş
41-50 yaş

22,90
20,63

0,615

0,735

0,009

0,996

4,550

0,208

5,182

0,159

Yaş
Yöneticiye Güven
Boyutu

30 yaş ve altı
31-40 yaş

21,16
20,83

41-50 yaş

20,75
Çalışma Yılı

Etik Liderlik

Yöneticiye Güven
Boyutu

5 yıl ve altı
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üstü
Çalışma Yılı
5 yıl ve altı
6-10 yıl

20,15
25,55
9,50
22,67

11-15 yıl
16 yıl ve üstü

6,50
26,17

21,96
21,45

Etik liderlik ve örgütsel güvenin alt boyutu olan yöneticiye güven ile eğitim durumu, yetişme
yeri, yaş ve çalışma yılı arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Bu açıdan H2 ve H3
hipotezleri kısmen reddedilmiştir. Etik liderlik ve örgütsel güvenin alt boyutu olan yöneticiye
güven ile banka şubesi arasında ise anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Etik liderliğin
banka şubesi açısından farklılık göstermesi nedeniyle H2 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.
Ayrıca örgütsel güvenin alt boyutu olan yöneticiye güven ile banka şubesi arasında da
farklılık olması nedeniyle H3 hipotezi de kısmen kabul edilmiştir. Banka şubelerinde
çalışanlar arasında etik liderlik ve yöneticiye güven boyutu arasında anlamlı bir fark
çıktığından dolayı farkın nereden kaynaklandığı incelemek için One Way Anova ile non
parametrik dağılım olduğundan Tamhane’ Testi yapılmıştır. Sonuçlara ilişkin ikili
karşılaştırmalara aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 4: Etik Liderlik ve Yöneticiye Güven Boyutuna ilişkin Banka Şubesi Bazında
Karşılaştırmalar
(I) Şube: Etik Liderlik (sig.0,001)
A ŞUBESİ

B ŞUBESİ

C ŞUBESİ
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B ŞUBESİ
C ŞUBESİ
D ŞUBESİ
A ŞUBESİ
C ŞUBESİ
D ŞUBESİ
A ŞUBESİ
B ŞUBESİ
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Ortalama Fark (I-J)
0,33636
0,6021
1,53030*
-0,33636
0,26573
1,19394*
-0,6021
-0,26573

Sig.(p)
0,703
0,217
0
0,703
0,956
0,005
0,217
0,956
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D ŞUBESİ
A ŞUBESİ
B ŞUBESİ
C ŞUBESİ

D ŞUBESİ

(I) Şube :Yöneticiye Güven (sig.0,016)
A ŞUBESİ
B ŞUBESİ
C ŞUBESİ
D ŞUBESİ
B ŞUBESİ
A ŞUBESİ
C ŞUBESİ
D ŞUBESİ
C ŞUBESİ
A ŞUBESİ
B ŞUBESİ
D ŞUBESİ
D ŞUBESİ
A ŞUBESİ
B ŞUBESİ
C ŞUBESİ

,92821*
-1,53030*
-1,19394*
-,92821*
Ortalama Fark (I-J)
-0,47273
-0,15804
0,87273
0,47273
0,31469
1,34545*
0,15804
-0,31469
1,03077*
-0,87273
-1,34545*
-1,03077*

0,044
0
0,005
0,044
Sig.
0,78
0,998
0,089
0,78
0,931
0,005
0,998
0,931
0,01
0,089
0,005
0,01

*. Ortalama fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 10’a göre D şubesindeki çalışanlar yöneticilerini daha etik olarak görmektedir.
Ardından sırasıyla C, B ve A şubeleri gelmektedir. Şubelerde çalışanların yöneticilerini
duydukları güven arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Buna göre D şubesindeki
çalışanlar yöneticilerine daha yüksek düzeyde güven duymaktadırlar. Ardından sırasıyla C ve
B şubeleri gelmektedir.
Örgütsel güven ölçeği ile çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven boyutlarına cinsiyet,
medeni durum, banka türü için t testi uygulanmış olup her üç değişken açısından da sig>,05
çıktığından dolayı anlamlı bir fark bulunamamıştır. Aynı şekilde çalışma arkadaşlarına güven
boyutu, örgüte güven boyutu ve örgütsel güvene normal dağılım gösterdiklerinden dolayı
Anova Testi yapılmış olup, sig.>,05 olduğundan varyansların homojen dağıldığı görülmüştür.
Ancak eğitim düzeyi, yetişme yeri, yaş grupları, çalışma yılına göre çalışma arkadaşlarına
güven boyutu, örgüte güven boyutu ve örgütsel güven açısından incelendiğinde gruplar arası
sig>0,05 çıktığından dolayı anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Ki kare analizi ile demografik değişkenler arası ilişkiler incelenmiş ancak her bir demografik
değişken gruplar arası için de sig>0,05 çıktığından dolayı anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Tablo 5: Etik Liderliğin Açıklayıcılığı
Model
1:Etik liderlik/Yöneticiye güven

Düzeltilmiş
R
R
R2
,718a 0,516
0,504
2

2: Etik liderlik/Çalışma arkadaşlarına güven ,454a 0,206
3: Etik Liderlik/Örgüte güven
,592a 0,351
4 : Etik Liderlik/Örgütsel Güven toplamı
,677a 0,458
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0,186
0,334
0,444

Kestirinin
Standart Hatası
0,61159
0,88057
0,72923
0,57935
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Tablo 11’de görüldüğü üzere model 1’de etik liderlik tarzı yöneticiye güvenin %51,6’sını
açıklayabilmektedir. Model 2’de etik liderlik tarzı yöneticiye güvenin %20,6’sını
açıklayabilmektedir. Model 3’de etik liderlik tarzı örgüte güvenin %35,1’ini
açıklayabilmektedir. Model 4’de etik liderlik tarzı örgütsel güveni toplamda %45,8’ini
açıklayabilmektedir.
Tablo 6: Örgütsel Güven İçin Regresyon Analizi ANOVA Değerleri
Model
1
a. Bağımsız Değişken: yöneticiye
güven boyutu
b. Kestiriciler(Sabit Değer), etik
liderlik
2
a. Bağımsız Değişken: çalışma
arkadaşlarına güven boyutu
b. Kestiriciler(Sabit Değer), etik
liderlik
3
a. Bağımsız Değişken: örgüte
güven boyutu
b. Kestiriciler(Sabit Değer), etik
liderlik
4
a. Bağımsız Değişken: örgütsel
güven toplamı
b. Kestiriciler(Sabit Değer), etik
liderlik

Regresyon
Artık
Değer
Toplam

Kareler
Kareler
Toplamı sd Ortalaması
15,562 1
15,562
14,588 39
0,374
30,150

40

Regresyon
Artık
Değer
Toplam

7,842
30,241

1
39

38,083

40

Regresyon
Artık
Değer
Toplam

11,206
20,739

1
39

31,945

40

Regresyon
Artık
Değer
Toplam

11,074
13,090

1
39

24,165

F

Sig.(p)

41,606

,000b

10,114

,003b

21,072

,000b

32,993

,000b

7,842
0,775

11,206
0,532

11,074
0,336

40

Tablo 12’de görüldüğü gibi sig.<0,05 olduğundan dolayı dört modelde anlamlıdır. Örgütsel
güven için regresyon eşitliği modeli Tablo 13’te gösterilmiştir.
Tablo 7: Örgütsel Güven için Regresyon Eşitliği Değerleri

Model
1: Bağımsız Değişken:
yöneticiye güven
2: Bağımsız Değişken:
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(Sabit)
etik
liderlik
(Sabit)

Standartlaştırılma
mış Katsayılar
Stand
art
B
Hata
0,581
0,496
0,120
0,774
1,441

1024

0,715

Standartlaştırıl
mış katsayılar

Beta
0,718

Sig.
t
(p)
1,170 0,249
6,450 0,000
2,017 0,051
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çalışma arkadaşlarına
güven
3: Bağımsız Değişken:
örgüte güven
4: Bağımsız Değişken:
örgütsel güven toplamı

etik
liderlik
(Sabit)
etik
liderlik
(Sabit)
etik
liderlik

0,549

0,173

1,121
0,657

0,592
0,143

1,069
0,653

0,470
0,114

0,454

3,180 0,003

0,592

1,895 0,066
4,590 0,000

0,677

2,274 0,029
5,744 0,000

Örgütsel güven için eşitlik değerlerini elde etmek amacıyla basit regresyon yapılmıştır. Tablo
13’de görüldüğü üzere dört model için de (p=sig. <0,05) olduğundan sonuçlar anlamlı
çıkmıştır. Buna göre; etik liderlik tarzı yöneticiye güveni pozitif yönde anlamlı olarak
etkilemektedir. Liderlik tarzı etik liderliğe doğru yaklaştıkça yöneticiye güven %77,4
artmaktadır. Etik liderlik tarzı çalışma arkadaşlarına güveni pozitif yönde anlamlı olarak
etkilemektedir. Liderlik tarzı etik liderliğe doğru yaklaştıkça çalışma arkadaşlarına %54,9
artmaktadır. Etik liderlik tarzı örgüte güveni pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir.
Liderlik tarzı etik liderliğe doğru yaklaştıkça örgüte güven %65,7 artmaktadır. Etik liderlik
tarzı toplam örgütsel güveni pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir. Liderlik tarzı etik
liderliğe doğru yaklaştıkça toplam örgütsel güven %65,3 artmaktadır.
Tablo 8:Etik Liderlik İçin Regresyon Analizi ANOVA Değeri
ANOVAa
Model
1
a. Bağımsız Değişken: etik liderlik
ortalama
b. Kestiriciler(Sabit Değer), örgüte
güven

Regresyon
Artık Değer
Toplam

Kareler
Toplamı
9,113
16,866
25,980

Kareler
Ortalam
sd
ası
1
9,113
39
0,432
40

F

Sig.
(p)

21,07 ,000
b
2

Tablo 14’de görüldüğü gibi sig.<0,05 olduğundan kurulan model anlamlıdır. Etik liderlik için
regresyon eşitliği değerleri Tablo 15’te gösterilmektedir.
Tablo 15: Etik Liderlik İçin Regresyon Eşitliği Değerleri

Model
1: Bağımsız Değişken: etik
liderlik
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Standartlaştırılma
mış Katsayılar
Standart
B
Hata
(Sabit 2,036
0,452
Değer
)
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Standartlaştırıl
mış katsayılar
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Sig.
t
(p)
4,50 0,00
1
0
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örgüt 0,534
e
güven

0,116

0,592

4,59 0,00
0
0

Etik liderlik için eşitlik değerlerini elde etmek amacıyla basit regresyon yapılmıştır. Tablo
15’de görüldüğü üzere kurulan model için sig.<0,05 olduğundan sonuçlar anlamlı çıkmıştır.
Buna göre; örgüte güven etik liderlik davranışını pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir.
Örgüte güven arttıkça etik liderlik tarzı gösterme eğiliminin de %53,4 arttığı görülmüştür.
Örgüte güven boyutunda kurumun kendisine olan güveni sorgulayan sorular bulunmaktadır.
Önceki sonuçlarda banka türleri arasında kamu ve özel bankalar arasında yapılan
karşılaştırmada kamu bankalarında yöneticilerini etik görme eğilimi tespit edilmişti. İlgili
model bu duruma açıklama getirmek amacıyla kurulmuştur. Bu durumda kamu bankasında
çalışanların özel bankada çalışanlara göre kurumlarına duydukları güvenin yüksek olmasının,
çalışanların yöneticinin liderlik tutumuna bakış açısını da etkileyebileceği ve yöneticilerini
etik lider olarak tanımlamaya daha yatkın olabileceği söylenilebilir. Ghadavood vd.
öğretmenler üzerinde yaptıkları araştırmalarında dürüst ve kendini adamış müdürlerin iyi
niyetlerini göstererek ve dürüst yargılarda bulunarak öğretmenlerle sosyalleşme sürecinde
karşılıklı güvenin de inşa edildiği sonucuna ulaşmışlardır (Aghadavood, vd., 2013: 1237).
İlgili çalışmanın da çıkan sonucu bu noktada destekleyici olduğu söylenilebilir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada, etik liderliğin örgütsel güvene etkisi bankacılık sektörü açısından incelenmiştir.
Demografik özellikler etik liderlik açısından incelendiğinde; cinsiyet, medeni durum, eğitim
durumu, yetişme yeri, yaşı ve çalışma yılı açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak
çalışan banka türü ile yöneticisini etik lider olarak tanımlaması arasında anlamlı bir fark
ortaya çıkmıştır. Buna göre; devlet bankasında özel bankaya göre yöneticiyi etik görme
eğiliminin daha yüksek çıktığı görülmektedir. Bu farklılığın banka şubeleri açısından da
farklılaştığı görülmüştür. Demografik özellikler yöneticiye güven açısından incelendiğinde;
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yetişme yeri, yaşı ve çalışma yılı açısından anlamlı
bir bulunmamıştır. Ancak çalışılan şubeler arasında yöneticiye güven açısından anlamlı bir
fark ortaya çıkmıştır. Örgütsel güven ölçeği cinsiyet, medeni durum, banka türü, eğitim
düzeyi, yetişme yeri, yaş grupları, çalışma yılına göre çalışma arkadaşlarına güven boyutu,
örgüte güven boyutu ve toplam örgütsel güven açısından incelendiğinde gruplar arası anlamlı
bir fark bulunamamıştır. Literatürde etik liderlik ve örgütsel güven bağlamında yer alan
çalışmalar genellikle eğitim alanında ve kamu sektöründe uygulanmıştır (Arslantaş ve
Dursun, 2008; Cemaloğlu ve Kılınç, 2012; Tayfur vd. 2013; Paşa ve Negiş Işık, 2017;
Sökmen, 2020). Bu nedenle bankacılık sektöründe elde edilen demografik değişkenlere ilişkin
sonuçların bankacılık sektörüne ışık tutacağı düşünülmektedir.
Çalışmada regresyon analizi sonuçlarına göre; Liderlik tarzı etik liderliğe doğru
yaklaştıkçayöneticiye güven %77,4; çalışma arkadaşlarına güven %54,9; örgüte güven
%65,7 arttığı görülmektedir. Etik liderlik tarzı toplam örgütsel güveni genel olarak pozitif
yönde anlamlı olarak etkilemektedir. Liderlik tarzı etik liderliğe doğru yaklaştıkça toplam
örgütsel güvenin %65,3 arttığı görülmüştür. Anbari vd. çalışması da, etik liderlik ve örgütsel
güven arasında anlamlı bir pozitif ilişki olduğunu savunmaktadır. Etik liderlik tarzının varlığı,
değerlerin gelişmesine yol açacaktır. Bunun nedeni ise liderlerdeki etik temelli özelliğin
kademeli olarak personele yansıyacak olmasından kaynaklıdır (Anbari vd., 2016: 260). Farklı
çalışmalarda da etik liderliğin güven ile güçlü pozitif yönlü bir ilişkisinin bulunduğu tespit
edilmiştir (Johnson vd., 2012: 13; Güçel vd., 2012: 101; Ilyas vd., 2020: 195).
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Ayrıca örgüte güven arttıkça etik liderlik tarzı gösterme eğiliminin de %53,4 arttığı
görülmüştür. Bu açıdan kamu ve özel banka ayrımında kamuya ait bankalarda çalışanların
kurumlarına güven düzeyinin yüksek olması dolayısı ile etik liderlik ve örgüte güven arasında
çift yönlü etkinin olduğu sonucu çıkarılabilir. Zeng ve Xu çalışmalarında etik liderlerin
kuruluşa karşı güven geliştirme eğiliminde olduklarını ifade etmişlerdir. Lider etik olarak
algılandığında kuruluşla güçlü bir güven bağı kurma eğilimi geliştirilmektedir (Zeng ve Xu,
2020: 10). İlgili çalışmada çıkan sonucun aynı zamanda destekleyici nitelikte olduğu
görülebilir. Çalışmada elde edilen sonuçlar neticesinde etik liderliğin örgütsel güvene etkisi
olduğu ve çalışmanın literatürdeki araştırmalar ile bu bağlamda örtüştüğü görülmüştür.
Çalışmanın sonuçları, etik liderlik davranışının örgütsel güven üzerindeki önemini bir kez
daha ortaya koymaktadır. Etik liderlik ve örgütsel güven ile ilgili konuların farklı sektörlerde
incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Beden sağlığını koruma ve onu ihmal etmeme konusunda hem dini hem de tıbbi verilere
sahibiz. Din, beden sağlığının korunmasını ve ihmal edilmemesini iki açıdan
değerlendirir. Bunlardan biri beden sağlığını koruyarak Yüce Allah’ı hoşnut edecek,
ahirette mutlu sonuçlara götürecek eylemlerde bulunmak, diğeri de dün yada maddi ve
manevi yönden mutlu bir hayat sürmek ve hem kendine hem çevresine hem de bütün
insanların mutluluğuna katkıda bulunacak işlere yönelmektir. Bu iki temel hedefe
ulaştırmak için Allah ve Resulü, sağlığı korumaya ve onu ihmal etmemeye yönelik
farkındalık oluşturacak düzeyde ciddi anlamda uyarılarda bulunmuştur. Bu farkındalık
oluşturma girişimi, hem tıp doktorlarımız hem de ilgili alanda tecrübeler yaşayan bazı
hastalarımız tarafından yapılmaktadır. Çalışmamızda bu farkındalık oluşturma uyarıları na
kulak vermemizi ve hem dini yönden hem de tıbbi yönden bilgi kirliliği oluşturacak
düzeydeki anlatılara itibar edilmemesi konusunda uyarı niteliği de taşıyan örnekler
üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Sağlığımızın korunmasına önem verilmesi, bu
konuda ihmalkârlıktan uzak durulması gereklidir. Bir tecrübe bin öğütten iyidir atasözü
çok anlamlıdır. Fakat bu atasözü sağlığı ihmal konusunda denenmemelidir. Çünkü ihmal
ölüm tecrübesi yaşatmışsa, tecrübenin iyiliğini anlamak için çok geç kalınmış demek tir.
Hem dini verilere hem de tıbbi verilere göre, hastalık probleminin çözümü, hurafelere
dayalı anlatılarda değil doktorlarda aranmalıdır. Beden sağlığını ihmal konusu dini ve
tıbbi verilerle karşılaştırılmalı ve bu konuda farkındalığı artıracak çalışmal arın bilim
dünyasına kazandırılmasına önem verilmelidir. Çünkü bu alanda yapılan çalışmaların
yetersiz olması büyük bir boşluk oluşturmaktadır. Çalışmamız böyle bir boşluğun
doldurulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Anahtar kelimeler: İslam Dini, Beden sağlığı, İhmal, İhmalin zararları, tıp

