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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the
session.
 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.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.






Points to Take into Consideration - 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.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiĢ ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans sistemi üzerinden)
sunum imkanı sağlanmıĢtır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriĢ yaparak “Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID
numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluĢturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalıĢıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmıĢ olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartıĢma (soru-cevap) kısmından sorumludur.







Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıĢtığına emin olun.
Zoom'da ekran paylaĢma özelliğine kullanabilmelisiniz.
Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluĢturduğumuz oturuma ait ID numarası gönderilecektir.
Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
Kongre programında yer ve saat değiĢikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H- 1, Lütfi ARSLAN

CONGRESS LANGUAGES: English and All Turkish Dialects

-Opening CeremonyDate: 28.06.2022
Ankara Local Time: 10:00-12:00
Place: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 15 Temmuz Şehitler Amfisi
FACE TO FACE

Dr. Ahmet KARDAŞLAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
KONGRE DÜZENLEME KURULU BAġKANI

Dr. Mustafa Latif EMEK
ĠKSAD BaĢkanı

Prof. Dr. Turgay UZUN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü
KONGRE ONURSAL BAġKANI

Kadir KARA
Osmaniye Belediye BaĢkanı

Dr. Erdinç YILMAZ
Osmaniye Valisi
“Konaklama Vergisinin Hukuki ve Ekonomik Boyutları Üzerine Bir Değerlendirme”

Prof. Dr. Metin EKİCİ
Ege Üniversitesi
“Korkut Ata’dan Türk Gençliğine Öğütler”
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Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ebru GÜHER
Authors

Assoc. Prof. Dr. Ebru GÜHER
Gizem KOCAKILIÇ

Prof. Dr. Nedim Bakırcı
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin KürĢat
TÜRKAN
Rabia SEKĠTMEN

Prof. Dr. Nedim Bakırcı,
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin KürĢat
Türkan

Affiliation

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü//Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, // Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü,// Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü//Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü

Presentation title

DEDE KORKUT HAKKINDA YAZILAN LĠSANSÜSTÜ
TEZLERĠN BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZĠ

DEDE KORKUT HĠKÂYELERĠ’NĠN JUNG’UN GÖLGE
ARKETĠPĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ

DEDE KORKUT HĠKÂYELERĠNĠN SÖZLÜ KÜLTÜRDE
MASAL OLARAK ANLATILMASI VE MASALLARA
YANSIMASI

28.06.2022 / HALL-2
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE
Authors

Affiliation

Presentation title

Abdi KARLI, Nihat ARIKAN

Institute of Science, Osmaniye
Korkut Ata University // Department
of Medical Services and Techniques,
Osmaniye Korkut Ata University

STRUCTURAL, ELECTRONIC, AND ELASTIC PROPERTIES
OF THE FULL- HEUSLER ALLOYS MgZnX 2 (X=Ag and Au):
A FIRST-PRINCIPLES STUDY

Rsch. Asst. Dr. Ülviye Gülsüm
HAġILOĞLU ARAS

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
ĠnĢaat Mühendisliği/UlaĢtırma
Anabilim Dalı

ArĢ.Gör. Zeliha Bayrakçı
Lect.Ahmet KAġIK, ZiĢan
YILMAZ
BarıĢcan ÖZTÜRK, Ġbrahim
BAHÇIVAN, Bilgihan
BÜYÜKTAġ, Levent SANGÜN

Mimarlık Bölümü, Mimarlık,
Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi,
Yozgat Bozok Üniversitesi ġefaatli
Meslek Yüksekokulu Mülkiyet
Koruma ve Güvenlik Bölümü //
**Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü
Hasan Aybaba Anadolu Lisesi
Faculty of Sport Sciences, Cukurova
University//Vocational High School,
Cukurova University,

MAKĠNE ÖĞRENĠMĠ PARADĠGMALARINI KULLANARAK
TRAFĠK KAZA SAYISI VE YARALI SAYISI TAHMĠNĠ
SANAL MEKANDAKĠ DENEYĠMĠN ANISI: AKTARIM
MEKANINDAN DENEYĠMĠN MEKANINA
KADINLARIN SPORTĠF GELĠġĠMLERĠNDE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERĠNĠN ÖNEMĠ
GELENEKSEL VE KAN AKIġI KISITLAMA YÖNTEMĠ ĠLE
UYGULANAN BENCH PRESS ANTRENMANININ ÜST
EKSTREMĠTE ANAEROBĠK PERFORMANSINDA POST
AKTĠVASYON POTANSĠYELĠ ÜZERĠNE AKUT ETKĠSĠ

28.06.2022 / HALL-3
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Ġlker KEFE
Authors

Affiliation

Presentation title

Dr. Öğr. Üyesi Neriman
YALÇIN, Betül ÇETĠN

Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi // Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi

PCAOB ĠNCELEMELERĠ: 4 BÜYÜKLER VE DĠĞER
DENETĠM ġĠRKETLERĠ KARġILAġTIRMASI

Osmaniye Meslek Yüksek Okulu,
Muhasebe ve Vergi Bölümü,//
Çukurova Üniversitesi, ĠĢletme
Bölümü,

MALĠYET VE YÖNETĠM MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDE
TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ 4.0

Asst. Prof. Sıddık Bozkurt

Marketing Department of Business
Administration Osmaniye Korkut Ata
University

WHEN I PURCHASE MORE OR LESS FROM AGILE
BRANDS ON SOCIAL MEDIA

Neriman YALÇIN, Alpaslan
YAġAR

Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi, ĠĢletme
Fakültesi, ĠĢletme Bölümü,

YÖNETĠM KURULUNDA KADIN TEMSĠLĠNDE
BIST SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE BĠST KURUMSAL
YÖNETĠM ENDEKSI ETKĠSĠ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠNĠN FĠNANSAL
PERFORMANSA ETKĠSĠNDE KRĠTER ÖNEM
AĞIRLIKLARININ ENTROPĠ YÖNTEMĠ ĠLE
BELĠRLENMESĠ

Lect.Demet EVER,
Assoc. Prof. Dr. Elif Nursun
DEMĠRCĠOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ġlker Kefe
Aycan TaĢtekin
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Filiz ÖZBAġ GERÇEKER
Authors

Affiliation

Presentation title

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı, Osmaniye Devlet
Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Uzmanı,
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri, Parazitoloji
ABD.,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Anabilim Dalı,

VÜCUT KĠLTE ĠNDEKSĠ LAPAROSKOPĠK APENDEKTOMĠ
SONRASI OLUġAN CERRAHĠ ĠNSĠZYON YERĠ
ENFEKSĠYONUNU ETKĠLER MĠ?

ArĢ.Gör. Ecem KARA

Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi

PANDEMIC, TREATMENT SETTING AND DIFFERENT
DIMENSIONS OF THE CONCEPT OF PERMEABILITY

Lect.Emre TAġLI, Lect.Baturay
SAPANCI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
DiĢçilik Hizmetleri Bölümü,

FARKLI KÖK-KANAL DOLGU PATLARININ PERĠAPĠKALE
TAġMASI DURUMUNA DĠġ HEKĠMLERĠNĠN YAKLAġIMI

Opr. Dr. Deniz Tazeoğlu
Fadime Eroğlu
Kübra ANDIRIR, Dr. Öğr. Üyesi
AyĢe ÜNLÜ

MUSCA DOMESTICA VE VEKTÖRLÜĞÜ
HATAY ĠLĠ DÖRTYOL ĠLÇESĠ’NDE YAġAYAN
BĠREYLERĠN SAĞLIKLI YEME ĠNDEKSĠ ĠLE BESLENME
DURUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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Authors

Affiliation

Presentation title

Mehmet Ali AKYÜREK,
Assoc. Prof. Dr. Ümmügülsüm
CANDEĞER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü

HALKEVLERĠ ÜZERĠNE YAZILAN LĠSANSÜSTÜ TEZLER
HAKKINDA BĠR ĠNCELEME

Mustafa Kemal KAYA,
Assoc. Prof. Dr. Ümmügülsüm
CANDEĞER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü

GALĠÇYA CEPHESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ALANYAZIN DENEMESĠ

Ümmet SOYDEMĠR

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

HURUFAT DEFTERLERĠNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA
MARAġ KAZASI’NDAKĠ VAKIF GÖREVLĠLERĠNĠN
ATANMA VE AZĠLLERĠ

Assoc. Prof. Dr. ġenay ATAM,
Ömer CAN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, //Sosyal
Bilimler Enstitüsü,

1909 ADANA ERMENĠ OLAYLARI SONRASI TARSUS
KAZASINA YAPILAN YARDIMLAR

Dr. Öğr. Üyesi, Ahmet Caner
ÇATAL, Çağla ACAR
Dr. Öğr. Üyesi, Ahmet Caner
ÇATAL, Sibel EDEMEN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

ĠNGĠLĠZ KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE XX.
YÜZYILIN BAġLARINDA BUSHIRE’NĠN TĠCARĠ DURUMU
15 NĠSAN 1920 TARĠHLĠ SUÇ CETVELĠNE GÖRE EDĠRNE
ÇEVRESĠNDE ASAYĠġ
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Faruk MĠKE
Authors

Affiliation

Presentation title

Ġnci KIRAT, Assoc. Prof. Dr.
Nermin BAHġĠ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Kadirli Uygulamalı Bilimler
Fakültesi, Organik Tarım
ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, //
Organik Tarım ĠĢletmeciliği Bölümü,

KADINLARIN ĠSTĠHDAMA KATILIMINDA
KOOPERATĠFLERĠN ROLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ġrem Kefe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARININ MALĠ
DURAN VARLIK YAPILARI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Erkin
ARTANTAġ, Dr. Hakan
GÜRSOY

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
MYO, ĠĢletme Yönetimi//HG Eğitim,
DanıĢmanlık ve E-Ticaret

EKONOMĠK KRĠZLER SARMALINDA STRATEJĠK
YÖNETĠM VE LĠDERLER

Lect.Dr.Hikmet AKYOL,
Öğr.Gör.Nazlı TEKMAN

GümüĢhane Üniversitesi, ġiran
Mustafa Beyaz MYO, //Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi, Meslek
Yüksekokulu,

ATIK YÖNETĠMĠNĠN EKONOMĠK VE ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN
ĠNCELENMESĠ

Ali KÜSMÜġ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bahçe MYO Bilgisayar Teknolojileri
Bölümü,

MAKINE ÖĞRENME TEKNIKLERI KULLANILARAK
ORTAMDA KAÇ KIġI OLDUĞUNU TAHMIN ETME

28.06.2022 / HALL-7
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Mustafa SEVĠNDĠK
Authors

Mücahit KAHRAMAN

Imran Uysal , Falah Saleh
Mohammed, Mustafa Sevindik
Imran Uysal , Emre Sevindik,
Falah Saleh Mohammed,
Mustafa Sevindik

Tülin Güven Gökmen, Beril
Akçimen, Melda Meral Ocal,
Tülay Kandemir, Nursima Uprak,
Satuk Buğra Han, Fatih Köksal

Ali Erdem ġabik, Imran
Uysal,Emre Sevindik, Muhittin
Doğan, Mustafa Sevindik

Ali Erdem ġabik, Imran
Uysal,Muhittin Doğan, Falah
Saleh Mohammed, Mustafa
Sevindik

Seda Yücel,
Muhittin Doğan
Mustafa Sevindik
Gülcan Çınar
Celal Bal
Mustafa Sevindik

Celal Bal
Mustafa Sevindik

Affiliation

Presentation title

Harran Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı,

KOYUNLARDA SÜT VERĠMĠ VE SÜT KALĠTESĠ ĠLE
ĠLĠġKĠLĠ KARNĠTĠN PROFĠLLERĠ

Osmaniye Korkut Ata
University//Zakho University

ANTIOXIDANT, OXIDANT AND ANTIMICROBIAL
ACTIVITIES OF Ricotia sinuata Boiss.'Heldr.

Osmaniye Korkut Ata
University//Zakho University

MEDICINAL PLANT SILENE LAXA: ANTIOXIDANT AND
ANTIMICROBIAL ACTIVITY

Çukurova Üniversitesi Ceyhan
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji
AbD,//Orta Akdeniz Bölge Kan
Merkezi Laboratuvarı,//Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji AbD,//Çukurova
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoteknoloji AbD,

Brucella spp., Coxiella burnetti ve Mycoplasma pneumoniae
ETKENLERĠNĠN AKUT ATEġ ETĠYOLOJĠSĠNDE
SEROLOJĠK OLARAK ARAġTIRILMASI

Osmaniye Korkut Ata
University//Gaziantep
University//Department of
Agricultural Biotechnology
Osmaniye Korkut Ata University,
Bahçe Vocational School of Higher
Education, Department of Chemistry
and Chemical Processing
Technologies,//Gaziantep University,
Faculty of Science and Literature,
Biology Department,//Zakho
University, Faculty of Science,
Biology Department,
Gaziantep University, Faculty of Arts and
Sciences, Department of Biology, //Ata
University, Bahçe Vocational School,
Department of Food Processing
Gaziantep University, Oguzeli Vocational
School of Higher Education// Osmaniye
Korkut Ata University, Bahçe Vocational
School of Higher Education, Department
of Food
Gaziantep University, Oguzeli Vocational
School of Higher Education// Osmaniye
Korkut Ata University, Bahçe Vocational
School of Higher Education, Department
of Food

TOTAL ANTIOXIDANT AND OXIDANT STATUS OF
FUMARIA OFFICINALIS subsp. Cilicica

SOME BIOLOGICAL ACTIVITIES OF NIGELLA SATIVA

Effects of Pyridaben Application on Germination and Early Seedling
Growth of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) and Durum Wheat
(Triticum durum Desf.)

Medical Properties of Wild Mushroom Genus: Auricularia

Total Antioxidant and Oxidant status and Antimicrobial activity of
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (Sparassidaceae)

28.06.2022 / HALL-8
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA
Authors

Affiliation

Presentation title

Dr. Öğr. Üyesi Emine Pınar
Saygın,
Dr. Selda Fındıklı

KÜTAHYA DUMLUPINAR
ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL
SANATLAR FAKÜLTESĠ
Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü

VUCA DÜNYASINDA PAZARLAMANIN DĠJĠTALLEġEN
YÜZÜ

Asst. Prof. Özgür SAYGIN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Ġ.Ġ.B.F. Maliye Bölümü

DEĞERLĠ KONUT VERGĠSĠ VE TÜRK VERGĠSĠ SĠSTEMĠNE
KATKISI

Asst. Prof. Ġlker Ġbrahim
AVġAR, Lect.Mesut
SELAMOĞLU,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

GEL AL KONULU SOSYAL MEDYA PAYLAġIMLARININ
ANALĠZĠ: TWITTER

Dr. Necip Ġhsan ARIKAN

---

CUMHURĠYETĠN ĠLK YILLARINDA ĠKTĠSADĠ ANLAYIġ

28.06.2022 / HALL-9
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞANER
Authors

Affiliation

Presentation title

Doç Dr. Hüseyin KürĢat
TÜRKAN, Tolga AKKUYU

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, // Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü,

BĠZĠM YUNUS’UN ġĠĠRLERĠNDE DEĞERLER

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü // Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği Bölümü

SALUR KAZAN’IN EVĠNĠN YAĞMALANDIĞI
BOY’UNDAKĠ ZARF-FĠĠLLER HAKKINDA BAZI
DEĞERLENDĠRMELER

Dr. Öğr. Üyesi Birsel
SAĞIROĞLU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı,

SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE: KURMACA DĠLĠN
ĠNġASI

ArĢ.Gör.Dr. Esma Burcu
HAVASI

Korkut Ata Üniversitesi, Mimarlık,
Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,

MĠZAHTA ÜÇÜNCÜ BOYUT VE SEMĠH BALCIOĞLU’NUN
“KARĠKATÜR-SERAMĠK” KAVRAMI ÜZERĠNE BĠR
ĠNCELEME

Osmaniye Korkut Ata Üniverstesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

EFSANEDEN ĠMGEYE KÜLTÜREL BĠR MEKÂN OLARAK
DÜLDÜL DAĞI

Assoc. Prof. Dr. Ahmet HaĢimi,
Prof. Dr. Bülent Arı

Dr. Öğr. Üyesi Ali
DOĞANER, Halil CANLI

28.06.2022 / HALL-10
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION:
Authors

Affiliation

Presentation title

Ergün KARA, Mustafa Ġsmet
BAġBOĞA, Tuğçe
KANDEMĠR, Ali Mücahit
KAYA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
ĠĢletme Bölümü// Sosyal Bilimler
Enstitüsü, ĠĢletme Bölümü,

BLOKZĠNCĠR TEKNLOJĠSĠNĠN YENĠ BĠR ÜRÜNÜ OLARAK
NFT TANIMI VE KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE
PAZARLAMAYA ETKĠLERĠ ÜZERĠNE LĠTERATÜR
TARAMASI

Dr..Öğr. Üyesi Ahmet Melih
EYĠTMĠġ, Hüseyin
KISACIKOĞLU

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi, ĠĢletme Bölümü, //SBE,
ĠĢletme Anabilim Dalı,

X VE Y KUġAĞI ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL ADALET
VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILAMA FARKLILIKLARI;
DEĞĠġĠME DĠRENÇ VE TÜKENMĠġLĠK DÜZEYLERĠNĠN
ETKĠSĠ

Sait FIRTANA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

SAĞLIK ÇALIġANLARININ DUYGUSAL SERMAYE,
PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLUġ VE ÖRGÜTSEL VATANDAġLIK
DAVRANIġI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ : GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ

Sait FIRTANA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

PROAKTĠF KĠġĠLĠK, YEġĠL ÖRGÜTSEL DAVRANIġ VE
ETĠK ĠKLĠM ĠLĠġKĠSĠ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
ÇALIġANLARI ÜZERĠNE ÇALIġMA

ArĢ. Gör. Dr. Gökhan KONAT

Ġnönü Üniversitesi

SEÇĠLMĠġ OECD ÜLKELERĠNDE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ,
EĞĠTĠM GÖSTERGESĠ VE CO2 EMĠSYONLARININ SAĞLIK
HARCAMALARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ

28.06.2022 / SESSION-1 / HALL-1
Ankara Local Time: 10:00–12:30
Zoom Meeting ID: 896 4259 9131 / Passcode: 282930

HEAD OF SESSION: Assoc.Prof. Dr. Ġrfan TOSUNCUOĞLU
Authors
Assoc. Prof. Francis O. Olaniyi

Fr. Baiju Thomas
Assoc.Prof. Dr. Ġrfan TOSUNCUOĞLU
Dr. Ġrfan TOSUNCUOĞLU
Dr. Özkan KIRMIZI
Asst. Prof. Ulviyya Nasirova
Samira Hasanova
Batura Guliyeva

Affiliation
Department of Adult Education,
Adekunle Ajasin University,
Ramakrishna Mission Vivekananda
Educational and Research Institute,
Faculty of Disability Management and
Special Education,
University of Portsmouth
University of Portsmouth // Karabuk
University
Odlar Yurdu University,

Harshita Singh

Banasthali Vidhyapeth University,

Moses Adeolu AGOI
Oluwakemi Racheal OSHINOWO

Lagos State University of Education,

Assoc. Prof. Dr.EMRAH EKMEKÇĠ
HUDA AL-DOURĠ

19 MAYIS UNIVERSITY COLLEGE
OF EDUCATION MASTER IN
(METHODS Of TEACING)

Presentation title
PARTICIPATION AND EXPERIENCE OF ADULT
LEARNERS IN DISTANCE LEARNING
PROGRAMMES OF NATIONAL OPEN UNIVERSITY
GAMES BASED LEARNING PRACTICES TO
ENHANCE SELF-DIRECTED LEARNING AMONG
STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN
INCLUSIVE CLASSROOM SETTINGS
IMPROVING ACADEMIC WRITING SKILLS
YABANCI DĠL ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ VE DERS
PROFĠLĠ
QUALITY LEVELS IN ELECTRONIC-DISTANCE
LEARNING
DISCIPLINE IN THE HIGHER EDUCATION
CLASSROOM: A STUDY OF ITS INTRINSIC
INFLUENCE ON PROFESSIONAL ATTRIBUTES,
LEARNING AND SAFETY.
CYBERNATION: IMPLICATION FOR SCHOOL
ADMINISTRATORS
EXPLORING THE INFLUENCE OF DOGME ELT ON
LEARNER'S SPEAKING SKILLS

(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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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Semra TETĠK
Authors
ON TIEN NIA RAKHMAH
Hendri Hermawan ADĠNUGRAHA
Diah Akmalia
Hendri Hermawan Adinugraha

Affiliation
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Babayeva Aisha Ozatovna

performed at the Department of
Computer Science in Eurasian
National University

Assoc. Prof. Dr. Semra TETĠK
Dr. Özkan Kırmızı
Dr. Ġrfan Tosuncuoğlu
YAHAYA Fatima
NDATSU A.
Hassan A. A.
Ema Awang
Lana Abon

Eqbal Radwan
Afnan Radwan
Walaa Radwan
Digvijay Pandey

Manisa Celal Bayar Üniversitesi,
Salihli Meslek Yüksekokulu,
Karabük University, Faculty of Letters
Department of English Language and
Literature
Science Education Department
Federal University of Technology,
Keningau Vocational College,
Cosmetology department,
Biology Department, Faculty of
Science, Islamic University of Gaza,
Directorate of Education-East Gaza,
Ministry of Education and Higher
Education, Department of Technical
Education, IET, Dr. A.P.J. Abdul
Kalam Technical University Uttar
Pradesh,

Presentation title
THE EFFECT OF LEARNING METHODS ON
STUDENT LEARNING OUTCOMES
THE EFFECT OF HANDPHONE USE ON STUDENTS'
LEARNING ACHIEVEMENT
METHODOLOGY FOR THE USE OF BLENDED
LEARNING IN THE TRANSFORMATION OF
EDUCATIONAL ACTIVITIES OF HIGHER
EDUCATION
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN STRES
YÖNETĠMĠ TARZLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE EFL
TEACHERS’ ATTRIBUTIONS IN RELATION TO
THEIR RESILIENCE LEVELS
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AS A
DETERMINANT OF STUDENTS’
ENTREPRENEURSHIP INTENTIONS AMONGST
FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
STUDENTS, MINNA NIGER STATE
A4GI (ALTERNATIVES FOR GIFTED INDIVIDUALS)

INTEGRATING 3D HOLOGRAM TECHNOLOGY IN
SCIENCE EDUCATION

(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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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Demet DOGAN
Authors
R. El Brychy
M. Rguiti
H. Bourzi
S.Elissami
H.Zejli
Khalil EL ABBADI
Fatine ECHABBI
Younes OUZIDAN
Soufiane TAHIRI
Mohamed SAFI
Noreen Sajjad
Ayesha Sultan
Ayesha Sadiqa

Affiliation

Presentation title

Team of Chemistry Physic, Faculty of
Sciences, Ibn Zohr University,

ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF ORGANIC
WASTE: APPLICATIONS FOR THE ELIMINATION OF
SYNTHETIC ORGANIC DYES EXAMPLE OF
CRYSTAL VIOLET.

aLaboratory Chemistry-physics and
biotechnology of biomolecules and
materials (LCP2BM), University
Hassan II Mohammedia-// bLaboratory
of Water and Environment (LEE),
Faculty of Sciences of El Jadida,
University Chouaïb
Department of Chemistry, University
of Lahore, // Department of Chemistry,
Division of Science &amp;
Technology, University of Education,

ANISHA CHAUHAN

(Banasthali Vidyapith University)

Leila Belfarhi
Pr. BAIRI ABDELMADJID

Leila Belfarhi University of Badji
Moukhtar, //Center of Research in
Physico-chemical analyses CRAPC,

Mehzabin Rehman
Bhaben Tanti

Plant Molecular Biology Laboratory,
Department of Botany,
Gauhati University,

Reham AL HORANI
Asst. Prof. Dr. Demet DOGAN

Department of Biochemistry Science
and Technology, Graduate School of
Natural and Applied Sciences,
Gaziantep University // Faculty of
Arts and Sciences, Department of
Biology, Gaziantep University

STUDY OF THE DEGRADATION OF THE
METHYLENE BLUE IN THE PRESENCE OF A
NATURAL BIOCATALYST BASED ON CALCINED
COW TEETH ENHANCED WITH TITANIUM DIOXIDE

SYNTHESIS AND OPTIMIZATION OF BIODIESEL
FROM NON-EDIBLE SEEDS OIL VIA CATALYZED
TRANSESTERIFICATION.
RECENT ADVANCES IN FOOD BIOTECHNOLOGY
RESEARCH
IN VITRO MICROSCOPIC STUDY OF PROTECTIVE
EFFECT OF KIDNEY AND LIVER BY PLANT OF
ALGERIAN SAHARA
EVALUATION OF BORO RICE CULTIVARS OF
ASSAM, INDIA FOR THEIR COLD AND HEAT
STRESS TOLERABILITY BASED ON VARIOUS
MORPHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETERS
NEUROBEHAVIORAL RESPONSES OF FISH TO
HERBICIDES AND THEIR IMPLICATIONS

(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.