RELİGİON AND MEDİCİNE İN THE CONTEXT OF THE NEGLECT OF BODY
HEALTH
ABSTRACT
We have both religious and medical data on protecting body health and not neglecting it.
Religion evaluates the protection of body health and not neglect from two perspectives.
One of them is to take actions that will bring happy results in the hereafter that will please
Allah Almighty by protecting the physical health, and the other is to lead a happy life in
the world in material and spiritual terms and to turn to works that will contribute to the
happiness of both himself, his environment and all people. In order to achieve these two
basic goals, God and His Messenger gave serious warnings to raise awareness about
protecting health and not neglecting it. This awareness-raising initiative is carried out by
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both our medical doctors and some of our patients who have experience in the relevant
field. In our article, evaluations are made on examples that warn us to heed these
awareness-raising warnings and not to respect the narratives that would create
information pollution in both religious and medical terms. It is necessary to protect our
health and avoid negligence in this regard. An experience is better than a thousand advice,
the proverb is very meaningful. But this proverb should not be attempted on n eglect of
health. Because if neglect has experienced death, it means that your experience is too late
to understand. According to both religious and medical data, the solution of the disease
problem should be sought in doctors, not in superstitions in narratives. The subject of
neglect of body health should be compared with religious and medical data and attention
should be paid to bringing studies that will increase awareness on this subject to the
scientific world. Because the work done in this field is insufficient, creating a big gap.
Our study aims to contribute to filling such a gap.
Keywords: Islam religion, body health, neglect, harms of negligence, medicine.
1. GİRİŞ
İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sağlık ve boş
ٌ َان َم ْغب
zamana sahip olmak.””ُالص َّحةُ َوالفَ َراغ
ٌ ُِون فِي ِه َما َكث
ِ َّير ِمنَ الن
ِ :اس
ِ ( ” نِ ْع َمتBuhari, 2001: VIII, 88),
Yüce Allah’ın bize verdiği nimetlerin başında sağlık yer alır. Çünkü sağlığımız olmadan
ne kendimize, ne insanlara, ne de Yüce Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirme
şansımız olamaz. Bu yüzden İslam dini sağlığa zarar veren her türlü eylemleri
yasaklamıştır. Hz. Peygamber insanların sağlıklarını koruma konusunda ihmalkâr
davrandıklarına dikkat çekmiştir. Çünkü sağlığı korumada ihmal gösterdiğimiz zaman bu
ihmalimize karşılık ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. Sağlık insanın başına
giydirilmiş bir taç gibidir. Bu tacı özenle korumak gerekir. Sağlıklı kalma koşullarına
uymamak bu tacın kaybına sebep olabilir. Bu tacın korunması ya da kaybı yapıp
ettiklerimizle yakından ilgilidir. Kur’an’a göre, bir toplumun ya da toplum bireylerinin
başlarına gelenler kendi yapıp ettiklerine bağlıdır(er-Rad, 13/11). Sağlık Yüce Allah
tarafından insana verilmiş bir emanettir. Dünya ve ahiret nimetlerini elde etmek, bu alanda
dereceler kazanmak için sağlığa ihtiyaç vardır. Sağlıklı olmak, bedenin iç ve dış
hastalıklardan arınmasını gerektirir. Sağlık nimeti bizi başarı yolunda ilerlememizi
sağlayan araçtır. Sağlıklı olduğu halde, günler, aylar ve yıllar geçmesine rağmen sağlıklı
günlerini boş işlerde kullananlar da hüsrandadır. Asır suresinde içinde bulunduğumuz
zamanı ve ömrü iyi değerlendirmemiz istenmekte, zamanın önemine ilahi yemin vurgusuyla
işaret edilmekte, buna rağmen zamanı ilahi buyrukları yaşama yönünde
değerlendirmeyenlerin, ahirette büyük bir hüsranla karşılaşacağına işaret edilmektedir. Ayette
dört özelliğe sahip olanların hüsrandan kurtulacağı ifade edilmektedir:
a-Samimi bir iman sahibi olmak,
b-Salih amel işlemek,
c-Hakkı adaleti, batıl inançtan uzaklaşmayı, İslam ahlâkını tavsiye etmek,
d-Maddi ve manevi zorluklar karşısında sabrı tavsiye etmek(Âşûr, 1984: 30: 532 -533).
Kur’an’a göre, sağlıklı olanla hasta olan, körle gören, karanlıkla aydınlık, gölge ile yakıcı
sıcaklık, dirilerle ölüler elbette bir olmaz(el-Fatır, 35/19-22). Yüce Allah’ın insanlara
verdiği sağlık nimetini korumak, onu faydalı işlerde kullanmak aynı zamanda kutsal bir
görevdir. Sağlık bir nimettir. Bu nimeti iyi değerlendirmemenin de ahirette hesabı
vardır(et-Tekasür, 102/8). Hadîs-i şerîflerde şöyle buyrulur:
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“Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganîmet bil: İhtiyarlığından önce gençliğini,
hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce
boş vakitlerini ve ölümünden önce hayâtını!”.” ص َّحتَكَ قَ ْب َل
َ :سا قَ ْب َل َخ ْم ٍس
ً ا ْغتَنِ ْم َخ ْم
ِ  َو، َشبَابَكَ قَ ْب َل ه َِر ِمك
ُ  َوفَ َراغَكَ قَ ْب َل، َ َو ِغنَا َءكَ َق ْب َل فَ ْق ِرك، َسقَ ِمك
”(Hakim,
1990:
IV,
341).
Sağlam
vücut,
َ َو َح َياتَكَ قَ ْب َل َم ْوتِك، َش ْغلِك
َ
sağlıklı akıl ve kalbin göstergesidir. Bu göstergeyi korumanın dini ve dünyevi birçok
faydası vardır.
Beden sağlığını ihmal etme konusunu dini ve tıbbi veriler arasında karşılaştırma yaparak
sağlık konusundaki farkındalığı artıracak çalışmaların bilim dünyasına kazandırılmasına
önemle ihtiyaç vardır. Bu alanda yapılan çalışmaların yetersiz olması büyük bir boşluk
oluşturmaktadır. Çalışmamız böyle bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlamayı
hedeflemektedir. Konumuza sağlığı korumaya yönelik dini ve tıbbi verilerle öğretilerle
girelim.
2. SAĞLIĞI FAYDALI YÖNDE DEĞERLENDİRMEYE DAİR DİNİ ÖĞRETİLER:
İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benim iki omuzumu tuttu ve:
“Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol” buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anhümâ
şöyle derdi:
Akşama ulaştığında sabahı gözetme, sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı
anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al(Buhârî,
2001:VIII, 89 ).
Hastalıktan önce sağlığın kıymeti iyi bilinmelidir. Bugün sahip olduğumuz sağlıklı vücut
yarın beklenmedik bir konuma düşebilir. " İslam dininin hastalıklardan korunma
önlemine yönelik öğretilerinden birkaç örnek verelim.
Beden Temizliği:
Beş vakit namazda gece ve gündüz abdestli olma emrinin verilmesi, gusül abdestinin
emredilmesi, yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanması, bedenin mikroplardan
arınmasına ve sağlıklı olmasına yardım eder.( İbn Mâce, “Taharet ve sünenüha”, 41 (398);
Buhârî, “Cuma”, 4 (881); Tirmizi, “Etıme”, 38 (1846).
Elbiselerin, oturduğumuz konutların, caddelerin, topluma ait genel mekânların temiz
tutulması fıkıh kitaplarında genişçe yer tutan öğretilerdir. Kur’an’da elbisenin temiz
tutulması, maddi ve manevi kirlerden arınılması, pis ve murdar olan her şeyden
kaçınılması emredilmektedir (el-Müddessir 74/1-10).
İslam dini, temizliği imanın şartlarından biri kılmıştır. İbadetlerin kabul edilmesinin ilk
şartı, maddî ve manevî temizlik olduğu gibi, imanda kemâlin şartı da temizliktir: Hz.
Peygamber (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) bir hadislerinde: "Temizlik imanın yarısıdır"(
Müslim, “Taharet”, 1 (223) buyurur. Çünkü Allah iyice temizlenenleri sever(el-Bakara,
2/222). Yüce Allah’ın sevdiği temizlik görevini yerine getirmek de imandandır.
Burada ehemmiyeti belirtilen temizlik, mutlaktır. Yani hem maddî, hem manevî
temizlikler buna dâhildir. Konumuz açısından maddî temizliği açıklamamız gerekirse,
bunun başlıca dört kısımda ele alındığı görülür:
1234-

Beden temizliği.
Elbise temizliği
Mekân temizliği,
Gıda temizliği.
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Bu dört kalem maddî temizliğe riayet edilmediği takdirde ibadetlerin kabul edilmeyeceği
hadislerde beyan edilmiştir(Canan, 1988:X, 388-389).
3. SAĞLIĞI İHMAL ETMEMEYE DAİR DİNİ ÖĞRETİLER
Kur’an’da kendi elinizle kendinizi mahvetmeyin (el-Bakara, 2/195) kendinizi öldürmeyin(enNisa, 4/29), çağrısı yapılmaktadır. Hadislerde balda insanlar için şifa vardır(en-Nahl, 16/69),
ey Allah’ın kulları tedavi olunuz. Yüce Allah şifasını yaratmadığı hiçbir dert
yaratmamıştır(Tirmizi, Sünenu't-Tirmizî, “Tıp”, 2 (2038) bilgisi verilmektedir. Yine diğer
bir hadiste mübarek zeytin ağacının zeytinlerinden elde edilmiş zeytinyağı ile tedavi olunuz,
bu yağ hemoroide iyi gelir (Taberani, 1994:XVII, 281).
Hz. Peygamber’in tedaviye yönelik tavsiye ve önerileri daha önce bilinmeyen bir uygulamayı
ortaya koymak için değil bilinen ve uygulanagelen tedavi usullerinden meşru olanlara işaret
ederek sağlık konusunda ihmalkâr davrananları uyarmak için olduğu anlaşılmaktadır. Bu
bağlamda, “Her hastalığın bir ilâcı vardır. Bu ilâç bulunduğu zaman hastalık Allah’ın izniyle
iyileşir”( Müslim, “Selâm”, 26 (2204); “Tedavi olun; zira Allah yarattığı her hastalığın ilâcını
da yaratmıştır, bir hastalık müstesna, o da ihtiyarlıktır.” Ebû Dâvud, “Tıp”, 1 (3855);
mealindeki hadislere ek olarak insanların kıymetini hiç bilemediği iki nimetten birinin sağlık
olduğunu bildirmesi (Buhârî, “Rikak”, 1 (6412), dualarında Allah’tan sağlık istemesi(Ebû
Dâvud, “Edeb”, 109 (5074), sıkıntılı bir duruma düştüğünde ölümü istemeyi hoş karşılamayıp
(Buhârî, “Merda”, 19 (5671) ibadetlerle dolu uzun ömür dilemeyi önermesi(Tirmizi, “Zühd”,
20 (2329) sağlıkta ihmalden kaçınmaya yönlendiren tavsiyelerdir. Öte yandan Resûl-i
Ekrem’in tıp ve tedaviyle ilgili tavsiye ve uygulamalarını bir araya getiren müstakil kitaplar
yazılmıştır (bk. TIBB-ı NEBEVÎ). Ancak bazı âlimlerin değerlendirmesine göre bunlar vahye
dayalı olmayıp Hz. Peygamber’in deneyimlerini ve yaşadığı toplumun bu alandaki birikimini
yansıtmaktadır; dolayısıyla evrensel ve bağlayıcı değil irşat mahiyetindedir(Haldun, 1989:II,
602). Nitekim tıp bilgisi ileri seviyede bulunan Hz. Âişe’ye bunu nasıl elde ettiği
sorulduğunda Hz. Peygamber’in son hastalığında Arap kabile temsilcilerinin önerdiği farklı
tedavi yöntemlerini ona uygulaması sayesinde bu bilgisinin geliştiğini söylemiştir.(Hanbel,
1988:VI, 67). Bazı âlimler ise Resûl-i Ekrem’in tıpla ilgili söz ve tasarruflarının normal tıptan
farklı olduğunu ve vahye dayandığını (Cevziyye, 1994:IV, 33) ileri sürer(Kahraman, 2011:
XL, 255). Hz. Peygamber’in geleneksel tıptan yararlanarak bazı tavsiyelerde bulunmasını
vahiy ürünü saymak mümkün gözükmemektedir. Çünkü o zaman zaman Kur’an dışı
yorumlarda da bulunuyordu. Bu yorumlarının bağlayıcı olmadığını da itiraf ediyordu. Bunu
bir örnekle açıklayalım:
Hurma ağaçlarını aşılama konusunda verdiği bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkınca Hz.
Peygamber: “Sizler dünya işinizi benden daha iyi bilirsiniz” buyuruyor(Müslim, “Fadail”, 38
(2362).
Sahih-i Müslim’de, aşılama olayı şöyle ifade edilmektedir:
“Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde, Medine halkı hurma ağaçlarına aşı yapıyorlardı.
Hz. Peygamber onlara: ”Ne yapıyorsunuz?” diye sordu, onlar da “aşı yapıyorduk” dediler.
Resulullah: “Umarım ki eğer öyle yapmasaydınız daha iyi olurdu.” dedi. Bunun üzerine onlar
da aşı yapmaktan vazgeçtiler. Hurmalar bozuldu veya eksildi. Bu durum Hz. Peygamber'e
anlatılınca buyurdu ki: “Ben sadece bir beşerim. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu
alın. Kendi görüşümle bir şey söylersem, ben sadece bir beşerim.”( Müslim, “Fadail”, 38
(2362). Hz. Âişe ve Enes'in birlikte yaptıkları diğer bir rivayette de Hz. Peygamber: “Siz
dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz.” Demiştir(Müslim, “Fadail”, 38 (2362).
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Tıpla ilgili olarak Hz. Peygamber’in söylediği iddia edilen hurafelere dayalı rivayetler de
vardır. Bu rivayetleri vahiy kapsamına almak dinin özüne zarar verir. Hurafe rivayetlerden
birine örnek verelim:
Şia hadis kaynaklarında Cebrail aleyhisselamın Hz. Muhammed’e verdiği bilgiye göre, Nisan
ayında yağan yağmurları bir kapta toplayıp onun üzerine 70 kez filan duaları okuyan kişi ilgili
sudan içerse bütün hastalıklardan kurtulur, doktora gitme ihtiyacı kalmaz denilmektedir:
 كنا جلوسا إذ دخل:  حدثنا نافع عن ابن عمر قال:  عن محمد بن جعفر بن عبدهللا بن عمر قال، حدثنا عيسى بن هارون
 أال اعلمكم دواء علمني جبرئيل حيث ال أحتاج إلى دواء االطباء؟ وقال علي:  فرددنا فقال، علينا رسول هللا فسلم علينا
 وتقرء عليه فاتحة الكتاب،  تأخذ من ماء المطر بنيسان: وسلمان وغيرهم رحمة هللا عليهم وما ذاك الدواء؟ فقال النبي لعلي
 وقل أعوذ برب،  وقل أعوذ برب الفلق سبعين مرة،  وقل هو هللا أحد سبعين مرة،  وآية الكرسي سبعين مرة، سبعين مرة
 وتشرب من ذلك المآء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات،  وقل يا أيها الكافرون سبعين مرة، ( الناس سبعين مرةMeclisi,
1983: XCVIII, 420). Bu tür saçma rivayetler, tıp fakültelerinin kapatılmasını, hastanelerin
kapatılmasını gerektirecek bir iddiadır. Böyle bir iddianın saçmalığı nasıl olurda eleştiri
kapsamının dışında tutulur. Benzeri rivayetler Ehl-i sünnet kaynaklarında da yağmur suyuna
70 kez filan duaları okuyan kişi ilgili sudan içerse bu sular onun hastalığını tedavi eder
şeklinde geçmektedir:
َّ « : قال- صلى هللا عليه وسلم-  أن رسول هللا-  رضي هللا عنهما- عبد هللا بن عمر
إن جبريل علَّمني دواء يَ ْش ِفي من كل
 فتقرأ عليه فاتحة الكتاب، في إناء نظيف،س ْقف
ِ  تأخذ ُ من:س ْختُه في اللوح المحفوظ
َ ماء مطر لم يَ ْم ِش في
َ َ ن: وقال لي،داء
ُ
َ
َ
 وال، و {قل أعوذ برب الناس} مثله، و {قل أعُوذ برب الفلق} مثله، وسورة اإلخالص مثله، وآيةَ الكرسي ِ مثله،سبعين مرة
 ثم، وهو على كل شيء قدير، بيده الخير، وهو حي ال يموت، له الملك وله الحمد يحيي ويُميت،إله إال هللا وحده ال شريك له
 وتفطر كل ليلة بذلك الماء،صوم سبعة أيام
ُ  (»تİbnü'l-Esîr, 1972:VII, 530 ) Ehl-i sünnet kaynaklarıyla
Şia kaynaklarında yağmur suyuna okunacak dualar büyük oranda aynıdır. Kur’an dışında
kalmış anlatıları hadistir iddiasıyla vahiy kapsamına almak içinden çıkılmaz problemlere
maruz bırakabilmektedir. Oysaki dinden sayılan bütün vahiyler Kur’an’da toplanmıştır (Fatiş,
2017:167-190).
Hurafelere umut bağlamak cehalettir. Cehalet, kişinin çaba ve gayretleriyle öğrenmesi
mümkün olan şeyleri bilmemesidir. Cehalet ilk bakışta yerilen bir şey değildir, zira öğrenme
girişimi terk edilmiştir fakat cehaletin kalıcı olması helak edici bir hastalıktır. Yüce Allah
şöyle buyuruyor: Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir”
(Enfâl, 8/22). “Yunus Suresi 100. ayetinde Yüce Allah “aklını kullanmayanların pisliğe
mahkûm olacağını” ifade etmektedir. Bu hastalığın sebebi hayvani hazlara bağımlı olmaktır.
İnsanı hayvandan üstün yapan düşünme ve düşünmenin sonucu olan ilim iledir. Hayvanlar
bile hayvanlık mertebesinde kendileri için mümkün olan yetkinliklere yönelirler. Cehaletten
uzaklaşma gayreti içerisine girmeyen kişiler “İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da
aşağıdırlar” (Araf, 7/179) ayetinin muhatabı olmaktadırlar(Taşköprîzâde, 2014:120-121).
Hastalıklarla ilgili geçmişte uydurulmuş hurafelere hadis süsü vererek ayrıca onların vahiy
olduğunu iddia ederek algı operasyonu yapmak son derece tutarsız bir yoldur. Bu yola
girenler zarar görür. Hâlbuki dinden sayılan ilahi vahiyler Kur’an’ın iki kapağı arasında
toplanmıştır. Buhari’nin kayıtlarına göre, İbn Abbas da bu görüşe destek
vermektedir(Buhârî,”Fadailü’l-Kur’ân” 16 (5019). Yüce Allah bedenimizi bize emanet
etmiştir, onu korumak hem kendimize hem de Allah’a karşı bir görevdir. Hastalandığımız
zaman tedavi yollarına başvurduktan sonra Allah’tan şifa talep etme hakkımız doğar. Şifanın
sebeplerine başvurmak kuldan, şifayı yaratmak Allah’tandır. “Hastalandığım zaman bana şifa
veren O’dur” (eş-Şuarâ, 26/80) ayeti bu anlamda değerlendirilmelidir.
Hz Peygamber bir hastayı ziyaret etti ve tedaviye muhtaç konumda olduğunu görünce de bir
doktor çağrılması yönünde direktif verdi. Hz. Peygamber’den böyle bir direktifi beklemeyen
ve hastanın yanında bulunanlardan bir kişi, Yâ Resûlellah! Siz de mi doktor çağırmamızı
öneriyorsunuz? Dedi.
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Evet, ben de öneriyorum. Çünkü Yüce Allah her bir hastalık için bir şifa yaratmıştır. Neyin
daha iyi şifa sebebi olacağına da doktorlar karar verir(Cevziyye, 1994:IV, 122). Kur’an’da: “
her kim bir canı diriltirse tüm insanları diriltmiş gibi olur.”( el-Mâide, 5/32). buyrulmuştur.
Bu duruma göre bir doktorun tek bir hastayı tedavi etmesi, bütün insanları tedavi etmiş kadar
büyük ödüle layık görülmektedir. Bu durumu bilen Hz. Peygamber hastanın tedavisi için
elbette doktor önerecektir. Doktorlarımızın hem Hz. Peygamber’in gözünde hem de Yüce
Allah nazarında büyük değer taşıdıkları unutulmamalıdır.
4. SAĞLIK İHMALİNİN ÖMÜR VE KADERLE İLİŞKİSİ
Sağlık ihmalinin ömür ve kaderle ne gibi bir bağlantı oluşturabileceği sorusunu daha iyi
anlayabilmemiz için ecelin iki çeşidi üzerinde duralım:
Dünya hayatının başlangıcından ölüm vaktine kadar geçen yaşam süresine ömür, bu sürenin
ölümle son bulmasına da ecel diyoruz. Ecelin iki çeşidi vardır:
a.Ecel-i Kaza (Kesintiye uğramış ecel):
Yanmakta olan bir mumun, rüzgâr ve diğer nedenlerle yanmasını tamamlamadan sönmesi
gibi insanın biyolojik yapının çeşitli nedenlerle doğal süresini doldurmadan iflas etmesi ve
ölümle yüzleşmesine ecel-i kaza denilir.
"Bir canlıya ömür verilmesi de, ömrünün kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır"( elFâtır, 35/11). ayeti ecel-i kazaya işaret etmektedir ve bazı insanların ecellerinin böyle
olacağını Yüce Allah ezeli ilmiyle daha önceden bilir. Bu bilgi ayette kitap olarak ifade
edilmektedir. Ecel değişmez sözüyle de Yüce Allah’ın ezeli bilgisinin değişmeyeceği
anlatılmak istenmektedir. Kişinin yaşam kalitesinin düşmesi, sağlıksız ortamlarda yaşaması,
sağlığını korumaya yönelik önlemler almaması elbette ömrünün kısalmasına yol açacaktır.
Ayet buna işaret etmektedir. İnsanın ömrünün kısalığı veya uzunluğu yaşam kalitesiyle de
ilgilidir.
b.Ecel-i Müsemma ( tabbii ölüm):
Yanmakta olan bir mumun sönmesine yol açacak etkilerden uzak bir ortamda normal sürede
yanmasını tamamlaması gibi, insanın biyolojik yapısının normal ve sağlıklı koşullarda
maksimum süreyi tamamlaması ve ölümle yüzleşmesidir (el-Bakara, 282; el-En’âm, 2, 60; elHud 3; en-Nahl, 61; Ta Ha, 129; el-Hacc, 33; el-Ankebut, 53; er-Rum, 8; el-Fatır 13, 45; ezZümer, 5, 42; el-Mümin, 67; eş-Şûra, 14; el-Ahkaf, 3; en-Nuh, 4). İnsanın yaşam süresinin
normal süreçte tamamlanması (ecel-i müsemma) veya kesintiye uğraması (ecel-i kaza) kişinin
yaşam kalitesine de bağlıdır. Bu tezi, yaşam kalitesi yüksek beş Kuzey Avrupa Ülkesinin ve
yaşam kalitesi düşük Beş Güney Asya Ülkesinin ölüm yaşı ortalamasını karşılaştırarak
destekleyelim:
Beş Kuzey Avrupa Ülkesinin Ölüm Yaş Ortalamaları
Ülkeler:
Ölüm Yaşı Ortalaması:
1 Danimarka 76
2 Finlandiya 76
3 İrlanda
75
4 Norveç
77
5 İsviçre
78
Beş Güney Asya Ülkesinin Ölüm Yaş Ortalamaları
Ülkeler:
Ölüm Yaşı Ortalaması:
1 Afganistan 59
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2
3
4
5

Bangladeş
Hindistan
Nepal
Pakistan

43
50
54
59

Bu veriler ışığında kimse ecelin kişinin yaşadığı sağlıklı veya sağlıksız doğal çevre
koşullarının veya zenginlik fakirlik koşullarının dikkate alınarak yazılmadığını
söyleyemez(Güler, 2013:124). Bundan şu sonucu çıkarabiliriz:
Yüce Allah eceli yazarken kimin hangi koşullarda yaşayacağını bilir. Çünkü kişilerin sağlık
kurallarına uyup uymayacakları, bu konuda ne gibi gelişmelerin ortaya çıkacağı, herhangi bir
kaza ve öldürülme hadisesiyle karşılaşıp karşılaşmayacakları hususu ilahi bilgi ve iradenin
kapsamı dışında değildir.
Nedensellik ilkesine göre, her sonucun bir nedeni vardır. “Yaşam kalitesinin yüksek
olmasının, beden sağlığını korumada ihmalden kaçınmanın” sonucu uzun ömür olabileceği
gibi, “yaşam kalitesinin düşük olmasının, beden sağlığını korumada ihmalin” sonucu kısa
ömürdür.
Kısaca Nedensellik ilkesinin kaderimizde, ömrün kısalığında ve uzunluğunda etkisi vardır.
Fakat bu etki bizim gücümüzle sınırlıdır.
5. SAĞLIK İHMALİNİN TIPTAKİ SONUÇLARI
Bu konuyu birkaç örnek üzerinden açıklayalım:
Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dr. Selma Kurtoğlu, sağlıklı dişlere yönelik
değerlendirmelerde bulundu.
Güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığına da olumlu
etkisi olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, ihmal edilen küçük bir çürüğün kalp-damar
hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına, hatta kansere bile neden
olabildiğini kaydetti.
Kurtoğlu, ağız ve diş sağlığının öneminin farkındalığında olan ülkelerde diş hekimine 6 ayda
bir gitme zorunluluğu varken, Türkiye'de böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte 2 yılda bir
diş hekimine gidildiğini dile getirdi(sgkrehberi, 2018).
Bir diğer örnekte de Op. Dr. Seher Şirin’in verdiği bilgilere göre, Anal bölge
hastalıklarında yerleşim bölgesi nedeniyle hastalar doktora gitmeye utanırlar. Her iki
cinste de utanma olsa da kadınlarda daha fazladır. Özellikle kadın hastalar erkek
doktorlara gitmeyip kadın cerrah ararlar, kadın genel cerrahi uzmanı sayısı fazla
olmadığından buluncaya kadar zaman kaybederler. Çoğu zaman aynı şikâyeti yaşamış
tanıdıklarından, eczanelerden ilaç ismi alırlar ya da tamamen ticari amaçlarla çıkarılan
bilimsellikten uzak, reklamı yapılan bazı bitkisel olduğu iddia edilen ilaçlardan
kullanırlar. Hastalar genellikle çok ağrılı olduğunda dayanamadıklarından ya da kanama
fazla geldiğinde korkudan hekime başvururlar, o zaman bile muayene olmaksızın basur
ilacı yazması istenir. Bu nedenle hastalık iyi huylu ise ilerlemiş ya da kronikleştiğinde,
kötü huylu ise ileri evrede tespit edilirler. Teşhisin gecikmesi tedavinin zorlaşmasına ve
tedaviye bağlı yan etkilerin (komplikasyonların) fazla olmasına yani tedavinin başarısının
az olmasına sebep olabilir (sehersirin, 2018).
Yeri gelmişken şunu ifade edeyim:
İhmalimden kaynaklanan, başarıyla sonuçlanan ameliyatımda rol alan Kocaeli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Saadettin HÜLAGU hocama ve Erciyes Üniversitesi
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cerrahlarından Prof. Dr. Hızır Yakup AKYILDIZ hocama ve bu hocalarımın ekiplerine,
maddi ve manevi destekleriyle katkı sağlayan diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
SONUÇ
İnsan sağlığı Yüce Allah’ın Kur’an’da üzerinde durduğu en önemli konulardan biri
arasında yer almaktadır. Kur’an’a göre bir insanı sağlığına kavuşturan bir doktor, bütün
insanları sağlığına kavuşturmuş gibi Yüce Allah katında değer taşımaktadır. Sağlığı
korumanın hem dünyaya hem de ahirete yönelik sayısız faydaları vardır. Sağlık alanındaki
şikâyetlerimizi ihmal etmeden doğrudan doktora başvurmamız, sağlıklı ve mutlu bir ömür
sürmemiz açısından önemlidir. Sağlık problemlerimizi doktorlar kanalıyla çözüme
kavuşturmamız önem taşıdığı gibi, sağlık konusunda ciddi problemler yaşadığını
gördüğümüz kişileri de doktora yönlendirme konusunda görev üstlenmemiz de önem
taşımaktadır. Buna Hz. Peygamber’in ciddi sağlık problemi olan bir kişiyi doktora
yönlendirmesini örnek verebiliriz. Sahte ilaçların reklamını yaparak hastanın doktora
gitmesini geciktirmek veya önlemek, son derece yanlış bir durum olduğu gibi, dini alanda
da benzeri durumları sergilemek son derece yanlıştır. Sağlık konusunda hurafelere dayalı
anlatılara hadis süsü vermek, hatta bu anlatıların Hz. Peygamber’e gelen vahiyler
olduğunu yaymak insan sağlığına indirilmiş en büyük darbedir. Doktora gitmeye gerek
görmeyen, yağmur suyunu her hastalığın tedavisinde yeterli gören uydurma hadis
örnekleri, durumun vahametini sergilemektedir. Bu tür anlatılara inanarak doktora
gitmeyen bu yüzden de hayatını kaybeden kişilerin vebali kimin omuzunadır. Kur’an bir
insanı yaşatmayı bütün insanları yaşatmaya bedel sayarken, bu tür anlatılar kanalıyla bir
insanın ölümüne sebep olmak Kur’an’a göre bütün insanları öldürmeye bedel olmaz mı?
Kısaca sağlığımızın korunmasına önem verilmeli bu konuda ihmalkârlıktan uzak
durulmalıdır. Bir tecrübe bin öğütten iyidir atasözü çok anlamlıdır. Fakat bu atasözü
sağlığı ihmal konusunda denenmemeli çünkü ihmal ölüm tecrübesi yaşatmışsa, tecrübenin
iyiliğini anlamak için çok geç kalınmış demektir. Hem dini verilere hem de tıbbi v erilere
göre, hastalık probleminin çözümü, hurafelere dayalı anlatılarda değil doktorlarda
aranmalıdır.
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ÖZET
Toplumun bilinç yapısının biçimlendirilmesinde geçmişte yaşamış kişilerin fikir ve
düşüncelerinin kutsallaştırılması son derece etkili işleve sahiptir. Bu işlevin kutsallaştırılarak
süreklilik kazanması eski toplumsal düşüncelerin güncellenmesinin önünde en büyük
engeldir. Geçmişin kitle kültürleri arasında doğrular da bulunabilir yanlışlar da bulunabilir.
Yanlış yorumların doğru yorumlarla güncellenmesinin önünü açmak için bazı mezhep ya da
kişilere ait yorumların kutsallaştırılmaması, bu yorumlar üzerine yeni yorumların da
yapılabileceği kabul edilmelidir. Geçmişte yaşamış ve ölmüş kişilerin düşüncelerinin paket
halinde kutsallaştırılması, bunlar üzerinde yeni yorumlar yapılmasına engel teşkil etmektedir.
Bu da alanında uzmanlaşmış günümüz bilginlerine yorum yetkisi vermemek anlamına
gelmektedir. Yeni yorumların önünün tıkanması son derece tehlikelidir. İşte biz bu
çalışmamızda örnekler üzerinden tehlikenin varlığına dikkat çekerek problemlerin çözüm
yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Sahte din algılarını kutsallaştırıp yeni
yorumlara izin vermemek, hiçbir ilahi dinin öğretisinde yer almamaktadır. Yüce kitabımız
Kuran'ıkerim 275 yerde aklımızı kullanmamızı 670 yerde ilim ve araştırma yapmamızı
emretmekte ve yanlış din algılarıyla mücadelede öncülük etmektedir. Aslında ilahi dinlerin
özü insanları dünya ve ahirette mutlu etme esasına dayalıdır. İlahi dinlerin ve onların öncüsü
peygamberlerin öğretilerinin özünde insanların dünyada adaletli, ahlaklı, huzur ve barış
içerisinde yaşamaları vardır. Kime ait olursa olsun bazı hurafeleri kutsallaştırıp bunların
dışındaki düşünce ve yorumlara izin vermemek asla doğru görülemez. Kutsallaştırılmış
hurafeler ister yaşayan isterse ölmüş kim adına söylenirse söylensin geçerliliği yoktur. Dün
FETÖ adına söylenen kutsallaştırılmış hurafeler, bugün foyası açığa çıkmamış sözde
mübarekler için söyleniyorsa bunda bir hikmet vardır deyip geçmek oldukça yanlıştır. FETÖ
için geçerli bu hurafeler, diğer başka mübarekler adına iddia edilmişse, bu iddia hurafeye
geçerlilik kazandıramaz.
Anahtar kelimeler: Merhumların din algıları, Yaşayanların din algıları

THE PROBLEM OF SANCTİFİCATİON OF FAKE RELIGION PERCEPTIONS
AND PREVENTION OF NEW INTERPRETATIONS

ABSTRACT
In shaping the consciousness structure of the society, sanctifying the ideas and thoughts of
people who lived in the past has an extremely effective function. The continuity of this
function by being sanctified is the biggest obstacle in updating old social ideas. There can be
truths and mistakes among the mass cultures of the past. It should be accepted that the
comments of some sect or persons are not sanctified in order to pave the way for the incorrect
interpretations to be updated with correct interpretations, and that new interpretations may be
made on these comments. The fact that the thoughts of those who lived and died in the past
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are sanctified in a package prevents new interpretations on them. This means that today's
scholars who are specialized in their field do not have the authority to comment. It is
extremely dangerous to block new comments. In this study, we will make evaluations on the
solution ways of the problems by drawing attention to the existence of danger through
examples. Sanctifying false perceptions of religion and not allowing new interpretations is not
included in the teachings of any divine religion. Our exalted book, the Qur'an, commands us
to use our minds in 275 places and to do science and research in 670 places and pioneers in
the fight against false perceptions of religion. In fact, the essence of divine religions is based
on the principle of making people happy in the world and the hereafter. The essence of the
divine religions and the teachings of their prophets is that people live in the world in justice,
morality, peace and harmony. It is never right to sanctify some superstitions and not allow
thoughts and interpretations, regardless of who they belong to. The sanctified superstitions
have no validity, whether they are spoken on behalf of the living or the dead. If the holy
superstitions that were spoken in the name of FETO yesterday are said for so-called blessed
people who have not been exposed today, it is quite wrong to say that there is wisdom in this.
If these superstitions valid for FETÖ are claimed on behalf of other blessed people, this claim
cannot be valid for superstition.
Keywords: Religion perceptions of the deceased, Perception of religion of the inhabitants