28.06.2022 / SESSION-1 / HALL-4
Ankara Local Time: 10:00–12:30
Zoom Meeting ID: 896 4259 9131 / Passcode: 282930

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Müge MANGA
Authors
Hana FAHMILIA
Muhammad Aris SAFI’I

Affiliation
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Nabila Kurnia PANGESTUTI
Muh. Hafidz MA’SHUM

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Assoc. Prof. Dr. Müge MANGA
Lect.Orhan CENGĠZ

Rsch. Asst. Dr. Aytül BĠġGĠN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
Ġktisat Bölümü,// Çukurova
Üniversitesi, Pozantı MYO, Muhasebe
ve Vergi,
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Bölümü

Presentation title
THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON
EMPLOYEEPERFORMANCE CAPABILITIES
THE INFLUENCE OF PARENTS’ ECONOMIC
CONDITIONS ON ADOLESCENT CONSUMPTIVE
BEHAVIOR
TERÖRĠZM DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM
GĠRĠġĠNĠ ENGELLER MĠ? TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN
AMPĠRĠK BĠR TAHMĠN
FUTBOLCULARA YAPILAN ÖDEMELERĠN
VERGĠLENDĠRME TEKNĠĞĠ AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Çukurova Üniversitesi, Pozantı MYO,
Muhasebe ve Vergi,

ULUS-DEVLETLERĠN DÖNÜġÜMÜNDE
DĠJĠTALLEġMENĠN ROLÜ ÜZERĠNE EKONOMĠPOLĠTĠK BĠR TARTIġMA

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Selman DEVELĠ

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli
Üniversitesi, GülĢehir Sosyal Bilimler
MYO

RUSYA ĠLE AFRĠKA ÜLKELERĠ ARASINDAKĠ
EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER

Sergii Slukhai
Nataliia Slukhai
Olena Bazhenova

Taras Shevchenko National University
of Kyiv,

DOES ECONOMY AFFECT POLITICAL CHOICE?
EVIDENCE FROM UKRAINE

Lect. Dr. Orhan CENGĠZ

Victoria POSTOLACHE

Fakarudin Kamarudin
Hasrul Nizam Mamat
Nazratul Aina Mohamad Anwar
Hafezali Iqbal Hussain
Fadzlan Sufian

Alecu Russo Balti State University,
Faculty for Exact, Economic and
Natural Science, Department of
economic sciences,
Universiti Putra Malaysia // Politeknik
Port Dickson Malaysia // Universiti
Sains Islam Malaysia// Taylor’s
Business School, Taylor’s University,
Malaysia;
University of Economics and Human
Sciences in Warsaw //Faculty of
Business and Management, Universiti
Teknologi MARA

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN
ORDER TO ASSESS THEIR EFFICIENCY FOR THE
COMMERCIAL BANK

UNMASKED THE BLACK BOX ON THE NEXUS OF
COUNTRY GOVERNANCE TO BANKS
PRODUCTIVITY: EMPIRICAL ANALYSIS FROM DEA
BASED MPI

Hasrul Nizam Mamat
Fakarudin Kamarudin

(Politeknik Port Dickson //(Universiti
Putra Malaysia,

SUSTAINABILITY ON ISLAMICITY OF
CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKS IN
SELECTED SOUTH EAST ASIA (SEA) COUNTRIES

Dr. Sabyasachi Tripathi

Department of Economics, Adamas
University

DOES URBANIZATION LEAD TO HIGHER HEALTH
OUTCOMES: EVIDENCE FROM INDIA

(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.
(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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HEAD OF SESSION: Dr. Arzu YILDIZ
Authors

ABUBAKAR ABDULKADIR
Syafiq Yagdhon Alfani
Faliqul Isbah
Mohammad Nurul Huda
Rsch. Asst. Dr. Nilüfer ÖZTÜRK
KOCABIYIK
Rsch. Asst. Dr. Arzu YILDIZ

Affiliation

Presentation title

Department Of Islamic Studies
Faculty Of Humanities
Umaru Musa Yar’adua University,

TOWARDS METHODICAL CORRECTNESS, AN
APPRAISAL OF VIOLENCE AGAINST CIVILIANS
UNDER ISLAMIC LAW: CONTEXTS, LIMITATIONS,
AND JUSTIFICATION

State Islamic Institute of Pekalongan,

MUTA'ADI FI’IL AND LAZIM FI’IL IN THE
PERSPECTIVE OF SHOROF SCIENCE

Harran Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi

Dr. Cüveyriye ĠLTUġ

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı

Dita ANJANI
Tamamudin

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Khofifatul ALIVIA
Hendri Hermawan ADĠNUGRAHA

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

TASAVVUFÎ AHLAKTAN FELSEFÎ AHLAKA:
NASÎRUDDĠN TUSÎ
HĠNDU PANTEONUNDA ġĠVA’NIN YERĠ VE ÖNEMĠ
SAFVETÜ’S SAFÂ’DA SAFĠYYÜDDÎN-Ġ
ERDEBÎLÎ’NĠN BAZI AYETLER
HAKKINDA YAPTIĞI TASAVVUFÎ YORUMLARIN
ĠNCELENMESĠ
OPTIMIZATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE
COLLECTION OF ZAKAT INFAQ AND ALMS IN
INDONESIA
THE RELATIONSHIP OF A MINIMALIST LIFESTYLE
TO THE CONCEPT OF ISLAMIC CONSUMPTION
BEHAVIOR

(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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HEAD OF SESSION: Hanane Ait Hmeid
Authors
S.Zh. Ibadullayeva
G. R. Ungarbayeva
A.Zh. Berdenkulova
S.K. Tazhenova

Vahid Gholami
Mohammad Reza Khaleghi

Vahid Gholami
Mohammad Reza Khaleghi

S.M. Patil
H.S. Patode
K.S. Kumbhar
Hanane Ait Hmeid
Mustapha Akodad
Mourad Baghour
Abdelmajid Moumen
Ali Skalli
Ghizlane Azizi
El Mouden Abdelaziz
Noureddine El Messaoudi
Abdelqader El Guerraf
Abdellah Lacherai
Mckay EJ
Schimp-Manuel K
Singh Ranger J
Singh Ranger G
Amina Chahtou
El Amin Kouadri Boudjelthia
Hichem Hafdaoui
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Korkyt Ata Kyzylorda University

SPECIFIC FEATURES OF THE VEGETATION COVER
OF THE CASPIAN SEA

Department of Range and Watershed
Management and Dept. of Water Eng.
and Environment, Faculty of Natural
Resources, University of Guilan, //
Department of Range and Watershed
Management, Torbat-e-Jam Branch,
Islamic Azad University
Department of Range and Watershed
Management and Dept. of Water Eng.
and Environment, Faculty of Natural
Resources, University of Guilan, //
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Management, Torbat-e-Jam Branch,
Islamic Azad University
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Faculty of Nador, Mohamed First
University
Laboratory of Applied Chemistry and
Environment, Ibn Zohr University,//
Laboratory of Applied Chemistry and
Environment, Faculty of Sciences
Faculty of Science, Mount Allison
University, //Upper River Valley
Hospital,// Roots and Shoots New
Brunswick
Centre de Développement des
Energies Renouvelables, CDER

APPLICATION OF NEURO-FUZZY AND REGRESSION
METHODS IN ESTIMATION OF SEDIMENT LOAD OF
RIVERS

THE RELATIONSHIP BETWEEN RIVER DISCHARGE
AND SEDIMENT YIELD IN THE SEMI-ARID RIVER
WATERSHEDS

AQUIFER EVALUATION BY PUMPING TEST
METHOD IN CENTRAL PART OF KR- 40
WATERSHED OF MAHARASHTRA STATE (INDIA)
USE OF CLAYS AS INDICATORS OF REGIONAL
GEODYNAMIC EVENTS: EXAMPLE OF BENTONITE
DEPOSITS AND SURROUNDING AREAS

ADSORPTION OF HEAVY METAL IONS FROM
WASTEWATER, WITH NATURAL CLAY: KINETIC,
ISOTHERM, AND THERMODYNAMIC.
IMPLEMENTATION OF VIRTUAL HOSPITAL
APPOINTMENTS SIGNIFICANTLY LOWERS
CARBON EMISSIONS.
DIFFERENT EFFICIENCY PHOTOVOLTAIC
MODULES UNDER DUST EFFECT: A CASE STUDY
OF ALGIERS WEATHER
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Presentation title
NAMAZ KIRÂATĠNDE LAHN
OSMANLI DÖNEMĠ ARAP ġĠĠRĠNDE MEDĠH:
MUHAMMED EMĠN EZ-ZĠLEVÎ ÖRNEĞĠ
ġÜRÛ’ FĠĠLLERĠNDE GRAMER ÇÖZÜMLEMESĠNDEN
KAYNAKLANAN ÇEVĠRĠ SORUNU VE BUNUN
ġÜRÛ’ FĠĠLLERĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNE ETKĠSĠ
TÜRK MODERNĠSTLERĠN GELENEKSELLĠĞE OLAN
“KIZGINLIK” GEREKÇESĠ: GERĠ KALMIġLIK
NEDENĠ OLARAK DĠN
THE EVOLUTION OF THE POLITICAL THOUGHT OF
RELIGIOUS GOVERNMENT IN THE DISCOURSE OF
THE REVOLUTION IN IRANIAN SOCIETY,
EMPHASIZING THE THOUGHT AND OPINIONS OF
IMAM KHOMEINI FROM THE BEGINNING TO THE
END OF INTELLECTUAL LIFE
RELIGIOSITY, SPIRITUALITY AND PEACE OF MIND
IN YOUNG ADULTS

HALAL LIFESTYLE IN TIMES FOR A BETTER
QUALITY OF LIFE
TEACHING THE ISLAMIC EDUCATION AND THE
HOLY QURAN IN AN E-LEARNING ENVIRONMENT:
ITS QUALITY AND IMPACT

Asst. Prof. Gülümser DURHAN

MuĢ Alparslan Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

AÇIK UÇLU DÜġÜNME BAĞLAMINDA SĠYASĠ
RETORĠK

Dr. Lect.Selahattin Armağan VURDU

Ġstanbul Ticaret Üniversitesi

DĠJĠTALLEġME VE E-TĠCARET
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“KITABĠ-DƏDƏ QORQUD” STALĠNĠZM DÖVRÜNDƏ:
ĠTTĠHAMLAR VƏ CAVABLAR (MULTĠKULTURAL
BAXIġ)
DƏDƏ QORQUD OBRAZININ ESXATOLOJI
SEMANTIKASI
“DUXA QOCA OĞLU DƏLĠ DOMRUL” BOYUNDA
ÖLÜMƏ QARġI GƏLMƏ
ДОРОГА В РОССИЮ (DOROGA V ROSSĠYU) ADLI
RUSÇA ÖĞRETĠMĠ DERS KĠTABININ KÜLTÜR
AKTARIMI BAKIMINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
TÜRK KAHRAMANLIK DESTANLARINDA DEDE
KORKUT’UN YERĠ
“KĠTAB-I DEDE KORKUT” METĠNLERĠNĠN YAPISAL
ÖZELLĠKLERĠ
DƏDƏ QORQUT – YARI ĠNSANĠ, YARI MĠFOLOJĠ
XARAKTERLĠ BĠR BƏġƏR ÖVLADI
BENGÜ TAġLARLA ĠLGĠLĠ AZERBAYCAN
SAHASINDA KALEME ALINAN ĠLMÎ VE EDEBÎ
ESERLERĠN ANALĠTĠK BĠBLĠYOGRAFYASI
ÜZERĠNE BĠR DENEME
ÇAĞDAġ AZERBAYCAN ġAĠRĠ REFAĠL OĞUZTÜRK
DAĞLI’NIN TÜRKĠYE VE TÜRK EDEBĠYATIYLA
ĠLGĠLĠ ESERLERĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
A COMPARISON OF SHAKESPEARE’S AND
ELIZABETH BARRETT BROWNING’S SONNETS 43:
OCULARCENTRISM VS SENTIMENTALISM
MODERN BĠLGĠNĠN DEĞĠġĠM SÜREÇLERĠ ÜZERĠNE
BĠR DEĞERLENDĠRME

Lect. Dr. Mutlu ADAK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,

DEDE KORKUT DESTANLARININ TARĠHÎ
COĞRAFYA DĠSĠPLĠNĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

PhD. Dilshoda Mubarakova

Vocational School of Technical
Sciences, Mus Alparslan University,

SARLAVHALARNI TARJIMA QILISH MUAMMOLARI
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Presentation title
KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD (KORKUTATA) DASTANI
METNĠ KAVRAMAYA YÖNELĠK TERĠMLERLE
ĠLGĠLĠ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
FEYZA HEPÇĠLĠNGĠRLER’ĠN “TANRIKADIN”
ROMANI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
RAHMĠ ALĠ’NĠN MUHACĠR OSMAN VE ULU
ÇINAR’IN ÜZÜNTÜSÜ ADLI HĠKAYELERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ

ENVER AHMET’ĠN MOR SALKIMLI EV ADLI ÇOCUK
KĠTABININ ĠNCELENMESĠ

THE ASSOCIATIVE FIELD OF THE CONCEPTS
JAPAN AND ウクライナ (UKRAINE) BASED ON THE
RESULTS OF AN ASSOCIATIVE EXPERIMENT
AMONG JAPANESE AND UKRAINIANS AS THE
CULTURAL STEREOTYPES EVIDENCE
UNIVERSAL THEMES IN GILGAMESH THE KING
TRILOGY BY LUDMILA ZEMAN : COMPARATIVE
ANALYSIS OF THE ORIGINAL SUMERIAN EPIC
WITH ZEMAN’S VERSION FOR CHILDREN
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Bharath University,
Banasthali Vidyapith University
Azerbaijan National Academy of
Sciences.Ġnstitute of Biophysics
Department of Biotechnology, Sri
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of Oral Pathology and Microbiology,
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Education and Research (BIHER)
Bharath University,
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Eğitim Enstitüsü, Biyoloji Anabilim
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Sanayi Bölgesi MYO
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Presentation title
MANIPULATION OF KARAYA POLYSACCHARIDE
GREEN MATRIX DECORATED BY NANOPARTICLES
TO BOOST CELLULAR UPTAKE FOR BIO SORPTION
OF METALS

A MINI REVIEW ON FUNCTIONAL FOODS AND
THEIR ROLE IN CHEMOPREVENTION

HUMAN GENOME PROJECT: AN OVERVIEW
DISTINCTIVE FEATURES OF FTIR SPECTRA OF
HUMAN BLOOD PLASMA IN HEALTHY AND LUNG
ADENOCARCINOMA PATIENTS.

BIOSENSORS DEVICES USED FOR DETECTION OF
ADULTERATION IN MILK

PYRIPROXYFEN'ĠN ĠNSAN LENFOSĠTLERĠNDE
GENOTOKSĠK ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI
Ni3Al BĠLEġĠĞĠNĠN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
SĠNTĠNE GERĠ KAZANIM TESĠSLERĠNDE
AYRIġTIRILAN SUYUN KĠMYASAL VE BĠYOLOJĠK
OLARAK ARITILMASI
GERĠ KAZANIM VE SU ARITMA TESĠSLERĠNDE
KOKU PROBLEMĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER
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Gujarat University
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Ege Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi,
Kazakh Ablai Khan University
of International Relations and World
Languages
Indian Institute of Technology Kanpur

Presentation title
EXPORT BEHAVIOR, EXPORT PERFORMANCE, AND
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY ON
EXPORT PROMOTION OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES: AN INTERNATIONAL TRADE
PERSPECTIVE IN DEVELOPING COUNTRIES
VALUE CHAIN ANALYSIS OF COFFEE: KEY FOR
UPGRADING THE SMALLHOLDER FARMERS IN
THE SIDAMA REGIONAL STATE OF ETHIOPIA
SERVICE QUALITY DIMENSIONS: KEY TO
CUSTOMER SATISFACTION A GLANCE AT
COMMERCIAL BANKS IN ETHIOPIA
MSCI ENDEKSĠ KULLANILARAK BĠST 30
ENDEKSĠNĠN STOKASTĠK GRADYAN
ARTTIRMA ve DOĞRUSAL REGRESYON
YÖNTEMLERĠ ile TAHMĠN EDĠLMESĠ
ECONOMIC CLASSICISM-CONTEXT, IDEAS,
REPRESENTATIVES
TÜRKĠYE’DEKĠ KREDĠ KARTI DURUMUNA
FĠNANSAL PERSPEKTĠFTEN BĠR BAKIġ
INVESTIGATING THE PERFORMANCE AND
DYNAMIC INTERLINKAGES BETWEEN
SUSTAINABILITY INDEX AND THE BENCHMARK
INDICES
ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-ĠKTĠSADĠ
DEĞĠġKENLERLE ĠLĠġKĠSĠ: OECD ÖRNEĞĠNDE
AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA
THE TRANSFORMATIONAL PHASE OF
REGIONALIZATION
ANALYSIS OF ASPIRATIONAL DISTRICT PROGRAM
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Korkut Ata University, Bahçe
Vocational School of Higher
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Presentation title
INTEGRATED DETECTION AND MANAGEMENT OF
GANODERMA BONINENSE: THE WAY FORWARD

FUNGAL DIVERSITY OF THE SURFACES OF DRY
FISH, STOLEPHORUS COMMERSONNII

DELTAMETRĠNĠN GALLERĠA MELLONELLA’NIN
OKSĠDATĠF STRESS VE BĠYOKĠMYASAL
PARAMETRELERĠNE ETKĠLERĠ

BIOLOGICAL ACTIVITIES OF BATTARREA
PHALLOIDES (Dicks.) Pers. (Agaricaceae)

Mustafa COġKUN
Mehmet SERTBAġ

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü,

Fe 2 O 3 NANOPARTĠKÜLÜNÜN BÜYÜK BAL MUMU
GÜVESĠ GALLERĠA MELLONELLA BĠYOKĠMYASAL
PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠSĠ

Tayyaba Tanveer
Rabia Nazir
Sana Khalid
Fahad Ali

Kinnaird College for Women
University //Pakistan Council of
Scientific &amp; Industrial Research,
Lahore// 3College of Earth &amp;
Environmental Sciences, University of
the Punjab, //Department of
Chemistry, Government Postgraduate
College,,

ADSORPTION OF REACTIVE ORANGE Dye-12 FROM
WASTEWATER USING RICE HUSK SILICA

Dr. Erdal Bayır

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

ASĠDĠK ÇÖZELTĠLERDEN DESTEKLĠ SIVI
MEMBRAN TEKNĠĞĠ ĠLE SEÇĠSĠ OLARAK, TOPO ĠLE
GÜMÜġ’ÜN AYRIKMASI
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Laboratory of Chemistry/Biology
Applied to the Environment, Faculty
of Sciences, Moulay Ismail University,

IMPACT OF ACORN SHELLS AS REINFORCEMENT
ON THE PROPERTIES OF
POLYSTYRENE SYNTHESIZED BY IN SITU
POLYMERIZATION

Fatma Zehra SERT
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OSMANĠYE YÖRESĠ DEFNE SABUNU ELDESĠ

Assoc. Prof. Dr. Temel Kan BAKIR
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Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat
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YENI 1,3,4-THIADIAZOL-2-AMINE TÜREVLERININ
SENTEZI, SPEKTROSKOPIK ÇALIġMALARI VE
ANTIOKSIDAN AKTIVITELERI

1University Ibn zohr, Faculty of
science, Department of chemistry,

EVALUATION OF THE EFFECT OF A PHOSPHATEBASED FERTILIZER ON SCALE FORMATION IN
LOCALIZED IRRIGATION SYSTEMS

Departamento de Engenharia
Mecânica, Instituto Superior de
Engenharia do Porto, Instituto
Politécnico do Porto,

NUMERICAL IMPACT MODELLING OF
ADHESIVELY-BONDED STRUCTURES

Laboratory of Structure, Dynamics and
Functions of Biomolecules, Institute of
Biophysics of ANAS,

Silk fibroin solution: Aggregation and inhibition properties

Institute of Biophysics of ANAS, 117
Z. Khalilov,

A POSSIBLE MECHANISM FOR ENHANCED BETAAMYLOID FORMATION IN THE SOLUTION OF SILK
FIBROIN BY Cu(II) BINDING.

Department of Chemical Engineering,
Mersin University,

COLORIMETRIC DETECTION OF H2 O2 WITH CuSTONSIL NANOCOMPOSITE

Kimya Mühendisliği Bölümü,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜPLERĠN (MWCNT)
YERĠNDE POLĠMERĠZASYON YÖNTEMĠ ĠLE
SENTEZLENEN ĠLETKEN POLĠMERĠK
(MWCNT)/Polianilin (PANI) NANOKOMPOZĠTLERĠN
YAPISAL, FĠZĠKOKĠMYASAL VE
ELEKTROKĠMYASAL ENERJĠ DEPOLAMA
ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
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Nour Eddine Iberache
Imane Ammayen
Said Ben-aazzaa
Mohamed Errami
M’barek Belattar
Ali Driouiche
Luís M.C. Peres
Raul D.S.G. Campilho
Ricardo J.B. Rocha
Isidro J. Sánchez-Arce
Raul D.F. Moreira
Mammadova A.J.
Mammedzade A.M.
Gasymov O.K.
Leman M. Suleymanova
Rasim B. Aslanov
Oktay K. Gasymov
Dr. Deniz UZUNOĞLU
Prof. Dr. Ayla ÖZER

Feridun DEMIR
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Fitri MUKARROMAH
Tamamudin

UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

Restu Aurora Gita SETYANI
Shinta Dewi RISMAWATI
Rizky ANDREAN
M. Aris SAFI’I
Wahyudin Ali IKHROM
Happy Sista DEVY

Vinod Ekka
Dr. Pratima Bais

Ojiagu Nkechi C.
Arinze Victor Chijioke
Ndubuisi Okolo Purity U.

UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
Sharia Economic Departement of UIN
KH.
UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan,
Economics Department, Dr. C.V.
Raman University Kota//Branch Head
Economics Department of Social
Science
Economics Department, Dr. C.V.
Raman University Kota,
Department of Business
Administration
Faculty of Management Sciences,
Nnamdi Azikiwe University,
//Department of Cooperative
Economics Management,
Faculty of Management Sciences
Nnamdi Azikiwe University,

Professor Dr Muhammad Faisal

TOP-TECH Artificial Intelligence
Institute,

Ms. Kumud Singh
Dr. Pratima Bais

Research Scholar(Economics),
Department of Social Science, Dr. C V
Raman University Bilaspur.

Presentation title
HOW CAN INDIA BECOME AN ECONOMIC
SUPERPOWER AND SPIRITUAL LEADER – AN
EXPLORATION
IMPACT OF URBANIZATION MANAGEMENT ON
ACCELERATION OF ECONOMIC GROWTH IN
INDONESIA
INFRASTRUCTURE AND POVERTY AS PRIORITY
FOR ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT IN
INDONESIA
REALIZATION OF PARKING RETRIBUTIONS IN THE
CITY OF PEKALONGAN: AS AN EFFORT TO
INCREASE REGIONAL ORIGINAL REVENUE
QUESTIONING THE INCREASE OF THE PERTAMAX
FUEL PRICE IN INDONESIA
THE EFFECT OF UNEMPLOYMENT ON ECONOMIC
GROWTH IN INDONESIA
SERICULTURE FOR ECOLOGICAL PROTECTION
AND EMPLOYMENT IN RAIGARH, CHHATTISGARH,
INDIA

SUSTAINABILITY OF COOPERATIVES AND DONOR
SUPPORT: THE “WAIT-AND-SEE” ATTITUDE OF
MEMBERS

TAX EVASION EXCEPTIONAL PROPOSAL: A
SURVEY OF ASSESSMENT EFFORTFUL REPORTS
TO ELIMINATE PAKISTAN FROM FATF GREYLIST
STUDY THE IMPACT OF MITANIN PROGRAM ON
LIVELIHOOD OF MITANIN FAMILIES: DISTRICT
JANJGIR CHAMPA ((CHHATTISGARH)
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Affiliation
Faculty of Economics, Taras
Shevchenko National University of
Kyiv,
Dronacharya College Of Engineering,
Farrukh Nagar,

Presentation title
STARTUPS AND INNOVATIONS AS APPROACHES
TO DOING BUSINESS IN THE MODERN WORLD
RISK REDUCTION BY STOCK PORTFOLIO
SELECTION USING LSTM AND K-MEANS
CLUSTERING
PLAYER INTERPERSONAL COMMUNICATION
BEHAVIOR ONLINE GAME

Cahyaningsih
Achmad Tubagus SURUR

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
UNEC Bilimsel AraĢtırma ve
Ekonomik AraĢtırma Enstitüsü,
Azerbaycan Devlet Teknik
Üniversitesi Ekonomi ve Ġstatistik
Bölümü
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Muhammad Umar ANDREANTO
TAMAMMUDIN

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Jihan Mifta SABILA
Hendri Hermawan ADĠNUGRAHA

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Dr. Alqa Aziz

Academician and Researcher

Zaidatul RISKIYAH
Happy Sista DEVY

Faculty of Economics and Islamic
Business UIN KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMY IN
INDONESIA

Çukurova University, Faculty of
Agriculture, Department of
Agricultural Machinery and
Technologies Engineering,

DETERMINATION OF THE PROJECTED AREA OF
PLANT CANOPY BY IMAGE PROCESSING METHOD
FOR PLANT AREA CHARACTERIZATION

Gwaison Panan Danladi
Maram Isa Maren
Mabur Zumbung Danladi

Department of Accounting, Plateau
State University//Department of
Economics &amp; Management
Sciences
Nigerian Police Academy

DEMOCRACY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN
NIGERIA

Rsch. Asst. Dr. Mesut ASLAN

Bingöl Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi,

VADELĠ ĠġLEM PĠYASALARI ĠLE SPOT PĠYASALAR
ARASINDAKĠ NEDENSELLĠK ĠLĠġKĠSĠNĠN
TESPĠTĠNE YÖNELĠK BĠR ANALĠZ

Farhad Mikayilov Gamboy
Rovshan Musayev

Assoc. Prof. Dr. Ömer BarıĢ
ÖZLÜOYMAK
Res. Assist. Medet ĠTMEÇ
Prof. Dr.Ali BAYAT

KURTARILMIġ BÖLGELERDE ISTIHDAM
SORUNLARI
EMBODIMENT OF POPULIST VALUES IN THE
ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM
SHARIA ECONOMIC TRANSFORMATION AS A
SOURCE OF NEW ECONOMIC GROWTH IN
INDONESIA
TRADE SURPLUS AND HALAL ĠNDUSTRY
STRATEGY ĠN NATĠONAL ECONOMĠC RECOVERY
IMPACT OF INDIAN TEXTILE INDUSTRY ON
INDIAN ECONOMY
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Saba MUNIR
Ausnain NAVEED

Belarbi Faten
Mohamed Adnane

Prof. Dr. ġükrü KARATAġ

Affiliation
Department of Electrical Engineering
Gurukula Kangri (Deemed to be
University) Haridwar,
University of 20 August 1955
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü //Teknoloji
Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümü,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü //Teknoloji
Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümü,
Çukurova Üniversitesi, Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakültesi//
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji üniversitesi ĠĢletme
Fakültesi
Batman Üniversitesi, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji
Sistemleri ABD //BeĢiri OSB MYO,
KARABÜK University, Engineering
Faculty, Electronic and Electrical
engineering,
KARABÜK University, Engineering
Faculty, Electronic and Electrical
engineering,
Department of Electrical Engineering,
University of Azad Jammu
Laboratoire de Microscopie
Electronique et Sciences des
Matériaux. University of Sciences and
Technology
Mohamed Boudiaf Oran,
Department of Physics, Faculty of
Sciences and Arts, KahramanmaraĢ
Sütçü Ġmam University,

Presentation title
MAINTAINING THE DEMAND OF ELECTRICITY BY
CONTROLLONG OF FREQUENCY AND POWER
CHANGES
Blow-up of negative-initial-energy solutions of a quasilinear hyperbolic equation involving the p−laplacian
operator.
TÜRKĠYE’DE KARAYOLU TAġIMACILIĞINDA
ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ
TÜRKĠYE’DE BĠNALARDA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠN
ÖNEMĠ

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN YENĠLENEBĠLĠR
ENERJĠ’YE BAKIġ AÇISI
TÜRKĠYE’DE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠNĠN MEVCUT
DURUMU VE GELECEK TAHMĠNĠ
STM32 MCU Module Hardware Design For Automatic
Package Receiver Device
SIMCom GSM Module Hardware Design For Automatic
Package Receiver Device
COST ESTIMATION AND LOAD ANALYSIS OF
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING,
UNIVERSITY OF AZAD JAMMU &; KASHMIR USING
CLEAN ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE
STUDY OF THE IMPACT OF DIFFERENT
PARAMETERS ON CZTS SOLAR CELL
PERFORMANCE SIMULATION BY SCAPS-1D
Illumination-dependent photovoltaic characteristics of
Au/(GO:P 3 C 4 MT)/SiO 2 /n-type Si structures
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Dr. Öğr. Üyesi Güventürk UĞURLU

Kafkas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Güventürk UĞURLU

Kafkas Üniversitesi

Gian C. Rana
Poonam Sharma

NSCBM Govt. P. G. College

Omar Ait Layachi,
Sara Azmi,
Mohamed Nohair,
Asmae Moujib,
El Mati Khoumri
Bindu Dhiman
Saurabh Satija
U Kashif
A Aslam
MB Kakakhel
Azza MASMOUDI
Ahlem BEN SIK Ali
Hatem DHAOUADI
Hatem MHIRI

S. El Mahmoudi
A. Elmchaouri
A. El kaimech
A. Gil

AbderahimABADA
Abderrahmane YOUNES

Abderrahim Khtibari
Abderrazak En-Naji
Achraf Wahid
Abdelkrim Kartouni Mohamed El
Ghourba

Presentation title
5-METĠLPĠRAZĠN-2-KARBOHĠDRAZĠDĠN
MOLEKÜLER YAPISI, 1 H ve 13 C-NMR KĠMYASAL
KAYMA DEĞERLERĠNĠN KURAMSAL OLARAK
ARAġTIRILMASI
2-BROMOBENZALDEHĠT SĠYANOHĠDRĠN
MOLEKÜLÜNÜN GEOMETRĠK YAPISI,
KONFORMASYON ANALĠZĠ ve TĠTREġĠM
FREKANSLARININ KURAMSAL ĠNCELENMESĠ”
A MATHEMATICAL THEOREM ON DOUBLEDIFFUSIVE CONVECTION IN COUPLE-STRESS
FLUID PERMEATED WITH SUSPENDED PARTICLES
IN A POROUS MEDIUM

Physical chemistry and biotechnology
of biomolecules and materials,
University Hassan

INVESTIGATION OF NUCLEATION AND GROWTH
MECHANISM OF CZTS
ELECTRODEPOSITED ON ITO SUBSTRATE

School of Pharmaceutical Sciences,
Lovely Professional University,

PREFORMULATION STUDIES OF BACLOFEN

UE Faisalabad,

ASSESSMENT OF SOFT-TISSUE SUBSTITUTES FOR
MEGAVOLTAGE RADIOTHERAPY PHOTON BEAMS

Monastir University, National
Engineering School of Monastir,
Thermal and thermodynamic
laboratory of
industrial processes, /Monastir
University, Faculty of Sciences of
Monastir, Department of Chemistry
Laboratoire de Chimie Physique et
Biotechnologies des Biomolécules et
des Matériaux, Faculty
of Science and Techniques
Mohammedia, University Hassan II of
Casablanca,//INAMAT^2, Science
Department, Los Acebos Building,
Public University of Navarra, Campus
of Arrosadía
Laboratory of aeronautic science,
Aeronautic institute, University of
Saad Dahleb Blida // Research Centre
in Industrial Technologies (CRTI)
Condensed Matter Physics Laboratory
(LPMC), Ben M’Sick Faculty of
Sciences, Hassan II University,//
Department of physics, Laboratory
M3ER, Faculty of Sciences and
Technology, Moulay Ismail
University

EXPERIMENTAL STUDY AND MODELING OF
SLUDGE DRYING BED OF DIFFERENT
THICKNESSES

ELABORATION AND CHARACTERIZATION OF
ORGANO-CLAYS FOR ADSORPTION OF ORGANIC
MOLECULES

MAGNETIC METHODS FOR PHASE CONTROL IN
TITANIUM-BASE ALLOY SYNTHESIZED BY BALL
MILLING

IMPACT OF STRAIN RATE ON MECHANICAL
BEHAVIOR OF CPVC
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Mohamed MILOUDI
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Abdelkader GOURBI
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BENHADDA Nassireddine

Affiliation
Department of Engineering Physics,
Faculty of Engineering, Gaziantep
University // Muzeyyen Erkul Science
Center //Department of Metallurgical
and Materials Engineering, Faculty of
Engineering, Gaziantep
University,
Department of Engineering Physics,
Faculty of Engineering, Gaziantep
University // Muzeyyen Erkul Science
Center //Department of Metallurgical
and Materials Engineering, Faculty of
Engineering, Gaziantep
University,
Department of Engineering Physics,
Faculty of Engineering, Gaziantep
University // Muzeyyen Erkul Science
Center //Department of Metallurgical
and Materials Engineering, Faculty of
Engineering, Gaziantep
University,

Presentation title

ELECTRODEPOSITION OF MANGANESE-BASED
THIN FILM ON DIFFERENT ELECTRODES

TEMPERATURE EFFECT OF SN-BASED COATING

THERMAL OXIDATION OF STAINLESS STEEL MESH
AT DIFFERENT ENVIRONMENTS

Relizane University, UDL University,
ABB University

COMMON AND DIFFERENTIAL MODES NOISES
SUPPRESSION IN SWITCHING POWER
CONVERTERS

Dr. Prof. Alexander V. LAGEREV
Dr. Prof. Igor A. LAGEREV

Academician I.G. Petrovskii Bryansk
State University, Institute of
Fundamental and Applied Research //
Academician I.G. Petrovskii Bryansk
State University, Physics and
Mathematics Faculty

APPLICATION OF MOBILE ROPE PLANTS FOR
LOGGING OPERATIONS IN MOUNTAINOUS AREAS

Haddou El Ghazi
Hassan Abboudi

MPIS Group, ENSAM Laboratory,
Hassan 2 University, //LPS, Faculty of
science, Dhar El Mehrez University,

PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF (In,Ga)N/GaN
QUANTUM WELL ONE-INTERMEDIATE BAND
SOLAR CELL UNDER TEMPERATURE AND SHAPE
IMPACTS

BALKARD Bouchra
HAMDANI mouhamed
El ISSAMI Souad
ZAJLI Hanane
BOURZI Hassan

Apply Chemistry-Physic Team,
Faculty of Sciences, Ibn Zohr
University,

PREDICTIVE EFFICIENCY USING DFT FOR
FURFURALANALOGS AS CORROSION INHIBITORS

Abdelhadi BELAHSEN
Hilal ESSAOUINI
Ahmed HAMYDY

Abdelmalek Essaâdi University,
Regional Center for Education and
Training Professions,

SMALL MOTIONS OF AN IDEAL STRATIFIED FLUID
PARTIALLY IN A RECTANGULAR TANK
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Affiliation
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli
MYO//Gaziantep Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi // Hatay Yahya Turan Fen
Lisesi
University of Belgrade, Faculty of
Organizational Sciences
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
Ç.Ü.Ziraat Fakültesi

Presentation title
BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ FARKINDALIĞI KONUSUNDA
TÜRKĠYE’DE YAPILAN LĠSANSÜSTÜ
ÇALIġMALARIN ĠNCELENMESĠ
Ġġ STRESĠNĠN Ġġ PERFORMANSINA ETKĠSĠ:
SURĠYELĠLERE YARDIM YAPAN SĠVĠL TOPLUM
KURULUġLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
SURĠYELĠ GÖÇMENLERĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK
DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME: HATAY ĠLĠ
ÖRNEĞĠ
HOLISTIC MARKETING APPROACH IN ARTS
COMMUNICATION
ENTREPRENEURIAL SPIRIT DEVELOPMENT
AMONG THE YOUNG GENERATION
THE IMPORTANCE OF SHARIA COOPERATIVES IN
MOVING THE REAL SECTOR
THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN
BUSINESS DEVELOPMENT
MIGRATION AND WOMAN: CASE STUDY OF
ADANA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

GÖLCÜK DEPREMĠ SONRASI TÜRKĠYE’DE AFET
YÖNETĠMĠNDE YEREL AKTÖRLERĠN ROLÜNÜN
AFET YÖNETĠġĠMĠ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Dr. Naseem Akhter

Department of Islamic Studies,
Shaheed Benazir Bhutto Women
University,

AN ANALYSIS OF THE TERM "HUMANITY" IN THE
CURRENT SITUATION AND FROM AN ISLAMIC
PERSPECTIVE

Dr. Naseem Akhter

Department of Islamic Studies,
Shaheed Benazir Bhutto Women
University,

HONESTY'S IMPORTANCE IN BUILDING A
PEACEFUL SOCIETY (IN THE LIGHT OF ISLAMIC
TRADITION)

ArĢ.Gör. Yasin ÇAM
Prof. Dr. Selim COġKUN
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Presentation title

Kafkas Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi // Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi // Aksaray
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

ÖZ YETERLĠLĠK ALGISININ Ġġ PERFORMANSINA
ETKĠSĠ: ÇALIġAN CĠNSĠYETĠNE GÖRE BĠR
FARKLILIK OLABĠLĠR MĠ?

ġule BAKIRCI ER
Ramazan Serdar ESER

Kırıkkale Ünv.

ġule BAKIRCI ER
Abdülmelik ORUÇ

Kırıkkale Ünv.

Kellouche Yasmina
Kanté Seydou
Vumi Quilulo Nunes Alvaro
Ahmed Bilal Sari
Hörünaz ERDOĞAN
Muhammet ġAHĠN
Ömer Faruk UZUN

Ömer Faruk UZUN
Hasan Beytullah DÖNMEZ
Ferat UZUN

Fatih KUMBASAR
Elif ġAHĠN
Ömer Faruk UZUN

Ömer Faruk UZUN
Fatih ALAY

Department of Earth Science and
Univers, University Djilali Bounaama,
//Geomaterials Laboratory, University
Hassiba Benbouali,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü//
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma
Enstitüsü Müdürlüğü // Sinop
Üniversitesi, Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir
Planlama Bölümü,
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir
Planlama Bölümü// Çukurova
Üniversitesi, Tufanbeyli Meslek
Yüksekokulu, Organik Tarım
Programı // Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla
Bitkileri Bölümü
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma
Enstitüsü Müdürlüğü,// Sinop
Üniversitesi, Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir
Planlama Bölümü
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir
Planlama Bölümü// Karadeniz
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü
Müdürlüğü,

YAPILARIN HIZLI RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ ANKARA YENĠMAHALLE ĠLÇESĠ DEMETEVLER
YERLEġKESĠ
HIZLI SOKAK ĠNCELEMESĠYLE ANKARA
KARġIYAKA-YEġĠLEVLER MEVKĠĠ
KONUTLARININ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ
PREDICTION OF THE SIMPLE COMPRESSIVE
STRENGTH OF LIME STABILIZED CLAYEY SOILS
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

TARHAN KÖYÜ MERASI KĠRALAMA TALEBĠNĠN
MERA KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

MERALARDA KENTSEL DÖNÜġÜM VE GELĠġĠM
AMAÇLI TAHSĠS AMACI DEĞĠġĠKLĠĞĠ TALEBĠNĠN
MEVZUATA UYGUNLUK DEĞERLENDĠRMESĠ:
KAMALI KÖYÜ MERASI ÖRNEĞĠ

ÇAKIRGÜMÜġ KÖYÜ MERASI KĠRALAMA
TALEBĠNĠN MERA KANUNU AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
MERALARDA KENTSEL DÖNÜġÜM VE GELĠġĠM
AMAÇLI TAHSĠS AMACI DEĞĠġĠKLĠĞĠ TALEBĠNĠN
MEVZUATA UYGUNLUK DEĞERLENDĠRMESĠ:
DOYRAN VE KIZILCAÖREN MERALARI ÖRNEĞĠ
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat
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Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat
Mühendisliği Bölümü //Mühendislik
Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü,

Thai Quoc Le, Khai Duy Tran

Faculty of Civil Engineering, Nha
Trang University,

Adefemi AKA
Abdulkabir Opeyemi BELLO
Mudasiru Abiodun SEMIU
Yusuff Adelabu AJIBADE
Abubakar Aysha SULAYMAN
Rasheed Babatunde ISA
Abdulkabir Opeyemi BELLO
Kingsley Sunday IHEDIGBO
Abdulkadir Budak
Emre Özen
Ġbrahim Karatas
Mudasiru Abiodun SEMIU
Abdullahi IDRIS
Abdullateef Bayo OKENIYI
Kingsley Sunday IHEDIGBO
Nusirat Abisola BELLO

Presentation title
CAM TOZU KATKILI BETONLARIN MÜHENDĠSLĠK
ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
GERĠ DÖNÜġTÜRÜLMÜġ ASFALT ATIĞI ĠLE
ÜRETĠLEN ÖĞÜTÜLMÜġ POMZA TOZU KATKILI
HARÇLARIN MÜHENDĠSLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN
ARAġTIRILMASI
RESEARCH ON SOLUTIONS TO STABILIZE AND
PREVENT DEEP CIRCULAR FAILURE OF
RIVERBANK SLOPE

Department of Building, Federal
University of Technology,

ASSESSING THE IMPACT OF URBAN RENEWAL ON
THE BUILT ENVIRONMENT IN NIGERIA.

Department of Building, Federal
University of Technology,

REVIEWING BARRIERS TOWARDS WOMEN
PROFESSIONAL PARTICIPATION IN THE NIGERIA
BUILT ENVIRONMENT INDUSTRY.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, ĠnĢaat
Mühendisliği Bölümü,
Federal University of Technology
Minna, School of Environmental,
Department of
Building,//Federal University of
Technology Minna, School of
Environmental, Department of Civil
Engineering,

BĠNA ÜRETĠMĠNDE ĠġÇĠ VE TEKNĠK PERSONEL
AÇISINDAN ĠġÇĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ETKĠLEYEN
FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

A REVIEW OF THE KEY BARRIERS TOWARDS
EFFECTIVE COMMUNICATION IN THE NIGERIAN
CONSTRUCTION INDUSTRY.

Abdulazeez Bidemi SALAKO
Adebisi Abosede BAMGBADE

Department of Building, Federal
University of Technology,

REVIEWING THE BARRIERS TO IMPLEMENTATION
OF CONSTRUCTION MANAGEMENT TECHNIQUES
FOR EFFECTIVE PROJECT DELIVERY IN THE
NIGERIAN CONSTRUCTION INDUSTRY.

Ġsmail Emre KAVUT
Derya Didem AVġAROĞLU KANCA
Elif ÖZDOĞLAR

Mimar Sinan Fine Arts University,
Faculty of Architecture, Department of
Interior
Architectıre,/Presidency of the
Republic of Türkiye, Directorate Of
National Palaces/

DESIGN FACTORS AFFECTING THE MUSEUM
EXPERIENCE IN HISTORICAL PLACES
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Education Foundation,
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University,

Presentation title
EXPONENT OF CONVERGENCE OF SOLUTIONS OF
LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS

HEAT AND MASS TRANSFER ANALYSIS IN
UNSTEADY MHD FLOW OF ALUMINUM
ALLOY/SILVER WATER NANOLIQUID DUE TO AN
ELONGATED SURFACE

EFFECT OF NONLINEAR RADIATION ON 3D
UNSTABLE MHD STAGNANCY FLOW OF
FE3O4/GRAPHENE-WATER HYBRID NANOFLUID
MODIFIED VARIANCE ESTIMATION USING MIDRANGE OF AN AUXILIARY VARIABLE
STABILIZATION OF BILINEAR SYSTEMS

UNSTEADY MHD FLOW OF TANGENT HYPERBOLIC
LIQUID PAST A VERTICAL POROUS PLATE PLATE

EFFECT OF VISCOUS DISSIPATION ON EMHD
NANOFLUID FLOW TOWARD A MEDIUM
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Faculty of sciences and
Technologies , University of
Moulay Ismail,
Educational and Scientific Institute
of Philology of Taras Shevchenko
National University of Kyiv
Department of Chemical Sciences
(Biochemistry unit), College of
Basic Sciences, Lagos State
University of Science and
Technology //Department of
Mathematics/Statistics, College of
Basic Sciences, Lagos State
University of
Science and Technology
(LASUSTECH),
*Department of Mathematics,
Management Education and
Research Institute,
Maths Department, AMNEA
Group, MAIS Laboratory, FST
Errachidia, Moulay Ismail
University of Meknes,
Department of General
Requirements, University of
Technology and Applied Sciences
Department of Mechanical
Engineering, Faculty of Science and
Technology, University Ahmed
Zabana of Rélizane,/ Laboratory of
Biomaterials and Transport
Phenomena (LBMPT), University
of
Médéa,

Presentation title
SLIDING-MODE CONTROL SOLUTION FOR AN ELASTIC THIN TAPE
WITH DISTURBANCE

DERIVATION ON Γ- SEMIPRIME RINGS

FREDHOLM AND LOCAL SPECTRAL THEORY FOR CLOSED
OPERATORS

MATHEMATICAL APPROACHES TO LINGUISTICS

Phytochemical analysis, antioxidant activity, cytotoxicity and genotoxiciy potentials of
methanolic seed extract of Hunteria umbellata using Allium cepa Test

PIONEERING WOMEN IN SPACE

EXISTENCE OF SOLUTIONS FOR SOME DEGENERATE PARABOLIC
EQUATIONS WITH NATURAL GROWTH TERMS

UNIFIED REPRESENTATIONS OF GENERALIZED VOIGT FUNCTION
VIA POLYNOMIALS AND NUMBERS

DEEP LEARNING AND MACHINE LEARNING TECHNIQUE FOR
PREDICTING TILTED SOLAR RADIATION
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kohat university of science and
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Advanced Materials / Mechanics and
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University of 20 August 1955
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Presentation title
A FACILE APPROACH TO FUNCTIONALIZATION OF
HIGHLY HYDROPHOBIC PET TEXTILE COATED
ORGANOPHILIC GRAPHENE NANOSHEETS:
EVALUATION OF WATERPROOF PERFORMANCES,
HYDROPHOBICITY KINETICS AND WETTABILITY
SYNTHESIS OF BIOSORBENTS IN LABORATORIES
FOR ELIMINATION
OF NITRITE FROM WATER
CRYSTAL STRUCTURE, VIBRATIONAL SPECTRAL
INVESTIGATION, INTERMOLECULAR
INTERACTIONS, CHEMICAL REACTIVITY AND NLO
PROPERTIES OF NEW ORGANIC COMPOUND: A
COMBINED EXPERIMENTAL AND THEORETICAL
STUDY
AN EXTENDED COPRAS METHOD FOR
MULTIATTRIBUTE DECISION MAKING BASED ON
COMPLEX DUAL HESITANT FUZZY MACLAURIN
SYMMETRIC MEAN
CROSSFLOW OVER CIRCULAR CYLINDERS: A
NUMERICAL INVESTIGATION OF FLOW AND HEAT
TRANSFER
BLOW UP RESULTS OF NEGATIVE-INITIALENERGY SOLUTIONS OF A QUASI-LINEAR
HYPERBOLIC PROBLEM WITH NONLINEAR
SOURCE TERMS.
SIMULATION TOOLS FOR ENGINEERING ONLINE
EDUCATION – A CASE STUDY ON BASIC
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
COURSE
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School of Social Sciences and
Languages,
Vellore Institute of Technology,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
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Hizmetleri Bölümü // Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
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Presentation title
ALTINCI TAT OLEOGUSTUS: GASTRONOMĠDEKĠ
YERĠ

COMPARATIVE ANALYSIS OF BUFFALO AND COW
MILK FOR SOMATIC CELL COUNT, pH, electrical
conductivity and NAGase ACTIVITY IN NONINFECTED ANIMALS

BULGARĠSTAN’DA YAĞ GÜLÜ (Rosa Damascena
Mill.) ÜRETĠMĠ VE ÖNEMĠ
KURUTMA TEKNĠKLERĠNĠN SOĞAN (Allium cepa)
SEBZESĠNĠN FONKSĠYONEL ÖZELLĠKLERĠ
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
MEYVE VE SEBZELERĠN KURUTMA SIRASINDA
BÜZÜLMESĠ: MEVCUT DURUM VE ZORLUKLAR
THE IMPORTANCE OF HALAL CERTIFICATION ON
A PRODUCTS
HIDDEN HAZARD IN FOOD “ACRYLAMIDE”
NEVġEHĠR ĠLĠNDE ÜRETĠLEN ÇĠĞ ĠNEK
SÜTLERĠNĠN
AĞIR METAL YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ
PLATELETE ACTIVITY IN DUTCH CALVES ON THE
BACKGROUND OF MILK FOOD
FOOD HABIT OF TIGER (PANTHERA TIGRIS) IN
TROPICAL MOIST DECIDUOUS FOREST OF
DUDHWA NATIONAL PARK, UTTAR PRADESH,
INDIA

CHIA SEED: A POTENTIAL THERAPEUTIC AGENT

COOKBOOK- MEMOIR TO RELIVE MEMORIES; A
STUDY ON BIJAN`S MAMAN`S HOMESICK PIE AND
DERAVIAN`S BOTTOM OF THE POT
OSMANĠYE YÖRESĠNDE YETĠġEN BĠBERĠYE
(Rosmarinus officinalis L.) BĠTKĠSĠ KĠMYASAL
BĠLEġENLERĠ
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Presentation title
MAGNETIC BEHAVIOR AND STRUCTURAL
PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED Fe-(Ni, Co, Cu
and Si) ALLOYS PRODUCED BY MECHANICAL
GRINDING.

Department of Computing, Abasyn
University Peshawar,

A NOVEL APPROACH FOR THE PREDICTION
MODEL OF BLOOD-BRAIN BARRIER (BBB)
PENETRATION

Research Center in Industrial
Technologies (CRTI),

STRUCTURAL PROPERTIES AND MAGNETIC
BEHAVIOUR INVESTIGATION OF FE-NI
NANOSTRUCTURED ALLOY

State University. A.N. Kosygin
(Technologies. Design. Art),

DEVELOPMENT OF A MODEL OF DRESS-JACKET
WITH A SLEEVE WITH PLASTRON

College of Administrative and
Management Technology Pot.
Aksaray Üniversitesi-Çevre
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Fakültesi, Kimya Mühendisliği
Bölümü,

Jeonbuk National University

REVIEW OF INTERNET OF THINGS APPLICATIONS
AND SECURITY CONCERNS IN THE WATER
INDUSTRY
EVSEL KATI ATIKLARIN BĠYOMETANĠZASYON
YÖNTEMĠ KULLANILARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠAFYONKARAHĠSAR ÖRNEĞĠ
BAKIR TETRAFLOOROBORAT’IN SENTEZ
PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
BOR BĠLEġĠKLERĠNĠN BOYA OLARAK
UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ
ELECTROCHEMICAL DETECTION OF
ETHYLENEDIAMINE CHEMICAL BY WELLDEFINED TUNGSTEN OXIDE NANOWALLS GROWN
BY HFCVD TECHNIQUE

Ibn Zohr university faculty of science,
Department of chemistry,

New Cu2O/BaHPO4-BASED PHOTOELECTRODE FOR
ELECTROCATALYTIC AND
PHOTOELECTROCATALYTIC APPLICATIONS
UNDER VISIBLE IRRADIATION.

Othmane CHIBOUB
Nadia FASKA
Amina SOUDANI

LGP, Chemical Department, Faculty
of Sciences, Ibn Zohr University, //
LACAPE, Chemical Department,
Faculty of Sciences, Ibn Zohr
University, // Faculty of Applied
Sciences AIT Melloul, Ibn Zohr
University,

DEGRADATION OF PHARMACEUTICAL
POLLUTANTS BY ADVANCED OXIDATION
PROCESSES: EXPERIMENTAL AND THEORETICAL
EVIDENCES

Kazimzade Shafa
Abbasova Malahat
Guliyeva Garatel
Mustafayeva Yegana

, Institute of Additive Chemistry of the
National Academy of Sciences of
Azerbaijan.

BACTERICIDAL PROPERTIES OF
TOLUENESULFOOXYMETHYLACETMIDE

Benoudjit Fouzia
Chafaї Yasmine

Research Unit of Materials, Processes
and Environment, M’hamed Bougara
university,// Faculty of Sciences,
Department of Chemistry, M’hamed
Bougara university,

ANTI-CANDIDA ALBICANS EFFICACY OF LOCAL
PEEL EXTRACTS: AN IN VITRO STUDY
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Problems, Baku State University
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University //National Center of
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Research Scholar, Assam Downtown
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University),
Gangadhar Meher University,
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Gangadhar Meher University,
University in Nis, Faculty of
Philosophy, Department of Pedagogy,

IMPACT OF ONLINE GAMING BEHAVIOR ON
ADOLESCENCE EMOTIONAL INTELLIGENCE

THE EFFECT OF PENTAPEPTIDE EQRPR DERIVED
FROM RICE BRAN ON THE DPPC MONOLAYER.

HOW SOCIAL SUPPORT MAKES AN IMPRESSION
ON HAPPINESS AMONG STUDENTS AND WORKING
ADULTS: A QUANTITATIVE STUDY

BILIġSEL ROL ġEMALARININ NORMATIF ETKIYE
DÖNÜġÜNÜN PSIKO-SOSYAL BIR GÖRÜNÜMÜ

STUDY OF AGE CHARACTERISTICS OF
VOLITIONAL SELFREGULATIONOF A
PERSONALITY IN THE POST-PЕNITENTIARY
PERIOD
ANALYZING THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL
CAPITAL ON THE ACADEMIC ADJUSTMENT OF
THE UNIVERSITY STUDENTS
RESEARCH IMPLICATIONS OF TRIANGULATION IN
EXPERIMENTAL REASEARCH
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Bölümü, Psikiyatri HemĢireliği Ana
Bilim Dalı //Gerontoloji Bölümü

Presentation title
In vitro Model OLARAK A549 HÜCRELERĠ

ABDOMĠNAL CERRAHĠ UYGULANAN
HASTALARDA NORMOTERMĠ SAĞLANMASININ
GASTROĠNTESTINAL SĠSTEM FONKSĠYONLARI
ÜZERĠNE ETKĠSĠ
SYNTHESIS OF TWO NEW COMPOUNDS DERIVED
FROM O-TOLIDINE, AND THEIR APPLICATION AS
DONOR AND ACCEPTOR IN ORGANIC
PHOTOVOLTAIC CELLS.
PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK MERKEZĠ’NE
BAġVURAN YETĠġKĠN BĠREYLERDE PSĠKOLOJĠK
SAĞLAMLIK VE SIKINTI ĠLE DUYGUSAL YEME VE
AKDENĠZ DĠYETĠNE UYUM ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
OTĠZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN VE
OLMAYAN ÇOCUKLARDA GASTROĠNTESTĠNAL
DUYARLILIK ĠNDEKSĠ ĠLE OPTĠMAL DĠYETE
UYUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN
YAġLI BĠREYLERE YÖNELĠK TUTUMLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü,

TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA DUYGUSAL
ĠġTAHIN BESLENME DURUMU VE METABOLĠK
PARAMETRELERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu, Diyaliz
programı,

PARAKUAT VE DOKU HASARI

Dr. Öğr. Üyesi Nazım Tolgahan
YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet KOCAMAN,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü,

TEMPOROMANDĠBULAR EKLEM RAHATSIZLIĞI
OLAN BĠREYLERDE ÇĠĞNEME KAS AKTĠVĠTESĠ,
AĞRI VE PSĠKOLOJĠK DURUM ARASINDAKĠ
ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ

Dr. Öğr. Üyesi AyĢe Ünlü
Dyt. Aybike AYYILDIZ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı

SĠRKADĠYEN RĠTĠM ve OBEZĠTE ĠLĠġKĠSĠ

Dyt. Seher PINAR
Prof. Dr. Ayla Gülden PEKCAN.
Naime Çelik
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü //Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Bolu Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Federal University of Technology,
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Bilimleri
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Tıp Fakültesi
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Dr. Öğr. Üyesi Cihan Hasçizmeci

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli
Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Hasçizmeci

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli
Üniversitesi

Dr. N.K. Udaya Prakash
Dr. B.Sampath Kumar
Dr. S. Bhuvaneswari

Department of Biotechnology, Vels
Institute of Science, Technology and
Advanced Studies// Department of
Biotechnology, Bannari Amman
Institute of Technology,
Sathyamangalam,//Department of
Botany, Bharathi Women’s College

Presentation title
MULTISTAGE EPIDEMIC MODELS AND COVID-19
PANDEMIC
ĠNATÇI FĠBROMYALJĠDE HĠRUDOTERAPĠ ĠLE ĠKĠ
SEANSTA ETKĠN TEDAVĠ : OLGU SUNUMU
PES PLANUSLU GENÇ ERĠġKĠN BĠREYLERDE
KĠNEZYO BANTLAMA UYGULAMASININ DENGEYE
AKUT ETKĠSĠ
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
BODY MASS INDEX AND PRONATION RESPONSE
OF THE FOOT IN HEALTHY YOUTH POPULATION: A
PILOT STUDY
THE ROLE OF HUMAN POPULATION DENSITY AND
THE ELEMENTS OF WEATHER IN THE SPREAD OF
COVID-19 IN NIGERIA: A NEGATIVE BINOMIAL
REGRESSION MODEL APPROACH
FĠTOÖSTROJENLER VE SAĞLIĞIMIZ ĠÇĠN ÖNEMĠ

UYKU BOZUKLUKLARINDA FĠTOTERAPĠ’NĠN YERĠ
MAKSĠLLER ANTERĠOR BÖLGEDE BULUNAN
SÜPERNÜMERER DĠġĠN TEġHĠS VE TEDAVĠSĠ:
OLGU SUNUMU
ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇÜRÜĞÜNDEN
ETKĠLENEN SÜT KESĠCĠ VE AZI DĠġLERĠN
ZĠRKONYUM VE PASLANMAZ ÇELĠK KRONLARLA
ESTETĠK VE FONKSĠYONEL TEDAVĠSĠ: OLGU
SUNUMU

AIRBORNE MYCOFLORA OF BEACHES OF
CHENNAI, INDIA
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Asst. Prof. Yıldız Erdoğanoğlu

Affiliation
Mekatronik Mühendisliği Bölümü,
Teknoloji Fakültesi, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

Presentation title
DERĠN ÖĞRENME ĠLE ULTRASON
GÖRÜNTÜLERĠNDEN MEME KANSERĠ TESPĠTĠ

EXPRESSION ANALYSIS AND BIOINFORMATICSBASED IDENTIFICATION of miR -4534 and miR -1294
AS NOVEL PREDICTIVE BIOMARKERS IN BREAST
CANCER
Gaziantep Üniversitesi
Osmaniye Korkut Üniversitesi, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,

KAVRAM HARĠTASI ĠLE KARACĠĞER NAKLĠ
SONRASI ABY GELĠġEN HASTANIN OLGU SUNUMU

Osmaniye Korkut Üniversitesi, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,

HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN HASTALARA
YÖNELĠK TRANSKÜLTÜREL DUYARLILIKLARI ĠLE
MANEVĠ BAKIM VERME DURUMLARININ
ĠNCELENMESĠ

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anatomi Anabilim Dalı// Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü,//Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi, Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Bölümü,
Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Gaziantep Formes Sağlıklı YaĢam
Merkezi // Hasan Kalyoncu
Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Meram Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Gastroenteroloji
Kliniği, // Selçuk Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Gastroenteroloji Kliniği,//
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim
Dalı,// Selçuk Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı,// Selçuk Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Endokrinoloji Kliniği,
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi//Ġstanbul Medipol
Üniversitesi,
Antalya Bilim Üniversitesi, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Programı,

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN
TÜRKĠYE’DEKĠ TIP FAKÜLTELERĠNĠ TERCĠH ETME
NEDENLERĠ, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

ULTRA ĠġLENMĠġ BESĠN TÜKETĠMĠNĠN OBEZĠTE
ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ

ĠNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA
SERUM NÖTROFIL JELATINAZ ILIġKILI LIPOKALIN
(NGAL), ASIMETRIK DIMETILARGININ (ADMA) VE
SIMETRIK DIMETILARGININ (SDMA) DÜZEYLERI
VE HASTALIK AKTIVITESI ILE ILIġKILERI

ENGELLI ÇOCUĞA SAHIP ANNELERIN POSTÜR
ANALIZI VE AĞRI DEĞERLENDIRILMESI
MASA BAġI ÇALIġAN KRONĠK BEL AĞRISI OLAN
VE OLMAYAN KĠġĠLERDE KOR KASLARININ
FONKSĠYONELLĠĞĠ, ENDURANS VE POSTÜRAL
KONTROLÜN KARġILAġTIRILMASI: BĠR PĠLOT
ÇALIġMA
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Higher
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Presentation title
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A NOVEL
DUAL-TARGETED COMBINATORIAL COLLOIDAL
TOPICAL GEL FOR THE TREATMENT OF PSORIASIS.
AGROBACTERIUM MEDIATED GENE TRANSFER OF
CT-B ANTIGEN IN TRANSGENIC BANANA CALLUS
CULTURE.
EFFECT OF UV-B RADIATION ON TRIGONELLA
FOENUM-GRAECUM PLANT

Girish Kurre
Dr Richa Yadav

Department of Social Science, Raman
University Bilaspur.