1. GİRİŞ
Kur’an akıl yürüterek çözüm üretmeden yanadır. Bu yüzden Kur’an akıl yürütmenin ilim ve
araştırma yapmanın. Bu araştırmalara dayalı olarak sonuçlar üretmenin doğru olacağını
bildirmektedir. Kuran'ıkerim 275 yerde aklımızı kullanmamızı 670 yerde ilim ve araştırma
yapmamızı emretmektedir. (Kılavuz, 1999:57; Fığlalı, 1986:21). Kur’an, “atalarımızın
dininden dönmeyiz diyerek atalarının dinini ve batıl inançları taklit eden müşriklerin,
cehennemle yüzleştikleri sırada akıl yürütmeden körü körüne başkalarını taklit etmelerinin
kendilerine bu kötü sonucu hazırladığını itiraf edeceklerini” şöyle ifade etmektedir:
Ama onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiğinde bazıları: "Hayır, biz yalnız
atalarımızdan gördüğümüz inanç ve eylemlere uyarız!" diye cevap verirler. Ya ataları
akıllarını hiç kullanmamış ve hidayetten nasip almamış iseler (el-Bakara, 2/170). Yüzleri
ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat
etseydik! derler. Yine derler ki: “Ey Rabbimiz! Biz atalarımızdan gördüğümüz inanç ve
eylemlere uyduk da bizi yanlış yola götürdüler.” (el-Ahzab, 33/66-67).
Akıldan bağımsız olarak ne Kur’an’ı ne de sahih hadisleri düşünebiliriz. Her iki kaynağın da
akılla bağlantısı kurulmalıdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim akla önem veren, aklı kullanmayı, ilmi
araştırmalar yapmayı, bunlara bağlı olarak sonuçlar üretmeyi tavsiye eden ilahi bir kitaptır.
Toplumda yerleşmiş hurafelerin devamı üzerinde ısrar edilmemeli bu hurafelerin asılsızlığı
yönünde araştırmalar yapılarak, akıl yürütülerek sonuçlar üretilmelidir. Çünkü dünün doğru
zannedilenlerinin bugünün yanlışları olduğu ispatlanabilir. Bunu birkaç örnek üzerinde
açıklayalım.
Fahrettin Razi veya İmam Mâturidî böyle demiş bunun üzerine ben söz söyleyemem
şeklindeki tezler elbette yanlıştır. Nitekim Enbiya Suresi 32. ayetin bilimin henüz gelişmediği
bir dönemdeki yorumu ile günümüzde bilimsel verilerin ışığında yapılan yorumu bir değildir.
Bu ayette (Enbiya, 21/32) geçen “Göğü korunmuş bir tavan yaptık” ifadesi, geçmişte, cin ve
şeytanların semadan haber almalarının engellenmesi şeklinde anlaşılmıştır.( Yazır, 2012:V,
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353). Ancak günümüzde bilimsel veriler, dünyayı saran bir atmosferin var olduğunu ve gözle
görünmeyen gazlardan oluşan yaklaşık 10 bin km’ye varan bu şeffaf tabakanın dünyayı
çepeçevre sardığını ve onu gök cisimlerinden koruduğunu ve Güneş’ten gelen zararlı ışınları
da bir filtre gibi süzerek dünya hayatını koruduğunu göstermektedir(Britannica, 1990:II, 532533; Baranaydın, 2018:72-73).
Diğer bir örneği İbn Arabî’ye nispet edilen ve iki cilt halinde müstakil olarak basılmış bir
tefsirden verelim. Bu tefsirde sağ böbreğin erkek spermi yerine geçecek salgı, sol böbreğin
de kadın yumurtası yerine geçecek mayi üretebileceği, bu ikisinin kadın rahminde birleşerek
çocuğa dönüşebileceği yönünde bilgiler verilmektedir. Hz. Meryem’in bu yöntemle hamile
olduğunu, böbreklerin sperm ve yumurta yerine geçecek salgı üretmesinde yakışıklı bir erkek
şekline bürünmüş melek Cebrail’in tahrik rolü oynadığını söylemektedir(Aldemir, 2019:312322). Adı geçen tefsirde böbreğin sperm ve yumurta üretmesi günümüz bilimsel verilerine
aykırı olduğu gibi, bazı kültürlerde tanrıların insanları döllemesi, meleğin cinsel tahrikte rol
alması eski medeniyetlerde ve mitolojilerde yer alan aslı, esası olmayan anlatılardır(Ülken,
1954:I, 120; Matta 1/18; Luka 1/26-35).
Dolayısıyla kelâm ilminin günümüzün bilimsel gelişmelerini yakından takip etmesi elzem bir
ihtiyaçtır. Bu yorumların üzerine bizim de değerlendirme ve yorumlar yapma yetkimiz vardır.
İnsanların bu dünyada mutlu, adaletli, ahlaklı ve barış içerisinde yaşamalarını engelleyecek
bir yorum olmaması koşuluyla, bizler ilgili yorumlar üzerine daha güzel mutluluklara
götürecek yorumlar yapabiliriz.
Toplumda yerleşmiş bazı yanlış din algılarının ve hurafelerin düzeltilmesi yönünde
çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. Geçmişte yanlış din algılarının yayılmasında etkili
olan bazı kişileri kutsallaştırıp alanın diğer uzmanlarına yorum hakkı vermemek asla doğru
olamaz. İslam Dininde temel kıstas, adalet, ahlak ve insanları dünyada ve ahirette mutlu etme
ilkesidir. Toplumun huzurunu bozan, barışı, ahlakı, mutluluğu ortadan kaldıracak yorumlar
ister ölmüş âlimlerden gelsin, ister yaşayan âlimlerden gelsin asla doğru olamaz.
2. DOĞRU ZANNEDİLEN HURAFELERİN ÇIKIŞ SEBEPLERİ:
Hurafelerin yaygınlaşmasında uydurma hadislerin rolü unutulmamalıdır. Uydurma hadisler
üzerine büyük fikirler inşa edenler, bilime ters düşen iddiaları Nass’larda geçiyormuş gibi
göstererek hurafe batağı oluşturanlar, kendi bataklığında boğulmaya mahkûmdur. Bu kişiler
ister ölmüş kişiler arasında olsun, ister yaşayanlar arasında olsun hiçbir değer ifade
etmemektedir. Buna birkaç örnek verelim:
Bir taraftan evliya muamelesi gören İbnü'l Arabi diğer taraftan Firavun’un iman ettiğini
savunmuş,
hicri 683 yılında Mehdi'nin çıkacağını ileri sürmüş, bu gaybî iddialardan
bazılarını da rüyasında Hz. Muhammed'e doğrulattığını iddia etmiştir. Fakat İbnü'l Arabi'nin
bu iddialarının yalan olduğu, tarihi verilere ters düştüğü tarihin akışı içerisinde açığa
çıkmıştır. Biz şu anda hicri 1400’lü yıllarda olmamıza ve hicri 683 yılı geçmiş olmasına
rağmen, İbnü'l Arabi’nin Mehdi çıkacağı yönündeki iddiaları gerçekleşmemiş, gaybî haberler
alanındaki kendi rüyasını Hz. Muhammed'e tasdik ettirdiği şeklindeki iddiaları da boşa
çıkmıştır(Sarıkçıoğlu, 1997:33; İbnü'l-Arabî, 1971:40-41; Fatiş, 2019:154; Akman, 2017:69;
Devvânî, 332/a-334/a. ). Devvânî, İbn-i Arabî’ye uyarak Firavun'un da imânla öldüğünü
ileri sürmüştür(Akman, 2017:69; Devvânî, 332/a-334/a).
İlmi dayanaktan yoksun geleneklerin, kişisel sapkınlıkların din yapılması, yanlış din
algılarının yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. Altı yaşındaki bir kız çocuğu evlenebilir
şeklindeki çocuk haklarını ihlal eden fetvalar ile Müritlerin karıları ve kızları ehliullaha
helaldir diyen Melâmiyye-i Bayrâmiyye tarikatı lideri Şeyh İsmâil Ma’şûkî’nin (ö.945/153839) söylemleri arasında ne fark vardır. İlgili tarikat liderinin ve 12 müridinin kellesini Kânûnî
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Sultan Süleyman İstanbul'da at meydanında vurdurmuştur. Oğlan Şeyh İsmâil Ma’şûkî, Şeyh
Hamza Bâlî, ve Şeyh Muhyiddin Karamânî idam edilen tarikat şeyhlerindendir. Kânûnî Sultan
Süleyman devrinde ilk şeyh idamı, Melâmiyye-i Bayrâmiyye’den Oğlan Şeyh İsmâil
Ma’şûkî’nin (ö.945/1538-39) 12 müridiyle birlikte İstanbul’da Atmeydanı’nda bulunan
çeşme önünde boynunun vurulmasıyla meydana gelmiştir. Tanık tutanaklarına göre Oğlan
Şeyh İsmâil Ma’şûkî, müridlerin karıları ve oğlanları ehlullaha helaldir, babam kutup ben
Mehdiyim, bize uymayanların îmânı dürüst değildir gibi saçma iddialarda bulunarak kendisini
ve babasını kutsal üstat ilan ediyordu (Öngören, 1996:123-128).
Tarikatı ya da tarikat şeyhini asılsız rivayetlerle yücelterek taraftar toplama gayreti de
hurafelerin yaygınlaşma nedenleri arasındadır. Nakşibendi Tarikatı lideri Şeyh Ahmet Yasin
Bursevi, 1986'daki uzay mekiğini tarikat mensuplarından birinin düşürdüğünü iddia ederek
(Hurriyet, 2018) mensuplarından bazılarını evliya yerine koymaktadırlar. 1986’da uzay
mekiği Challenger, fırlatılışından sonraki çok kısa bir sürede, infilak edişi, aynı tarikatın
eski liderlerinden Şeyh Muhammed Nazım Adil Hakkâni El-Kıbrısî’nin (ö.2014) Mehdinin
zuhuruna işaret saymıştır(Erdoğan, 2013:345). Bir taraftan Suriye'de Müslüman çocukları bir
paket sigaraya satılırken(Haberturk, 2018), Müslüman kanı dökülürken neden bu tür sözde
evliyalar devre dışı kalmaktadırlar. Bu nasıl evliyalık bir taraftan uzay mekiğini düşürecek
kadar güçlü diğer taraftan ezilen Müslümanlara karşı çok acımasız, evliyalık bunun neresinde.
Libya, Mısır, Suriye ve Türkiye’nin çökeceğini söyleyen ve bunu da keramet sayan bazı
şeyhlerin (Erdoğan, 2013:46-47) illegal yapıların maşası olabileceğini söylemek mümkündür.
Bu tür illegal örgütlerin Suriye’de gece teheccüd namazı kılıp gündüz Kilis’i
bombalamalarına şaşırmamak gerekir ve bunlardan vicdan beklemek de fazla iyimserlik olur.
Yahudilerin arz-ı mev‘ûd haritasına aldıkları bazı yerlerin çökeceği Yahudilerin amentüsüdür.
Bu amentüyü bazı sözde şeylerin söylemesini keramet saymak esefle karşılanacak bir
manzaradır. Aslında bu tür iddiaların hepsi masal düzeyini aşamayan asılsız iddialardır.
Ölmüşlerin tefsir ve hadis alanında, Allah adına, peygamber adına uydurdukları yalanları,
olduğu gibi tasdik etmek, mübarekler ne güzel söylemiş Allah’ın ve peygamberin
hikmetinden sual olunmaz deyip geçmek, dirilere düşünme ve eleştiri hakkı vermemek, bu
alanda eleştirel düşünceye sahip olanları tekfir ya da şeytan damgasıyla damgalayarak
ötekileştirme yolunu seçmek, İslam dini içerisinde hurafelerin yaygınlaşmasına, dinin özünü
hurafelere terk etmesine yol açar. Bu tür saçmalıkların din içerisinde varlığını savunmak,
doğruluğu üzerinde ısrar etmek, İslam üzerine indirilmiş en büyük darbedir. Çünkü biz bu tür
yalanları din olarak ilan edersek, Alman Profesör Rudi Paret'in Hz. Muhammed şizofrenik bir
hastadır (Paret, 1995:70-71) şeklindeki iddialarına geçerlilik kapısını aralamış oluruz. Bu
yüzden İlahiyat Fakültelerinde sırf tefsir hadis okutma yerine, klasik tefsir hadis derslerinin
yanında eleştirel tefsirler eleştirel hadislerin de okutulması, kelam ve felsefe derslerinin
azaltılması değil çoğaltılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Çünkü hurafeyi olduğu gibi vermek
bunlar üzerinde eleştiri yapmamak dinin hurafe eksenine kaymasına zemin hazırlar. Örnekler
üzerinden gidecek olursak:
Şia hadis kaynaklarında Cebrail aleyhisselamın Hz. Muhammed’e verdiği bilgiye göre, Nisan
ayında yağan yağmurları bir kapta toplayıp onun üzerine 70 kez filan filan duaları okuyan kişi
ilgili sudan içerse bütün hastalıklardan kurtulur, doktora gitme ihtiyacı kalmaz denilmektedir:
 كنا جلوسا إذ دخل:  حدثنا نافع عن ابن عمر قال:  عن محمد بن جعفر بن عبدهللا بن عمر قال، حدثنا عيسى بن هارون
 أال اعلمكم دواء علمني جبرئيل حيث ال أحتاج إلى دواء االطباء؟ وقال علي:  فرددنا فقال، علينا رسول هللا فسلم علينا
 وتقرء عليه فاتحة الكتاب،  تأخذ من ماء المطر بنيسان: وسلمان وغيرهم رحمة هللا عليهم وما ذاك الدواء؟ فقال النبي لعلي
 وقل أعوذ برب،  وقل أعوذ برب الفلق سبعين مرة،  وقل هو هللا أحد سبعين مرة،  وآية الكرسي سبعين مرة، سبعين مرة
 وتشرب من ذلك المآء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات،  وقل يا أيها الكافرون سبعين مرة، الناس سبع ين مرة.
((Meclisi, 1983: XCVIII, 420). Bu tür saçma rivayetler, tıp fakültelerinin kapatılmasını,
hastanelerin kapatılmasını gerektirecek bir iddiadır. Böyle bir iddianın saçmalığı nasıl olurda
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eleştiri kapsamının dışında tutulur. Benzeri rivayetler Ehl-i sünnet kaynaklarında da yağmur
suyuna 70 kez filan filan duaları okuyan kişi ilgili sudan içerse bu sular onun hastalığını
tedavi eder şeklinde geçmektedir:
َّ « : قال- صلى هللا عليه وسلم-  أن رسول هللا-  رضي هللا عنهما- عبد هللا بن عمر
،إن جبريل علَّمني دواء يَش ِفي من كل داء
 فتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، في إناء نظيف،سقف
ِ  تأخذ ُ من:سختُه في اللوح المحفوظ
َ ماء مطر لم َيم ِش في
َ َ ن:وقال لي
ُ
َ
 وال إله إال، و {قل أعوذ برب الناس} مثله، و {قل أعُوذ بربّ الفَلق} مثله، وسورة اإلخالص مثله،ي ِ مثله
ّ  وآيةَ الكرس،مرة
ُوم
ُ  ثم ت، وهو على كل ريء قدير، بيد الخير، وهو حي ال يموت،، له الملك وله الحمد يحيي ويُمي،هللا وحد ال رريك له
 وتفطر كل ليلة بذلك الماء، (»سبعة أيامİbnü'l-Esîr, 1972:VII, 530).
Ehl-i sünnet kaynaklarıyla Şia kaynaklarında yağmur suyuna okunacak dualar büyük oranda
aynıdır.
Bizim tarikatımızda uzay mekiğinin vidalarını gevşeterek onu düşüren evliyalar vardır sözünü
eleştirmeye yönelen kişilere ilgili tarikatın taraftarlarınca koruma önlemi alınmakta, adam
keramet gösteriyor sen onun kerametini inkâr mı ediyorsun şeklinde cevaplar verilerek
yalanların eleştiri almasının önünü kesme yoluna gidilmektedir. Tabiat kanunları Yüce
Allah’ın ayetleridir, bu ayetleri hiçbir yalancının değiştirme yetkisi yoktur, tarikat
mensuplarına atfedilen bu tür yalanları eleştiri hakkımız vardır. Kutsallaştırılmış hurafeler
kim adına söylenirse söylensin geçerliliği yoktur.
Dün FETÖ adına söylenen kutsallaştırılmış hurafeler, bugün foyası açığa çıkmamış sözde
mübarekler için söyleniyorsa bunda bir hikmet vardır deyip geçmek oldukça yanlıştır. FETÖ
için geçerli bu hurafeler, diğer başka mübarekler adına iddia edilmişse, bu iddia hurafeye
geçerlilik kazandıramaz.
Kendilerinin ehlisünnet olduğunu iddia eden birçok tarikat lideri ortaya çıkarak cemaat ya da
tarikatların temsilcileri konumuna taşınmıştır. Bu liderler birbirlerini dışlamaktadırlar.
Hâlbuki Ehl-i sünnet, Kuran’ın çizdiği ana yoldan yürümeyi hedef edinir. Kuran dışı birçok
kesinlikten yoksun teoriyi, Ehl-i sünnet’in görüşü olarak adlandırmak yanlıştır. Tarihte Ehl-i
sünnet-i hâssa ve Ehl-i sünnet-i âmme olarak adlandırdığımız, Ehl-i sünnet mezhepleri bile
yüzde yüz Ehl-i sünnet olma hedefini yakalamış değillerdir. Bu yönüyle hiçbir mezhep kutsal
paket olarak ilan edilemez. Her mezhebin doğrusu da bulunabilir yanlışı da bulunabilir. Bir
mezhebi, bir tarikatı veya bir gizemli kişiyi kutsal paket ilân ederek onun her sözünü doğru
sayıp onların dışındakileri dışlamak doğru bir din algısı olamaz kanaatindeyim.
İslam dininin temel kitabının Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen, Türkiye'deki bazı cemaatlerin
İslam’ının farklı olması ilgili cemaatlerin iman peşinde değil sömürü peşinde olduğunu
kanıtlamaktadır. Sömürünün etkin hale getirilebilmesi için cemaat liderleri Allah, peygamber
ve kutsal kişi konumuna taşınmakta, bu cemaatlerin müritlerine düşünme, eleştirme ve yorum
yapma yetkisi verilmemektedir. Aslında böyle bir anlayış, mistik afyonlama ve din
sömürüsünden ibarettir. Bu cemaatlerden bir kısmı çeşitli bahaneler uydurarak Türkiye'de
cuma namazını meşru görmemektedir.
Adnan Oktar, fuhuş, kara para, ahlaksızlık ve siyasi alanda din eksenli sömürüyü kullananlar
arasındadır. Bazı tarikatlar şirk boyutunda hurafelere inanıyor. Benim şeyhim ete kemiğe
büründü filan diye göründü şeklinde iddialar ortaya atıyorlar. Hristiyanlar filanın yerini Hz.
İsa ile dolduruyorlar. Budistler Budda ile Hindular Krişna ve Rama ile bazı sözde Müslüman
tarikatlar da kendi şeyhleriyle dolduruyorlar. İnsan bedenli tanrı algılarının hepsi şirktir.
Şeyhlerini insan bedenli tanrı yerine koyanlar kim olursa olsun şirke düşmüşlerdir. Benim
şeyhim ete kemiğe büründü Mahmut diye göründü, İsa diye göründü, Budda diye göründü,
Krişna veya Rama diye göründü şeklindeki iddiaların hepsi şirk unsuru taşımaktadır. Bütün
bunlar, Kur'an'la çelişik bir durumdur. Küresel güçlerin cemaatleri kullanma yönündeki
girişimlerini dikkate aldığımızda bu tür farklı İslam algılarının yaygınlaşması tesadüfe bağlı
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olamaz. Hâlbuki Kur'an'ın amacı dünya mutluluğunu sağlamak için bölünüp parçalanmayı
değil, mutlu bir toplum yapısını öngörmektedir. Yunus Suresi 100. ayetinde Yüce Allah
“aklını kullanmayanların pisliğe mahkûm olacağını” ifade etmektedir. Mistik afyonlama
yoluyla din sömürüsü yapan kişilerin bu yaptıklarının akla aykırı olduğunu bile bile onları
taklit edenler, bu alanda aklını kullanmayanlar elbette istenmeyen sonuçlara ulaşmaya
mahkûmdur.
Taklitten kurtulmak için sağlam delillere ve akli verilere dayanma zorunluluğu vardır. Çünkü
akli veriler ve sağlam deliller güzel sonuçlara, hurafelere bağlılık da kötü sonuçlara götürür.
Bunu akla uygun hareket eden Hoca Sadettin Efendi ile hurafelere uygun hareket eden
Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi örneği üzerinde açıklayalım:
III Murat’ın hocası Hoca Sadettin Efendi (ö. 1008/1599) İstanbul’da Tophane üstündeki
tepeye rasathane yapılması için 3. Murat’ı (Saltanatı : 1574 – 1595) ikna etmiştir. Neticede
III Murat Takıyyüddin er-Râşıd’i rasathaneyi yapmakla görevlendirir. Rasathane 1576’da
yapılır. 1577'de Şeyhülislam olan Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi, Hoca Sadettin Efendi
ile aralarındaki husumetin etkisi ile göğü gözlemek uğursuzluk getirir ve devletin başına
felaketler açar şeklindeki bir raporu padişaha sunarak onu ikna eder. Rasathane aleyhtarı bu
tür görüşler üzerine padişahın verdiği emirle, rasathane 1580 yılında yıktırılmıştır. 1868’de
kurulan Rasathâne-i Âmire adıyla da tanınan Kandilli Rasathanesi’nin yapımına kadar 288 yıl
tekrar rasathane yapılmaz. Bu rasathane Fransa hükümetinin tavsiyesiyle meteoroloji
çalışmaları yapmak üzere kurulmuştur(İpşirli, 2001:XXIV, 97; Atay, 1981:XXIV, 47, Aydüz,
2001:XXIV, 301-302; Aydüz, 2007:XXXIV, 458 ). İlim ve araştırmayı, aklı kullanmayı
emreden Kur’an, araştırma aracı olan rasathaneye karşı çıkmamaktadır. Maalesef bir
Müslüman değil, bir Fransız yeni rasathanenin yapılması yönünde öncülük yaparken elbette
bir Şeyhu’l-İslam’ın rasathaneyi uğursuzluk kaynağı görmesi eleştiriye açıktır.
Dikkat edilirse ister yerli ister yabancı olsun aklını kullanan kişilerin doğru karara ulaştıkları,
aklını hurafelerle afyonlayanların şeyhülislam düzeyinde olsalar bile doğru düşünemedikleri,
kötü sonuçlara ulaştıracak yargılar ürettikleri anlaşılmaktadır.
Kuranıkerim kesin bilginin dışındaki zannî bilgilerin ilim ifade etmeyeceği üzerinde vurgu
yapar(en-Necm, 53/28; el-Yûnus, 10/36). Kuranıkerim’deki Hızır kıssasından(el-Kehf, 18/6082) hareketle gizemli kişi olduğunu iddia eden sahtekârlara Kuran’dan destek bulma yolunu
açmaya çalışmak, bu yolun Ehl-i sünnet yolu olduğunu iddia etmek, son derece yanlış ve
mesnetsiz bir iddiadır.
Kelam ve eleştirel düşüncenin girmediği yerlere hurafeler girer, hurafelerin girdiği yerlere de
din sömürüsü ve sahtekârlar girebilir. Kendisine Hızır süsü veren dolandırıcıların Boğaziçi
Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Ş.Y.yi (21), kandırarak yaklaşık 70 bin lira
çarptıkları, olayın mahkemeye intikali (Sabah, 2019; Posta, 2019 ) bu konuya örnek
verilebilir.
Kuranıkerim kesin bilginin ilim ifade ettiği gerçeği üzerinde dururken (en-Necm, 53/28; elYûnus, 10/36). Hızır kıssasında (el-Kehf, 18/60-82) kesin olmayan bilgilerin ve zanların
doğru olamayacağını örnekler içerisinde açıklamaya çalışır. Doğru zannettiklerimizin yanlış,
yanlış zannettiklerimizin doğru olması da mümkündür. Hızır kıssasını gnostik felsefeye ve
gizemli kişilere destek olma uğruna kullanmak son derece yanlıştır.
Kısaca ölmüş kişilerin ya da yaşayan kişilerin yanlış içtihatlarını, yaydıkları hurafeleri din
olarak algılamak, din sömürüsünün yollarını açar, milli ve manevi birliğimizi bozar, dünya ve
ahiret mutluluğumuzu diğer bir ifadeyle İslam’ın temel amacını felce uğratır. Saygılarımla.
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SONUÇ
İslam Dini, hurafelerle mücadele eden kutsal bir kitaba sahiptir. Kur’an’da hurafelerin
önlenmesi için aklın kullanılması, ilim ve araştırma yapılması, zannî bilgilerin ilim ifade
etmeyeceği bildirilmekte ve biz atalarımızın dinden caymayız diyen müşriklerin cehennemle
yüzleştikten sonra, hakikati anlayacakları fakat bu aşamada fırsatı kaçıracakları
açıklanmaktadır. Geçmişin hurafelerini kutsallaştırarak yeni nesillere taşımak Kuran’ın
verileri ile asla uyuşmaz. Din sömürüsü peşinde olanlar, hurafeleri ve uydurma hadisleri
kullanarak cemaatler, tarikatlar ve illegal örgütler kurmaktadırlar. Bu örgütler kanalıyla bir
devletin yıkılmasına zemin hazırlamayı planlamaktadırlar. Armegedon Savaşı olarak bilinen
Yahudilerin arz-ı mevut haritası içerisinde yer alan, ülkelerin bir bir yıkılacağı inancı
Yahudilerin Amentüsünü teşkil etmektedir. İslam içerisindeki bazı tarikat şeyhlerinin
“Yahudilerin arz-ı mevut haritasında yer alan ülkelerin teker teker yıkılacağını ” gelecekten
haber verir gibi dile getirmesi, üstelik bu haberleri keramet olarak ilan etmeleri Yahudi
propagandasının İslam içerisindeki tezahürleri olabilir.
Kısaca sahte din algılarından ve hurafelerden korunmaya yönelik olarak akıl ve vahiy ışığında
geliştirilmiş yeni yorumların toplum hayatında önemli bir yerinin olduğu rahatlıkla
söylenebilir.
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ÖZET
İlk olarak, bu çalışmada uygun koşullar altında 4-(hidroksimetil)fenilboronik asit ile
pentaeritritolün reaksiyonu yoluyla yeni üç koordineli boronat esterin (1) tasarımı, sentezi ve
karakterizasyonu rapor edilmiştir. İkinci basamakta ise, yeni dört koordineli boronat esterler
(2-3) sırasıyla diklorometan çözücüsü içerisinde oda koşullarında bir mol üç koordineli
boronat estere (1) karşılık gelen çeşitli nötral aminlerin yoğunlaşması ile tasarlandı ve
sentezlendi. Bu bilgiler ışığında üç koordineli boronat ester (1) ve dört koordineli boronat
esterler (2-3) NMR (1H, and 13C), UV-Vis, FT-IR ve LC-MS/MS spektrometresi, erime
noktası ve elemental analiz teknikleri ile karakterize edildi. Ancak, boronat ester (1) ve yeni
dört koordineli boronat esterlerin XRD tek kristal yapıları elde edilemedi. Öte yandan, bor
bileşikleri son zamanlarda sadece akademide değil, benzersiz özellikleri, farklı kimyasal
yapıları, spektroskopik özellikleri ve diğer bilim alanlarındaki zengin geçmişi nedeniyle çok
çeşitli endüstriyel proseslerde kendine yer bulmuştur. İlerleyen zamanlarda yeni sentezlenen
boronat esterlerin katalitik ve biyolojik çalışmaları hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bor kimyası, Boronat esterler, Spektroskopi, Sentez, Lewis asid

PREPARATION AND SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF NEW BORONATE
ESTER COMPOUNDS
ABSTRACT
Firstly, in this study we reported the design, synthesis, and characterization of the novel tricoordinated boronate ester (1) via the reaction of pentaerythritol and corresponding with 4(Hydroxymethyl)phenylboronic acid under suitable conditions. In the second step, the novel
tetra-coordinated boronate esters (2-3) were designed and synthesized by the condensation of
various neutral amines and 1 mole equiv of the corresponding tri-coordinate boronate esters
(1) at room temperature in dichloromethane solvent inside respectively. In the light of this
information about the tri-coordinate (1) and tetra-coordinate boronate esters (2-3) successfully
were prepared and characterized by various spectroscopic techniques including NMR (1H, and
13
C), FT-IR, UV-Vis, LC-MS/MS spectrometry, melting point, and elemental analysis
techniques. However, attempts at growing crystals of the boronate esters (1) and the novel
tetra-coordinated boronate esters (2-3) suitable for single-crystal XRD were not successful.
On the other hand, boron compounds have recently become an important not only in academia
but has also found its way into a wide range of industrial processes due to unique properties,
different chemical structures, spectroscopic properties and rich history in other science fields.
In future times, the catalytic and biological studies of newly synthesized boronate esters have
been targeted.
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INTRODUCTION
From past to present, the coordination of cis-diols to various boronic acids to form boronate
esters has been a well-known strategy for the formation of tri-coordinate boron compounds
(Fernandes, 2019). Boronate esters play an important role due to their unique electronic,
spectroscopy, and photophysical properties the pharmaceutical industry, and academia. There
is also a growing interest in boron compounds and related molecules to develop novel
therapeutics and remarkable antioxidant and antimicrobial activity (Yang and et al., 2018;
Pasa, and et al., 2019; Ban, and et al., 2015; Jangir, and et al., 2016). Despite the stability of
tri-coordinated boronate esters containing covalent B-O bonds, their formation is reversible
under certain conditions. To avoid this reversibility, recent interest in tetra-coordinated
boronate esters has increased due to a remarkable degree of hydrolytic and oxidative stability
compared to tri-coordinated boronate esters (Nishiyabu and et al., 2011; Severin, 2009; Shah,
and et al., 2018). In particular, various group-functionalized boranate ester derivatives are an
important category of boron compounds that have received great interest in different areas of
application in recent years. Recent examples are 1:1 spontaneous formation of B←N bonds
formed from boronic esters and different amines, of which the former is derived from
arylboronic acids and cis-1,2-diol derivatives (Sheepwash, and et al., 2013; Kua, and et al.,
2006). To the best of our knowledge, the synthesis and the medicine and pharmaceutical
applications of tetra-coordinated boronate esters are very rare. However, this application area
is still in its infancy and the design and preparation of different tetra-coordinated boronate
esters are challenging tasks.
In the light of this information given about to fill the gap, in this paper we firstly report the tricoordinate trigonal planar boronate ester and the novel tetra-coordinated boronate esters
synthesis. The structures of tri-coordinate trigonal planar boronate ester and the novel tetracoordinated boronate esters successfully were characterized by various spectroscopic
techniques such as; NMR ( 1H, and 13C), FT-IR spectroscopy, UV-Vis spectroscopy,
fluorescence spectra, LC-MS/MS spectrometry, elemental analysis as well as the melting
point.
MATERIALS AND METHODS
All organic solvents and starting materials used for the synthesis of the tri-coordinate trigonal
planar boronate ester (1) and their corresponding tetra-coordinated boronate esters (2-3) were
commercially available, and used without any additional purification and any additional
chemical process. FT-IR spectra were obtained in the range of 4000-400 cm-1 using the ATR
accessory using a Perkin-Elmer Two UATR-FT spectrophotometer. UV-Vis measurements
were acquired on a Perkin-Elmer model Lambda 25 spectrophotometer in the range of 200 to
1100 nm and CHCl3 with C2H5OH have been selected as solvents. 1H, and 13C NMR spectra
were recorded on an Agilent Technologies and on a Bruker Avance III (1H: 400 MHz, and
13
C: 100 MHz) in CDCl3 or DMSO-d6 using TMS as internal standard. The mass spectra (LCMS/MS) were obtained through using an Agilent LC-MS/MS spectrometer by ESI technique.
Elemental analyses for C, H and N were performed on a LECO CHNS 932 model elemental
analyzer. Melting points of all complexes have been determined in open capillary tubes on an
Electrothermal 9100 melting point apparatus and are uncorrected.
Synthesis of boronate esters (1)
To a 100 mL round-bottom flask, pentaerythritol (450 mg, 3.3 mmol) and corresponding 4(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (1000 mg, 6.6 mmol) for boronate esters (1) in toluene
(40 mL) were stirred under reflux conditions for 24 h. Then, the reaction is complete, the
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excess solvent was evaporated under reduced pressure. The obtained product was washed
with n-hexane and the product was purified by recrystallization technique from
CHCl3/C2H5OH (1:3). The precipitate was filtered under vacuum to yield the corresponding
solid white crystal boronate ester (1).
Synthesis of tetra-coordinate B←N containing boronate esters (2-3)
The novel tetra-coordinated boronate esters (2-3) were prepared by slow addition of
dichloromethane solution (15 mL) of tri-coordinate boronate ester (1) (500 mg, 1.35 mmol) to
a solution containing 4'4-bipyridine (210 mg, 1.35 mmol) for tetra-coordinated boronate ester
(2), and 4-(Dimethylamino)pyridine (330 mg, 2.71 mmol) for tetra-coordinated boronate ester
(3) in 20 mL of dichloromethane respectively. Then, the reaction mixtures were stirred at
room temperature 24 h. The solvent was removed under reduced pressure. The residue was
washed three times with 10 mL of n-hexane and dried in vacuum.