IMPACT OF NATIONAL HEALTH MISSION FOR
COMMUNITY TRANSFORMATION ON LEPROSY
ERADICATION IN CHHATTISGARH (WITH SPECIAL
REFERENCE TO THE DISTRICT JANJGIR – CHAMPA,
CG )

David Valeriu
Petrovici Vergil
Carpenco Ecaterina
Fulga Veaceslav

Laboratory of Morphology, sUMPh
&quot;Nicolae Testemitanu, Chisinau,
Republic of Moldova

THE VEGF SERUM LEVEL IN SHORT-TERM
DISORDERED PREGNANCIES

Shitu, S. Aina, T. D., Adeleye, A. D.

Department of Applied Biology,
School of Applied Sciences, College
of Science and
Technology,

SANTHOSH KUMAR M

--

Bouaouda Soukaina
Bouyakhsass Roukaya
Hartal Oussama
Taleb Abdeslam
Souabi Salah

Faculty of Sciences and TechniquesMohammedia. Hassan II University of
Casablanca.

INVESTIGATING THE EFFICIENCY OF BIOLOGICAL
TREATMENT FOR YOUNG LEACHATE FROM THE
MOHAMMEDIA BENSLIMANE LANDFILL IN
MOROCCO

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi

B GRUBU VĠTAMĠNLERĠNĠN DOĞAL VE YAPAY
FORMLARININ KARġILAġTIRILMASI

M. RaĢit KAPAN
S. Mine YURTTAGÜL

PUBLIC HEALTH ASSESSMENT OF
MYCOTOXIGENIC MOULDS CONTAMINATING OF
DRIED OKRA FROM SELECTED LOCAL
GOVERNMENTS OF KADUNA NORTH SENATORIAL
DISTRICT, KADUNA STATE, NIGERIA
IOT-BASED DEHYDRATION PATIENT MONITORING
SYSTEM
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Presentation title

Institute of Horticultural Sciences,
University of Agriculture// Water
Management Research Farm, Renala
Khurd-56150,

EFFECT OF HIGH TEMPERATURE IN MUSKMELON
(CUCUMIS MELO) AND ITS MITIGATION BY
CHITOSAN AND SALICYLIC ACID
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Hayvansal Üretim Bölümü, //
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü,

BIOLUMINESCENCE'; AS A SLIENCE BEHAVIOR IN
AQUATIC ORGANISMS AND EXAMPLES IN
TURKEY

BEHAVIORAL RESPONSES OF FRESHWATER
SNAILS TO POLLUTANTS

DEFNENĠN YEREL HALK UYGULAMALARI VE
MODERN TIPTA TEDAVĠ EDĠCĠ OLARAK
KULLANIMI

PERSPECTIVE ENERGY CROP FOR GROWING ON
DEGRADED SOILS OF UKRAINE

BĠTKĠ BESLEMEDE SĠLĠSYUMUN ROLÜ

Hinggrit Enggar Rara
Christine Wulandari
Irwan Sukri Banuwa
Susni Herwanti

Forestry Magister Program,
Agriculture Faculty, Lampung
University,

ANALYSIS OF COMMUNITY PARTNERSHIP
FOREST'S INSTITUTION TOWARDS TO
SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN
BATUTEGI FOREST MANAGEMENT UNIT,
LAMPUNG PROVINCE, INDONESIA
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agriculture, //University of AlQadisiyah, faculty of
agriculture,//University of Al-Karkkh
of Science, faculty of Energy and
Environmental Science,

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF
GENETIC MARKERS STRATEGIES APPLIED IN THE
GENETIC SELECTION OF CATTLE
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ICT, Faculty of Technology,
University of Ruhuna,
Department of Soil Science, Faculty of
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Communication Technology, Faculty
of Technology, University
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Presentation title

ADIYAMAN ĠLĠNĠN GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE
TÜTÜN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

THE IMPORTANCE OF CONSERVATION
PARTNERSHIP ON SUPPORTING BUKIT BARISAN
SELATAN NATIONAL PARK SUSTAINABILITY
DETECTION OF FISHING SPOTS IN SRI LANKAN
SEA USING AI TECHNOLOGY

OIL PALM EXPANSION ON THE HEALTH OF ITS
ASSOCIATED VEGETATION; A CASE STUDY IN
NAGODA ADMINISTRATIVE DIVISION USING GIS
AND REMOTE SENSING.

DEVELOPMENT AND SIGNIFICANCE OF FOOD
PROCESSING INDUSTRY IN INDIA

CADMIUM UPTAKE, ACCUMULATION AND
TOXICITY IN PAK CHOI (Brassica chinensis L.) UNDER
HYDROPONIC CONDITION
AGRICULTURAL DEVELOPMENT CHALLENGES

EXTRACTION, CHARACTERIZATION OF SHEEP
WOOL HYDROLYSATE AND EVALUATION OF ITS
NON-PHYTOTOXICITY FOR POTENTIAL
APPLICATION
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and Management, Federal College of
Agriculture, //Federal Ministry of
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KNOWLEDGE AND PREVENTIVE MEASURES OF
COVID-19 AMONG ARABLE CROP FARMERS’ IN
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NIGERIA
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Veteriner Fakültesi, Ġç Hastalıkları
Anabilim Dalı,//Parazitoloji Anabilim
Dalı,
Department of Animal Nutrition and
Nutritional Disorders, Faculty of
Veterinary,
Bala Tarım ve Hayvancılık
ĠĢletmesi,//Kırıkkale Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi, Ġç Hastalıkları
Anabilim Dalı
Banasthali Vidyapith University,

GENETIC DIVERSITY IN THE PARTIAL
CYTOCROME-B (CYTB) GENE OF SPANISH IBEX
(Capra pyrenaica): A META-ANALYSIS STUDY
VETERĠNER HEKĠMLĠK ALANINDA
PROBĠYOTĠKLER
KIRIKKALE YÖRESĠNDEKĠ KIL KEÇĠLERĠNDE
NEOSPORA CANĠNUM’UN SEROPREVALANSI

Department of Zoology, Chaudhary
Charan Singh University,

YARIġ ATLARINDA HEMOGRAM DEĞERLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ

KIRIKKALE BÖLGESĠNDE NEONATAL KUZU
ĠSHALLERĠNĠN PARAZĠTOLOJĠK YÖNDEN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
RUMĠNANTLARDA BESLENME MĠKROBĠYATA
ĠLĠġKĠSĠ
BUZAĞILARDA PASĠF TRANSFER BAġARISI ĠLE
CRYPTOSPORĠDĠOSĠS GÖRÜLME ORANI
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ARAġTIRILMASI
VETERINARY AN OVERVIEW
INFLUENCE OF CADMIUM ON THE
HISTOPATHOLOGY OF THYMUS OF
KUROILER CHICKS ALONG WITH β-Glucans
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi,
Kamu Yönetimi
Bölümü// Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi,
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi,
Kamu Yönetimi
Bölümü// Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kamu Yönetimi // Anadolu
Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Jl Harry Fajar INSYANA
Agus SETIAWAN
Tugiyono
Fransiscus Xaverius SUMARJA

Program Studi Magister Ilmu
Lingkungan, Univeristas Lampung

HaĢim SEVĠNÇ
Erhan KAYA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yılmaz ÇALIġKAN

Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman
Doktora Öğrencisi,

Assist.Prof.Tatia Dolidze

Head of the International Relations
Office Head of the International
Relations Study Program, European
University

Süreyya Yiğit

New Vision University

Presentation title
20.YÜZYIL BAġINDA ARNAVUTLUK’UN KURULUġ
SÜRECĠNDE AVUSTURYA-MACARĠSTAN VE
ĠTALYA ETKĠSĠ
DIġ BORÇLARIN ÜLKE CDS PRĠMĠ ÜZERĠNE
ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: TÜRKĠYE’DEKĠ
DURUM
ORTA ÇAĞ ĠSLAM DEVLETLERĠNDE MÜLK ve
RĠYASET KAVRAMININ GELĠġĠMĠ (Farabi, Maverdi,
Nizamülmülk, Gazali ve Ġbn-i Haldûn GörüĢleri IĢığında)
TÜRKİYE’DE KÖY YÖNETİMLERİ VE 6360 SAYILI
YASA SONRASI KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN
DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI’NIN ÇEVRESEL
KAMU POLĠTĠKALARINA ETKĠLERĠNĠ BELĠRLEYEN
FAKTÖRLER: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
AMDAL DOCUMENT AS AN INSTRUMENT IN THE
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT AND MONITORING IN KATIBUNG
DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE, INDONESIA
SOSYAL POLĠTĠKA KAPSAMINDA UYGULAMAYA
KONULAN SOSYAL EKONOMĠK DESTEK
HĠZMETĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
HAZĠNE TAġINMAZLARI ÜZERĠNDE YAPILAN BĠNA
VE TESĠSLER ĠÇĠN BELĠRLENEN YIPRANMA
ORANLARININ VERGĠ USUL KANUNU VE TMS 16
MADDĠ DURAN VARLIKLAR STANDARDI
AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
GREENLAND’S WITHDRAWAL FROM THE
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY:
CONSTRUCTIVIST ANALYSIS OF DECISIONMAKING ON GOVERNMENTAL AND SOCIETAL
LEVELS
FOREIGN POLICY SYSTEMS APPROACH: A BETTER
UNDERSTANDING OF INTERNATIONAL
RELATIONS?
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INFLUENCE OF INSTAGRAM SOCĠAL MEDĠA ON
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Dnipro National University)

UKRAINIAN EDUCATION: SOCIAL, ECONOMICAL,
POLITICAL PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
ASPECTS IN THE MODERN CONDITIONS
(COMPARATIVE ANALYSIS WITH DIFFERENT
COUNTRIES AFFECTED BY THE WAR.

Emmanuel Lalrochang Hmar

Department of Mass Communication
Assam Don Bosco University

Dr. Pubalika Bhattacharya Maitra

University of Calcutta. Dept of Library
and Information

Harsh Deshpande
Dr. Maithili N. Paikane

Department of Humanities and Social
Sciences,Visvesvaraya National
Institute of Technology
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Govt MAM College //Research scholar
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scholar
Lovely professional university
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EFFECTIVENESS OF FOLK MEDIA AGAINST DRUG
ABUSE. A STUDY ON HMAR PEOPLE OF DIMA
HASAO, ASSAM.
AGRO ECONOMIC DEVELOPMENT FOR
SUSTAINABILITY AT THE SOCIAL
RECONSTRUCTION: A POST PANDEMIC ASPECT
CULTURE AND ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION
VILLAGE DEVELOPMENT CONTRIBUTION TO
NATIONAL DEVELOPMENT
THE EFFECT OF CULTURAL DEVELOPMENT ON
HUMAN DEVELOPMENT
LONELINESS AND MENTAL HEALTH AMONG
OLDER ADULTS
CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET PROBLEMES
DE LOGEMENT DANS LA VILLE DE PORTO-NOVO
AU BENIN
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Affiliation

Presentation title

Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
// AkĢehir Belediyesi, Fen ĠĢleri
Müdürlüğü,

AKġEHĠR GAZĠ MUSTAFA KEMAL ĠLKOKULU
BĠNASI (PAPAZ EVĠ) YAPI MALZEME ANALĠZĠ ĠLE
RESTORASYON ÖNERĠSĠ

Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
// Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü

ANKARA ROMA HAMAMININ ISITMA SĠSTEMĠ
ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi,

MĠMARLIKTA TASARIM SÜRECĠNE YENĠ BĠR
YAKLAġIM: EMPATĠ YÖNTEMĠ

IĢık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi ĠnĢaat
Mühendisliği Bölümü, // Ġzmir
Demokrasi Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü

BARĠYERLĠ OTOYOL GĠġELERĠNĠN TRAFĠK
AKIMINA ETKĠSĠ: ĠSTANBUL KUZEY MARMARA
OTOYOLU ÖRNEĞĠ

Ġskenderun Teknik Üniversitesi, ĠnĢaat
Mühendisliği Bölümü,

HELĠSEL KAZIK ÇAP VE SAYISININ YANAL YÜK
TAġIMA GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAZĠ
DENEYLERĠYLE ARAġTIRILMASI

Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi

ATIK MERMER TOZU ĠLE KĠL ZEMĠNĠN
ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Elektrik Bakım ve Otomasyon
Müdürü, Ġskenderun Teknik
Üniversitesi
Departamento de Engenharia
Mecânica, Instituto Superior de
Engenharia do Porto,
Instituto Politécnico do Porto/INEGI –
Pólo FEUP, Rua Dr. Roberto Frias

DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ SOĞUK HADDE
KOMPLEKSĠNDE ISI ENERJĠSĠ TASARRUF
FIRSATLARI
CHARACTERIZATION OF MECHANICAL AND
FRACTURE PROPERTIES OF SHEET MOLDING
COMPOUND

Çukurova Üniversitesi

TÜRKĠYE’NĠN SERA GAZI EMĠSYON ORANLARI VE
ĠNġAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIġ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
Hekimhan Mehmet Emin Sungur
MYO, Madencilik Teknolojisi
Programı // Ġnönü Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Maden
Mühendisliği Bölümü

KALSĠNE MERMER TOZU ATIĞININ KĠREÇ YERĠNE
KULLANIMININ GAZ BETON ÖZELLĠKLERĠNE
ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
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Presentation title

Keningau Vocational College,
Cosmetology department,

CULTIVATING ENTREPRENEURIAL SKILLS AMONG
STUDENTS THROUGH KIOSK BUSINESS

Facutly of Technical Sciences,
University of Novi Sad,

LAST MILE DELIVERY SERVICE AS A CRUCIAL
FACTOR FOR BUSINESS SUCCESS: COMPANIES’
AND CONSUMERS’ PERSPECTIVES AND
CHALLENGES

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Muğla Meslek Yüksekokulu, Yönetim
ve Organizasyon Bölümü // Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme
Bölümü
Hakkari Üniversitesi Çölemerik
Meslek Yüksekokulu// Hakkari
Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme Bölümü,

PAZARLAMA ALANINA GÜNCEL BĠR BAKIġ:
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR PAZARLAMA VE TÜKETĠCĠ
YENĠLĠKÇĠLĠĞĠ KAVRAMLARINA YÖNELĠK BĠR
BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZ
ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIġAN MĠMAR VE
MÜHENDĠSLERDE Ġġ TATMĠNĠNĠN Ġġ
PERFORMANSI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
ĠSVEÇ ĠġLETME TARĠHĠNDE TARTIġMALI BĠR
PORTRE: KAHRAMANLIKTAN SAHTEKARLIĞA,
IVAR KREUGER
INVESTIGATING THE IMPACT OF WORK
ENGAGEMENT ON JOB PERFORMANCE AND THE
MODERATING ROLE OF CYBERLOAFING
TRANSVERSAL COMPETENCIES – A REVIEW OF
THE LABOUR MARKET’S
HIGHEST DEMAND

Susmita Mandal
Dr. Rupashree Goswami

Gangadhar Meher University, Amruta
Vihar, Sambalpur,

Novak Simin
Professor Petar Vrgović

Faculty of Technical Sciences,
University of Novi Sad//

Vusalə Kərimova Əli

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

BƏġƏRĠ ĠDEYA-DƏLĠ DOMRUL BOYU VƏ
ALKESTĠDA ƏSƏRĠ ƏSASINDA

BarıĢ Ağır

Osmaniye Korkut Ata University,
Faculty of Science and Letters,
Department of English Language and
Literature,

HENRY S. SALT’S MORAL PHILOSOPHY ON
ANIMAL RIGHTS

Laboratory of Structure, Dynamics and
Functions of Biomolecules, Institute of
Biophysics of ANAS,

Nano-particles of silk fibroin: possible biomedical
application

Aida Mammadzade
Aytaj Mammadova
Oktay K. Gasymov
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Presentation title
BUSINESS ETHICS IN ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE
ÜRÜN PROSES HATTI GELĠġTĠRME – KAĠZEN
ÇÖZÜMLERĠ
GRĠ ĠLĠġKĠSEL ANALĠZ YÖNTEMĠ KULLANARAK
BĠR ĠMALAT ĠġLETMESĠ ĠÇĠN EN UYGUN BAKIM
STRATEJĠSĠ SEÇĠMĠ

Sakarya Üniversitesi

LPP YÖNTEMI ILE EN ĠYI FIYATIN BELIRLENMESI
BIR OEM’DE UYGULANMASI

Sakarya Üniversitesi

OTOMOTĠV ÜRETĠMĠ YAPAN BĠR ĠġLETMEDE
PARÇA ONAY PROSESĠ ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMASI

Ġskenderun Teknik Üniversitesi,
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu,
Muhasebe ve Vergi, Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi, ĠĢletme,
Ġskenderun Teknik Üniversitesi,
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu,
Muhasebe ve Vergi, Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi, ĠĢletme,

COVĠD-19 PANDEMĠ DÖNEMĠNDE MUHASEBE
MESLEĞĠNĠN ĠġLEYĠġĠNE ĠLĠġKĠN TÜRMOB’UN
ROLÜ

SAYIġTAY RAPORLARINDA KAMU DENETĠMĠ
ÜZERĠNE OSMANĠYE ĠLĠNDE BĠR ARAġTIRMA
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Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği
Bölümü,

Presentation title
LOJISTIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ:
MCDM YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI BĠR
ANALĠZĠ
DAĞITIM SEKTÖRÜNDE ROBOTĠK OTOMASYON
SÜREÇLERĠNĠN BĠR UYGULAMASI
TÜRKĠYE DEMĠRYOLLARINDA TAġINAN YÜK
MĠKTARININ YAPAY SĠNĠR AĞLARI YÖNTEMĠ ĠLE
TAHMĠNĠ

Željko Dudić
Vijoleta Vrhovac
Aleksandra Todorović-Dudić

Facutly of Technical Sciences,
University of Novi Sad,

PROCUREMENT MUST BE DIGITALLY
TRANSFORMED

Murat Bayraktar

Çukurova University

GLOBAL TOURISM SECTOR, COVID-19&FUTURE
DEVELOPMENTS
THE ROLE OF DIGITAL TOURISM IN PROMOTING
THE TOURISM SECTOR
TURĠSTLERĠN TATĠL SEÇĠMĠNDE TURĠZM
BLOGLARININ ETKĠNLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI
DIGITAL STRATEGIES OF HOTELS IN SMART
DESTINATIONS: A CONTENT ANALYSIS OF SMART
BEYOĞLU
COVĠD-19’UN FĠNANSAL TABLOLARA ETKĠSĠ: BĠST
TURĠZM ENDEKSĠ ÜZERĠNDE BĠR ARAġTIRMA

Rikko Aji SETIAWAN
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Aytül Ergençiçeği
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Hitit Üniversitesi,
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SÜLEYMAN DEMĠREL
ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL
BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM
ĠġLETMECĠLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI
National institute of Geophysics,
Geodesy and Geography at Bulgarian
Academy of Sciences

GASTRONOMĠ TURĠZM AÇISINDAN NĠĞDE DÜĞÜN
YEMEKLERĠ
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE
TRAVEL EXPENDITURE: THE CASE STUDY OF
BULGARIA

(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.

30.06.2022 / SESSION-1 / HALL-5
Ankara Local Time: 10:00–12:30
Zoom Meeting ID: 896 4259 9131 / Passcode: 282930

HEAD OF SESSION: Asst. Prof.Dr. Ömer Saltuk BÖLÜKBAġI
Authors
Assist. Prof.Dr. Ömer Saltuk
BÖLÜKBAġI
Efe ARIYOL
Halit Süleyman ÖZDÜZGÜN
Dr.Öğr. Üyesi Ali Osman ER
Assist. Prof.Dr Ömer Saltuk
BÖLÜKBAġI
Efe ARIYOL

Ibrahim Yildiz
Prof. Dr.Hakan Caliskan
Prof. Dr. Kazutoshi Mori

Kobzili Lallia
Khebli Abdelmalek
Chikh Noureddine
Aguib Salah
Mehadjia BEZZERROUKI
Abderrahmane SAHLI
Hamida FEIRINI
Lucas Dos Santos Ribeiro
Kenedy Marconi G. Santos
Polyane Alves Santos
Daniel Jonathas Da Costa Pereira
Igor Virgens Ganem
Hermany Alves Pinheiro
Danilo Brito Almeida
Tagleorge Marques Silveira
Nitika Thakur
Gaurav Sharma
Sudheesh K Shukla

Affiliation
Iskenderun Technical University,
Faculty of Engineering and Natural
Sciences, Department of Metallurgical
and Materials Engineering, //
Kırıkkale Üniversitesi, Makine
Mühendisliği Bölümü,
Iskenderun Technical University,
Faculty of Engineering and Natural
Sciences, Department of Metallurgical
and Materials Engineering
Department of Mechanical
Engineering, Graduate Education
Institute, Usak University,
//Department of Mechanical and
Precision System Engineering, Faculty
of Science and
Engineering, Teikyo University,
Laboratoire Electrification des
Entreprises Industrielles,Université de
Boumerdès //Laboratoire Dynamique
des Moteurs et Vibroacoustique,
Université de Boumerdes
University of Djillali Liabes, Faculty
of technology, Department of
Mechanical Engineering, LMPM
Laboratory,

Presentation title
OHS APPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS IN
METAL SCRAP DISCHARGE
TALAġLI ĠMALATTA KESME SIVISI KULLANIMI
ĠÇĠN YENĠLĠKÇĠ BĠR SĠSTEM TASARIMI
IMPORTANT STRATEGIES IN DOMESTIC SCRAP
SUPPLY

THE EFFECT OF OPERATING A DIESEL ENGINE IN
DIFFERENT EXHAUST AFTER TREATMENT
SYSTEMS ON FUEL CONSUMPTION

DYNAMIC CHARACTERIZATION OF THE
ANISOTROPIC MAGNETORHEOLOGICAL
ELASTOMER
COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE SINGLE
AND DOUBLE LAP JOINTS UNDER MECHANICAL
LOADING.

IFBA- Instituto Federal da Bahia Departamento de Engenharia Elétrica//
FAINOR – Faculdade Independente do
Nordeste - Departamento de
Engenharia// UA- Universidade de
Aveiro, Departamento de Eletrónica,
Telecomunicacões e Informática,

MEASUREMENTS OF CONDUCTED NOISE
GENERATED BY A DIRECT CURRENT MOTOR

Shoolini University, Faculty of
Applied Sciences and Biotechnology,//
Department of Chemical Sciences,
University of Johannesburg,
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RHAMNUS TRIQUERTA: A HERBAL FORMULA
TOWARDS AGRICULTURAL SAFETY AND
SUSTAINABILITY
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Presentation title
OPTIMIZATION OF THE HOT STAMPING PROCESS
OF THERMOPLASTIC MATRIX COMPOSITE
MATERIALS REINFORCED WITH CONTINUOUS
FIBER

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL EVALUATION
OF COMPOSITE SANDWICH STRUCTURES

NUMERICAL FAILURE ANALYSIS OF CURVED
COMPOSITE BONDED JOINTS

ANALYSIS OF THE ADHESIVE THICKNESSDEPENDENT BEHAVIOUR OF ADHESIVE LAYERS
BY COHESIVE MODELS
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DIFFERENTIAL Gm-C FILTER ON CHIP USING
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USING MULTILAYER PERCEPTRON AND
LEVENBERG-MARQUARDT ALGORITHM TO
PREDICT FOREST FIRES
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Presentation title
REKREATĠF AMAÇLI FĠZĠKSEL AKTĠVĠTEYE
KATILAN ÜNIVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN
ÖZGÜVENLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN BĠREYLERĠN
SOSYAL BECERĠ DÜZEYLERĠNĠN
KARġILAġTIRILMASI
ERKEK VE KADIN FUTBOLCULARIN ZĠHĠNSEL
DAYANIKLILIK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
TAKIM VE BĠREYSEL SPORCULARIN ZĠHĠNSEL
DAYANIKLILIK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN
EĞĠTSEL OYUN OYNATMA ÖZ
YETERLĠLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
GENÇLĠK VE SPOR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIġANLARININ SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ
DAVRANIġLARI
MÜCADELE SPORLARI ĠLE ĠLGĠLENEN ELĠT
SPORCULARIN KARġIT GÖRÜġE SAYGI GÖSTERME
VE ÖZ DENETĠM DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
MASA TENĠSĠ SPORCULARININ BESLENME, BESĠN
DESTEK ÜRÜNÜ, SPORCU ĠÇECEĞĠ, VĠTAMĠN VE
ĠLAÇ KULLANMA ALIġKANLIKLARI
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Presentation title
THE “RESPECTABLE” CRIMINAL and LEGAL
REMEDY
ROMA VE TÜRK HUKUKUNDA KADIN
CRITICAL ANALYSIS OF THE MEDICAL
NEGLIGENCE AND TELEMEDICINE LAWS IN INDIA
COUNCIL OF ARAB AND AFRICAN STATES
BORDERING THE RED SEA AND GULF OF ADEN

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Ergüç

MuĢ Alparslan Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

MODERNLEġME, DĠN VE SĠYASET: ERKEN
CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE DĠN-DEVLET
ĠLĠġKĠLERĠ
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Ekonomisi Bölümü

SOVYET HAKĠMĠYETĠNĠN ĠLK YILLARINDA
AZERBAYCAN'DAKĠ ĠRAN VATANDAġLARININ
DURUMU (1920-1922)

Öğr.Gör.Dr. Fatma Tombak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ĠNGĠLĠZ SUBAYI BURNABY’NĠN ANADOLU’DA
ERMENĠ TOPLUMUNA AĠT GÖZLEMLERĠ (1876-1877)
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CEVDET KERĠM ĠNCEDAYI’NIN I. TÜRK ĠSTĠKLÂL
MÜCÂHEDESĠ KONFERANSI
CEVDET KERĠM ĠNCEDAYI’NIN IV. TÜRK ĠSTĠKLÂL
MÜCÂHEDESĠ KONFERANSINDA PONTUS
MESELESĠ
KORKUT ATA ANLATILARI BAĞLAMINDA
HAZIRLANAN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KONULU
LĠSANSÜSTÜ TEZLERĠN BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZĠ

Assoc. Prof. Dr. Mikail KOLUTEK

HMKU Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü,

Asst. Prof. Umut Birkan ÖZKAN

Milli Savunma Üniversitesi,

Assoc. Prof. Dr. Selma ġAHĠN
Rsch. Asst. Hatice Aybilge
ÇOPUROĞLU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar
Fakültesi,

1914 KUġAĞI SANATÇILARI ÖRNEĞĠ ĠLE TÜRK
RESMĠNDE NATÜRMORT

Ġgbal ORUJOV

Erzincan Binali YILDIRIM
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

YABANCI BESTECĠLERĠN SOLO FLÜT ĠÇĠN
YAZILMIġ ESER ÖRNEKLERĠ ÜZERĠNE XX YÜZYIL
MÜZĠĞĠNDE DENEYSEL FLÜT
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The University of Alberta (Bachelor of
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Presentation title

MYXOMYCETES OF TURKEY: THE GENERA
DIACHEA

MYXOMYCETE AND INSECT RELATIONSHIP

CONSCIOUS USE OF PHOSPHORUS FERTILIZERS

The Genus Dictydiaethalium Rostaf. (Myxomycetes) in
Turkey

THE GENUS LINDBLADIA Fr. (Myxomycetes) IN
TURKEY

ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan

ANTIOXIDANT AND OXIDANT STATUS AND
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COPRINOPSIS
ATRAMENTARIA (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

SCIENTIFIC ADAPTATION OF MOLECULAR
GENETICS IN ECOLOGICAL BALANCE
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Indira Gandhi National Open
University,
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Presentation title
THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN
LEARNING MEDIA
MAIN DIRECTIONS OF WORK OF SCIENTIFIC
INSTITUTION IN UKRAINE OF METALLURGICAL
ORIENTATION TAKING INTO ACCOUNT MODERN
CHALLENGES
INTER-RELATING JOB BORN OUT AND WORK-LIFE
BALANCE AMONG THE UNIVERSITY TEACHERS
WORKING IN ICT ENABLED VIRTUAL
ENVIRONMENT.
SCIENTIFIC RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES AT DOCTORAL DEGREE (Ph. D.)
PROGRAMMES DURING COVID-19 IN INDIA: AN
ANALYSIS
Fostering Digital Game-Based Learning for Enhancing
Self-Motivated Learning among Students with Special
Educational Needs in the 21 st Century Educational
Systems
EDUCATION & CHILD
SCIENTIFIC RESEARCH
ETHNICS, LAWS AND POLICIES FOR ACADEMIC
DATA PRIVACY AND SECURITY: IMPLICATION
FOR SCHOOL MANAGERS.

(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.

30.06.2022 / SESSION-2 / HALL-6
Ankara Local Time: 13:00–15:30
Zoom Meeting ID: 896 4259 9131 / Passcode: 282930

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Mustafa Kilic,
Authors
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Kilic
Mahir Sahin

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Kilic
Mahir Sahin
Kutsihan PEHLĠVAN
Erbil Arda SAYDAM
Rümeysa ERDEM
Asst. Prof. Halil BAYRAM
Osman Çöl
Ahmet Ġyigör
Mehmet Kara
Osman Örnek

Marcelo M.F.O. Rosas
Raul D.S.G. Campilho
Raul D.F. Moreira
Isidro J. Sánchez-Arce
Ricardo J.B. Rocha
Daniel A.L. Ribeiro
Raul D.S.G. Campilho
Raul D.F. Moreira
Isidro J. Sánchez-Arce
Ricardo J.B. Rocha
Dr. Nassima RIOUCHI
Dr. Oussama RIOUCHI
Prf. Dr. Mohamed LOUTOU
Prf .Dr. MohamedABOU-SALAMA

Affiliation
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Makine Mühendisliği
Bölümü,
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
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ELS Equilibrium Lift System
Amortisör Oto. Yed.Par.San. Ve Tic.
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Mohamed 1st University, Morocco.

Presentation title
CU-H 2 O NANOAKIġKANI KULLANILAN BĠR
SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE FARKLI
PARAMETRELERĠN ISI TRANSFERĠNE ETKĠSĠ
ENDÜSTRĠYEL BĠR MERDANENĠN
SOĞUTULMASINDA FARKLI PARAMETRELERĠN
ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
GAZLI AMORTĠSÖRLERĠN PĠSTON TRANSFER
DELĠK ÇAPLARININ SAYISAL ĠNCELENMESĠ
Pd 2 ZnAl Tam Heusler AlaĢımının Yapısal, Elektronik,
Mekanik Özelliklerinin Ab-initio ile Ġncelenmesi
Ir 2 ScIn Tam Heusler ALAġIMININ FĠZĠKSEL
ÖZELLĠKLERĠNĠN YOĞUNLUK FONKSĠYONEL
TEORĠSĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ

GEOMETRY EFFECT OF TUBULAR ADHESIVE
JOINTS BONDED WITH A STRUCTURAL ADHESIVE

NUMERICAL EVALUATION OF TUBULAR
ADHESIVE JOINTS UNDER COMPLEX LOADINGS

STRUCTURAL STUDY OF MODIFIED CLAYS
APPLIED TO THE ADSORPTION OF OLLUTANTS
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Presentation title
ELECTRONIC STRUCTURE, ELASTIC AND
STRUCTURAL PROPERTIES OF THE CUBIC LAVES
PHASE COMPOUND EuIr
Ab-initio INVESTIGATION FOR THE STRUCTURAL
STABILITY, MECHANICAL, AND DYNAMICAL
PROPERTIES OF YPdBi half HEUSLER COMPOUND
FLANGE LEAKAGE CALCULATION AND PIPING
STRESS ANALYSIS APPLIED TO GAS
DEVELOPMENT PROJECT
DESIGN AND MODELING OF RECTANGULAR BAR
HORN USED FOR ULTRASONIC BONDING OF
PLASTIC MATERIALS
FIRE SAFETY ENSURING OF PETROLEUM STORAGE
TANKS
TIME DEPENDENT RELIABILITY ANALYSIS FOR
PIPELINES UNDER THE BOTH EFFECT OF
CORROSION AND STRIKE-SLIP FAULT
DISPLACEMENTS
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INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
KONAKLAMA VERGĠSĠNĠN HUKUKĠ VE EKONOMĠK BOYUTLARI ÜZERĠNE BĠR
DEĞERLENDĠRME
Dr. Erdinç Yılmaz

ÖZET
Konaklama Vergisi Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika BirleĢik Devletleri‘nde ve birçok ülkede
Turizm Vergisi, Otel Vergisi, ġehir Vergisi vb. adlarla uygulamaya konulan ve genellikle konaklama bedeli
üzerinden hesaplanan dolaylı bir vergidir. Ġlgili vergi daha çok turizm kapasitesi yüksek ülkelerde
bulunmaktadır. Konaklama Vergisi, Türkiye‘nin turizm potansiyeli ve imkânları değerlendirildiğinde önemli
bir gelir aracı olacaktır. Euro ve Dolar‘ın TL karĢısında yüksek seyretmesinden dolayı yabancı turistler düĢük
bütçelerle iyi imkânlarda tatil yapabilmektedir. Alınacak vergiden yabancı turistler fazla etkilenmeyecektir. Söz
konusu vergi, yerli turistlerin konaklama kararları üzerinde daha fazla etkiye sahip olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Konaklama Vergisi, Konaklama, ġehir Vergisi, Otel, Turist, Turizm.
AN ASSESSMENT ON THE LEGAL AND ECONOMIC DIMENSIONS OF ACCOMMODATION
TAX
ABSTRACT
Accommodation Tax, Tourism Tax, Hotel Tax, City Tax etc. in the European Union countries, the
United States and many countries. It is an indirect tax that is applied with names and is usually calculated on
the cost of accommodation. The related tax is mostly found in countries with high tourism capacity.
Accommodation Tax will be an important income tool when Turkey's tourism potential and opportunities are
evaluated. Due to the high level of Euro and Dollar against TL, foreign tourists can have a good holiday with
low budgets. Foreign tourists will not be affected much from the tax to be collected. The tax in question will
have more impact on the accommodation decisions of domestic tourists.
Keywords: Accommodation Tax, Accommodation, City Tax, Hotel, Tourist, Tourism.
GĠRĠġ
Kamusal gereksinimlerin karĢılanmasında en önemli gelir aracı vergilerdir. Artan kamu harcamalarını
karĢılamak üzere yeni vergilere ihtiyaç duyulmaktadır. Vergi sisteminde var olan vergilerin bir bütün halinde
adaletli ve eĢit bir vergi sistemine hizmet etmesi gerekir (Güzel ve Yıldız, 2019, s.11).
Konaklama Vergisi, Ülkemiz‗de ilk defa 2004 yılı içinde tartıĢılmaya baĢlanılmıĢ olup, 2006 ve 2008
yıllarında Özel Ġdarelerini ve Belediye Gelirlerini içeren Kanun Tasarısı ile TBMM‘nin gündemine girmiĢtir. 7
Aralık 2019 tarihli 7194 sayılı Yasa ile vergi sistemine 3 yeni vergi dahil olmuĢtur. Bunlardan biri, ―Konaklama
Vergisi‘dir. Konaklama vergisi dünyanın farklı ülkelerinde turizm gelirleri üzerinden alınan bir vergi
görünümündedir. ġehir vergisi, otel vergisi, kültür vergisi, yatak vergisi gibi benzer vergiler uygulanmaktadır
(Bozdoğanoğlu, 2013, s. 132).
1. KONAKLAMA VERGĠSĠNĠN MEVZUATTAKĠ YERĠ VE ÖZELLĠKLERĠ
Konaklama Vergisi, ilk defa 7194 sayılı Kanunda yer almıĢ ve uygulama tarihi olarak, 01.04. 2020
belirlenmiĢtir. Daha sonra uygulanma tarihi olarak, 01.01.2021, daha sonra bu tarihte güncellenerek,
01.01.2022 olarak belirlenmiĢtir. Konaklama Vergisi Oranı ilk olarak %2 belirlenmiĢ ancak, yapılan bazı
değiĢiklerle bu oran %1 uygulanmak üzere önce 31.12.2020 tarihine ertelenmiĢ ve bu oran uygulanamamıĢtır.
Daha sonra da 01.01.20123 tarihine ertelenmiĢ olup bir değiĢikliğe gidilmezse %2 oranı uygulanacaktır.
Verginin kanunda yer aldığı Ģekliyle tam olarak uygulanması 01.01.2023 tarihinde olacaktır.
1.1. Verginin Konusu
Kanunda verginin konusu, öğrencilerin barındığı yurt vb. yerler dıĢında otel, motel, tatil köyü, pansiyon,
apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetidir.
Verginin uygulamasında oluĢabilecek sorunları ortadan kaldırma üzere kanunda söz konusu tesiste verilen tüm
hizmetler vergiye tabi denmiĢtir. Bunlar konaklama yerinde verilen yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve
havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi diğer tüm hizmetlerdir(Akçaoğlu, 2020, s. 397).
1.2. Verginin Mükellefi
Konaklama Vergisi, Ülkemiz‘de ilk defa 2004 tarihinde gündem olmuĢ, 2008 tarihinde ise Ġl Özel
Ġdarelerini ve Belediye Gelirlerini Ġçeren Kanun Tasarısı ile TBMM‘ne gelmiĢtir. Bu tasarının içerisinde;
konaklama vergisinin nasıl uygulanacağı açıklanmıĢtır. Buna göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri
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yerlerde konaklama yapan kiĢiler konaklama vergisinin mükellefi olmaktadır. Konaklama yerlerinin sahipleri
konaklama vergisini tahsil edip mükellef adına yetkili kuruma yatırmakla görevlidir.
1.3. Verginin Ġstisna ve Muafiyetleri
a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.
b) KarĢılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye‘deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları
ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaĢmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan
uluslararası kuruluĢlar ve mensuplarına verilen hizmetler.
1.4. Verginin Oranı ve Ödeme Zamanı
Konaklama vergisinin ilk olarak uygulanması 1 Nisan 2020 olarak planlandı. Sonrasında alınan kararlar
ile vergi 2022 yılında vergi oranında yapılan bir indirim ile uygulamaya girdi. 2023 yılına kadar kanunda yazan
yüzde 2 oranı yüzde 1 olarak uygulanacaktır.
Konaklama vergisinin vergilendirme dönemi bir aydır. Buna göre her ay alınacak vergi ertesi ayın
26‘sına kadar beyan edilir ve aynı sürede ödenir.
Konaklama vergisinin oranı % 2‘dir. CumhurbaĢkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar
indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.
2. VERGĠNĠN EKONOMĠYE VE TURĠZME ETKĠLERĠ
Konaklama Vergisi fiyat odaklı müĢteri kitlelerinin olduğu turizm bölgelerinde daraltıcı etkiler
yapabilir. Fiyatın konaklama kararlarında etkisinin az olduğu yerlerde daraltıcı etkiler de az olacaktır. Bu
açıdan bakıldığında geliĢmekte olan turizm bölgelerinde teĢvik kapsamında verginin alınması birkaç yıl daha
ertelenebilir veya bu bölgelerde indirimli vergi oranı kullanılabilir. Örnek olarak Karadeniz Bölgesinde bulunan
ve geliĢme aĢamasında olan kültür turizminin gerçekleĢtiği Rize, Trabzon gibi Ġllerde belirlenen vergi daha
düĢük oranlı alınabilir (Bozdoğan, 2013, s. 148).
Avrupa ülkelerinde; her ülkede bölgeler belirlenerek bu bölgelerin turist yoğunluğu göz önünde
bulundurularak kademeli Ģekilde vergilendirilme yoluna gidilmektedir. Bu vergi nedeniyle elde edilen gelirler
ise orada hizmet veren yerel idarelere gönderilmekte ya da turizmin geliĢtirilmesine veya turistik yörelerin turist
çekme imkânlarının yükseltilmesi için harcanmaktadır (Bozdoğan, 2013, s. 147).
Konaklama Vergisi Türkiye açısından bakıldığında ciddi bir gelir getirebilecek potansiyele sahiptir.
Euro ve Dolar‘ın TL karĢısında yüksek seyretmesinden dolayı yabancı turistler çok az parayla çok iyi
imkânlarla tatil yapabilmektedir. Alınacak bir verginin yabancı turistleri fazla etkilemeyeceği söylenebilir.
Konaklama Vergisi‘nden elde edilecek gelirin ekonomiye de önemli katkıları olacaktır.
3. SONUÇ
Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika BirleĢik Devletleri‘nde ve birçok ülkede Turizm Vergisi, Otel
Vergisi, ġehir Vergisi vb. adlarla uygulamaya konulan ve genellikle konaklama bedeli üzerinden alınan
Konaklama Vergisi ülke ekonomisinin geliĢmesine önemli bir destek sağlayabilir.
Konaklama Vergisi uygulamasında Türkiye‘deki bölgelerin turizm geliĢmiĢliği ve turizm potansiyelleri
dikkate alınmalıdır. Her bir bölgede yer alan turizm tesislerin oda adeti, gecelik olarak belirlenen konaklama
ücreti, otelin yıldız adeti gibi nitelikleri göz önüne bulundurularak bir sınıflandırılma yapılması ve 4‘er aylık
dönemlerle maktu bir vergilendirme yapılması, ülkemiz açısından uygun bir durum olacağı düĢünülmektedir.
Yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınmalıdır. Euro ve Dolar yüksek seyretmesi
nedeniyle yabancı turistler çok az parayla çok yüksek imkânlarla tatil yapabilmektedir. Konaklama hizmetleri
için alınacak ilgili vergi yerli turist için daha zorlayıcı bir durum oluĢturmaktadır. Vergilendirmede bu hususlar
da göz önünde bulundurulmalıdır. Tabii ki, elde edilen gelirlerin hem yerel hizmet veren idarelere hem de
turizmin geliĢmesine destek sağlanması için harcanması doğru bir yöntem olacaktır.
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KORKUT ATA‟DAN TÜRK GENÇLĠĞĠNE ÖĞÜTLER
Prof. Dr. Metin Ekici
Ege Üniversitesi, Türk Dünyası AraĢtırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı BĢk.

Özet:
Dede Korkut/Korkut Ata‘nın temsil ettiği devlet ve toplum yapısının unutulmaya baĢlandığı zamanlarda
onun sözleri ve anlatıları sözlü gelenekten yazıya geçirilerek öğüt alınması gereken kaynak eserler haline
dönüĢtürülmüĢtür. Bugün üç yazma halinde bulabildiğimiz hazine değerindeki bu yazılı kaynaklar Türk
Dünyasının ortak bir kültür mirası kabul edilmiĢ ve UNESCO tarafından da 2018 yılında ―Ġnsanlığın Somut
Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi‖ kayıt ettirilerek bir dünya kültür mirası haline getirilmiĢtir.
Dede Korkut/Korkut Ata geleneği içinde yaratılmıĢ yazmalardaki sözler ve anlatmalardan; Türk
dünyasını oluĢturan Türk boylarının sözlü ve yazılı edebi eserlerinden meydana gelen kültür ve sanat
yaratmalarının incelenmesinde, devlet ve toplum yapısının araĢtırılmasında ve değerler olarak tanımladığımız
günlük hayatımızda geçerli pek çok kural ve uygulamanın neden ve nasıl oluĢup, geliĢtirildiğini anlamak için
Dede Korkut/Korkut Ata yazmalarında yararlanmak gerekir.
Mükemmel bir edebi üslup ve estetik anlayıĢ ile yaratılmıĢ olan Dede Korkut/Korkut Ata yazmalarında
anlatılan destanlarda çok özel mesajlar aktarılmıĢtır. Bu mesajlar ile Türklük ruhu canlandırılmaya ve
yazmaların yazıya geçirildiği dönemde unutulmaya yüz tutan Türklük olgusu, baĢta devlet büyükleri olmak
üzere, bu eserleri okuyan herkese hatırlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bakımdan, Dede Korkut/Korkut Ata
anlatmaları, Orhun kitabelerinde Bilge Kağan‘nın Türk milletine seslenirken kullandığı sözlerin bir eĢ metni,
yeni bir yorumu olarak okunmalıdır. BaĢka bir ifadeyle söylemek gerekirse, Dede Korkut/Korkut Ata
anlatmalarını kahramanlık anlatıları olarak okumak yerine; Türk milletine ve özellikle Türk gençlerine belli
öğütler vermek için seslenen ve örnek metinlerle bu sesleniĢi kalıcı belleğe yerleĢtirmeye çalıĢan edebi ve
estetik eserler olarak okumak ve aktarılmak istenen mesajları anlamaya çalıĢmak daha doğru olacaktır.
Bu bildiride, Dede Korkut/Korkut Ata anlatmalarında aktarılmak istenen örtük anlam yorumlaması
yapılmıĢtır. Yapısal olarak incelendiğinde bu destanlarda sürekli olarak bir kozmos ve kaos çatıĢması
sergilenmekte ve her defasında bir sebeple bozulan Oğuz düzeninin, yani kozmosun yeniden nasıl tesis edildiği
belli bir kahramanın yaĢadığı olaylar etrafında aktarılmaktadır. YapmıĢ olduğumuz inceleme sonucunda,
anlatmalarda ısrarla vurgulanan temel değerlerin; toplumda sevilen bir Ģahsiyete dönüĢmek, toplumsal birlik ve
bütünlük içinde olmak, aile ve toplum değerlerine sahip çıkıp korumak, elde edilmek istenen her makam ve
mevkii hakkıyla elde etmek, tecrübelere saygı duymak ve onlardan yararlanmak, içinde yaĢadığı aile ve toplum
bireylerine saygı ve sevgi duymak, cesur ve atılgan olup gerektiğinde toplum için kendini feda etmeye hazır
güvenilir, sadık, bağımsız bireyler olmak gibi milli ve evrensel değerler olduğunu tespit ettik. On üç destani
anlatmada aktarılan bu değerlerin Dede Korkut/Korkut Ata‘nın Türk gençlerine öğütleri Ģeklinde algılanması
gerektiği kanaatindeyiz. AĢağıda seçtiğimiz beĢ destani anlatmada bu değerlerin nasıl aktarıldığını, inceleme
konusu destanların tahlilini yaparak göstermeye çalıĢtık.
Anahtar Kelimeler: Korku Ata, Mesajlar, Gençlik, Değerler, Destanlar.