Scheme 1. Synthesis way of proposed boronate esters (1-3)
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Figure 1. FT-IR spectrum of the tri-coordinate boronate ester (1)

Figure 2. 1H-NMR spectrum of the novel tetra-coordinate boronate ester (2)

www.istanbulkongresi.org

1050

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Figure 3. 13C-NMR spectrum of the novel tetra-coordinate boronate ester (2)

Figure 4. LC-MS/MS spectrum of boronate ester (3)
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Figure 5. UV-Vis spectra of the boronate esters (1-3) in C2H5OH
RESULTS and DISCUSSION
At first, the novel tri-coordinated boronate ester (1) were prepared from the reaction of
pentaerythritol with corresponding 4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid in toluene and
reflux conditions for 24 h. Subsequently, the boronate ester (1) were then converted into the
corresponding tetra-coordinated boronate esters (2-3) by using 4'4-bipyridine, and 4dimethylaminopyridine in dichloromethane at room temperature 24 h, as shown in Scheme 1.
All boronate esters (1-3) have been characterized by NMR (1H, and 13C), FT-IR, UV-Vis, LCMS/MS, melting point, and elemental analysis techniques (Figure 1-5). Attempts at growing
crystals of the tri-coordinated boronate ester (1) and tetra-coordinated boronate esters (2-3)
suitable for single-crystal XRD were not successful. However, the obtained spectroscopic and
analytical results of the tri-coordinated boronate ester (1) and the corresponding tetracoordinated boronate esters (2-3) are consistent with the proposed structure. The FT-IR data
of all boronate esters (1-3) show very similar stretching vibrations probably due to similar
chemical environment of the boron center, as expected. Regarding the UV-Vis absorption
spectroscopy, the boronate ester (1) and tetra-coordinated boronate esters (2-3) were
evaluated in C2H5OH and CHCl3 at room temperature. For comparison, boronate ester (1) and
tetra-coordinated boronate ester (2-3) typically display a λmax value of between 220 and 328
nm in their C2H5OH solution UV-Vis absorption spectra. The NMR (1H, and 13C) spectral
results were in good agreement with the proposed boronate ester (1) and tetra-coordinated
boronate esters (2-3) in CDCl3 or DMSO-d6 using TMS as internal standard. The major
difference between the 1H NMR spectrum of boronate ester (1) with tetra-coordinated
boronate esters (2-3), appears a new chemical shift values of the neutral amine group on the
NMR timescale at room temperature. The 1H and 13C NMR spectra display the expected
proton and carbon signals of the trigonal planar boronate esters (1). As a result of the
coordination of boronate ester (1) through two oxygen atoms, it was observed in 1H NMR
spectra that OH chemical shifts of boronic acid and pentaerythritol were disappeared due to
condensation and formation of boron-oxygen bond. On the other hand, the presence of
equivalence protons (Ar-CH) resonances at δ = 7.63 and 7.27 ppm as doublet and protons
(OH-CH2) of at 5.18 and 4.48 ppm as a singlet for boronate esters (1), respectively. Also, the
13
C NMR spectra results can be analyzed in an analogous manner to that of the proton spectra
and the chemical shift of 13C NMR peaks supports the formation of a series of boronate ester
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(1) and tetra-coordinated boronate esters (2-3) derivatives. In this study, the characteristic
carbon resonances appeared in the range 150.96, 145.93, 144.74 ppm, confirms the binding of
the neutral amine group attached to the boron center. Further confirmation of the formation of
the proposed boronate ester (1) and tetra-coordinated boronate ester (2-3) was also provided
by LC-MS/MS spectrometry. The LC-MS/MS spectral results showed the expected molecular
and fragmentation ions, with appropriate isotope distribution and the isotopic distribution of
parent ions in the spectra demonstrated the presence of one atom of boron in the boronate
compounds.
CONCLUSION
In this study, the novel tri-coordinated boronate ester (1) and tetra-coordinated boronate esters
(2-3) were successfully synthesized and characterized by means of NMR spectroscopy (1H,
and 13C), FT-IR, UV-Vis, LC-MS/MS, melting point as well as elemental analysis. Following
a full characterization, the study of spectroscopic properties of these novels boronate esters
was done in detail. In future times, the catalytic and biological studies of newly synthesized
boronate esters have been targeted.
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ÖZET
Dünya çapında koyun eti tüketimi artmaktadır. 2023 yılında, dünyada kişi başına düşen koyun
eti tüketiminin 2014 yılına göre %12.3 oranında artarak 1.91 kg'a ulaşması beklenmektedir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar aynı zamanda farklı et türleri için tüketici taleplerinin
değiştiğini göstermektedir. Özellikle sağlıkla ilgili kaygılardaki artış kırmızı et ve kanser
arasındaki ilişki iddiaları, demografik yapı ve ekonomik büyümedeki değişiklikler kırmızı et
talebi üzerinde önemli rol oynamıştır. Kırmızı et tüketiminin olumsuz etkileri kardiyovasküler
sağlık ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için önerilen diyet, özellikle gelişmiş ülkelerde
tüketicilerin tercihlerini etkileyen önemli faktörlerdendir. Türkiye’de 2021 itibariyle toplam
küçükbaş hayvan sayısı 55.063.391 baş iken, koyun sayısı 42.712.580 baştır. Kişi başına
yıllık kırmızı et tüketimi 2020 yılında 7 kg’a kadar düşmüştür. Özellikle kişi başına yıllık et
tüketimi değerlendirildiğinde gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kaldığımız açıkça
görülmektedir. Türkiye’de toplam yıllık et üretimi 1.201.469 ton olup, mevcut üretim nüfusla
birlikte değerlendirildiğinde, bunun yeterli olmadığı açıktır. Bu durum aynı zamanda et
fiyatlarına da yansımaktadır. Türkiye’de tüketimi gerçekleştirilen temel gıda maddelerinin
başında ekmek ve tahıl ürünleri gelmekte olup, günlük enerjinin ortalama %50’si bu
ürünlerden sağlanmaktadır. Toplam protein tüketimi kişi başına yeterli düzeyde olmasına
karşın, alınan proteinin çoğu bitkisel kaynaklıdır. İnsan beslenmesinde temel ve en önemli
hayvansal protein kaynağı olmasının yanı sıra, coğrafi özelliklerinin büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılığa elverişli olması, kültürel yapısı, yerel lezzetlerinde kırmızı et ve ürünlerinin
önemli bir paya sahip olması gibi pek çok sosyo-ekonomik neden, Türkiye için kırmızı et
sektörünü önemli kılmaktadır. Türkiye’de et tüketim alışkanlığı ile ilgili farklı illerde
araştırmalar yapılmış ve tüketicilerin koyun eti tüketim tercihleri belirlenmiştir. Bu
araştırmaların sonuçlarının sentezlenmesi koyun eti üretimi ve pazarlamasına verilecek yön
açısından önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu çalışmada; Türkiye’de koyun eti tüketimini
etkileyen faktörler değerlendirilmiş ve gelecek için bazı öneriler sunulmuştur. Çalışmanın ana
materyalini, FAO, TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığından elde veriler ile konuyla ilgili daha
önce yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı et, koyun eti, tüketim analizi, et tüketim tercihleri.
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Abstract
Worldwide consumption of mutton is increasing. In 2023, per capita consumption of mutton
meat in the world is expected to increase by 12.3% compared to 2014 and reach 1.91 kg.
Recent studies also show that consumer demands for different types of meat are changing.
Especially the increase in health concerns, allegations of the relationship between red meat
and cancer, demographic structure and changes in economic growth have played an important
role in red meat demand. The adverse effects of red meat consumption are cardiovascular
health and the diet recommended for maintaining a healthy lifestyle is one of the important
factors affecting the preferences of consumers, especially in developed countries. While the
total number of sheep and goats in Turkey by 2021 is 55,063,391 heads, the number of sheep
is 42,712,580. Annual red meat consumption per person has decreased to 7 kg in 2020.
Especially when the annual meat consumption per person is investigated, it is clearly seen that
we fall far behind the developed countries. The total annual meat production in Turkey is
1,201,469 tons, and when the current production is considered together with the population, it
is obvious that this is not enough. This also affects meat prices. Bread and cereal products are
the leading basic foodstuffs consumed in Turkey, and an average of 50% of daily energy is
provided from these products. Although the total protein consumption per person is sufficient,
most of the protein intake is of vegetable origin. In addition to being the main and most
important source of animal protein in human nutrition, many socio-economic reasons such as
its geographical features suitable for cattle and ovine breeding, its cultural structure, the
importance of red meat and its products in local flavours make the red meat sector important
for Turkey. Researches have been made in different provinces on meat consumption habits in
Turkey and the consumption preferences of the consumers have been determined.
Synthesizing the results of these researches will make a significant contribution to the
direction to be given to sheep meat production and marketing. In this study; Factors affecting
sheep meat consumption in Turkey have been evaluated and some suggestions have been
presented for the future. The main material of the study is the data obtained from FAO,
TURKSTAT, Ministry of Agriculture and Forestry and the results obtained from previous
researches on the subject.
Keywords: Red meat, mutton, meat consumption preferences, socio-economic reasons
1. INTRODUCTION
Turkey includes the problems of both developing and developed countries in terms of
nutrition. On the nutrition of people in Turkey, many factors such as income, education level,
gender, age and disease status, geographic region, or origin play an important role.
Accordingly, there are great differences between people living in urban or rural areas (Saçlı,
2018:111; Taşkın et al. 2020:64-65). This situation is of great importance in terms of the
quality and frequency of nutritional problems. It is seen that grain and cereal products take the
first place among the basic food products consumed by people with low-income levels in
Turkey. Vegetables follow the grain group consumption. Although meat and meat products
are very important foodstuffs in terms of protein, the percentage of consumption of these
products in the consumption of other food groups in Turkey is only about 3%. While there is
no problem in daily protein consumption, there are significant problems in terms of protein
quality. In this context, while the amount of protein of animal origin should be increased, the
amount of protein of vegetable origin should also be rearranged, meat etc. consumption of
animal products is insufficient (Yağmur and Güneş, 2010:1139-1159).
One of the main reasons for the low per capita consumption of red meat in Turkey is that it is
expensive compared to other foods, as is the whole world (Yaylak et al., 2010:23-24). In
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addition to economic reasons, red meat consumption is affected by many socio-economic
factors such as annual population growth rate and changes in population structure, consumer
preferences, product quality, and consumer education, hygienic properties of meat, religious
beliefs, health problems, climate, traditions, and food-related advertisements (Şeker et al.,
2011:546; Ergönül, 2011:288). Among the important factors that reveal the purchasing
behavior of consumers are their shopping habits as well as their need for a product.
Consumers often buy a variety of products to meet their specific needs. These needs may vary
depending on the characteristics of the product group as well as the differentiation of the
general purchasing habits of the consumers. In other words there are some habits that force
consumers to buy products and cause such behavior (Erkmen and Yüksel, 2008:685).
Red meat prices in Turkey may vary depending on the consumption of red meat and poultry.
In other words, the continuation of consumption of red meat despite being expensive shows
that a certain segment of the society is not affected by price increases. Although this
unaffected segment consists of people with a high-income level, consumption of white meat is
higher than consumption of red meat in Turkey (Uzmay and Cinar, 2017:36). This is an
indication that red meat prices are also expensive for a certain segment of the society. This
situation, which arises in terms of price, leads people to consume white meat. As a result, a
certain part of the people try to meet their red meat needs by consuming white meat. In this
article; the factors affecting the consumption of sheep meat in Turkey were evaluated and
some suggestions for the future were presented. The main material of the study consists of the
data obtained from FAO, TÜİK, the Ministry of Agriculture and Forestry and the results
obtained from previous researches on the subject.
2. RED MEAT PRODUCTION IN TURKEY
As of 2019, total red meat production in Turkey is 1201469 tons. 89,51% of this amount
(1075479 tons) is beef, 9,10% (109382 tons) is sheep and 1,37% (16536 tons) is goat meat
(TÜİK, 2019). When the change in total red meat production between 2018-2019 is
examined, there is an increase of 7,4%. In the same years (2018-2019), the increase in sheep
meat production is 8,5%.
Table 1. Red meat production in Turkey by years (tons)
Years

Beef

Sheep

Goat

2002 327629
75828
2005 321681
73743
2008 370619
96738
2011 644906
107076
2014 881999
98978
2017 987482
100058
2018 1003859 100831
2019 1075479 109382
Source: TÜİK, 2020

15454
12390
13753
23318
26770
37525
13603
16536

Total red meat
production
(ton)
420541
409391
482444
776915
1008272
1126403
1118695
1201469

Rate of sheep meat in total
red meat production (%)
18.03
18.01
20.05
13.78
9.81
8.88
9.01
9.10

The values of the number of sheep slaughtered by red meat and especially sheep meat
production in Turkey for the years 2013-2018 are given in Table 2. As can be seen from the
table, there is an increase in the number of sheep slaughtered until 2015 and then a decrease.
In 2017, an increase of 5134 heads of animals was reached. This number continued to
decrease in 2019 and 2020, reaching -9.4% in sheep. It is seen that mutton showed a
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decreasing and increasing trend until 2016 in the mentioned years (2013-2017), and reached
100831 tons by increasing in the following years. The change in 2019-2020 is positive and the
increase is 0.8%.
Table 2. Change of sheep meat production in Turkey by years
2013

2014

2015

Slaughtering animal number (100 head)
Sheep
4958
5197
5008
Goat
1341
1570
1999
Meat production (ton)
Sheep
102.943
98.978
100.021
Goat
23.554
26.770
33.990
Total animal number (1000 head)
Sheep
29.284
31.140
31.508
Goat
9226
10.345
10.416
Source: TEPGE, 2020

2016

2017

2018

Change
(%)

4084
1756

5134
2069

4653
693

-9.4
-66.5

82.485
31.011

100.058
37.525

100.831
13.603

0.8
-63.7

30.984
10.345

33.678
10.635

35.195
10.922

4.5
2.7

3. MUTTON CONSUMPTION AND FACTORS AFFECTING CONSUMPTION
Red meat consumption per capita in Turkey is lower than in developed countries. When the
consumption of red meat in the last five years is examined, it is seen that the annual
consumption per capita, which was 12.4 kg in 2012, was 12.9 kg in 2014 and increased by
14.1 kg in 2017. In 2018, per capita consumption of red meat was 14.84 kg, of which 13.3 kg
was veal and 1.5 kg was ovine meat (FAOSTAT, 2021). Annual per capita beef consumption
in the USA is 25.8 kg, in Argentina 41.2 kg, in Uruguay 43.2 kg, and in Russia 10.1 kg. When
the per capita meat consumption data is analyzed, the countries with the highest consumption
are Australia with 8.5 kg and Uruguay with 6.6 kg. While the world average of ovine meat
production is 1.7 kg, this value is 0.4 kg in USA.
Although the total red meat consumption per capita in Turkey increased from 9.2 kg to 12.4
kg between 2000 and 2017, it remained behind the world meat consumption (OECD, 2020).
The fact that pork is cheaper than beef and sheep meat and that the consumption of red meat
in other countries is based on pork has been effective in this situation. In addition, according
to OECD (2020) data, 22% decrease in sheep meat consumption and 107% increase in beef
consumption due to the negative change in the number of sheep and goats in Turkey explains
the variation in meat consumption according to species. In this respect, 8.3 kg of red meat
consumption per capita, which was 12.4 kg in 2017, was met from large animals and 4.5 kg
from small ruminants (Table 3).

www.istanbulkongresi.org

1057

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

Table 3. Sheep meat consumption in Turkey
Years Production
(ton)
2014
2015
2016
2017
2018

317372
336000
338000
333000
342560

Stock
variation
(ton)
6688
6681
-1813
-33446
-12943

Export
(ton)

Supply quantity
(ton)

3
18
65
58
48

310681
329301
339748
366388
375455

Consumption
per capita
(kg/year)
4.02
4.19
4.26
4.52
4.56

Source: FAOSTAT. 2021
Considering the types of red meat consumed, it was determined that consumers mostly
consumed beef (89.55%) beef, respectively; Lamb with 22.09%, sheep with 3.88%, goat with
2.69% and kid with 1.49%. Consumers in the low-income group stated that they preferred
only lamb and beef, while those in the high-income group preferred all red meat types.
Similarly, Lorcu and Bolat (2012) stated that while the majority of consumers (90.00%)
preferred beef in Edirne province, especially sheep meat was preferred as red meat in
Gaziantep Province Central district (Karakuş et al. 2008).
4. RED MEAT CONSUMPTION STUDIES IN TURKEY
Consumption of animal products such as meat is not sufficient in Turkey. In other words,
people in Turkey cannot consume enough animal protein. The most important factor in the
emergence of this situation is the price increase in red meat and meat products in recent years
(Arısoy and Bayramoğlu. 2015: 28-35; Karacan. 2017:68). Therefore, Turkish society reconsumption of vitamins and minerals resulting from low consumption of animal foods.
(Yağmur and Güneş. 2010:1139-1159). There is a positive relationship between the level of
consumption of animal products in our country and the level of development of the countries.
In addition to the low consumption of meat, no red meat is consumed at a rate of 20.2%
throughout Turkey. This rate is 17.3% for those living in the city, and 28.9% of those living in
rural areas. In a study, 30.5% of the people living in the city and 20.8% of the people living in
the countryside consume red meat once or twice a week, 17.6% of the people living in the city
and 25.5% of the people living in the countryside consume red meat once a month (Ministry
of Health and Hacetepe University, 2008). 2014). Since red meat prices are high in Turkey,
households generally meet their meat needs by consuming white meat. Despite this, the main
reason why red meat prices did not decrease can only be explained by the income level. In
other words, it is understood that while people with high income demand red meat, lowincome people demand to consume more white meat.
There are some studies to determine the red meat consumption habits and preferences of
consumers throughout Turkey (Table 4). As an example, Atay et al. (2004) in Cine district of
Aydın province; Aygun et al. (2004) In the central district of Van province; Karakus et al.
(2008) In the central district of Gaziantep, Yaylak et al. (2010) Red meat consumption habits
of consumers in Ödemiş district of İzmir province were examined. Tosun and Hatırlı (2006)
tried to determine the preferences of consumers in purchasing places for red meat in Antalya.
Sarıözkan et al. (2007) In addition to the main animal products such as meat, milk, eggs
according to income level and gender of Erciyes University Veterinary Faculty students.
Investigated the consumption structure of meat and dairy products. Cevger et al. (2008) tried
to reveal the animal product consumption status and preferences of Ankara University
Veterinary Faculty students and to determine the factors affecting the consumption habits of
students in terms of these products. Karlı and Bilgiç (2007) analyzed the factors affecting the
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red and white meat consumption patterns of households in ŞanlıUrfa using standard
continuous demand models. Karakaş (2010) tried to determine the factors affecting the meat
and meat products preferences of consumers in the city center of Tokat, Ergönül (2011) in the
city center of Manisa, and Lorcu and Bolat (2012) tried to determine the red meat
consumption preferences of consumers in Edirne.
Table 4. Some examples of red meat consumption studies in Turkey
Researchers
Akçay and Vatansever, 2017

Atay et al., 2004

Boz, 2019

Karacan, 2017

Saygın and Demirbaş, 2018

Yaylak et al., 2010

Uzmay and Çınar, 2017

Some Findings
Considering the types of red meat consumed, it was
determined that the consumers mostly consumed beef
(89.55%). Lamb with 22.09%, sheep with 3.88%, and goat
with 2.69% and kid with 1.49% follow this.
According to the results of the research, it was understood
that 33.1% of the respondents preferred red meat primarily
and the most preferred red meat type was beef (80.0%),
sheep (8.6%) and goat (5.7%), respectively.
96.4% of consumers consume red meat and 94.6% of them
consume poultry meat. Meat consumption per capita was
found to be 10.8 kg/year, and poultry meat consumption was
found to be 14.4 kg/year. While those in the very highincome group consume 12.3 kg/year of red meat and 12.3
kg/year of white meat, these amounts are 9.5 kg/year of red
meat and 15.5 kg/year of white meat in those in the lowincome group.
No red meat is consumed at a rate of 20.2% in total
throughout Turkey. This rate is 17.3% for those living in the
city. On the other hand, it is 28.9% of those living in rural
areas. 30.5% of the people living in the city. On the other
hand, 20.8% of those living in rural areas consume red meat
once or twice a week, 17.6% of those living in urban areas
and 25.5% of those living in rural areas consume red meat
once a month.
Sheep meat consumption per capita in Turkey is 3.58 kg.
According to the world average of the same years, per capita
beef consumption is approximately 7 kg and mutton
consumption is 1.18 kg.
It was determined that 87.1% of the respondents consumed
red meat and 12.9% did not. Those who consume red meat,
according to the type of animal from which the meat is
obtained, respectively; beef (66.7%), sheep (16.7%), goat
(8.6%) and no difference (8.0%).
Among all households included in the study, 26.3% consume
sheep meat (lamb/mutton). The average age of the
respondents is 41. 78.7% are married and the total income of
58.3% of the households is between $2.271 and $3.974 per
month.