The Advises from Korkut Ata to Young Turks
Abstract:
When the Turkic traditional structure of the society and state has been faced to be endangered, the
sayings, that accepted as the wise advises, and the narratives, that accepted as the examples of wise heroism,
attributed to Dede Korkut/Korkut Ata (Grandfather Korkut) were written down in that centuries, and those
manuscripts has been accepted as the advised sources for Turkic societies. Currently the manuscripts of Korkut
Ata/Dede Korkut are in the hand as three manuscripts that are valued as the cultural treasures and accepted as
the shared cultural heritage of Turkic world. The epic narration tradition of Dede Korkut/Korkut Ata was
registered to UNESCO‘s Intangible Cultural Heritage Representative List of Humanity in 2018 and since then it
has become the cultural heritage of the world.
The manuscripts that consist of the wise sayings and the epic narratives of Dede Korkut/Korkut Ata
must be used for while studying the oral and written cultural and artistic creations of Turkic societies, while
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analyzing the structure of the societies and the states, and, in order to get better understanding of the traditions
that have been kept alive and accepted as current values of Turkic societies.
The manuscripts that consist of epic narratives that carries special messages, and they were created in
classical literary style and perfect aesthetic understanding. By writing the wise sayings and epic narratives of
Dede Korkut/Korkut Ata down it is aimed to remind the Turkishness of the society and the state to the
statesman who had began to forget his/her cultural and linguistic identity, and with those messages it is aimed
to recreate Turkic soul in the minds of the readers of the manuscripts. Therefore, the epic narratives of Dede
Korkut /Korkut Ata might be viewed as the version of Bilge Kagan‘s words and warnings to Turkic peoples
that were inscribed on the monuments in Orkhon valley. In other words, instead of reading the epic narratives
of Dede Korkut /Korkut Ata as heroic deeds of Oghuz heroes, it would be much better to read the as to advises
to Turkic societies and especially to young generations. Those epic narratives should be read as literary, artistic,
and aesthetic advisory examples of Dede Korkut/Korkut Ata who demanded to be kept his advises in permanent
memories of Turkic youngsters. It is my suggestion that while reading the epic narratives the young generation
must pay more attention to messages delivered to them in each narrative.
In this presentation, I have tried to discover and uncover the implicitly delivered messages in the epic
narratives. When I tried to analyze the structure of the epic narratives, I have found out the presentation of a
struggle between chaos and cosmos that in each epic narrative the traditional order of Oghuz tried to be
deformed, and the heroic deeds and adventures of Oghuz hero strongly restores Turkic system. It is my findings
in accordance with my analyses that certain Oghuz-Turkic national and globally accepted values are constantly
emphasized such as the transformation from self to personality who deserves the qualities of nobility and
dependability, to fight for unity and integrity of family and society, to protect the values of family and society,
to deserve the social status and rank as a result of heroic achievements expected by the society, to respect the
experiences and use them when necessary, to respect and like the members of family and society in which
grown up, to be brave and confident and when necessary ready to be sacrifice self for the sake of society, to be
dependable, devoted and independent person, but respectful to the freedom of others in the family and society. I
believe in that the values delivered as messages of Dede Korkut/Korkut Ata in the epic narratives very
important for the young generation of today. I tried to analyze and show how those messages delivered in the
selected five epic narratives from the three manuscripts of Dede Korkut/Korkut Ata.
Keywords: Dede Korkut, Messages, Young Generation, Values, Epics.
GiriĢ:
Dede Korkut/Korkut Ata geleneği içinde yaratılmıĢ olan ve bugün yazılı olarak elimizde üç nüsha halinde
bulunan destani anlatmaların yeniden yorumlanması ve okuyucuya örtük bir biçimde verilmiĢ olan öğütlerin
anlatıların olay örgüleri içinde nasıl verildiğinin açıklanması bu metinlerin genç kuĢaklar tarafından sevilerek
okunmasını sağlayacaktır. Bu amaçla, üç yazmada yer alan beĢ anlatmanın olay örgüleri kısaca özetlenerek, bu
anlatmalarda kullanılan motif unsurların sembolik anlamları da değerlendirmeye dahil edilerek bütüncül bir
anlam çözümüne gidilmiĢtir. Ġnceleme konusu edilen destani anlatmalar; ―Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu‖,
―Kam Büre Beg Oğlu Bamsı Beyrek Boyu‖, ―Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu‖, ―Basat‘ın Tepegöz‘ü
Öldürdüğü Boy‖ ve ―Salur Kazan‘ın Yedi BaĢlı Ejderhayı Öldürmesi Boyu‖ adlı destanlardır. Bunlardan ilk
dört destan Dede Korkut yazmalarından Dresden Yazmasından, beĢinci destan ise Türkistan/Türkmensahra
Yazmasından alınmıĢtır.
1.
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu (Gökyay 2006, 25-38):
Bu destan; toplumsal birlik ve bütünlüğün üç bütünlük kuralına bağlı olduğunu anlatmaktadır. Ġlk olarak her
bireyin kendi bireysel hırslarından uzaklaĢıp, aile ve toplum birlikteliğine önem veren bir Ģahsiyete dönüĢmesi
ve bu dönüĢümün kendi Ģahsıyla birlikte ailesini ve son aĢamada toplumunu nasıl bir bütünlüğe
dönüĢtürdüğünü anlatmaktadır.
Destanda Oğuz birlik ve bütünlüğünün ailelerin birlik ve bütünlüğüne bağlı olduğu, aile birlik ve bütünlüğünü
sağlayan unsurların ise eĢ ve çocuklardan kurulu bir aile yapısına bağlı olduğu, aile içindeki her bireyin de
kendi dönüĢümünü sağlamasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Destanda; Dirse Han‘ın çocuksuz olması
dolasıyla bozulan Oğuz‘un toplumsal yapısındaki kozmosun, Boğaç‘ın doğumuyla tekrar sağlandığı, ad
alamayan delikanlının içinde bulunduğu kaostan Boğayı öldürmek suretiyle nasıl çıktığı, baba ve oğulun
bireysel hırslarına yenik düĢtüklerinde ailenin nasıl dağıldığı, annenin aile bütünlüğünü sağlamak için
mücadelesi ve sonuçta bireylerin kendi dönüĢümlerini bir oğul, bir baba ve bir anne olarak sağladıklarında
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bireysel dönüĢümün sağlandığı aktarılmıĢtır. Sonuç olarak, birey, aile ve toplum bütünlüğünün tesis edilmesinin
milli birlik ve bütünlüğü sağlamlaĢtırdığı anlatılmaktadır.
Bu destanda verilen öğütler, bireyin kendi iç dönüĢümünü sağlıklı bir Ģekilde ve Türk geleneklerine uygun
Ģekilde sağlaması, aile içi iliĢkilerde bireysel bağımsızlığa saygı duyulması gerektiği, ancak bu bağımsızlığın
diğer aile bireylerinin bağımsızlığına halel getirmeyen bir çerçevede olması gerektiği, yani baba, anne ve oğul
rollerini üstlenen her bireyin bağımsızlığının aile bir çerçevesi ile sınırlı olduğu, aile yapısı sağlam tesis edilmiĢ
olan toplumun milli birlik ve bütünlük için önemli bir yapı olduğunun bilinmesinin önemidir.
2.
Kam Büre Beg Oğlu Bamsı Beyrek Boyu (Gökyay 2006, 59-90):
Dede Korkut anlatmaları arasında çok sevilen ve en yaygın olan ve diğer anlatı türlerine etki eden
anlatma Kam Büre/Börü Beg Oğlu Bamsı Beyrektir. Kahramanın geri dönüĢünü anlatan bu destan, esas
itibariyle bir erginlenme anlatısı, yani bireyin dönüĢümünü, bir Ģahsiyet haline gelip, Oğuz Beyleri arasında
adıyla sanıyla bilinen ve sevilen erdemli bir bey olmanın nasıllığını bize anlatır.
Destanda özetle; Beyrek Banu Çiçek‘in doğumları öncesinde sergilenen bir erkek evlat eksikliği ve bir
kız evlat yoksunluğundan kaynaklanan kaosun çocukların doğumuyla nasıl aĢıldığı, birbiriyle tesadüfen tanıĢan
Beyrek ve Banu Çiçek arasındaki dengenin sağlanması, düğün ortamıyla sağlanan kozmosun Beyrek‘in esir
olması ve ölüm haberinin getirilmesiyle Oğuz yurdunda kalan Beyrek‘in ailesinin hayatının kaosa dönüĢmesi,
kendisi de kaos içinde kalan Beyrek‘in 16 yıllık esaret hayatında erginlenmesi ve yurduna geri dönerek
Oğuz‘da sahte bir kozmos oluĢturmaya çalıĢan ve hakketmediği bir mevkii elde etmeye çalıĢan Yaltacuk‘un
giriĢimini bozması, Oğuz beylerinin yardımıyla esir tutulduğu Bayburt kalesini fethetmesi ve kırk yiğidini
kurtarması ve sonuçta sevgisinden emin olduğu kadınla evlenmesi anlatılmıĢtır.
Bu destanda en dikkat çekici unsurlar ve gençlerin dikkat etmesi öğütlenen hususlar; kadın ve erkek
arasındaki denge, sevgi, ihanet ve sadakat kavramlarında bulunur. Türk ailesinin nasıl kurulması gerektiğine
dikkat çeken anlatmada, aile kuracak bireylerin yeterli olgunluğa eriĢmiĢ bireyler olmaları ve sevgilerinden ve
sevdiklerinden emin olmaları gerektiğinin altı çizilmektedir.
3.
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu (Gökyay 2006, 111-119):
Deli Dumrul destanı, ilahi aĢkın beĢerî aĢk Ģeklinde ifade edildiği, bireyin dönüĢümünde kendi iç
dünyasında meydana gelen çatıĢmanın aĢk ile nasıl aĢıldığını aktaran bir örnektir. Destanın baĢında sunulan
―kuru çay‖ üstünde kurulan ―köprü‖ ve kahramana atfedilen ―deli‖ sıfatı Dumrul‘un iç dünyasındaki aĢkın
eĢkinliğinin keĢfedilmesi gerektiğini anlatır. Sembol olarak bakıldığında, ―kuru çay‖ ilahi aĢkın susuzluğunu,
yeterince beslenmediğini, bireysel dönüĢüm sağlayacak kaynak olan beĢeri aĢkın yeterince keĢfedilemediğini
gösterir. Köprü iki âlem arasında geçiĢin bir sembolüdür. Delilik, deruni aĢkın keĢfedilemediği ya da bireyler
tarafından görülemediğini anlatır. Köprü; kaos alemi olan madde dünyası ile kozmos alemi olan manevi dünya
arasındaki yolun eĢiğidir. Birey sonsuz zannettiği madde dünyasından, asıl sonsuzluğun bulunduğu mana
âlemine ve sonsuzluk evrenine geçmek istemez.
Dumrul bu köprünün bekçisidir ve gönüllü geçenlerden otuz akçe, geçmek istemeyenlerden döve döve
kırk akçe alan Azrail‘in bir yansımasıdır. Ancak Dumrul, gerçek bekçi ile karĢılaĢtığında bu yoldan kolayca
geçmenin yegâne yolunun ilahi aĢk olduğunu, onu keĢfetmenin de beĢerî aĢk, yani yaratılanları yaratandan
ötürü sevmekle mümkün olduğunu anlar.
Destanın sonunda anlatılan, Dumrul‘un canı yerine can bulmasıyla kendi canını kurtarabileceğini
öğrenmesi, beĢerî ve ilahi aĢkın iç içeliğini gösterir. Ancak, gerçek sevgiyle donanmıĢ ve sevdiği için kendi
canından vazgeçen biri, ilahi aĢka eriĢebilecektir. Bu noktada Dumrul‘un anne ve babası madde dünyası
sevgisine kapılmıĢ ve kendi erginlik ve dönüĢümlerini tamamlamamıĢ ve bu nedenle oğulları yerine can
vermekten sakınan ebeveynler olarak canlarını kaybederler. Dumrul, canını onun yerine verecek kadar
kendisini seven biri olduğunu düĢünmediği eĢinin sevgisi sayesinde, sonsuz sevginin ve ilahi aĢkın kaynağını
keĢfeder. ĠĢte bu noktada hem kendisi hem eĢi için kurtuluĢ müjdesi verilir. Bu kurtuluĢ ancak sevgi
köprüsünün kurulması, yani eĢlerin sevgisi ve kendilerini eĢleri için feda etmeleriyle mümkün olur. Böyle bir
aĢk ne Romeo ve Jüliet‘te, ne de Leyla ve Mecnun‘da vardır. Gerçek aĢkın anlatısı Deli Dumrul‘un aĢkıdır,
büyük Ģair Fuzuli‘nin dediği gibi sadık âĢık Dumrul‘dur, Mecnun‘un sadece adı meĢhur olmuĢtur.
Burada gençlere iletilmek istenen öğüt, gerçek aĢk sizin için kendini hayatından vazgeçmeye hazır olanların
aĢkıdır. Böylesi bir aĢk ile donanmıĢ birinde beĢeri ve ilahi aĢk birliktedir.
4.
Basat‟ın Tepegöz‟ü Öldürmesi Boyu (Gökyay 2006, 145-154):
Basat‘ın Tepegöz‘ü öldürmesi destanı Dede Korkut anlatmaları içinde üzerinde en çok durulması
gereken anlatmadır. Bu destan, ilk okuyuĢta olağanüstü bir varlık olarak doğan ve Oğuz yurdunu tehdit eden
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Tepegöz‘ün ortadan kaldırılmasının anlatımı gibi görünür. Ancak çevre bilinci dikkate alındığında ise bu
destanın, içinde yaĢadığımız doğayı korumanın, ona saygı duyup, onun içindeki nesne ve varlıklarla bir
harmoni, bir uyum içinde yaĢamanın gerekliliğini, aksi takdirde telafisi mümkün olmayacak felaketlerin
kaçınılmaz olduğunu aktaran bir anlatma olduğu anlaĢılır.
Destanda Tepegöz tipinin ortaya çıkmasına neden olan olaylara bakıldığında; Sarı Çoban‘ın Oğuz
boylarının yaylak olarak kullandıkları doğayı korumak yerine, doğanın en temiz yeri olan pınar baĢında ve yine
doğanın en saf varlığı kabul edilen peri kızına tecavüz etmesinin bir sonucu olarak Tepegöz‘ün ortaya çıktığı
görülür. Bir çobanın en önemli özelliklerinden biri olan otlak ve sulakları en temiz ve saf bir Ģekilde korumak
yerine onu kirletmesi anlamına gelen bu eylem bir felaket getirmektedir. Bu noktada günümüz dünyasının
felaketi olan Covid-19‘un yarattığı Covid-19 küresel salgınına bakmak yerinde olacaktır. Küresel salgının
ortaya çıkmasında neden olarak kabul edilen Çinlilerin dünyanın en eski yerleĢik medeniyetine sahip
olmalarına rağmen sahip oldukları doğaya karĢı mütecaviz davranmaları bütün insanlığın hayatına kast eden
küresel bir felakete dönüĢmüĢtür.
Bu noktada, Dede Korkut anlatmasındaki Sarı Çoban ile Sarı Çinlinin davranıĢları arasında bir benzerlik
ve hatta örtüĢme söz konusu edilebilir. Her ikisi de doğayı en iyi bilen, onu koruma ve saygı duyma noktasında
birbiriyle iliĢkilendirilebilecek durumdadır. Tıpkı Sarı Çoban‘ın peri kızına tecavüzünün sonucu Tepegöz‘ün
doğumuna sebep olması gibi, Sarı Çinlinin doğaya tecavüzünün sonucu Covid-19 virüsü bütün insanlık için bir
felaket yaratmıĢtır. Tıpkı tek gözlü canavarın doymak bilmeyen açlığı gibi, Covid-19 virüsü de doymak
bilmeyen bir ölüm makinasına dönüĢmüĢ, önce Çin ve daha sonra bütün insanlık için ölümcül bir tehlike
olmuĢtur.
Her iki canavarın da davranıĢları aynı olup, ikisi de insan canına kast eden olağanüstü bir güce sahiptir
ve sıradan insanların bu canavarlarla baĢ etmeleri mümkün değildir. Ancak çok özel yetenekleri olan bir
kahramanın onlarla mücadele etmek ve en zayıf noktalarını keĢfedip, o zayıf noktadan saldırarak onları ortadan
kaldırması mümkündür. Dede Korkut destanında bunu yapabilecek kiĢi Basat‘tır. Gerek doğumu ve aslanlar
tarafından büyütülmüĢ olması, gerekse Tepegöz, Oğuz yurdundaki hayvanları ve insanları yiyerek tüketmeye
baĢladığında, Basat‘ın kendi toplumu için bir savaĢa gitmiĢ olması onun Tepegözle baĢ etmek için hazırlanmıĢ
bir kahraman olduğunu gösterir.
Bu noktada soru günümüzde Basat‘ın kim olduğudur. Elbette bu sorunun cevabı açıktır ve yıllardır
Tepegözlerle mücadele için hazırlanan Prof. Dr. Uğur ġahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci hocalardır. Tıpkı
Tepegöz‘ün ancak kendi kılıcıyla baĢının kesilmesinin mümkün olduğunun Basat tarafından öğrenilmesi
durumunda olduğu gibi, Covid-19 virüsü ile mücadele de ancak bu virüsün kendi yapısının tanınması ve onun
yapısal özelliklerinden alınan parçacıklarla hazırlanan aĢıların onu etkisizleĢtirmesinin söz konusu olması
arasında da bir örtüĢme söz konusudur.
Destanda verilmek istenen en özel mesaj, doğaya saygı duymak, onu kirletmekten ve aĢırı tüketmekten
kaçınmak ve olası bir felaket durumunda çözümü felaketi yaratan unsurun kendi doğallığında aramak ve bu
arayıĢın nitelikli bir sonuca ulaĢması için maddi ve manevi ön hazırlıkları yapmak gerektiğidir.
5.
Salur Kazan‟ın Yedi BaĢlı Ejderhayı Öldürmesi (Ekici 2019, 151-204):
Dede Korkut Kitabı‘nın yeni yazması olan Türkistan/Türkmen Sahra yazmasında anlatılan ―Salur
Kazan‘ın Yedi BaĢlı Ejderhayı Öldürmesi Destanı‖ Türklerin olağanüstü varlık ve canavarlarla nasıl mücadele
ettiğini, kendi milletini dıĢ tehlikelerden nasıl koruduğunu anlatır.
Bu destanda gerekli güce sahip olduğunu yüz bin düĢmanla savaĢarak onları yenerek kanıtlayan Salur
Kazan‘ın çok daha güçlü ve görülmemiĢ bir düĢman olan Yedi BaĢlı Ejderha ile mücadelesi anlatılır. Yedi BaĢlı
Ejderhayı yenen ve baĢını kesip, derisinden kendisi ve atına giysi yaptıran Salur Kazan‘ın bir ejderhaya
dönüĢüp dönüĢmediği ve kendi halkına zarar verip vermeyeceği sorusu son derece önemlidir.
Dede Korkut destanlarının pek çoğunda dile getirilen bireysel değiĢim ve dönüĢümün sonuçları
itibariyle, bireyin daha ergin ve olgun, aile ve toplum yapısına katkı sağlayan nitelikte olması yönündedir. Bu
anlatmada dile getirilen sorun; ejderhayı öldürüp onun kıyafetine giren kahramanın elde ettiği baĢarıyla mağrur
olup, kendi toplumuna zarar veren bir dönüĢüme, baĢkalaĢmaya ve yabancılaĢmaya uğrayıp uğramadığıdır.
Verilmek istenen mesaj da burada açıklanmakta, Salur Kazan‘ın kendi dilinden anlatılmakta ve böyle
yabancılaĢma değiĢiminin gerçekleĢmediği, kendisinin hala aynı Oğuz kimliğini koruduğunu söylemesiyle
açıklanmıĢtır.
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Korkut Ata bu destanda, yönetim erkini elinde tutanların, elde ettikleri her türlü baĢarıyı kendi milli
kimliklerini güçlendirmek için kullanmaları gerektiğini, elde edilen baĢarı ve gücün bireysel kimliği ve milli
kimliği dönüĢtürmeye ve baĢkalaĢmaya yöneltmemesi gerektiğini öğütler.
Sonuç:
Dede Korkut Kitabı yazmaları ve içlerinde yer alan anlatmalar, Türk Dünyası sözlü ve yazılı edebiyatı
baĢta olmak üzere kültürel yapıların incelenmesinde baĢvurulması gereken en temel kaynak eserlerdir. Bu
yazmalarda Korkut Ata‘ya ait olduğu kabul edilen özlü sözlerin, soylamaların ve boy adı verilen anlatmaların
Türk dünyası gençleri tarafından daha dikkatle okunmasının son derece aydınlatıcı olacağı kanaatindeyiz.
Yukarıda örnek olarak ele aldığımız ve içlerinde anlatılan temel mesajları yeniden yorumlamaya
çalıĢtığımız destani anlatmalarda birey, aile, toplum yapısındaki birbirine bağlılık, bireyin gerçek değiĢim ve
dönüĢümün kendi öz kültürü ekseninde gerçekleĢtiğinde hem kendisini hem de ailesi ve toplumunu nasıl güçlü
kıldığı ve sonuçta Türk Dünyası milli birlik ve bütünlüğünün kendimize yabancılaĢmadan gerçekleĢtireceğimiz
bir çaba ile mümkün olduğu örneklenmekte ve öğütlenmektedir.
Kaynaklar:
1.
2.

Gökyay, O. ġaik (2006). Dedem Korkudun Kitabı. Ġstanbul: Kabalcı.
Ekici, Metin (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası: Soylamalar ve 13. Boy; Salur Kazan‘ın Yedi
BaĢlı Ejderhayı Öldürmesi. Ġstanbul: Ötüken NeĢriyat.
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DEDE KORKUT HAKKINDA YAZILAN LĠSANSÜSTÜ TEZLERĠN BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZĠ
Doç.Dr. Ebru GÜHER
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,
ORCĠD NO: 0000-0003-1621-4276,
Gizem KOCAKILIÇ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, ORCĠD NO: 00000002-1543-8916,