Field research results of the Ministry of Health of the Republic of Turkey and Hacettepe
University (2014:519) reveal that 20.2% of the population does not consume red meat.
Numerous studies measuring meat consumption habits at the regional level in Turkey share
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similar results. For example, Aktaş and Hatırlı (2010:3318) in their field study covering
Western Mediterranean city centers, and Uzunöz and Karakaş (2014:37) in their study
examining red meat consumption in Tokat determined that there is a positive relationship
between income level and red meat consumption. Similarly, Karakaya and Kızıloğlu (2017:
169) also determined that income level is the leading factor affecting the red meat demand of
households in Bingöl city center.
5. SHEEP MEAT PRICES IN TURKEY
According to the data of Ankara Commodity Exchange, lamb carcass price was 22.29 TL/kg
in 2015, 37.99 TL/kg in 2018 and 40.82 TL/kg in 2019 (Ankara Commodity Exchange,
2020). While carcass price has increased by 83% in the last 5 years, consumer prices for lamb
meat have increased by 75%. While the difference between carcass price and consumer price
was 32% in 2015, this ratio decreased to 26% in 2019. In this situation, while carcass costs
have increased gradually in recent years, carcass meat prices and consumer prices have
decreased gradually. According to October 2017 prices, the provinces of Şanlıurfa and
Diyarbakır are the cheapest regions in Turkey for sheep meat. The average mutton price in
these two cities is 36.3 TL/kg.
Cities where sheep meat is the most expensive in our country; Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin and Gümüşhane are the provinces and the average mutton price is around 48-48 TL
(TEPGE, 2020). The biggest price differences in beef are between the east and west of
Turkey; for mutton, price differences occur between the north and south of the country. The
difference between the cheapest and most expensive regions for mutton exceeds 12 TL. Even
in the provinces of Aydın, Denizli and Muğla, where the average mutton prices increase the
least, the annual rate of increase has reached 12 percent (TÜİK, 2020). Live sheep prices in
Turkey are given in Table 5.
Table 5. Live sheep prices in Turkey (TL/Head)
Breed

2016

2017

2018

2019

Change (%)

Merino sheep

575

664

811

957

18.0

Domestic sheep

531

628

801

951

18.7

Source: TÜİK, 2020.
The cost of fattening feed and dairy feed is the biggest expense of a business. When the sheep
carcass/feed parities are analyzed, the producer who bought 29.8 kg of fattening and 28.5 kg
of dairy feed for 1 kg of carcass in 2015; In 2017, it was able to buy 33.6 kg of fattening feed
and 31.4 kg of milk feed. In 2018, 33.09 kg of fattening feed and 30 kg of milk feed could be
bought for 1 kg of sheep carcass, while both fattening and milk feed parity decreased in 2019.
The reason for the decrease in sheep carcass parity; is that the rate of increase in feed prices is
higher than the increase in carcass prices.
6. CONCLUSION
Despite the high price of red meat, the continuation of consumption shows that a certain
segment of the society is not affected by price increases. This segment consists of people with
a high income level. Despite the increase in meat prices, consumption of white meat in
Turkey is higher than consumption of red meat. This is an indication that red meat prices are
also expensive for a certain segment of the society, leading people to consume white meat. In
other words, some people meet their red meat needs by consuming white meat. As the income
level of consumers increases, the share of food expenditures in total expenditures and total
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expenditures increases, indicating that red meat consumption has become important in food
expenditures. On red meat consumption; In addition to the age, gender, education and income
level of the consumer, the presence of origin and chronic diseases are also effective factors.
Male and high-income consumers tend to consume more red meat. It should be started from
the fact that important steps will be taken towards being a healthy society thanks to the
acquisition of a balanced nutrition culture. Making effective publication and training
programs for consumers is very important in terms of directing them to a healthy and
conscious diet. Producers, industrialists and decision makers in the red meat sector should be
provided to reorient, develop and update their marketing strategies in line with consumer
preferences and demands.
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ÖZET
Son yıllarda tüketicilerin sağlığa uygun gıdalar tercih etmeye başlaması keçi sütü ve
ürünlerinin lezzet, aroma ve kalitesiyle giderek önemli hale gelmesini sağlamıştır. Laktoz
oranı bakımından yüksek proteinlere sahip olan keçi sütü, değerli besin ögelerini de
içermektedir. Keçi sütü, organizmada iltihaplanmayı önlediği gibi, diş ve kemik gelişimi için
de iyi bir kalsiyum kaynağı oluşturmaktadır. Doğal homojenize olan sütün, vitamin A, fosfor,
magnezyum ve selenyum miktarı açısından anne sütüne en yakın süt olduğu da
savunulmaktadır. Dolayısıyla kamuoyunda keçi ürünlerinin önemi ile sağlıklı olarak nereden
ve nasıl temin edilebileceği konusu tartışılmaya başlanmıştır. Kırsal kesimde daha çok aile
tüketimine yönelik olarak üretilen keçi sütü ürünleri, günümüzde kentleşmenin yoğunlaşması
ve turizmin gelişmesiyle de aranan hale gelmiştir. Keçi çiftliklerinden topladıkları sütleri
entegre tesislerde işleyen firmaların sayısı günden güne artmaktadır. Son yıllarda farklı
firmalar tarafından keçi sütü marketlerde satışa sunulmaktadır. Keçi sütü pastörize olarak
daha çok karton kutularda ya da plastik ve cam şişelerde tüketicilere sunulmaktadır. Bununla
birlikte, son dönemde bazı firmaların keçi peyniri üreterek pazarladıkları da görülmektedir.
Keçi peyniri 150, 220, 250, 500 ve 1000 gramlık vakumlu plastik ambalajlar içerisinde
marketlerde satışa sunulmaktadır. Bazı firmaların ise organik keçi sütünden tereyağı ve farklı
peynir çeşitleri ürettiği de görülmektedir. Ayrıca bazı firmalar keçi sütünden kefir üretmekte
ve piyasaya sunmaktadır. Son dönemde keçi sütü dondurma yapımında da kullanılmaya
başlamıştır. Türkiye’de keçi ürünleri talebinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu yönde
alınabilecek önlemleri gerçekçi olarak saptayabilmek açısından tüketici tercihleri ve
eğilimlerinin araştırmalarla ortaya konması gerekmektedir. Son dönemde keçi sütü ve ürünleri
tüketimi üzerine bazı araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmaların sonuçlarının
sentezlenmesi keçi sütü üretimi ve pazarlamasına verilecek yön açısından önemli katkılar
sağlayabilecektir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de keçi sütü ve ürünleri tüketimindeki
gelişmeleri incelemek ve geleceği üzerine bazı değerlendirmeler yapmaktır. Çalışmanın ana
materyalini, FAO, TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinden elde veriler
ile konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: keçi yetiştiriciliği, keçi sütü, keçi sütü ürünleri, tüketim analizi.
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AN EVALUATION ON GOAT MILK AND PRODUCTS CONSUMPTION IN
TURKEY
ABSTRACT
In recent years, consumers have started to prefer healthy foods, and goat milk and products
have become increasingly important with their taste, aroma and quality. Goat's milk, which
has high proteins in terms of lactose, also contains valuable nutrients. Goat milk prevents
inflammation in the organism and is a good source of calcium for tooth and bone
development. It is also argued that naturally homogenized milk is the closest milk to breast
milk in terms of vitamin A, phosphorus, magnesium and selenium. Therefore, the importance
of goat products and where and how they can be obtained in a healthy way has started to be
discussed in the public opinion. Goat milk products, which are mostly produced for family
consumption in rural areas, have become sought after with the intensification of urbanization
and the development of tourism. The number of companies that process milk collected from
goat farms in integrated facilities is increasing day by day. In recent years, different
companies have been put goat milk on the market. Goat milk is pasteurized, mostly in
cardboard boxes or plastic and glass bottles is presented to consumers. However, it is also
seen that some companies produce and market goat cheese in the recent period. Goat cheese is
sold in the markets in vacuum plastic packages of 150, 220, 250, 500 and 1000 grams. It is
also seen that some companies produce butter and different types of cheese from organic
goat's milk. In addition, some companies produce and market kefir from goat's milk.
Recently, goat's milk has been used in ice cream making. It is aimed to increase the demand
for goat products in Turkey. In order to determine the precautions that can be taken in this
direction, it is necessary to reveal consumer preferences and tendencies through research. It is
seen that some research has been done on the consumption of goat milk and products recently.
Synthesizing the results of these researches will contribute significantly to the direction of
goat milk production and marketing. The purpose of this study is to examine the
developments in consumption of goat milk and products in Turkey and to make some
evaluations on its future. The main material of the study is the data obtained from FAO,
TURKSTAT, Ministry of Agriculture and Forestry, Turkish National Dairy Council and the
results obtained from previous studies on the subject.
Keywords: goat breeding, goat milk, goat milk products, consumption analysis.
1. GİRİŞ
FAO verilerine göre 2019 yılında dünyada 19.9 milyon ton keçi sütü üretilmiştir. Dünyada
keçi sütü üretiminin en yoğun olduğu bölgeler, toplam üretimin %95’ini karşılayan Asya,
Afrika ve Latin Amerika’dır. En önemli keçi sütü üreten ülkeler; Hindistan, Bangladeş, Sudan
ve Pakistan’dır. Avrupa’da ise Fransa ve İspanya önemli keçi sütü üreten ülkelerdir. Türkiye
dünya keçi sütü üretiminin %2.90’ını oluşturmaktadır (FAO, 2021).
Türkiye’de son yıllarda tüketicilerin sağlığa uygun gıdalar tercih etmeye başlaması keçi sütü
ve ürünlerinin lezzet, aroma ve kalitesiyle giderek önemli hale gelmesini sağlamıştır. Laktoz
oranı bakımından yüksek proteinlere sahip olan keçi sütü, değerli besin ögelerini de
içermektedir. Keçi sütü, organizmada iltihaplanmayı önlediği gibi, diş ve kemik gelişimi için
de iyi bir kalsiyum kaynağı oluşturmaktadır. Doğal homojenize olan sütün, vitamin A, fosfor,
magnezyum ve selenyum miktarı açısından anne sütüne en yakın süt olduğu da
savunulmaktadır (Ocak ve Güney, 2008). Keçi sütünün serum proteinlerinin alerjik özelliği
olmamasından dolayı sindirim sistemi rahatsızları ile bazı cilt hastalıkları için tedavi edici
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olduğu da vurgulanmaktadır. Genellikle düzenli alınan günde 300-500 ml keçi sütü gastrik
ülser, peptik ülser, alerjik rahatsızlıklar, astım, varisler gibi hastalıklara iyi gelmektedir
(Coşkun ve Öndül, 2004). Dolayısıyla kamuoyunda keçi ürünlerinin önemi ile sağlıklı olarak
nereden ve nasıl temin edilebileceği konusu tartışılmaya başlanmıştır.
Diğer taraftan, Türkiye’de keçi ürünleri üretimi artmakta ve keçi ürünleri talebinin de
arttırılması hedeflenmektedir. Bu yönde alınabilecek önlemleri gerçekçi olarak saptayabilmek
açısından tüketici tercihlerinin ve eğilimlerinin ortaya konması gerekmektedir. Türkiye’de bu
alana yönelik politikaların sağlıklı olarak uygulanabilmesi ve başarılı sonuçlar alınabilmesi
için, öncelikle bu alandaki mevcut durum, tüketimi etkileyen faktörler ve karşılaşılan sorunlar
yöresel düzeyde ve dönemler itibariyle yapılacak araştırmalarla ortaya konulmalıdır.
Türkiye’de son yıllarda keçi sütü ve ürünlerinin tüketimine yönelik bazı araştırmaların
yapıldığı görülmektedir (Parlakay ve ark., 2011; Savran ve ark., 2011; Güney and Ocak,
2013; Engindeniz ve ark., 2015; Engindeniz et al., 2016; Akbay ve ark., 2016, Engindeniz ve
ark., 2017; Güney and Sarıgün, 2019; Güney, 2019; Tütenk, 2019; Durmuş et al., 2019;
Tütenk et al., 2019). Ancak bu araştırmaların sonuçlarının sentezlenmesi gerekmektedir. Bu
şekilde keçi sütü üretimi ve pazarlamasına verilecek yön açısından önemli katkılar
sağlanabilecektir.
Keçi sütü ve ürünleri tüketimiyle ilgili ortaya çıkan en önemli hususlar; alışkanlığın
olmaması, aromasından dolayı keçi sütüne karşı önyargı, tüketicilerin bu sütün yararları ve
kullanım özellikleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, keçi sütü ve ürünlerinin
fiyatlarının, inek sütü ve ürünlerinin fiyatlarına göre yüksek olmasıdır (Ulusoy, 2015).
Dolayısıyla tüketicileri bu yönde bilgilendirebilecek ve yönlendirebilecek çalışmalara da
ihtiyaç vardır.
2. AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de keçi sütü ve ürünleri tüketimindeki gelişmeleri incelemek
ve geleceği üzerine bazı değerlendirmeler yapmaktır.
Çalışmanın ana materyalini, FAO, TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ve Ulusal Süt
Konseyinden (USK) elde veriler ile konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalardan elde
edilen sonuçlar oluşturmaktadır. Derlenen istatistiksel veriler çizelgeler şeklinde düzenlenmiş,
yüzde ve indeks hesaplamaları yapılarak yorumlanmıştır.
3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
3.1 Türkiye’de Keçi Sütü ve Ürünleri Üretimi
Türkiye’de 2019 yılında sağılan 5471086 baş keçiden 577209 ton süt elde edilmiştir. Aynı yıl
Türkiye toplam süt üretiminin (22960379 ton) %2.51’ini keçi sütü oluşturmuştur. Sağılan
keçilerin %98.30’unu Kıl keçileri oluştururken, keçilerden elde edilen toplam sütün %99.41’i
Kıl keçilerden sağlanmıştır (Çizelge 1). Sağılan hayvan başına süt verimi; Kıl keçilerde 106.7
kg, Tiftik keçilerde ise 36.9 kg olarak hesaplanmıştır.
Çizelge 1. Türkiye’de Keçi Sütü Üretimindeki Gelişmeler
Yıllar

Sağılan hayvan sayısı (Baş)

2010
2011
2012

Kıl
keçisi
2516200
2968157
3439708
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Tiftik
Toplam
keçisi
66339 2582539
64954 3033111
62564 3502272

Keçi sütü
üretimi (ton)

İndeks
(2010=100)

272811
320588
369429

100.00
117.51
135.42
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2.02
2.13
2.12
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3878404
4322503
4483672
4466406
4877554
5234796
5378349

64914
77666
94822
88699
86027
92370
92737

3943318
4400169
4578494
4555105
4963581
5327166
5471086

415743
463270
481174
479401
523395
561826
577209

152.39
169.81
176.38
175.73
191.85
205.94
211.58

2.28
2.49
2.58
2.59
2.53
2.54
2.51

Kaynak: TÜİK, 2021.
Türkiye’de sağılan keçi sayısı bakımından ilk sırada yer alan iller sırasıyla; Mersin, Antalya
ve Şırnak olurken, bu iller aynı zamanda keçi sütü üretiminin en yoğun yapıldığı iller
durumundadır. Balıkesir ili ise, keçi başına alınan süt veriminin en fazla olduğu ildir (124
kg/baş) (USK, 2020).
Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılı verilerine göre, Ankara, Çanakkale ve Bitlis
illerindeki toplam 18 işletmede, 8552 baş keçiden toplam 543 ton organik keçi sütü üretimi
sağlanmıştır (TOB, 2021).
2018 yılında dünyada toplam 23.2 milyon ton peynir üretilmiştir. Peynirlerin %94’ü inek
sütünden, geriye kalanı ise koyun, keçi ve manda sütünden elde edilmektedir (FAO, 2021).
Türkiye’de ise 2019 yılında 707160 ton peynir üretilmiştir. Peynirlerin %96’sı inek sütünden,
geriye kalanı ise koyun, keçi ve manda sütünden elde edilmiştir (USK, 2020).
2018 yılında dünyada toplam 564075 ton keçi peyniri üretilmiştir. Türkiye 140 tonluk keçi
peyniri üretimi ile dünyada %0.02 oranında bir pay almıştır (Çizelge 2). Keçi sütünden
tereyağı ve yoğurt üretimine ilişkin ise istatistik bulunmamaktadır.
Çizelge 2. Türkiye’de Keçi Peyniri Üretimindeki Gelişmeler
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Keçi peyniri üretimi (ton)
Türkiye
İndeks (2010=100)
68
100.00
80
117.65
92
135.29
104
152.94
115
169.12
120
176.47
120
176.47
130
191.18
140
205.88

Dünya
460507
459806
525065
532494
541412
537348
546691
573440
564075

Türkiye’nin
payı (%)
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

Kaynak: FAO, 2021.
3.2 Türkiye’de Keçi Sütü ve Ürünlerinin Pazarlanması
Keçi yetiştiriciliğinde ürünlerin pazarlanmasında üreticiler, tek yanlı olarak alıcılara tam
bağımlıdır. Bunun en önemli nedeni; üreticilerin örgütlenme yetersizlikleridir (Kaymakçı ve
Engindeniz, 2010). Türkiye’de halen keçilerden elde edilen sütün büyük bölümü işletme

www.istanbulkongresi.org

1067

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

içinde tüketilmektedir. Geri kalanı ise mandıralara çiğ olarak pazarlanmakta ya da peynire
işlenerek yerel pazarlarda ve tüccarlara satılarak değerlendirilmektedir. Keçi sütü, ayrıca
beyaz peynir üretiminde inek ya da inek ve koyun sütü ile birlikte işlenmektedir. Son yıllarda
kurulan büyük işletmelerin ürettikleri keçi sütünü kendileri işledikleri de görülmektedir.
Çizelge 3 incelendiğinde cari süt fiyatları düzeyinde artışlar görülse de, fiyatlar yıldan yıla
değişmektedir. Keçi sütü fiyatları 2017 yılına kadar koyun sütü fiyatının üzerinde seyretmiş,
bu yıldan sonra koyun sütü fiyatı daha yüksek gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2019 yılında elde
edilen toplam süt üretim değerinin (43.65 milyar TL) %3.82’sini, toplam hayvansal üretim
değerinin (93.92 milyar TL) ise %1.78’ini keçi sütü oluşturmuştur (TÜİK, 2021).
Çizelge 3. Türkiye’de Üretici Eline Geçen Süt Fiyatları (TL/kg)
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Keçi sütü
1.36
1.45
1.56
1.65
1.70
1.89
2.27
2.51
2.49
3.06