ÖZET
Dede Korkut, aynı adla anılan Dede Korkut Hikâyeleriyle nesilden nesile aktarılmıĢ ve Ģöhret kazanmıĢtır.
Hikâyelerde âlim kiĢiliği ile ön plana çıkmıĢ olup Dede Korkut, Dedem Korkut, Korkut Ata, Dedem Sultan,
Dede ve Korkut adlarıyla anılmaktadır. Dede Korkut‘un kimliği hakkında çeĢitli rivayetlere rastlamak
mümkündür. Kitab-ı Dede Korkut‘a göre Dede Korkut 24 Oğuz boyundan biri olan Bayat boyundadır. Güçlü
oluĢu ile ön plana çıkan Bayat boyu Oğuzlar arasında önemli bir kabiledir.
Kopuz eĢliğinde vecizeler söyleyen, gelecekten haber verdiğine inanılan ve akıl danıĢılan menkıbevi Oğuz
ozanı Dede Korkut; Oğuzların destan niteliğindeki hikâyelerinin de baĢkahramanı ve ilk anlatıcısıdır. Tarihi
kaynaklarda ve halk söylentilerinde Dede Korkut‘un Ģair, bilge, ermiĢ ve pir Ģahsiyeti taĢıdığı bilinmektedir.
Kitab-ı Dede Korkut alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzhan bir baĢka deyiĢle Oğuzların diliyle Dede Korkut kitabından
aktarılan bilgiye göre Hz. Muhammed ile yakın zaman diliminde yaĢamıĢtır. Dede Korkut, Hz. Muhammed
zamanına yakın yıllarda yaĢadığı için Oğuzlar tarafından dil elçisi olarak kabul edilmiĢtir. Bu nedenle müellif
ve müstensih gibi çeĢitli nitelendirmelere konu olan Dede Korkut, Oğuzlar tarafından Ġslamiyet ile entegre
edilmiĢtir. Peygambere yakın olması ve dini konulardaki hikmeti onu kutsal bir kiĢilik haline getirmiĢtir.
Keramet sahibi olan Dede Korkut; Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Zira teĢkilatçı ve dinamik
özellikleriyle bilinen Türkler geniĢ coğrafyaya yayılarak çok sayıda devlet kurmuĢlardır. Her ne kadar farklı
coğrafyalarda farklı adlarla devlet kurmuĢ olsalar da ortak değerleri paylaĢmıĢlardır. Gelenek ve görenekler
Türklerin birlik ve beraberliklerini pekiĢtirmiĢtir. ġüphesiz ki Türklerin en önemli ortak değerlerinden birisi de
―Dede Korkut Hikâyeleri‖dir. Oğuzların mirası olan, dilden dile aktarılan ve Türk tarihi, Türk dili ve Türk
kültürüne iliĢkin önemli bir kaynak olan Dede Korkut Hikâyelerinde eski Türklerin hayat tarzı bütün
canlılığıyla anlatılmaktadır. Bu özelliğiyle anıtsal kaynak olarak düĢünebileceğimiz Dede Korkut Hikâyeleri
sözlü tarih geleneğinin önemli bir parçası olmakla beraber Türk kültürü ile özdeĢleĢen abidevi bir Ģaheserdir.
Bu çalıĢmanın amacı ―Dede Korkut‖ konulu Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında
kayıtlı lisansüstü tezleri bibliyometrik analiz yoluyla inceleyerek tezlerin genel bir haritasını çıkarmaktır.
Bunun için tezlerin yıl, tür, alan, danıĢman unvanı, anahtar kelime ve diğer verilere göre dağılımı incelenmiĢtir.
Böylece bu çalıĢmanın literatüre katkı sağlayarak ilerleyen dönemlerde yapılacak çalıĢmalara basamak olması
hedeflenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Lisansüstü Tezlerde Dede Korkut, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez
Merkezi
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESIS WRITTEN ABOUT DEDE KORKUT
ABSTRACT
Dede Korkut has been passed down from generation to generation and gained fame with his Dede Korkut
Stories with the same name. He came to the forefront with his scholar personality in the stories and is known as
Dede Korkut, Dedem Korkut, Korkut Ata, Dedem Sultan, Dede and Korkut. It is possible to come across
various rumors about the identity of Dede Korkut. According to Kitab-ı Dede Korkut, Dede Korkut is in the
Bayat tribe, one of the 24 Oghuz tribes. The Bayat tribe, which stands out with its strength, is an important tribe
among the Oghuzes.
Dede Korkut, the legendary Oghuz poet, who is believed to foretell the future and is consulted; He is the
protagonist and first narrator of the epic stories of the Oghuzs. It is known in historical sources and folk rumors
that Dede Korkut has the personality of a poet, sage, saint and virtuous. Kitab-ı Dede Korkut ala Lisan-ı Taife-i
Oğuzhan, in other words, according to the information transferred from the book of Dede Korkut in the
language of the Oghuzs, Hz. He lived in close time with Mohammed. Dede Korkut, Hz. Since he lived close to
the time of Muhammad, he was accepted as a language ambassador by the Oghuzes. For this reason, Dede
Korkut, who is subject to various qualifications such as author and copyist, was integrated with Islam by the
Oghuzes. His closeness to the Prophet and his wisdom in religious matters made him a holy personality. Dede
Korkut, who has a miracle; It has an important place in Turkish history. Because the Turks, known for their
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organizational and dynamic characteristics, spread over a wide geography and established many states.
Although they established states with different names in different geographies, they shared common values.
Traditions and customs strengthened the unity and solidarity of the Turks. Undoubtedly, one of the most
important common values of the Turks is the "Dede Korkut Stories". In Dede Korkut Stories, which are the
legacy of the Oghuzs, transferred from language to language and an important source of Turkish history,
Turkish language and Turkish culture, the life style of the ancient Turks is told with all its vitality. Dede Korkut
Stories, which we can consider as a monumental source with this feature, are an important part of the oral
history tradition and a monumental masterpiece identified with Turkish culture.
The aim of this study is to examine the postgraduate theses registered in the database of the National Thesis
Center of the Council of Higher Education on "Dede Korkut" by means of bibliometric analysis and to make a
general map of the theses. For this purpose, the distribution of theses according to year, type, field, advisor title,
keywords and other data was examined. Thus, it is aimed that this study will contribute to the literature and be a
step for future studies.
Keywords: Dede Korkut, Dede Korkut in Graduate Theses, National Thesis Center of the Council of Higher
Education
1.GiriĢ
Dede Korkut, Kitab-ı Dedem Korkut ‗alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân ve Hikayet-i Oğuzname-i Kazan Beğ ve
Gayrı adıyla bilinen hikâyeleriyle Ģöhret bulmuĢtur. Söz konusu hikâyelerde bilgeliğiyle öne çıkan Dede
Korkut; Dedem Korkut, Korkut Ata, Dedem Sultan, Dede ve Korkut adlarıyla anılmakta olsa da kimliği
hakkında kesin bir malumat olmamakla birlikte çeĢitli rivayetler bulunmaktadır (Nalbant, 2016, s.126).
ReĢidüddin ve Bahadır Han rivayetlerine göre Dede Korkut zamanı hakkında üç rivayet vardır. Bunlar; 1)
Uygur kayıtlı Oğuz Kağan Destanı: Oğuz Kağan‘ın doğumu ile baĢlayıp oğulları arasında ülkesini
paylaĢtırmasıyla son bulur. 2) Tarih-i Oğuzan ve Türkan: Sırasıyla Hz.Nuh, Selçuklular, Sultan Muhammed
HarezmĢah ve Anadolu Türkmenlerinin dönemlerini kapsar. 3) ġecere-i Terakime: Hz.Adem‘den baĢlamak
suretiyle Ebulgazi Bahadır Han dönemindeki Türkmenlere kadar gelir. Söz konusu rivayetlerde Dede Korkut ile
ilgili bilgiler verilen esas kısım Kayı Ġnal Han‘dan Tuman Han‘a uzanan zaman dilimini kapsayan dönemdir
(Ercilasun, 1994, s.69-70).
Dede Korkut hakkında ilk bilgiyi Ġlhanlı veziri ReĢidüddin nakletmektedir. ReĢidüddin ―Cami‘üt-Tevarih‖
adlı kitabında ―Tarih-i Oğuz‘u Türkan‘u Hikayât-i Cihangir-ü‖ baĢlığı altında Dede Korkut‘un Oğuzların Bayat
boyundan geldiği ve keramet sahibi biri olduğunu ifade etmiĢtir. Öten yandan Ġnal Han döneminde 295 yıl
yaĢadığı üzerinde durmuĢtur. Özlü sözler söyleyen keramet sahibi olduğuna inanılan Dede Korkut hakkında pek
çok hikâye vardır (Toğan, 1982, s.25).
Ali ġir Neva‘i, ―Mesa‘imü‘l-Mahabbe min-ġema‘imi‘l Fütüvve‖ adlı kitabında Dede Korkut veli kimliği ile
yer edinmiĢtir. Ali ġir Neva‘i‘ye göre Dede Korkut Türkler arasında Ģöhret kazanmıĢ, gelecekten bilgi
verdiğine inanılan mahir bir kiĢidir (Özdemir, 2003, s.25). Ebulgazi Bahadır Han‘ın ―ġecere-i Terakime‖ adlı
eserinde Dede Korkut ile ilgili Ģu bilgiler yer almaktadır; Dede Korkut, Kayı boyundan Kara Hoca‘nın oğlu
olup her ne söylerse Ġnal Han onun sözüne itimat etmiĢtir. Korkut Ata üç padiĢahın da vezirliğini üstlenmiĢtir
(Ergin, t.y., s.58).
Dede Korkut kitabının giriĢ kısmında ise Korkut Ata‘nın Ģahsi kimliği hakkında Ģu bilgiler ver almaktadır;
―Resul aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er ortaya çıktı. Oğuzun o kişi tam
bilicisi idi. Ne derse olurdu. Gaipten türlü haber söylerdi. Hak Taâla onun gönlüne ilham ederdi‖ (Ergin, 1969,
s.3). Halk ozanı ve kam olan Dede Korkut‘un Hz. Muhammed ile aynı dönemde yaĢadığı bilinmektedir.
Oğuzların akıl danıĢtığı, gelecekten haber verdiğine inanılan veli ve alptir (Parlak, 1999, s.4). Korkut Ata,
Oğuzların en çetin zamanlarında onlara yardım etmiĢtir. Oğuzlar her ne konuda olursa olsun ona danıĢmadan
karar almamıĢlar ve onun her sözünü yerine getirmiĢlerdir (Gökyay, 1973, s.1).
Dede Korkut‘un adı aynı adla anılan Dede Korkut hikâyelerinin hepsinde geçmektedir. Hikâyelerinin
kahramanı oluĢunun yanı sıra öğüt ve tavsiyeleri dinlenilen efsaneleĢtirilmiĢ bir kiĢidir (Gedikli, 2020, s.152).
Dede Korkut‘un en önemli özelliği ise ad koyuculuk, bilicilik ve olağanüstü güce sahip oluĢudur (Ekiz, 1986,
s.11). Halk söylentilerine göre Dede Korkut altmıĢ arĢın boyunda olup berrak gözleri olan dev kızından
doğmuĢtur. YaĢadığı yer Sir Derya kıyısındaki Kazan obasıdır (Kaygın, 2016, s.2). Dede Korkut‘un mezarının
nerede bulunduğu konusunda da çeĢitli söylentiler vardır. Ahlât Harabeleri, Cebel-i Erbain, Derbend, Sir Derya
kıyısı gibi yerlerde Dede Korkut‘a ait olduğu düĢünülen kabristanlar vardır (Hizarcı, 1977, s.15).
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Dede Korkut hakkında aktarılan bilgilere bakıldığında Dede Korkut‘un, ―kâhin, bilge, alp, ozan, veli, Ģair ve
kam gibi özelliklerinin bulunduğu saptanabilir. BaĢka bir deyiĢle Dede Korkut‘un Türk kimliği ile Ġslami yönü
birleĢmiĢtir. Müslümanlar yardıma ihtiyaç duydukları konuda Hz.Muhammed‘e, baksılar ise Dede Korkut‘a
müracaat etmiĢlerdir. Dede Korkut kimi zaman Müslüman Türk kimliği ile kimi zamanda ġaman Baksı kimliği
ile ortaya çıkmıĢtır (Ġnan, 2011, s.213). Öte yandan Dede Korkut, Ġslam öncüsü olarak Ģamanlıktan gelen
―kutsal Ģair‖ tiplemesinin devamı ve Anadolu‘nun fethinde etkin rol oynayan önder, veli, alperen tipinin de
edebiyatımızda baĢlangıcını oluĢturmuĢtur (Parlak, 1999, s.9 & Kabaklı, 1975, s.198).
Türk milletinin yazılı tarihi olarak nitelendirebileceğimiz Kitab-ı Dede Korkut Türk toplumunun oluĢturduğu
yapıtlar arasında en zengin olanıdır. Kitab-ı Dede Korkut; Kitab-ı Dedem Korkut ‗alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân,
Dedem Korkut‘un Kitabı ve Oğuz Türk Destanı olarak da bilinmektedir (Ahmedova, 2018, s.19-30). Dede
Korkut hikâyelerinde zaman, mekân ve kaynak uyumu bulunmadığından olayların nerede, ne zaman geçtiği ile
ilgili bir netlik söz konusu değildir. Hikâyelerde iki temel olay örgüsü vardır. Bunlardan ilki Oğuzların Sir
Derya ve Anadolu ile olan iliĢkileridir. Ġkincisi ise Gürcüler, Ahbazlar ve Trabzon Rumlarının vatanlarına
Türkmen ve Akkoyunlu akınlarının vuku bulması ve bu milletlerle kurulan münasebetlerdir (Çelebi, 2016,
s.65).
Türklerin renkli yaĢantısını, Türk folklorunu, Türk kültürünü, Türk milletinin değerlerini ve Türklerin
zihniyetini yansıtan Dede Korkut ve Dede Korkut hikâyelerinin değerini Ģüphesiz ki Fuat Köprülü‘nün Ģu sözü
açıkça göstermektedir: ―Bütün Türk Edebiyatı‘nı terazinin bir gözüne, Dede Korkut‘u öbür gözüne koysanız,
yine Dede Korkut ağır basar‖ (Ergin, 1969, s.IX). O halde Ģunu diyebiliriz; Dede Korkut kitabı Türk
toplumunun kültürel değiĢimini ve geliĢimini gözler önüne seren, nadide bir eserdir (Yaldız, 2015, s.150).
2.Yöntem
ÇalıĢmamızdaki verilerin elde edilmesinde belge inceleme ve doküman-içerik analizi gibi yöntemler
uygulanmıĢtır. Ġçerik analizi yöntemi ile yapılan çalıĢma sonucunda elde edilen verilerek yorumlanmıĢtır.
Böylece veriler arasında bağlantı kurulmuĢtur.
ÇalıĢmamızda 79 yüksek lisans, 16 doktora ve 2 sanatta yeterlik olmak üzere toplamda 97 tez incelemeye
tabi tutulmuĢtur. Hazırlanan tezler tür, anabilim dalı, üniversite, enstitü gibi alanlarda sınıflandırılmıĢtır.
Yapılan sınıflandırmalarda MS Excel programı kullanılarak grafikler oluĢturulmuĢtur.
3.AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Lisansüstü tezlerin, bilimsel bilginin üretilmesi ve yorumlanması konusundaki önemi yadsınmayacak bir
gerçektir. Bilginin üretimi ve yorumlanmasında yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik alanında yapılmıĢ
çalıĢmalar bilim dünyasına katkı sağlamaktadır.
Bibliyometrik analiz yöntemi ile bir konu hakkında yapılan çalıĢmalara tespit edilir. Böylece herhangi bir
konuda bilimsel bir çalıĢma yapmak isteyen araĢtırmacılar için zaman kaybının önüne geçilmesi ve onlara
rehberlik etmesi konusunda yol göstericidir. Bilim dünyasına yenilik getirmek, aynı konuların çalıĢılmasında
tekrara düĢmemek ve özgün çalıĢmalar ortaya koymak için bibliyometrik analiz çalıĢmaları son derece
önemlidir.
ÇalıĢmamızın amacı Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı ―Dede Korkut‖
konulu yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin analizini yapmaktır. Böylelikle ―Dede Korkut‖ ile
ilgili hazırlanmıĢ lisansüstü tezlerin genel bir haritası çıkarılmıĢtır.
4.AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırları
AraĢtırmamız Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı tezler ile sınırlıdır.
ÇalıĢmamız 1989-2021 yılları arasında hazırlanmıĢ lisansüstü tezlerle sınırlandırılmıĢtır. Bu doğrultuda toplam
97 tez incelenmiĢtir.
4.1. AraĢtırmanın Soruları
Yapılan araĢtırma neticesinde aĢağıdaki sorular cevap aranmaya çalıĢılmıĢtır.
1) ―Dede Korkut‖ konulu tezlerin türlere göre dağlımı nasıldır?
2) ―Dede Korkut‖ konulu yüksek lisans tezlerinin yıllara göre dağılımı nasıldır?
3) ―Dede Korkut‖ konulu doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı nasıldır?
4) ―Dede Korkut‖ konulu sanatta yeterlik tezlerinin yıllara göre dağılımı nasıldır?
5) ―Dede Korkut‖ konulu yüksek lisans tezlerinin yapıldığı üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
6) ―Dede Korkut‖ konulu yüksek doktora tezlerinin yapıldığı üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
7) ―Dede Korkut‖ konulu sanatta yeterlik tezlerinin yapıldığı üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
8) ―Dede Korkut‖ konulu yüksek lisans tezlerinin yapıldığı anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır?
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9) ―Dede Korkut‖ konulu doktora tezlerinin yapıldığı anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır?
10) ―Dede Korkut‖ konulu sanatta yeterlik tezlerinin yapıldığı anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır?
11) ―Dede Korkut‖ konulu yüksek lisans tezlerinin yapıldığı enstitüye göre dağılımı nasıldır?
12) ―Dede Korkut‖ konulu doktora tezlerinin yapıldığı enstitüye göre dağılımı nasıldır?
13) ―Dede Korkut‖ konulu sanatta yeterlik tezlerinin yapıldığı enstitüye göre dağılımı nasıldır?
14) ―Dede Korkut‖ konulu yüksek lisans tezlerinin danıĢman unvanına göre dağılımı nasıldır?
15) ―Dede Korkut‖ konulu doktora tezlerinin danıĢman unvanına göre dağılımı nasıldır?
16) ―Dede Korkut‖ konulu sanatta yeterlik tezlerinin danıĢman unvanına göre dağılımı nasıldır?
17) ―Dede Korkut‖ konulu yüksek lisans tezlerinin anahtar kelime bulutu nasıldır?
18) ―Dede Korkut‖ konulu doktora tezlerinin anahtar kelime bulutu nasıldır?
19) ―Dede Korkut‖ konulu sanatta yeterlik tezlerinin anahtar kelime bulutu nasıldır?
5. Bulgular
Dede Korkut ile ilgili yapılan lisansüstü tezler; tür, anabilim dalı, üniversite, enstitü, yıl, danıĢman unvanı
gibi kriterlerle sınıflandırılmıĢ olup elde edilen veriler grafikler oluĢturularak yorumlanmıĢtır.
Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında Kayıtlı Olan “Dede Korkut” Temalı
Yüksek Lisans Tezlerinin BaĢlıkları
1.―Dede Korkut‘un Dresden Nüshasının Tarihi ve Etimolojik Sözlüğü‖
2.―Dede Korkut Kitabı‘nda Hal Kategorisi‖
3.―Oğuz Kağan ve Dede Korkut Destanlarında Dağa Kültü‖
4.―Dede Korkut Hikâyeleri Ġle Mahabharata Destanı‘nda (I ve II. Bölüm) Yer Alan
Toplumsal Hayata Ait Motiflerin KarĢılaĢtırılması‖
5.―Ġslamiyet Öncesi Türk Efsane, Destan ve Hikâyelerinde Doğum, Ölüm, Evlilik ve Bayram
Merasimleri (Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut Hikâyelerine Göre‖
6.―Dede Korkut Kitabı/Türkmen Sahra Nüshasının Kültür Dilbilim Çerçevesinde
Ġncelenmesi‖
7.―Dede Korkut Kitabı‘nda Geçen Hayvan Ġsimlerinin Kültürel Etimolojisi‖
8.―Dede Korkut Kitabı‘nın Günbet Nüshasında Yer Alan Fiillerin BirleĢim Değerleri‖
9.―Dede Korkut Kitabı‘nda Yer Alan Basat‘ın Tepegöz‘ü Öldürdüğü Destanın 6. Sınıf
Öğrencilerinin Görsel Yaratıcılıklarına Etkisi‖
10.―Dede Korkut Kitabı Nüshalarının Ġnanç Unsurları Bakımından KarĢılaĢtırmalı Olarak
Ġncelenmesi‖,
11.―Dede Korkut Hikâyelerinin Jung‘un Arketipler ve Psikolojik Tipler Kuramı Bağlamında
Ġncelenmesi‖,
12.―Dede Korkut Destanı Örneğinde Eski Türklerde Din, Toplum ve Kadın‖
13.―Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılmak Amacıyla Dede Korkut
Kitabı‘nın Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası 13.Boyun b1 Düzeyinde SadeleĢtirilmesi‖
14.―Kazak Halk Kültüründe Dede Korkut‖
15.―Dede Korkut Kitabı‘nda Ġkilemeler ve Almancada Çevirisi‖,
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16.―Dede Korkut Hikâyelerindeki Kültürel Normların Ġngilizceye Çevirisi‖
17.―Kitab-ı Dede Korkut‘ta Hayvan ve Bitki Adları‖
18.―Tarihsel Metinlerin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal GeliĢtirme Açısından
Ġncelenmesi (Dede Korkut Örneği)‖
19.―Feminist Kuramlar Bağlamında Dede Korkut Kitabı‘nda Kadın‖
20.―Ortaokullarda Kelime Türleri Öğretimi Açısından Dede Korkut Hikâyelerinin Kullanımı
Ġle Ġlgili Bir Model Önerisi‖
21.―Tebriz‘de Yayınlanan Dede Korkut Dergisi Üzerine Bir Ġnceleme‖
22.―Çocuk Edebiyatı Kapsamında Çizgi RomanlaĢtırılan Dede Korkut Hikâyelerinin Yapı ve
Eğitsel Değerler Yönünden Ġncelenmesi‖
23.―Dede Korkut Hikâyelerinde Yapım Eki‖
24.―Sözlü Kültürün Elektronik Kültüre TaĢınması: Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Bir
Ġnceleme‖
25.―Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dede Korkut Hikâyelerinden Yararlanılması‖
26.―Kadın ÇalıĢmaları Bağlamında Dede Korkut Kitabının Ġncelenmesi‖
27.―Dede Korkut Hikâyelerinin Özgecilik Açısından Değerlendirilmesi‖
28.―Kültürün Yeniden Üretimi Bağlamında Halk Edebiyatı Metinlerinin Kullanımı: Dede
Korkut Çizgi Filmi Örneği‖
29.―Ġlkokula UyarlanmıĢ Dede Korkut Hikâyelerinde Değerler Eğitimi‖
30.―Dede Korkut Hikâyelerinin Tezhip ve Minyatür Sanatı Ġle Yorumlanması‖
31.―Dede Korkut Anlatılarında Büyülü Gerçekçilik‖
32.―Türkçe Öğrenen Yabancılar Ġçin Dede Korkut Hikâyelerinin B1 Düzeyinde
SadeleĢtirilmesi‖
33.―Dede Korkut Kitabı‘nın Türkiye‘deki Popüler Yayınları Üzerine Bir Ġnceleme‖
34.―Dede Korkut Hikâyelerinde Devlet DıĢı Siyasallık‖
35.―Dede Korkut Hikâyelerinde Yapı‖
36.―Dede Korkut Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Dil‖
37.―Kemal Abdulla‘nın
KarĢılaĢtırılması‖

Eksik El Yazması Romanı Ġle Dede Korkut Destanın

38.―Felsefeyi Anadolu‘da Yeniden Yurtlandırmak-Dede Korkut Hikâyelerinin Felsefi
Analizi
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39.―Dede Korkut Hikâyelerinde Din Algısı‖
40.―7. Sınıf Öğrenicilerinin Dinleme, Ġzleme ve Okuma Becerilerine Yönelik KarĢılaĢtırmalı
Bir Analiz: Dede Korkut Hikâyelerinden Seçme Ġki Örnek‖
41.―Dede Korkut Hikâyelerinde Değerler Eğitimi‖
42.―Muharrem Ergin ve Azad Nebiyev‘in Dede Korkut Oğuznamelerindeki Metin
Aktarımlarının KarĢılaĢtırılması (V.85a-152a)‖
43.―Dede Korkut Kitabında Anlam Türlerine Göre Niteleme Sıfatları‖
44.―Muharrem Ergin ve Azad Nebiyev‘in Dede Korkut Oğuznamelerindeki Metin
Aktarımlarının KarĢılaĢtırılması (V.2b-85A)‖
45.―Dede Korkut Kitabı‘nda Ortaya Çıkan Bazı Değerlerin Liselerde YaĢanabilirliğine
ĠliĢkin Müdür ve Öğretmen GörüĢleri‖
46.―Dede Korkut Oğuznamelerinde Doğa, Ġnsan ve Mekân ĠliĢkileri‖
47.―Türk Dilinde Tekrar Grupları Üzerine Art Zamanlı Bir Analiz ÇalıĢması: Orhun
Abidelerinde, Garib-name‘de ve Dede Korkut‘ta Tekrarlar‖
48.―Garipname Ġle Dede Korkut Hikâyeleri‘nin Ġkilemeler Açısından Mukayesesi‖
49.―Türkçe Öğretim Programlarında Değerler ve Dede Korkut Hikâyelerinin Değerler
Açısından Ġncelenmesi‖
50.―Dede Korkut Kitabı‘nın Vatikan Nüshasının Tarihi ve Etimolojik Sözlüğü‖
51.―Dede Korkut Metinlerinde Geçen Olumsuzluk ve Yokluk Biçimleri‖
52.―Kitab-ı Dede Korkut‘ta Diplomatik Lisan: Halkbilimi Bakımından Bir Anlam Ġncelemesi
53.―Türk Halklarının Ortak Eğitim Mirası Olarak Dede Korkut Kitabı‘nın Ġncelenmesi‖
54.―Dede Korkut Kitabı‘nda Toplumsal Değer Algıları‖
55.―Dede Korkut Kitabı‘nda Tipler Üzerine Bir Ġnceleme‖
56.―Dede Korkut Hikâyelerinde Çocuk Eğitimi‖
57.―Dede Korkut Hikâyeleri ve Grimm Masallarındaki Kültür ve Ġnançlara YerleĢmiĢ Renk
ve Sayı Ġmgelemi‖
58.―Dede Korkut Hikâyelerinde Ana Metinsel DönüĢümler‖
59.―Dede Korkut Destanlarının Kültürel Açıdan Ġncelenmesi ve Eğitimde Kullanılabilirliği‖
60.―Dede Korkut Destanlarının Türk Tiyatro Oyunlarında ĠĢleniĢi‖
61.―Ġlköğretim Türkçe Derslerinde Dede Korkut Hikâyelerinin Değerlendirilmesi‖
62.―Drama Tekniklerinin Ġlköğretim 4 ve 5. Sınıflarda Kullanımı (Dede Korkut Hikâyeleri
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Örneği)‖
63.―Dede Korkut Hikâyeleri Ġle Beowulf Destanında Yer Alan Toplumsal Hayata Ait
Motiflerin KarĢılaĢtırılması‖
64.―Dede Korkut Hikâyelerindeki Fiillerin BirleĢim Değerleri‖
65.―Tarihi Metinleri Aktarma Problemleri Dede Korkut Oğuznameleri ve Türkiye
Türkçesine YapılmıĢ Aktarmaları Üzerine Kelime Düzeyinde Bir Ġnceleme‖
66.―Dede Korkut Hikâyelerinde Sıfat-Filler ve Zarf-Fiiller‖
67.―Ġnanç Sistemleri Açısından Beowulf ve Dede Korkut Destanları‘nın KarĢılaĢtırılması‖
68.―Dede Korkut Destanı Hikâyelerindeki Manzumelerin Biçim ve Ġçerik Yönünden
Ġncelenmesi‖
69.―Dede Korkut Hikâyelerinde Sıfat Tamlamaları‖
70.―Dede Korkut Hikâyeleri Ġle Oğuz Kağan Destanından Geçen Tarihi Motiflerin
Kıyaslanması‖
71.―Dede Korkut Kitabı Söz Dizimi AraĢtırması‖
72.―Dede Korkut Hikâyelerinin Türk Tarihindeki Yeri‖
73.―Dede Korkut ve Manasta Bitki ve Hayvan Kültü‖
74.―Dede Korkut Kitabının Söz Dizimi‖
75.―Dede Korkut Kitabı: Transkripsiyon, Tercüme, Sözlük‖
76.―Dede Korkut Grameri-Fiil‖
77.―A Critical Analysis Of The Theme Of The Heroic Ġdeal in Beowulf and The Book Of
Dede Korkut‖
78.―Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri Ġle TeĢekkül Eden Halk Hikâyeleri‖
79.―Dede Korkut Hikâyelerindeki Kapak Tasarımlarının Türk Kültürü Unsurları Açısından
Ġncelenmesi‖
Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında Kayıtlı Olan “Dede Korkut” Temalı
Doktora Tezlerinin BaĢlıkları
1.―Halkbilimi Bağlamında Dede Korkut Hikâyelerinin Halk Felsefesi ve Metaetiksel
Çözümlemesi‖
2.―ĠletiĢim Sosyolojisi Açısından Örtmeceler: Dede Korkut Örneği‖
3.―Dede Korkut Hikâyelerinde Söylem Çözümlemesi ve Kültürel Kimliğin Öğretimi‖
4.―Dede Korkut Destanlarının Anlam Bilimsel Yapısı‖
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5.―Anlamsal Bir Fenomen Olarak Kiplik: Dede Korkut Örneği‖
6.―Dede Korkut Hikâyelerinin Söz Varlığı‖
7.―Dede Korkut Kitabının Anlam Bilimsel Çözümlemesinde Kavram Alanının Rolü‖
8.―Dede Korkut Hikâyelerinde Semboller‖
9.―Dede Kitabı‘nda Yapı, Ġdeoloji ve Yaratım‖
10.―Dede Korkut Hikâyeleri‘nin Metin Dil Bilimsel Yapısı‖
11.―Ġlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Dede Korkut Destanı‘nın Milli Değerlerin
Kazanılmasına Etkisi
12.―Dede Korkut Destanı ve Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği‖
13.―Dede Korkut Anlatılarının KarĢıtlıklar Kuramına Göre Çözümlenmesi ve Bu Kuramın
Anlatı Öğretiminde Kullanımı
14.―Koblandı Batır Destanı Ġle Dede Korkut Destanı Arasındaki ĠliĢkiler‖
15.―Dede Korkut Türkmenistan Varyantları‖
16.―Dede Korkut Hikâyelerinde Cümleden Büyük Birimler ve Bunların OluĢumunda
Tekrarların Rolü‖

Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında Kayıtlı Olan “Dede Korkut” Temalı
Sanatta Yeterlik Tezlerinin BaĢlıkları
1.―Dede Korkut Hikâyeleri‘nden Minyatür Tasarımlar OluĢturarak Çini Yüzeylere
Uygulanması‖
2.―Dede Korkut Öyküleri Kitap Tasarımı Belgesel Kaynak AraĢtırması (2.cilt)‖
Tezlerin Türlere Göre Dağılımı
2%
16%

Doktora
Yüksek Lisans

79%

Sanatta Yeterlik

ġekil 1 "Dede Korkut" Konulu Lisansüstü Tezlerin Türlere Göre Dağılımı

Dede Korkut ile ilgili 1989‘dan 2021‘e kadar yapılmıĢ olan Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
veri tabanında kayıtlı olan 97 tezden 79‘u yüksek lisans, 16‘sı doktora ve 2‘si ise sanatta yeterlilik tezidir. Bu
tezlerden 9‘unun eriĢim izni bulunmamaktadır. Yüksek lisans tezleri lisansüstü tezler içindeki oranı %79‘unu,
doktora tezleri %16‘sını ve sanatta yeterlik tezleri ise %2‘sini oluĢturmaktadır. Oransal olarak
değerlendirildiğinde sanatta yeterlik tezlerinin düĢük olduğu söylenebilir.
Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
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ġekil 2 "Dede Korkut" Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Dede Korkut konusunda yazılan 79 yüksek lisans tezinin 1989-2021 yılları arasındaki dağılımına
bakıldığında; 1989-2003 yılları arasında tez sayısı sabittir. 2010-2015 yılları arasında düzenli bir artıĢın
olduğunu söylenebilir. 2019 yılında ise tez sayısı en yüksek seviyededir.
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ġekil 3 "Dede Korkut" Konulu Doktora Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Dede Korkut konusunda yazılan 16 doktora tezinin 1996-2021 yılları arasındaki dağılımına bakıldığında;
2018 yılında tez sayısı en yüksek seviyededir. 2009-2015-2021 yıllarında diğer yıllara göre bir artıĢ söz
konusudur.
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ġekil 4 "Dede Korkut" Konulu Tezlerinin Yıllara Göre Dağlımı
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Dede Korkut konusunda yazılan 2 sanatta yeterlilik tezi 1994 ve 2018 yıllarında yazılmıĢtır.
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Kırgızistan Türkiye…
Dokuz Eylül Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs…
Zirve Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
İstanbul Medeniyet…
Ege Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar…
İstanbul Arel…
Hacettepe Üniversitesi
Kahraman Maraş…
Süleyman Demirel…
Nevşehir Hacı Bektaş…
Akdeniz Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel…
Kırıkkale Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa…
Zonguldak Bülent…
Dicle Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi

ADET

Tezlerin Yapıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı

Yüksek Lisans Tezleri

ÜNİVERSİTE İSİMLERİ

ġekil 5 "Dede Korkut" Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Yapıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı

Dede Korkut ile ilgili 47 üniversitede yüksek lisans tezi yazılmıĢtır. YazılmıĢ olan 79 yüksek lisans tezinden
8 tanesi Gazi Üniversitesi, 5 tanesi Sakarya Üniversitesi, 4 tanesi Hacettepe Üniversitesi tarafından
hazırlanmıĢtır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ardahan
Üniversitelerinde 3‘er tane tez 9 Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, Ġstanbul Arel Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Kafkas Üniversitelerinde 2‘Ģer tane tez yazılmıĢ olup diğer
üniversitelerde ise 1‘er tane tez yazıldığını saptanmıĢtır.
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Doktora Tezleri

ÜNİVERSİTE İSİMLERİ

ġekil 6 "Dede Korkut" Konulu Doktora Tezlerinin Yapıldığı Üniversiteye Göre Dağılımı

Dede Korkut ile ilgili 13 farklı üniversitede tez hazırlanmıĢtır. Dede Korkut konusunda yazılmıĢ olan 16
doktora tezinden 3 tanesi Gazi Üniversitesi, 2 tanesi Ege Üniversitesi tarafından hazırlanmıĢ olup diğer
üniversitelerde ise 1‘er adet tez yazılmıĢtır.
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ġekil 7 "Dede Korkut" Konulu Sanatta Yeterlik Tezlerinin Yapıldığı Üniversiteye Göre Dağılımı

Dede Korkut konusunda yazılmıĢ 2 sanatta yeterlik tezinden birisi Süleyman Demirel Üniversitesi diğeri ise
Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanmıĢtır.
Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
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ADET

15

ġekil 8 "Dede Korkut" Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı

Dede Korkut konusunda yazılan yüksek lisans tezleri 27 farklı anabilim dalı tarafından çalıĢılmıĢtır.
Üniversitelerde bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı isimlerindeki farklılıkların karmaĢası dikkat çekicidir.
Yüksek lisans tezlerinin anabilim dallarına göre sınıflandırılmasına bakıldığında sırasıyla Türk Dili ve
Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Türk Halk Bilimi, Tarih, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi gibi dallarda en çok tezin çalıĢıldığı görülmektedir.
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ANABİLİM DALLARI

ġekil 9 "Dede Korkut" Konulu Doktora Tezlerinin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı

Dede Korkut konusunda yazılan doktora tezleri 8 farklı anabilim dalı tarafından çalıĢılmıĢtır. Doktora
tezlerinin anabilim dallarına göre sınıflandırılmasına bakıldığında en fazla Türk Dili ve Edebiyatı dalında tez
çalıĢılmıĢtır. Yüksek lisans tezlerinin anabilim dallarına göre sınıflandırmasında tarih alanında yalnızca iki tez
yazılmıĢ olmasına karĢın doktora tezi olarak bu alanda çalıĢma yapılmamasını büyük bir eksiklik olarak
değerlendirmek mümkündür.
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ġekil 10 "Dede Korkut" Konulu Sanatta Yeterlik Tezlerinin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı

Dede Korkut konusunda yazılan iki sanatta yeterlik tezleri iki farklı anabilim dalı tarafından çalıĢılmıĢtır.
Tezlerin Yapıldığı Üniversiteye Göre Dağılımı
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ġekil 11 "Dede Korkut" Konulu Tezlerin Yapıldığı Enstitüye Göre Dağılımı
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ADET

Dede Korkut konusunda yazılmıĢ 79 yüksek lisans tezinden 62‘si Sosyal Bilimler Enstitülerinde
hazırlanmıĢtır. Öte yandan Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitülerindeki tez oranları Güzel
Sanatlar Enstitüsü ve Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsüne göre fazladır. HazırlanmıĢ yüksek lisans tezlerindeki
en büyük pay Sosyal Bilimler Enstitüsüne aittir.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

13

Doktora Tezleri
3

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
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ġekil 12 "Dede Korkut" Konulu Doktora Tezlerinin Yapıldığı Enstitüye Göre Dağılımı

ADET

Dede Korkut konusundaki 16 doktora tezinden 13‘ü Sosyal Bilimler Enstitülerinde hazırlanmıĢtır. Yüksek
lisans tezlerinde olduğu gibi doktora tezlerinde de en büyük paya Sosyal Bilimler Enstitüleri sahiptir.
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1

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Sanatta Yeterlik Tezleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜ İSİMLERİ

ġekil 13 "Dede Korkut" Konulu Sanatta Yeterlik Tezlerinin Yapıldığı Enstitüye Göre Dağılımı

ADET

Dede Korkut konusunda hazırlanmıĢ iki sanatta yeterlik tezinden birisi Güzel Sanatlar Enstitüsünde diğeri
ise Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanmıĢtır.
Tezlerin DanıĢman Unvanına Göre Dağılımı
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ġekil 14 "Dede Korkut" Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin DanıĢman Unvanına Göre Dağılımı

Dede Korkut konulu 79 yüksek lisans tezinden 33‘ü Profesör Doktor, 20‘si Doçent Doktor, 17‘si Yardımcı
Doçent Doktor ve 9‘u ise Doktor Öğretim üyesi danıĢmanlığında hazırlanmıĢtır. Unvana göre dağılımda en
fazla danıĢmanlık Profesör Doktorlar tarafından yapılmıĢtır.
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ġekil 15 "Dede Korkut" Konulu Doktora Tezlerinin DanıĢman Unvanına Göre Dağılımı

Dede Korkut konulu 16 doktora tezinden 13 tanesi Profesör Doktor danıĢmanlığında 3 tanesi ise Doçent
Doktor danıĢmanlığında hazırlanmıĢtır. Yüksek lisans tezinde olduğu gibi unvan dağılımında en büyük oran
profesörlere aittir. Doktora tezlerinin danıĢmanlığının büyük çoğunluğunu profesör unvanına sahip
danıĢmanlardan oluĢmasının nedeni bazı üniversiteler profesör unvanın altında unvana sahip akademisyenlerin
danıĢmanlığını kabul etmemektedirler.
5

ADET

4
3
2

Sanatta Yeterlik
1

1

PROF.DR.