Koyun sütü
1.29
1.40
1.48
1.69
1.82
2.01
2.24
2.41
2.77
3.35

İnek sütü
0.91
0.80
0.89
0.93
1.04
1.16
1.15
1.24
1.47
1.78

Manda sütü
1.79
1.77
2.02
2.40
2.59
3.17
3.56
3.97
4.43
5.09

Kaynak: TÜİK, 2021.
Son yıllarda farklı firmalar tarafından keçi sütü marketlerde satışa sunulmaktadır. Pastörize
olarak karton kutularda ya da plastik ve cam şişelerde tüketicilere sunulan 1 kg’lık sütün fiyatı
18-25 TL arasında değişmektedir. Bununla birlikte, son dönemde bazı firmaların keçi peyniri
üreterek pazarladıkları da görülmektedir. Keçi peyniri 150, 220, 250, 500 ve 1000 gramlık
vakumlu plastik ambalajlar içerisinde marketlerde satışa sunulmaktadır. Peynir kalitesi ve
ambalaj tipine göre keçi peynirinin kg perakende fiyatı 70-160 TL arasında değişmektedir.
Bazı firmaların ise organik keçi sütünden tereyağı, lor peyniri, dil peyniri, mihaliç peyniri,
örgü peyniri, hellim peyniri, taze kaşar peyniri ve tulum peyniri ürettiği de görülmektedir.
Ayrıca bazı firmalar keçi sütünden kefir üretmekte ve piyasaya sunmaktadır. Son dönemde
keçi sütü dondurma yapımında da kullanılmaya başlamıştır (Engindeniz ve ark., 2017).
3.3 Türkiye’de Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketimi ve Etkili Faktörler
On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023), Türkiye’de süt üretiminin 2021 yılında 23
milyon ton, 2022 yılında 23.7 milyon ton, 2023 yılında ise 24.5 milyon ton olarak
gerçekleşmesi öngörülmüştür. Tüketime yönelik süt ihtiyacının ise, 2021 yılında 19.4 milyon
tona, 2022 yılında 19.5 milyon tona ve 2023 yılında 19.7 milyon tona çıkacağı tahmin
edilmektedir. Keçi sütü üretimi 2021 yılında 549000 ton, 2022 yılında 569000, 2023 yılında
ise 589000 ton olarak gerçekleşebilecektir. Keçi sütü, toplam süt üretiminin %2.4’ünü
oluşturacaktır. Bu şekilde, mevcut desteklerin devam etmesi, girdi ve çıktı piyasalarında
herhangi bir şokun yaşanmaması durumlarında, bu dönemde süt sektörünün yeterlilik
derecesinin %124’e ulaşması öngörülmektedir (Anonim, 2018). Diğer taraftan, dünyada kişi
başına süt tüketiminin 113.7 kg olduğu, Türkiye’de ise kişi başına süt tüketiminin 276 kg, kişi
başına içme tüketiminin ise 39.7 kg olduğu bildirilmektedir (USK, 2020). Türkiye’de 2019
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yılı kişi başına düşen yıllık peynir tüketim miktarı 17.5 kg olarak hesaplanmıştır (Yasan
Ataseven, 2020).
Keçi sütü ve ürünlerinin (keçi peyniri, keçi yoğurdu, vb.) düzenli olarak tüketilmesinin,
egzema, astım, sindirim rahatsızlıkları, varislerle ilgili bazı rahatsızlıklar, hemoroid (basur),
viral apseler ve bazı alerjik durumların tedavisinde yararlı olduğu saptanmıştır (Koyuncu ve
ark., 2010). Bu nedenle keçi sütü ve ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa
ülkelerinde Healthy Shop denilen sağlık ürünleri satan yerlerde ve diğer süt ürünlerine oranla
3-4 kat daha fazla fiyatla satıldığı görülmektedir (Ayyıldız, 2008).
Kırsal kesimde daha çok aile tüketimine yönelik olarak üretilen keçi sütü ürünleri, günümüzde
kentleşmenin yoğunlaşması ve turizmin gelişmesiyle aranan hale gelmiştir (Kaymakçı ve
Engindeniz, 2010). Keçi çiftliklerinden topladıkları sütleri entegre tesislerde işleyen
firmaların sayısı günden güne artmaktadır. Keçi sütü ve ürünleri işleyen bu firmalar, ürün
çeşitlendirmesi ile tüketicilere alternatifler sunmaktadır. Ayrıca farklı pazarlama teknikleri de
(e-pazarlama vb.) kullanma yoluna gitmektedir.
FAO’dan Türkiye’de keçi sütü tüketimine ilişkin 2014-2018 dönemi verileri elde
edilebilmiştir. Buna göre, beş yıllık dönemde tüketime ayrılan keçi sütü miktarı %19.23
oranında artmıştır. Kişi başına tüketimin ise 5.31 kg’dan 5.94 kg’a çıktığı görülmektedir
(Çizelge 4).
Çizelge 4. Türkiye’de Keçi Sütü Tüketimi
Yıllar
2014
2015
2016
2017
2018
%

Üretim
(ton)
463270
481174
479401
523395
561826
100.00

Beslemede
kullanılan (ton)
34235
37739
38221
51687
49898
8.88

Kayıplar
(ton)
18531
19247
19176
20936
22473
4.00

İşlenen
(ton)
463
481
479
523
562
0.10

Tüketime
ayrılan (ton)
410041
423707
421525
450249
488893
87.02

Kişi başına
tüketim (kg/yıl)
5.31
5.40
5.28
5.55
5.94
-

Kaynak: FAO, 2021
Aynı şekilde FAO’da Türkiye’de keçi peyniri tüketimine ilişkin veriler yine 2014-2018
dönemini kapsamaktadır. Bu verilere göre, ilgili dönemde üretilen peynirler doğrudan
tüketime sunulmuştur. Beş yıllık dönemde tüketime sunulan keçi peyniri %21.74 oranında
artış göstermiştir. Burada değerlendirilen peynirin saf keçi peyniri olduğu düşünülebilir.
Çünkü keçi sütü, koyun ve inek sütü ile karıştırılarak farklı peynirlerin üretimi de
sağlanmaktadır. Dolayısıyla kişi başına tüketim oldukça düşüktür. İlgili dönemde 1.49
gramdan, 1.70 grama yükseldiği görülmektedir (Çizelge 5).
Çizelge 5. Türkiye’de Keçi Peyniri Tüketimi
Yıllar
2014
2015
2016
2017
2018

Üretim (ton)
115
120
120
130
140
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Tüketime ayrılan (ton) Kişi başına tüketim (g/yıl)
115
1.49
120
1.53
120
1.50
130
1.60
140
1.70
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Kaynak: FAO, 2021
Türkiye’de farklı illerde yapılan araştırmalarda keçi sütü ve ürünleri tüketimini etkileyen
faktörlerin ortaya konulduğu görülmektedir. Aşağıda bu araştırmaların bazılarında elde edilen
sonuçlar incelenmiştir.
Şanlıurfa merkez ilçede yürütülen ve 197 ailenin kapsama alındığı araştırmada, aile
bireylerinin keçi sütü tüketme oranı %2.4 olarak saptanmıştır. Araştırmada kişi başına yıllık
ortalama süt tüketimi 39.5 kg olarak belirlenmiş ve %2.4’ünü keçi sütü oluşturmaktadır.
Buradan kişi başına düşen yıllık keçi sütü tüketimi 0.95 kg olarak hesaplanmaktadır (Çelik ve
ark., 2005).
Adana ilinde yürütülen ve 191 tüketicinin kapsama alındığı araştırmada, keçi sütü ve
peynirine yönelik tüketici eğilimleri ve ödeme istekliliği saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre, tüketicilerin %83.2’si keçi sütü, %81.2’si de keçi peyniri için daha fazla fiyat ödemeye
isteklidir (Parlakay ve ark., 2010).
İstanbul, Ankara ve Çanakkale illeri merkezlerinde yaşayan 780 ailenin kapsama alındığı bir
araştırmada, ailelerin %5’inin keçi sütü, %27’sinin keçi peyniri tükettiği saptanmıştır. Keçi
sütü ve ürünleri tüketenlerin, kişi başına keçi sütü tüketimi 350 ml/yıl, keçi peyniri tüketimi
ise 6 kg/yıldır. Araştırmada yapılan lojistik regresyon analizine göre, ailelerin keçi sütü ve
ürünleri tüketiminde; süt tüketimi, koyun sütü ve ürünleri tüketimi, yaş, eğitim düzeyi, gelir
düzeyi, yaşanılan yer ve marka etkili olmaktadır (Savran ve ark., 2011).
Adana ilinde yürütülen 336 tüketicinin kapsama alındığı bir araştırmada, tüketicilerin
%44.3’ünün keçi sütü tükettiği saptanmıştır. Keçi sütü tüketiminde en önemli nedenler;
sağlıklı olması, tesadüfen tüketme, önerilmesi ve meraktır. Tüketmeme nedenleri ise; kolay
bulunmaması, alışkanlık olmaması ve tadının ağır olmasıdır. Tüketicilerin %61.3’ü keçi sütü
ürünleri tüketmektedir. Tüketicilerin %12.8’i keçi yoğurdu, %44.9’u keçi peyniri, %22.6’sı da
hem keçi yoğurdu, hem de keçi peyniri tüketmektedir (Güney ve Ocak, 2013).
Adana’da yapılan ve 323 ailenin kapsama alındığı bir diğer araştırmada, ailelerin %6.8’inin
keçi sütü, %17.3’ünün keçi peyniri, %3.7’sinin de keçi yoğurdu tükettiği saptanmıştır. Keçi
sütü ve ürünleri tüketiminin düşük olmasının en önemli nedenleri; alışkanlık olmaması ve
tadının tercih edilmemesidir. Keçi sütü tüketen ailelerin %75’inin keçi sütünü
hipermarketlerden satın aldıkları saptanmıştır (Ocak ve Önder, 2014).
Kahramanmaraş ili kent merkezinde 272 tüketicinin kapsama alındığı bir araştırmada,
tüketicilerin %37.1’inin keçi peyniri tükettiği ve keçi peyniri tüketim harcamalarının toplam
harcamalar içerisindeki oranının ise %2.3 olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre,
tüketici geliri, ailedeki birey sayısı ve keçi peynirinin faydaları hakkında bilgi sahibi olma
durumu, keçi peyniri tüketiminde istatistikî açıdan önemli bulunmuştur (Akbay ve ark., 2016).
İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinin merkezlerinde yaşayan 500 ailenin kapsama alındığı
bir araştırmada, 95 ailenin keçi sütü, 166 ailenin keçi peyniri, 50 ailenin ise keçi yoğurdu
tükettiği saptanmıştır. Yıllık ortalama kişi başına tüketim; keçi sütü için 2.98 kg, keçi peyniri
için 5.86 kg, keçi yoğurdu için ise 2.16 kg olarak hesaplanmıştır. Araştırmada oluşturulan
logit model sonuçlarına göre, erkeklerin kadınlara göre keçi sütü tüketme olasılığı daha
düşüktür. Ailelerin gelir düzeyindeki artışın keçi sütü tüketme olasılığını arttırdığı
belirlenmiştir. Ayrıca keçi sütünün sağlıklı olduğuna dair bilgisi olan bireylerde olmayanlara
göre bu ürünü tüketme olasılığı daha fazladır (Engindeniz ve ark., 2017).
Adana ve Mersin illerini kapsayan ve 518 tüketicinin kapsama alındığı bir araştırmada,
tüketicilerin %50.8’inin keçi sütü ve ürünlerini tükettiği belirlenmiştir. Tüketicilerin keçi sütü
ve ürünlerini tüketmede önem verdikleri faktörler; sağlıklı olması, sindirim kolaylığı, besin
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değeri, yağ düzeyi, alerjik etkiler ve damak tadı olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin keçi sütü
ve ürünlerini satın almada önem verdikleri faktörler; kolay temin etme, son kullanma tarihi,
işlem türü, raf ömrü ve koku olarak saptanmıştır. Araştırmaya göre, keçi sütü tüketimini
olumsuz etkileyebilen faktörler ise; kolay bulunamaması, alışkanlık olmaması, fiyat
yüksekliği ve kokudur (Güney, 2019).
Adana ve Mersin illerini kapsayan ve 518 tüketicinin kapsama alındığı bir diğer araştırmada,
tüketicilerin keçi sütü tüketimi ve satın alma kararlarını test etmek için çok değişkenli bir
probit model oluşturulmuştur. Çalışmanın sonuçları, satın alma yeri, ambalaj tipi, koku,
marka, peynir tüketimi ve yaşanılan yer faktörlerinin keçi sütü tüketimi ve satın alma
faaliyetleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Güney ve Sangün, 2019).
Ankara ilinde yürütülen ve 269 tüketicinin kapsama alındığı bir araştırmada, keçi sütü ve
ürünleri tüketen tüketicilerin oranı %71 olarak hesaplanmıştır. Keçi sütü ve ürünleri tüketen
tüketicilerin en yoğun olarak tükettikleri ürün tipleri ise sırasıyla; keçi peyniri (%52.8), keçi
dondurması (%43.5), keçi sütü (%29.7), keçi yoğurdu (%15.2), keçi tereyağı (%5.6), keçi
ayranı (%2.6) ve keçi kefiridir (%1.9). Tüketicilerin aylık ortalama tüketim miktarı; keçi sütü
için 0.25 lt, keçi peyniri için 0.62 kg, keçi yoğurdu için 0.20 kg, keçi dondurması için 0.40 kg
ve keçi tereyağı için 0.03 kg olarak saptanmıştır (Tütenk, 2019).
4. SONUÇ
Türkiye’de tüketiciler keçi sütünün yararlarını öğrenmeye başlamış ve bu yöndeki talep
giderek artmaktadır. Ancak bu aşamada en önemli husus, tüketici talepleri doğrultusunda
kaliteli ve doğal ürünler üretilerek tüketime sunulmasıdır. Bu nedenle keçi sütünün işlenmesi
ve güvenli ürünler elde edilebilmesi için öncelikle kalite standartları belirlenmeli ve gıda
güvenilirliği sağlanmalıdır. Keçi sütü işleyen işletmelerde laboratuvar kontrolleri yapılmalı
insan sağlığına uygun olmayan ürünler işlemeye alınmamalıdır. İşletmeler sıkı denetlenmeli
ve gıda güvenliği ile hijyene uygun çalışmayan işletmelerde üretim durdurulmalıdır. Bu
nedenle işletmelerin belirli teknoloji ve kapasitede çalışabilmeleri için gerekli destek ve
teşvikler sağlanmalıdır.
Keçi sütü ve ürünlerinin önemi, yararları ile keçi sütü ve ürünlerine ulaşılabilirlik konusunda
toplum daha fazla bilgilendirilmeli ve bu ürünlerin değişik uygulamalarla kabul edilebilirliği
arttırılmalıdır. Keçi sütü ve ürünlerinin fonksiyonları, tüketicilere tam olarak açıklanmalıdır.
Bu amaçla ülke genelinde veya bölgesel çapta kampanyalar düzenlenmeli, reklam ve
bilgilendirme yöntemleri uygulanmalıdır. Ayrıca okul sütü programlarında keçi sütü de
sunulmalıdır.
Keçi sütü ürünleri üreten işletmeler ürünlerinde belirli özellikleri ön plana çıkararak ve çeşitli
promosyonlar düzenleyerek tanıtımında bulunmalıdır. Ayrıca tüketicilere farklı ürün yelpazesi
sunarak talep düzeyini arttırmalıdır. Ürünlerin çeşitleri arttırılmalı ve kullanım alanları
genişletilmelidir. Tüketicilerin keçi sütü ve ürünlerine yönelik kalite bilinci arttırılmalı, kalitefiyat ilişkisi tüketicilere de yansıtılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Yöresel
Gıdalar Tescil Birimi” oluşturulmalı, yöresel keçi ürünlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde
coğrafi işaretleme, ürün ve marka tescili yapılmalıdır.
Keçi sütü ve ürünleri tüketicilere belirli bir marka altında ve ambalajlı sunulmalıdır. Ayrıca
içeriği konusunda bilgilendirici etiket taşımalıdır. Keçi sütü ve ürünlerinin tüketicilere
ulaştırılmasında üretici örgütlerinin (tarımsal kooperatif, yetiştirici birlikleri vb.) rol alması
desteklenmelidir. Bu şekilde üreticiden tüketiciye doğrudan satış olanağı elde edilebilecektir.
Market raflarının uygun bir oranda üretici örgütlerinin ürünlerine ücretsiz olarak tahsisini
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca üretici örgütlerinin pazar geliştirme ve
ürün tanıtım çalışmaları teşvik edilmelidir. Keçi sütü ve ürünlerinin dış ticaretine ilişkin pazar
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araştırmaları konusunda kamunun ve diğer kurumların (meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret
odaları vb.) rol alması ve yönlendirici olması sağlanmalıdır.
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ÖZET
Fosil yakıt kaynaklarının hızla tükenmesi ve çevre kirliliğine sebep olması yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılarak yeşil enerjinin elde edilmesi, temiz enerjinin yüksek verimlilikle
taşınması ve depolanması konularının önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Enerji depolama
hususunda, pazar payı hızla artan lityum iyon batarya (LIB) teknolojisi oldukça dikkat
çekmektedir. Günümüzde halen hem endüstriden hem de akademik camiadan birçok
araştırmacı söz konu batarya teknolojisine ait enerji ve güç yoğunluğunu arttırmak için
çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda araştırmalar elektrot, elektrolit, seperatör ve hücre
tasarımı üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Bu çalışmada geleneksel grafit anot yerine kullanılmak üzere yenilikçi bir elektrot tasarımı
yapılmıştır. Bu hedefle, önce Ni klorür, Fe klorür ve Zn klorür tuzları sodyum karbonatla dört
saat 400 rpm’de planet tipi öğütücüde herhangi bir dağıtıcı ajan kullanmaksızın mekanik
alaşımlama işlemine tutulmuştur. Daha sonra reaksiyon sonucu oluşan sodyum klorürün
yapıdan uzaklaştırılması ve böylece boşluk içeren toz eldesi için, mekanik alaşımlama sonrası
toz saf suyla 1/10 hacimce katı/sıvı oranında, manyetik karıştırıcı da 60oC’de 2 saat sureyle 2
defa karıştırılmıştır. Yıkama sonrası santrifüj işlemi ardından kazanılan ve kurutulan toza
değişen sıcaklıklarda 3 saat sureyle ısıl işlem uygulanmış, 2 farklı toz üretilmiştir: 250˚C (S1)
ve 770˚C (S2). Isıl işlem sıcaklığının etkisini tartışabilmek için elde edilen bu iki toz
morfolojik, yapısal ve bileşimsel olarak analiz edilmiştir. Daha sonra Dr. Blade yöntemi ile
tozlardan anot üretilmiştir. Anotların galvanostatik testi, Li’a karşı 50 mA/g yük altında 1
mV-3V arasında gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar yüksek sıcaklıkta yapılan ısıl işlem sayesinde
elde edilen S2 numunesinin en yüksek ilk deşarj kapasitesi sergilediğini ortaya koymuştur.
Son olarak, farklı ısıl işlem sıcaklıklarında üretilmiş bu tozların (S1 ve S2) lityum iyon
bataryada anot olarak kullanıldıkları durumda sergiledikleri reaksiyonları tartışabilmek için
çevrimsel voltametri ve empedans spektroskopisi yöntemlerinden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lityum iyon piller, anot aktif malzeme, mekanik alaşımlama ile toz
eldesi, ısıl işlem
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PRODUCTION OF ANODE MATERIAL BY MECHANICAL ALLOYING FOR
LITHIUM-ION BATTERY AND INVESTIGATION OF THE HEAT TREATMENT
TEMPERATURE’S EFFECT ON ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE
ABSTRACT
The rapid depletion of fossil fuel resources and the environmental pollution increase the
importance of obtaining green energy by using renewable energy sources, transporting and
storing clean energy with high efficiency. Regarding energy storage, lithium-ion battery (LIB)
technology, whose market share is rapidly increasing, draws attention. Today, many
researchers from both the industry and the academic community continue to work to increase
the energy and power densities of LIB. In this context, research focuses on electrode,
electrolyte, separator and cell design.
In this study, an innovative electrode designed is proposed to be used instead of the traditional
graphite anode. With this aim, firstly, Ni chloride, Fe chloride and Zn chloride salts are
subjected to mechanical alloying process with sodium carbonate in a planetary ball mill, at
400 rpm for 4 hours. Then, in order to remove the sodium chloride formed as a result of the
reaction in the vial, and thus obtain a powder with porosities, after mechanical alloying, the
powder is washed with distilled water, 2 times, at 60oC, with 1/10 : solid/liquid volume ratio,
in a magnetic stirrer for 2 hours. Two different powders are produced by applying heat
treatment for 3 hours at varying temperatures to this mechanically alloyed powder: 250˚C
(S1) and 770˚C (S2). In order to discuss the effect of heat treatment temperature, these two
powders obtained are analyzed morphologically, structurally and compositionally. Later,
anodes are fabricated from these powders by means of Dr. Blade method. The galvanostatic
tests of the anodes are carried out against Li under a load of 50 mA/g between 1 mV-3V. The
results demonstrate that S2 sample obtained by heat treatment at high temperature exhibits the
highest initial discharge capacity. Finally, cyclic voltammetry and impedance spectroscopy
methods are used to discuss the reactions of these powders (S1 and S2) produced at different
heat treatment temperatures when used as anode in a lithium-ion battery.
Keywords: mechanochemical synthesis method, lithium ion batteries, heat treatment,
transition metal oxide anodes.
1. Introduction
In 1991, Sony introduced first commercial lithium-ion batteries (Blomgren, 2016). Since then,
lithium-ion batteries have had an exponentially increasing market share. Following their
inventions, researchers carry out studies to increase the performance of lithium-ion batteries.
Within this concept, they are working on electrode design to improve their energy densities
(Kasavajjula, 2007). In the study of Poizot et al, they emphasize that transition metal oxides
could replace the state of the art, graphite, as they lead higher theoretical capacities (Poizot,
2000). However, the dramatic volume changes occurred during the lithiation of transition
metal oxides restrict their commercialization (Zhao, 2016). As a solution, particle size
reduction, composite formation, doping, morphology modification, encapsulation of the active
particles and/ or electrolyte modification (Nitta, 2015) have been proposed.
In 2018, Huang et al propose to use ternary oxide as electrode material. They claim that
synergetic effects of element lead more stable performance and faster electrochemical
kinetics, eventually (Huang, 2019). Upto now, calcination (McNuilty, 2017), hydrothermal
synthesis (Solmaz, 2020) and precipitation (Xia, 2013) have been used to fabricate ternary
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oxide anodes. In this study, for the first time in the open literature, an oxide powder made of
Ni, Fe and Zn with a high surface area, has been fabricated by a combination of
mechanochemical synthesis, leaching and heat treatment methods, following the suggestion of
Kituara et al, where they have fabricated iron oxide powders (Kitaura, 2008) of submicron
sizes. Unlikely, in this research a mixture of nickel chloride, iron chloride and zinc chloride is
chosen as starting material due to their remarkable performances as anodes when being
oxidised (Dood, 2009; Weiquin, 2006; Kitaura, 2008).
Thus, it is expected that upon the mechanochemical treatment of these metal chloride salts
with sodium carbonate, metal oxides and NaCl will be formed as per Equations 1-2 (Weiquin,
2006).
MeClx + Na2CO3 MeCO3 + NaCl

(Eq.1)

MeClx + Na2CO3  MeOx +NaCl + CO2

(Eq.2)

At this point, the formation of NaCl is expected to prevent the metal oxides’ agglomerations,
leading to submicron sized oxide powder fabrication. Then to remove the NaCl, the powder is
leached with water, which is expected to lead porosities in the powder. The effect of heat
treatment temperature on the electrochemical performance of the differently treated powder
(250oC (S1), 770oC (S2) for 3 hours in air environment) is examined for the first time in this
article. Then to further improve the cycle ability of the S2 electrode, 10%vol. vinylene
carbonate (VC) is added into the standard electrolyte. The results of the galvanostatic tests
show that the presented approaches are promising for designing a new generation anode
material for lithium ion batteries.
2. Experimental studies
2.1. Materials
Nickel chloride hexahydrate, zinc chloride hexahydrate and iron chloride heptahydrate were
technical grade. Sodium carbonate was purchased from Carlo Erba (V7C839317E). Zirconia
balls were technical grade.
2.2. Method
Milling operation was performed by Retch PM 100 Planetary Ball Mill. 0.02 mol metal
chloride (Me: Ni, Fe, Zn) salts were added equimolar ratios to vial. For each metal chloride
salt, 0.034 mol Na2CO3 was added (Total amount is 0.102 mol). Ball to powder ratio was
20:1. After milling, milled powders were cleaned twice at 60˚C for 2 hours with deionized
water. The cleansed powder was named as “S0”. Heat treatments were made in air
atmosphere according to TGA analysis: S1 was treated in air at 250˚C for 3 hours and S2 was
fabricated in air at 770˚C for 3 hours.
2.3. Characterization
Morphological analyses were made by Zeiss Gemini 500 Field Emission Scanning Electron
Microscopy (FE-SEM). Energy Dispersive Spectroscopy was performed to determine sodium
content by Bruker. Bruker D2 Phaser was used to realize the X-Ray Diffraction analysis of
each powder. For determining the thermal behaviour of S0, TGA analysis was performed
between 50˚C to 1000˚C with 10˚C/min heating rate in air atmosphere by Perkin Elmer.
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2.4. Electrochemical Analysis
Slurries were made of wt.% 80 active materials (S1,S2), wt.%10 polyvinylidene fluoride and
wt.%10 Timcal Carbon Black in N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP). The prepared slurries were
casted on technical grade 15 µm thick copper foil by Dr Blade method to fabricate electrodes.
Half-cells (CR2032 standard, apparatus made by stainless steel) were assembled in argonfilled (H2O ˂ 0.1 ppm, O2 ˂ 0.1 ppm) glove box (MBraun Labmaster). Standard electrolyte
was prepared by mixing 1M LiPF6 with equi-volumetric ratio of ethylene carbonate (EC) and
dimethyl carbonate (DMC). To prepare electrolyte with vol.%10 vinylene carbonate (VC),
VC was purchased from Sigma-Aldrich (V2607-5G)
Galvanostatic tests were performed under 50 mA/g current load between 1 mV-3 V vs. Li/Li+.
Cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were done with
Gamry Instruments Interface 1000. The scan rate for the CV measurement was fixed at 0.1
mV/s for the initial 3 cycles. Electrochemical impedance spectra were obtained in the
frequency range 100 kHz to 0.01 Hz using 0.1 mA perturbation signal, at 1 mV (vs. Li/Li+)
after 1st and 2nd discharge reactions.
3. Result and discussion
3.1. Thermal analysis of the powder after mechanochemical reaction
To analyze the thermal behaviour of S0, TGA has been performed in air atmosphere. Multiple
peaks are noted in Fig.1: ~%10 weight loss is noted around 250˚C and ~%20 weight loss is
determined around 770˚C. According to literature (Tzuki, 2001), weight loss up to 380˚C
could be related to calcination of carbonate, and weight loss above 700 ˚C could be related to
evaporation of remaining or excitant chloride (Hayes, 2011, O’Neil, 2001). Therefore, S1 and
S2 have been fabricated in air atmosphere at ~250˚C and ~770˚C, respectively.

a)

b)

Figure 1. a) TGA and b) DSC curves of S0
3.2. Morphological and Structural Analysis
For determining sodium content and distribution of elements, in the powder EDS analysis has
been performed on mechanochemically treated sample before and after water leaching
(Figures 2a-b). Results show that after leaching, all elements are distributed homogenously in
each powder, and 82% of the sodium content in the structure is removed after water leaching.
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Figure 2. EDS mapping of a) milled powder b) S0 (Cleansing after milling)
Morphological analysis has been done via FE-SEM (Figures 3.a-e). After mechanochemical
synthesis, before water leaching, micron sized particles are noted (Fig.3a). After water
leaching (cleansing), this micron sized particles are disappeared, smaller particle size
distribution is noted (Fig.3b). Then, following the heat treatment at different temperatures, S2
reveals smaller particle size with porosities, because heat treatment at higher temperatures
causes pulverization of particles, as explained previously (Chen, 2006). The particle size
analysis verifies SEM images (Fig.4).

a)

b)

c)

d)

Figure 3. FE-SEM images a) as milled (x10 000 magnification)b) S0 (x30 000 magnification)
c) S1(x30 000 magnification) d) S2 (x30 000 magnification)
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Figure 4. Particle size analysis of samples (S2, S1, S0)
To structurally characterize the powders (S1, S2,), XRD analysis has been done (In Figure 5).
The result reveals that by means of mechanochemical synthesis method, the oxidation of the
metal salts is achieved partially after 4 hours, as defined in Equation 1-2 (Dodd, 2009;
Kitaura, 2008; Weiquin, 2006). XRD data of S1 depicts low crystallinity. Small amount of
chloride-based salts is still noted in S1, Fig.5. After the heat treatment at 770oC, no chloridebased salts are detected, instead remarkable peaks related to the crystalline structured metal
oxides are noted. A scrutiny look also depicts that XRD shows no peak related to carbonate
structure, which justifies TGA results. However, chloride phases remain after 250˚C heat
treatment and disappear once the powder is heat treated at 770˚C. Moreover, heat treatment at
770˚C brings about the formation of maghemite and magnetite (Aliahmad, 2013).

Figure 5. XRD analysis of S1 and S2
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3.3. Electrochemical characterization
Galvanostatic performances of the electrodes are given in Figures. 6.a-c. The results show that
higher performance is obtained as a result of the heat treatment at 770˚C. Particularities in the
powder size and composition could explain this superior performance (Du, 2010; Kang 2010).
An additional experiment is carried out to increase the capacity retention of S2: VC is added
to the standard electrolyte to understand the electrode/electrolyte interface’s effect on the
capacity retention. The result shows that upon VC addition, the initial discharge capacity of
S2 is decreased (S2 without VC: 1532 mAh/g; S2 with VC: 1050 mAh/g), and the retention is
increased due to a more stable SEI formation (McNultiy, 2017).

a)

b)

Figure 6. Galvanostatic performances of a) S1 and S2, b) S2 without and with vol.%10 vc
addition
Figures 7a-b demonstrate the capacity-voltage curves of S1 and S2. In each sample, a slope
change is noted at 1.2 V, leading to lithium intercalation into metal oxides particles
(McNultiy, 2013,Li, 2013, Wang, 2013). Then an additional plateau is noted around 0.7V
which could be related to lithiation reactions of metal oxides (Li, 2013, Kim, 2016) and SEI
formation.
CV curvatures in Figs.8a-b, justify the capacity-voltage curvatures and depict that after 1st
cycle the reaction mechanism is changed. Possible SEI formation, activation of metal oxide
powder and/or morphological changes of the anode active material (such as ‘electrochemical
induced pulverization’) may explain this change (Zheng, 2015). In case of anodic scan of both
samples, a remarkable broadening is noted at 1.5 V which refers to metal oxidation according
to literature (McNulity, 2017).

a)

b)

Figure 7. Capacity-voltage curves of a) S1 b) S2
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a)

b)

Figure 8. Cycling voltammetry curvatures og a) S1 b) S2
Lastly, EIS results show that sample S2 shows lower charge transfer resistance due to its
smaller particle size than S1 (Hwang 2012).And a decrease in the charge transfer resistance of
both samples after the 1st discharge reaction is noted.

a)

b)

c)
Figure 9. Electrochemical impedance spectra of a)S1 b)S2 and c) modal
4. Conclusion
In this study, we have fabricated submicron sized metal oxide powders, by using a
combination of mechanochemical synthesis, leaching and calcination methods. The powder
obtained as a result of the mechanochemical reaction (S0) is heat treated at 250˚C (S1) and
770˚C (S2) for 3h in air. The performances of the resulting powders as anode material are
evaluated by electrochemical tests. The results demonstrate that S2 exhibits better
performance than S1. Morphological, structural and compositional (chloride metal salts are
completely removed from the S2 structure by heat treatment) particularities may explain this
superiority. Additionally, within the scope of this research, 10%vol. VC is added into to the
standard electrolyte to increase the capacity retention of S2. The result confirms that stable
SEI film formation increases retention. The results obtain from this research prove that the
presented approaches are promising enough to be used in the next generation electrode
synthesis.
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ABSTRACT
Recently the Lebanese society has been bombarded with various setbacks that became every
person’s daily concern. This study is an attempt to investigate whether or not the Lebanese are
more concerned with Covid-19 or the current economic crises in the country. Now, since
human language data, which is specifically used for discourse analysis, is full of information,
topic modeling is going to be the applied statistical model for probing onto this corpus of
family dinner time conversations. Family dinner time is the time when the members gather
and share their events of the day along with their concerns and beliefs.
Keywords: Topic Modeling; corpus analysis; covid-19; economic crises; Latent Dirichlet
Allocation.
I.

INTRODUCTION

Understanding human nature has been considered a problem which presents an enormous
task, whose solution has been the goal of our culture for a long time (Adler, 2013). Despite all
the technological advances and all means of social media, we, today, live in isolation, which
human beings found impossible to live in former times. According to Alder (2013), our small
family units isolated us from connecting with our fellow men, which is very important for the
development of science and understanding human nature. Because there is no sufficient
contact with our fellow men, we became their enemies. Hence, our behavior towards others is
often mistaken and our judgements are mostly false, and all this is because we do not
understand human nature.
In the subsequent sections, we will discuss topic and discourse emphasizing major points in
this area. We will also address topic modeling and its limitations. Then, we will discuss
family and dinner time narratives. The methodology will be presented and finally the results
will be discussed.
A.

Topic and Discourse

One of the most important outcomes of topic modeling is topics, which provide useful
information for measuring discourse (Jo, 2019). But, before we do that, we will probe on the
nature of discourse. Foucault (1972) believes that discourse is a potential force that defines
both valid objects and subjects; it also determines the rational mode of connection between
them. According to Foucault (1971), people inaccurately believe that they have the freedom
of speech. The power process of a society which defines what can be said and how can it be
said and imposes norms onto individuals is called discourse. Having said that, and since

www.istanbulkongresi.org

1084

4-5 June 2021, İstanbul, Turkey

discourse shapes our lives and experiences of the world, it is only normal to be interested in
analyzing it.
Topic, on the other hand, is the main finding of topic modeling methods. It contains two bits
of information. First of all, topic is defined as the probable distribution of words that might
generate a given text (Blei, Ng, & Jordan, 2003). As we understood what topic is, now we can
focus on the two key assumptions of topic modeling: 1) each document is considered to be a
group of words and, hence, topic modeling, utilizes information based on word frequency and
ignores other information such as word sequence; 2) the set of documents will be generated
randomly from two kinds of probability distribution (Jo, 2019).
B.

Topic Modeling

According to Jo (2019), the main objective of topic modeling is to find which topics and
specific topic distributions are likely to generate the given data. Topic modeling tries to infer
the most likely inferred topics and topic distributions given in the current data. It follows the
hierarchical Bayesian model; statistically, it considers the parameters to be inferred by topic
modeling as the probabilities of each word in the topics and the probabilities of topics in each
document. It sets prior probability distributions, based on the Bayesian inferences, and
computes the posterior probability distributions of the parameters conditioned by the observed
document.
In the case of Latent Dirichlet Allocation (LDA), the posterior probability distribution could
be written as the following formula:

 refers to topic proportions in each document,  refers to topic, z refers to assigning topics to
words, w refers to observed words,  refers to a parameter of the Dirichlet prior distribution
of topic proportions in each document, and  a prior Dirichlet distribution of topics (Blei &
Lafferty, 2009).
Having said that, the topic, which results from this process, is considered as an existing topic
or subject in the given data. From this process, we can also identify frequently appearing
words and their network structures. On the one hand, if a word has high probability, then it
frequently appears in the given data; on the other hand, network structures can be seen from a
set of words with high probability. In this case, it means that these words were often used
together in one document.
C.

Limitations of Topic Modeling

There are several limitations that should be mentioned in this regard. Nevertheless, these
limitations can be overcome in numerous ways. According to Jo (2019), Topic Modeling
doesn’t emphasize the relationship between words as it should. It only considers the
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simultaneous appearance of words in a same document. Secondly, and according to Gerlach et
al. (2018), there is no theoretical framework for the usage of such a distribution and there is
no agreement on how to determine the various hyper-parameters given for Topic Modeling.
Thirdly and finally, topic modeling doesn’t always work well. Some researcher reported that
it doesn’t work well for short text (Gerlach, Peixoto, & Altmann, 2018).
D.

Family and Dinner Time Narratives

In 2002, Kreppner elaborated on the importance of examining how the family as a whole
communicates, interacts, and responds to one another. In this study, we will record typical
dinner time conversations because this time is the time when the family comes together and
share the events of the day. This is basically a perfect context that will give us an idea of
what is on the mind of Lebanese families. There are many previous studies that examined
family talk around the dinner table; nevertheless, this research focuses mainly on the topics
discussed during this time.
Our goal in this study is to systematically describe the frequency and the type of topics
discussed during this family narrative interaction.
II.

METHODOLOGY
A. Research Purpose and Questions

The purpose of this study was to examine the Lebanese family dinner time conversations and
probe on the topic that is most dominant to their concern. The research question was: Are the
Lebanese people more concerned with Covid-19 or the current economic crisis?
B. Design of the study
This research used the most valuable application of machine learning by extracting patterns
from large data sets. One of the most known topics in machine learning is Natural Language
Processing, which is the science of understanding human language by using a machine. This
technology is used to gather information from news, articles, conversations, and whatever is
related to human language (Yse, 2019).
The main concern was to extract the major topic from 30 Lebanese family’s conversations
collected as a data set of voice notes. The voice notes were converted to texts using a special
algorithm, and studied using the natural language processing algorithm. After text processing,
the data was passed to a recent technology named Latent Dirichlet Allocation (LDA) that
allowed us to know the main topic discussed in the processed data.
C. Speech to Text Conversation
The collected families’ voice notes were in the form of audio files which were converted to
text formats in order to process them. We used the python package named Speech
Recognition package (speech recognition). Firstly, we started by implementing a package first
(import speech_recognition as sr); then, we defined our recognizer (r = sr.Recognizer(); and,
then, by using the audio file, we started recording and we passed it to the google recognizer,
that in turn, converted it to a text format as you can see below.
with sr.AudioFile(filename) as source :
audio_data = r.record(soruce)
text = r.recognize_google(audio_data)
D. Preprocessing Data from a Text
In order to get a better coherence between our text and algorithm, we processed the whole
extracted documents from the audio voice notes into valuable words that hold a meaning. So
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that we can accomplish this goal, we removed stop words, single characters, and finally words
without meaning. First, we imported the needed packages and repackaged them to split deal
with string using regex, the nltk (Natural language toolkit) to lemmatize our text.
Import nltk
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
import re
Then, we used the natural language toolkit to download stop words like,  قبل, بعد, etc…
nltk.download(“stopwords”)
nltk.download(“wordnet”)
We gathered the Arabic stop words from downloaded data and defined our stemmer.
En_stop = set(nltk.corpus.stopwords.words(‘english’))
stemmer = WordNetLemmatizer()
E. Lemmatization
Lemmatization is the process of finding the normalized form of a word (Plisson, Lavrac, &
Mladenic, 2004) This process is very similar to searching for a transformation to apply on a
word to get its normalized form. For example,  ذهاب يذهب سيذهبcome from the word ذهب. The
below example clarifies it more taken from Al Shammari & Lin in 2008.

Figure 1: Lemmatization (Al Shammari & Lin, 2008)

At this point in time, we started the text processing using regex and the natural language
toolkit. Firstly, we removed all special characters: document = re.sub(r'\W' , ' ' ,
str(document)). Secondly, we removed all single characters: document = re.sub(r'\s+[a-zAZ]\s+', ' ', str(document)). Thirdly, we removed all single characters from start: document =
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re.sub(r'\^[a-zA-Z]\s+', ' ', str(document)), and we replaced all multiple spaces with one:
document = re.sub(r'\s+', ' ', str(document) , flags=re.I). Finally, we removed the prefixes:
document = re.sub(r'^b\s+', ' ', str(document)). So, our output at that point was a text that has
meaningful words only. Our next step was to covert this text to tokens in which each token
forms a single word that defines the document, e.g. lemmatize document. To do that, we
started by transforming all words to lowercase: document = document.lower(). The document
was ready now to be lemmatized by first splitting it into words, lemmatizing them, removing
all stop words, and then gathering only words with minimum 5 letters. The following
command was used:
tokens = document.split() # Split into words
tokens = [stemmer.lemmatize(word) for word in tokens] # Limmization (went -- > go)
tokens = [word for word in tokens if word not in en_stop] # Remove Stop Words
tokens = [word for word in tokens if len(word) > 5] # Gather only plus 5 words
F. Converting to a Bag of Words
One of the most important representation methods for object categorization is the bag-ofwords (Zhang, Jin, & Zhou, 2010) . The core idea is to quantize each extracted key point into
one of visual words, and then represent each image by a histogram of the visual words. To
create this, we first created an id to words dictionary; i.e. we assigned for each word of our
processed document an id taking into consideration that we needed the genism package. We
started importing it: from genism import corpora. Then, we created the words’ id and bag-ofwords dictionary using the below code.
input_dic = corpora.Dictionary(processed_data)
input_corpus = [input_dic.doc2bow(token , allow_update=True) for token in
processed_data] # Get The Bag Of Word
E. How the Latent Dirichlet Allocation (LDA) Works
In order to understand the big idea, we need to keep in mind that each document can be
described by a distribution of topics and each topic can be described by a distribution of
words (Ganegedara, 2018). The Latent Dirichlet Allocation model is a three-level Bayesian
model in which each item is modeled as finite mixture over an underlying set of topic
probabilities (Blei, Ng, & Jordan, 2003). Accordingly, each topic is modeled as an infinite
mixture over an underlying set of word probabilities (Blei et al., 2003). These probabilities
provide an explicit representation of the document. The LDA algorithm rearranges the
distribution of topics within the set of documents and keywords within the set of topics
(Gurevych, Malaka, Porzel, & Zorn, 2003).
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Figure 2: Latent Dirichlet Allocation Workflow (Amol & Balpande, 2020)

III.

RESULTS
A. Coherence Value

Quantitative data was used to explore research findings. First of all, we considered the
coherence score. In order to explain what coherence score is, it is important to note that there
is a difference between controlled and conversational dialogue systems (Allen, Ferguson, &
Stent, 2001). While controlled systems and restricted interactions between the user and the
system increase recognizing and understanding accuracy, and while being reliable to be
employed in various applications, the more conversational a dialogue system becomes, the
less predictable are the utterances, and the more difficult and unreliable recognition and
processing becomes (Gurevych et al., 2003). In our study, the coherence value shows that our
data fits our algorithm learning material with a percentage of % 76 displaying high coherence.
Coherence score

0.766112579919221

B. Intertopic Distance Map
The intertopic distance map is an interactive map that displays each topic as a bubble
consisting of keywords; the larger the size of the bubble, the more prevalent the topic is
(Gurevych et al., 2003). A good topic model displays dominant bubble with smaller ones
disseminated on the plane; if the bubble are overlapping this means that there are more topics
and the model did not work well. This map is created with mmds (multimedia scaling)
parameter which takes the distance of the topic as input and output number of topics by
distance matrix (Agade & Balpande, 2020). Our map shows that we have 5 main topics; the
first one is with bubble number 1 which is the covid-19 virus. It also shows that each topic
diverges from the other and that there is not common relationship between them.
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Figure 3: Intertopic Distance Map
C. Pyldavis
Figure 4 is created with tsne as the parameter of pyldavis (Agade & Balpande, 2020). This is
another technique that is used to visualize high dimensional data. This will give us a better
results compared to mmd and it confirms that the LDA model performed well Lebanese
family dinner time conversations. Lebanese families were more concerned with the current
health epidemic and world issues in comparison to the economic status, religion, and the
Lebanese revolution.
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Figure 4: tsne as the parameter of pyldavis

IV.

CONCLUSION

Topic modeling has helped in understanding the underlying semantic structure of documents
and articles. It has also helped in classifying them. LDA has provided us with a clear picture
of the main concern of Lebanese families. Through this research, we have applied discourse
analysis on family dinner time conversations using topic modeling. Now, in order to
understand a certain culture, one needs to know what they do have on their mind. This will aid
in prioritizing problems and searching for probable solutions. Despite the fact that Lebanon is
facing a current economic crisis, the Lebanese, we believe, as many families around the
world, are more concerned with the current health epidemic.
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As Lord Wiston mentioned in his book in 2011, the Lebanese are like any other humans on
earth, who develop and evolve spectacularly successful ways to protect themselves from
predators and threats be it physiological or psychological that are so fundamental to their
survival, and all this still exists deep within us today.
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