DOÇ.DR.

1
0
UNVANLAR
ġekil 16 "Dede Korkut" Konulu Sanatta Yeterlik Tezlerinin DanıĢman Unvanına Göre Dağılımı

Hazırlanan iki sanatta yeterlik tezinden birisi Profesör Doktor diğeri ise Doçent Doktor danıĢmanlığında
yürütülmüĢtür.
Tezlerin Anahtar Kelime Bulutu

ġekil 17 "Dede Korkut" Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Anahtar Kelime Bulutu
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Dede Korkut konulu 79 yüksek lisans tezinden 18 tanesinin anahtar kelime bilgisine ulaĢılamamıĢtır. Yüksek
lisans tezlerinde en fazla kullanılan anahtar kelimeler; Dede Korkut, Dede Korkut Hikâyeleri, Dede Korkut
Kitabı, Destan, Kültür, Oğuz, Değer, Eğitim, ġamanizm, Hikâye, Eski Anadolu Türkçesidir.

ġekil 18 "Dede Korkut" Konulu Doktora Tezlerinin Anahtar Kelime Bulutu

Dede Korkut konulu doktora tezlerinin yüksek lisans tezlerine karĢın sayısının az olması kelime bulutunda
farklıklara neden olmuĢtur. 16 doktora tezinden 6 tanesinin anahtar kelime bilgisine ulaĢılamamıĢtır. Aynı
anahtar kelimelerin birden fazla tezde kullanılması nedeniyle kelime bulutunda ön plana çıkmıĢtır.

ġekil 19 "Dede Korkut" Konulu Sanatta Yeterlik Tezlerinin Anahtar Kelime Bulutu

Dede Korkut konulu 2 sanatta yeterlik tezinden birisinin anahtar kelime bilgisine ulaĢılamamakla birlikte
diğerinin anahtar kelimeleri; Dede Korkut Hikâyeleri, Çini sanatı, Minyatür Sanatı, Çini ve Minyatür
Teknikleri, Tasarım, Sırlamadır.
6.Sonuç
Dede Korkut, aynı adla anılan Dede Korkut Hikâyeleriyle nesilden nesile aktarılmıĢ ve Ģöhret kazanmıĢtır.
Hikâyelerde âlim kiĢiliği ile ön plana çıkmıĢ olup Dede Korkut, Dedem Korkut, Korkut Ata, Dedem Sultan,
Dede ve Korkut adlarıyla anılmaktadır.
Dede Korkut‘un kimliği hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Oğuznamede yer alan metinlerde Dede
Korkut‘un 295 yıl yaĢadığı anlatılmıĢtır. Bunun yanı sıra Ģair, bilge, ermiĢ ve pir Ģahsiyeti taĢıdığı, Ġslam‘ı
yaydığı ve Hz. Muhammed‘in elçisi olduğu aktarılanlar arasındadır. Dede Korkut, Türk toplumlarının değer
verdiği önemli bir simadır. Ozanların piri kabul edildiği gibi âĢıklık geleneğinin de öncüsüdür. 12 hikâyeden
oluĢan Dede Korkut hikayelerinin kahramanı olan Korkut Ata, Türk tarihinin önemli bir parçasıdır. Dede
Korkut hikâyelerinde Türklerin, göçebe hayatı, gelenek-görenekleri ve sosyal yaĢamı anlatılmaktadır.
Hikâyelerde yer alan eski Türklerin renkli yaĢantısı, üslup, dil anlatım özellikleriyle verilen mesajlar Türk
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kültür tarihinin aydınlatılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Dede Korkut hikâyelerinde sayısız değer yer
almaktadır. Bu değerlerin toplum tarafından benimsenmesi uyumlu bir toplum yaĢantısını oluĢturmuĢtur. Söz
konusu değerler Türk kültürü ile içselleĢtirilmesiyle evrensellik kazanmıĢtır. Bu bağlamda Türk tarihi açısından
önemli yere sahip Dede Korkut ile ilgili yazılan lisansüstü tezler incelenmiĢtir.
Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi‘nde kayıtlı ―Dede Korkut‖ ile ilgili 79 yüksek lisans, 16
doktora ve 2 sanatta yeterlik olmak üzere toplam 97 tezin bibliyometrik analizi yapılmıĢtır. Türk tarihinde
önemli bir yere sahip olan Dede Korkut‘un Tarih anabilim dalında yeteri kadar çalıĢılmamıĢ olduğu
söylenebilir. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi‘nde yer alan 97 tezden 9‘unun eriĢimi kısıtlı olması
araĢtırmacılar için önemli bir sorunu teĢkil etmektedir. Bütün tezlerin online olarak ulaĢılabilir olması
araĢtırmacıların bilgiye eriĢimini daha da kolaylaĢtıracaktır. Tezlerin anahtar kelime bilgilerinde ciddi
eksiklikler vardır. 79 yüksek lisans tezinden 18‘inin 16 doktora tezinden 6‘sının ve iki sanatta yeterlik tezinden
1‘inin anahtar kelime bilgisine ulaĢılamamıĢtır. Eski yıllarda hazırlanmıĢ tezlerin yakın dönemde yazılan tezlere
göre daha fazla eksik yönleri bulunmaktadır.
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ÖZET
Ġnsanlığın var oluĢundan bu yana öğrenilen, kazanılan, tecrübe edilen her türlü edinimler çeĢitli
sembollerle varlığını devam ettirmiĢtir. Bu sembollerin çözümlenmesiyle çağlar arasındaki ortak noktalar da
tespit edilebilmiĢtir. Birçok bilim insanı bu konuda çeĢitli teoriler öne sürmüĢtür. Bunlardan biri de kolektif
bilinçdıĢı ve arketipsel sembolizm kuramıdır. Aketip, Carl Gustav Jung‘un kolektif bilinçdıĢı kuramında
kullandığı bir kavramdır. Bu kurama göre farklı coğrafya ve kültürlerde yaĢayan insanlar geçmiĢten bugüne
bilinçaltlarındaki bazı ortak değer, inanç ve tutumlara sahip olarak gelmiĢtir. Modern insanın korkuları,
inançları, tutumları, kararları gibi temayüllerinin altında; ilkel insan ile arasındaki ortak bilinçdıĢının izleri
bulunur. Jung, söz konusu temayüllerin sembolik bir yansıması olduğunu savunarak bunlara arketip adını verir.
Jung; ―Gölge‖, ―Yüce Birey‖, ―Persona‖, ―Anima/Animus‖, ―İç/Tüm Benlik‖ gibi arketipler üzerinde özellikle
durur. Bu arketiplerin insanın kiĢisel bilinçaltına, ortak bilinçdıĢının ürünü olarak yerleĢtiğini savunur. Bu
arketipler dıĢında anne arketipi, baba arketipi, masum arketipi, büyücü arketipi, kahramanlık arketipi gibi
arketipler de vardır.
Arketipler, edebi eserlerde de yer alır. Mitlerden efsanelere, destanlardan masallara kadar birçok anlatı,
arketipsel sembolizm bağlamında incelenmektedir. Buradaki amaç; ilkel ve modern insanın ortak
bilinçdıĢındaki emarelerini tespit etmektir. Böylelikle oluĢagelmiĢ anlatıların içeriğindeki gizli semboller,
dolayısıyla imgeler açığa çıkmaktadır. Her sembol bir arketipin temsilcisidir. Arketiplerin tespit edilmesiyle
birlikte atalardan miras kalan psikolojik unsurlar hakkında da bilgi edinilir.
Türk edebiyatının her anlamda özel bir yere koyduğu Dede Korkut Hikâyeleri Ģekil, içerik, üslup,
bağlam, dönemsel özellikler gibi birçok açıdan hala incelenmektedir. Her hikâye ayrı ayrı Türk adet ve
geleneklerini, Türk kültürünü, sosyal ve siyasi hayatı vb. açık ya da örtülü Ģekilde yansıtır. Dede Korkut
Hikâyeleri sembolik açıdan da zenginlik gösterir. Bu bağlamda arketipsel sembolizm kuramına yönelik güçlü
anlatılardır. Bu bildiride Dede Korkut Hikâyeleri, Jung‘un arketipleri içerisindeki ―Gölge Arketipi‖ esas
alınarak incelenmiĢ ve yorumlanmıĢtır. ÇalıĢmada Dresden nüshasındaki 12 hikâye temel alınmıĢtır. Gölge
arketipi hakkında bilgi verildikten sonra her hikâye bu doğrultuda ayrı ayrı ele alınarak bir sonuca varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Arketipsel Sembolizm, Gölge, Arketip, Dede Korkut Hikâyeleri.
AN EXAMINATION OF DEDE KORKUT STORIES IN THE CONTEXT OF JUNG'S SHADOW
ARCETYPE
ABSTRACT
All kinds of acquisitions that have been learned, gained and experienced since the existence of humanity
have continued their existence with various symbols. By analyzing these symbols, the common points between
the ages were also determined. Many scientists have put forward various theories on this issue. One of them is
the theory of the collective unconscious and archetypal symbolism. Aketip is a concept used by Carl Gustav
Jung in his theory of the collective unconscious. According to this theory, people living in different geographies
and cultures have come from the past to the present with some common values, beliefs and attitudes in their
subconscious. Under the tendencies of modern man such as fears, beliefs, attitudes and decisions; There are
traces of the common unconscious between him and the primitive man. Jung argues that these tendencies are a
symbolic reflection and calls them archetypes. Jung; Special emphasis is placed on archetypes such as
―Shadow‖, ―Supreme Individual‖, ―Persona‖, ―Anima/Animus‖, ―Inner/Whole Self‖. He argues that these
archetypes are placed in the personal subconscious of the person as the product of the collective unconscious.
Apart from these archetypes, there are also archetypes such as mother archetype, father archetype, innocent
archetype, wizard archetype, heroic archetype.
Archetypes are also found in literary works. Many narratives, from myths to legends, from epics to fairy
tales, are studied in the context of archetypal symbolism. Purpose of this; is to identify the signs of the common
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unconscious of primitive and modern humans. Thus, the hidden symbols in the content of the formed
narratives, and therefore the images, are revealed. Each symbol is representative of an archetype. With the
identification of archetypes, information is also obtained about the psychological elements inherited from the
ancestors.
Dede Korkut Stories, which Turkish literature has placed in a special place in every sense, are still being
examined from many aspects such as form, content, style, context, periodical features. Each story separately
includes Turkish customs and traditions, Turkish culture, social and political life, etc. It reflects either explicitly
or implicitly. Dede Korkut Stories also show richness in terms of symbols. In this context, they are powerful
narratives for the theory of archetypal symbolism. In this paper, Dede Korkut Stories are analyzed and
interpreted on the basis of the ―Shadow Archetype‖ among Jung's archetypes. The study is based on 12 stories
in the Dresden copy. After giving information about the shadow archetype, each story was handled separately
in this direction and a conclusion was reached.
Keywords: Archetypal Symbolism, Shadow, Archetype, Dede Korkut Stories.
GiriĢ
Yeryüzünde insan eliyle biçimlendirilen tüm tarihsel değiĢimlerden sorumlu olan ruhumuz, hâlâ çözümü
olmayan bir bulmaca, anlaĢılması imkânsız bir mucize ve –tabiatın tüm gizemlerinde olduğu gibi- ĢaĢırtıcı bir
karmaĢa nesnesi olarak karĢımızdadır (Jung, 1999: 76). Carl Gustav Jung, Ġsviçreli bir bilim insanıdır. Freud‘un
bilinç ve bilinçaltı olarak iki gruba ayırdığı bilinç düzeylerine kolektif bilinçdıĢı adıyla bir yenisini ekler. Jung,
kolektif bilinçdıĢı ile birbirini hiç görmemiĢ, tanımamıĢ hatta aynı çağda yaĢamamıĢ olan insanların ortak
yönlerini kast eder. Hiç tecrübe edilmediği halde herhangi bir konuda yaĢanılan korkular (örneğin rüyada
yüksek bir yerden düĢerken oluĢan korku hissi) atalardan kalan bir ortak bilinçdıĢı emaresidir. Ġnsanların
benliklerini bulabilmeleri için bilinçaltlarında farkında olmadan yaĢadıkları ve ona bağlı olarak gösterdikleri
davranıĢları da ortak bilinçdıĢının yansımalarıdır. Bu yansımaların imgesel görünümleri arketip olarak
nitelendirilebilir.
Sembol diliyle, içimizdeki duyguları, sanki somut birer algıymıĢ gibi açıklayabilir ve birçok Ģeyi temsili
olarak anlatabilme imkânına kavuĢuruz (Fromm, 1992: 25). Ġmge kavramı ise, insanların doğasındaki davranıĢ
kalıplarını ifade eder ve ―imge‖ sadece ortaya çıkan etkinliğin Ģekli değil aynı zamanda etkinliğin sunulduğu
tipik durumun da karĢılığıdır (Kara Tekgül, 2020: 26). Arketipler, insanlar arasındaki ruhsal benzerliğin
sonucudur. Ġnsanların evrensel duygu, düĢünce ve davranıĢ kalıplarını oluĢturur. Arketipler kültürleri benzer
olan toplumlar ve farklı kültürlere sahip toplumlarda görülür. Farklı kültürlere sahip toplumların
davranıĢlarındaki yerel unsurlar ortadan kaldırılınca benzer davranıĢ örnekleri ortaya çıkar (Bars, 2019: 58-59).
Birçok arketip olmasının yanı sıra bazı arketiplerin daha çok ön plana çıktığı görülür.
Persona Arketipi:
Erginlenme aĢamalarından biri de personadır. Persona, genellikle dıĢ dünyaya karĢı aldığımız bir tavır
ya da tehlikelere karĢı takındığımız içsel bir davranıĢ Ģeklidir (Bakırcı, 2019: 43). Persona, Eski Yunan‘da
aktörler tarafından kullanılan maske olarak tanımlanmaktadır. KiĢiler, onun aracılığıyla baĢkalarından kabul
göreceğini düĢündüğü Ģekilde kendilerini göstermektedirler (Sungurlar, 2013: 54). Persona hem bireysel hem
de kolektif bilinçdıĢı alanın etkisiyle Ģekillenebilir. Görgü kuralları, ahlak kuralları, alıĢkanlıklar ve inanıĢlar
gibi toplumun değer yargısını Ģekillendiren birçok faktörden etkilenir (Kara Tekgül, 2020: 58). Çevrenin,
toplumun kabullerine göre davranmaktır.
Anima ve Animus Arketipi: Anima erkeğin kendi içerisindeki kadınsal, animus kadının içerisinde
taĢıdığı erkeksi niteliklerdir. BaĢka bir ifadeyle anima erkekteki kadın, animus kadındaki erkektir. Bu anlamda
anima ve animus bütünleĢmenin sembolleridir (Bars, 2019: 63). Jung psikolojisinde erkekteki kadın, anima
olarak adlandırılır (Kara Tekgül, 2020: 47). Dolayısıyla kadındaki erkek de animustur. Bu iki nitelik, daima
dengeyi korumak durumundadır ki bütünlük sağlıklı olarak devam edebilsin.
Yüce Birey Arketipi: Yüce birey, erginleĢme sürecinde bireye yol gösteren ve onun en zor anlarında
bir kurtarıcı veya yardımcı rolüne bürünen bilinçdıĢı arketiptir. Bu arketip, benliği harekete geçirerek iç
benlikle iletiĢim kurmasını sağlar. Böylece yüce birey arketipi, bireyin özünü bulmasında etkin bir rol oynar
(Irmak ve Ava, 2017: 25). Yüce birey; aklın, bilginin, sağduyunun ve sezginin temsilcisidir ve kahramanı bu
özellikleri sayesinde doğru yola kavuĢturur (Tek 2015: 72).
Gölge Arketipi: Gölge arketipi gerek rüyalarda gerekse de sanat eserlerinde ilkel bir biçimde ve insanın
hoĢuna gitmeyeceği niteliklere sahip ve genellikle de rakip olarak karĢımıza çıkan bir figürdür (Onat 2007: 5).
Genel bir ifadeyle gölge, insanların herhangi bir sebeple, bilinçaltlarına yerleĢen gizli korkularıdır. BastırılmıĢ
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halde bulunan bu korkular rüyalarda, davranıĢlarda ya da tepkilerde ortaya çıkabilmektedir. Anlatılarda
kahraman, bastırılmıĢ gizli korkularıyla mücadeleye girer. Mücadelenin sebebi benliğine ulaĢma çabasıdır.
Mücadeleden galibiyetle çıkan kahraman benliğine de daha yaklaĢmıĢ olur.
Her kiĢilikte bulunan karanlık yön, bilinçdıĢına ya da düĢlere açılan kapıdır. Gölgesi tarafından ele
geçirilen bir insan daima kendi ıĢığını keser ve kendi tuzağına düĢer. Eline geçen her fırsatta baĢkaları üzerinde
olumsuz bir izlenim bırakmayı tercih eder (Jung, 2005: 156). Gölge, bireylerin kiĢisel bilinçdıĢında Ģekillenen
ve ego-kiĢilik ile çatıĢmalar yaĢayan arketiptir, psiĢenin karanlık niteliklerini temsil eder ve günlük hayatta
birey tarafından hemen fark edilemeyebilir. Gölge, bireylerin yaĢam süreleri boyunca kültürel telkin, ailevi
bastırma gibi faktörlerle Ģekillenebilir ve psiĢenin ego-kiĢiliği tarafından istenmeyen kaba, kötü, kusurlu
yanlarını temsil ettiği için çoğu zaman varlığı yadsınır (Kara Tekgül, 2020: 41). Gölge kompleksi,
reddedilmeyi, suçluluk ve değersizlik duygularını içerdiği için açığa çıkarılması oldukça zordur. Gölgenin
varlığını kabullenmek sorumluluk getirir (Sungurlar, 2013: 55). Bireyin bilinçli yaĢamında her Ģey iyi gittiğinde
gölge ortaya çıkmaz. Ġnsanın gölgesi belli bir olgunluğa eriĢtiğinde ego kendini ifade edecek zemin bulduğunda
ve sabitlik kazandığında güçlenmeye baĢlar, bu nedenledir ki bir çocuğun gerçek anlamda gölgesi mevcut
değildir (Türkan, 2018: 140). Masal kahramanlarıyla aynı cinsten olan ve sorun çıkaran insanlar ile bazı
tehlikeli varlıklar gölge özelliği gösterirler ancak aslında kahramanın savaĢtığı bir yabancı değil kendi
benliğinin kusurlu ve kötü yönleridir (Kara Tekgül, 2020: 42).
Dede Korkut Hikâyeleri, kültür mozaiğimizin kıymetli bir eseridir. Türk edebiyatında destandan
hikâyeye geçiĢin ilk örneği olan hikâyelerde; Oğuz boyunun komĢularıyla olan iliĢkileri, aile ve toplum yapısı,
devlet yönetimi, kahramanlık ve aĢk gibi birçok konu iĢlenmiĢtir. Hikâyelerin ana eksenini yiğitlik ve
kahramanlık oluĢturur (Alsaç, 2018: 18). Dede Korkut Hikâyeleri, Türk edebiyatının mihenk taĢıdır. ġekil
özellikleri, içeriği, söz varlığı ve meydana geldiği zaman dilimi açısından Türk edebiyatının karanlık yönlerine
ıĢık tutar. Bu nadide eser, içinde barındırdığı hikâyelerle Türk kültürünün tanıtıcılığını da üstlenir. Dede Korkut
Hikâyeleri, Oğuz boylarının çeĢitli mücadelelerine yer verir. Bu mücadeleler boylar arasında gerçekleĢtiği gibi
farklı toplumlarla da gerçekleĢir.
Dede Korkut Kitabına bir epope gözü ile bakmak doğru olmaz fakat hikâyelerin birbirleriyle olan
bağlılığı anlamlı bir bütün teĢkil eder. Bunların büyük bir destandan, bir epopeden ayrılmıĢ olduğunu açıkça
gösterir (Ergin, 2018: 29). Destanlara adını veren Dede Korkut, aslında destanların asıl kahramanı değildir.
Dede Korkut, Oğuzlara ve hükümdarlara öğüt veren hikmet sahibi bir aksakal, gerektiğinde düĢmanla vuruĢan
bir alp, keramet gösterebilen bir eren, saygı duyulan ozanlar piri, sözü dinlenen bilge ve her destanın meydana
geliĢinden sonra onu tertip ve düzene koyan bir çeĢit müellif konumundadır (Buldur, Meydan ve Güngör, 2016:
926). Dede Korkut adındaki dede kelimesinin Korkut adı kadar eski olmadığı ve bunun efsanevi Korkut‘un
yaĢlılığını belirtmek için sonradan eklendiği kesindir. Korkut adının geçtiği tarihi kaynaklara bakıldığında
Doğu Türkçesinde Korkut Ata, Batı Türkçesinde ise Korkut Ata ve Dede Korkut Ģekillerinde kullanıldığı
görülür (Ergin, 2018: 1). Dede Korkut hikâyelerinin ―Giriş‖ kısmında Dede Korkut‘un kiĢiliği ve vasıfları
hakkında bilgiler yer alır. Dede Korkut adı, Türk milletlerinin çeĢitli eserleri ve sözlü anlatılarında da geçer.
Dede Korkut hikâyelerinin uzun yıllar iki nüshası olduğu bilinmekteydi. 2018 yılında Türkmen bir
araĢtırmacı tarafından üçüncü nüshası bulundu. Ġlk nüsha Dresden nüshası olup 12 hikâye ve 1 giriĢ
bölümünden oluĢur. ―Dresden nüshası ‗Kitab-ı Dedem Korkut alâ Lisân-ı Tâ‘ife-i Oğuzân‘ adıyla yazılmıĢ bir
nüsha olup 1815‘te Heinrich Friedrich von Diez (1751-1817) tarafından Almanya‘nın Dresden Kraliyet
Kütüphanesi‘nde Fleischer külliyatı içinde bulunmuĢtur‖ (Bayram, 2016: 50). Ġkinci nüsha Vatikan nüshasıdır.
Dresden nüshasına göre eksiktir ve 6 hikâye içerir. ―Ġtalyan Türkolog Ettore Rossi (1894- 1955) tarafından
Vatikan Kütüphanesi‘nde ―Hikâyet-i Oğuzname-i Kazan Beg ve Gayrı‖ adıyla bulunmuĢtur‖ (Bayram, 2016:
50). Son olarak bilim dünyasına kazandırılan nüsha ise Türkmen Sahra nüshasıdır. Bu nüsha 13 hikâyeden
oluĢur. Bu bağlamda Dede Korkut hikâyelerine bir boy daha eklenmiĢtir. Bu boy, ―Salur Kazanın Ejderhayı
Öldürdüğü Boy‖ olarak kayda geçmiĢtir.
Türkiye‘de Dede Korkut hakkındaki yazılara kitabın Türkiye‘de ilk neĢrinden sonra baĢlanmıĢtır. Bu
neĢir Kilisli Muallim Rifat tarafından 1916‘da Diez‘in Berlin kopyasının fotoğraflarına dayanarak yapılmıĢtır.
Fuat Köprülü de çeĢitli eserlerinde ve yazılarında Dede Korkut Kitabı‘na temas etmiĢtir. Dede Korkut hakkında
en değerli makaleleri yazanların baĢında Abdülkadir Ġnan ve Pertev Naili Boratav gelir (Özsoy, 2009: 39-40).
1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han
Anlatıda Boğaç Han‘ın boğayla dövüĢme sahnesi gölge arketipinin sembolleĢmiĢ halidir. Burada boğa;
iktidarın, ilerlemenin ve erginleĢmenin önünde duran engeldir. Kahraman bu engeli aĢamazsa yolculuğunu
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tamamlayamaz ve dolayısıyla benliğinin farkındalığına varamaz. Bu nedenle kahramanın yolundaki engelleri,
yani korku ve bastırılmıĢ güdülerini kontrol altına alması gerekir. Boğaç Han da erginleĢme ve kendini bulma
yolculuğunda temsilen orada bulunan boğa ile dövüĢür ve onu yener. Böylelikle karanlık tarafını aydınlatma
yolunda ilk adımı atar. Boğaç Han‘ın benliğini bulmasındaki engellerden biri de kırk yiğittir. Anlatıda kırk
yiğit, kıskançlıklarından dolayı Boğaç ile babasının arasını açmaya çalıĢır ve onun ölümünü isterler. Burada
kırk namert yiğitin kıskançlığı bir gölgedir. Arketipsel sembolizmde arketipler birbiriyle öyle ya da böyle iliĢki
halindedir. Boğaç Han‘ın kırk yiğitle temsil edilen gölgesinden kurtulması, yüce birey arketipi de
diyebileceğimiz Hızır sayesinde gerçekleĢir.
2. Salur Kazan‟ın Evinin Yağmalanması
Anlatıda Salur Kazan‘ın hanesi kâfirler tarafından saldırıya uğrar. Malı mülkü ailesi kaçırılır. Salur
Kazan ise kendisine ait olanı geri almak için onlarla mücadeleye giriĢir. Burada ―kendisine ait olan‖ ifadesi
önemlidir. Arketipsel sembolizm bağlamında bakıldığında Salur Kazan, sahip olduğu tüm benliğini kaybetmiĢ
ve savunmasız kalmıĢtır. Dolayısıyla onun malını mülkünü kaçıran kâfirler gölge konumundadır. Salur
Kazan‘ın iç benliğini kazanabilmesi için öncelikle gölge ile olan mücadelesini kazanması gerekir. Sungurlar,
(2013: 54) gölgenin genelde rüyalarda, rüya gören kiĢi ile aynı cinsiyete sahip uğursuz bir figür olarak
görüldüğünü ve bu kiĢinin çoğunlukla farklı bir millete, ırka, renge sahip olduğunu belirtir. Hikâyede de Salur
Kazan rüyasında evine yıldırım düĢtüğünü, ordusunun saldırıya uğradığını, ellerinin kana bulandığını görür.
Tüm bunlar uğursuz figür olarak nitelendirilebilecek unsurlardır. Genel bir ifadeyle Salur Kazan anlatı boyunca
bireyleĢme yolunda kâfirlere (gölge) karĢı mücadele halindedir.
3. Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek
Bamsı Beyrek hikâyesinde gölge arketipinin farklı karakterler üzerinden yoğun olarak iĢlendiği görülür.
Metnin baĢında Beyrek, bezirgânlarına kimliğini gizleyerek yardım eder ve kâfir hırsızlarla dövüĢür.
Çaldıklarını geri alarak bezirgânlara teslim eder. Bu yönüyle Beyrek, kendilik bilincine varma yolunda ilk
mücadelesini kazanır. Sonunda babası ve diğer beyler tarafından takdir edilir. Böylelikle Beyrek‘in bireyleĢme
yolundaki ilk engeli mallarını çalan kâfirlerdir.
Beyrek, geyiğin peĢinden giderken beĢik kertmesi Banu Çiçek ile karĢılaĢır. Banu Çiçek Beyrek‘i
sınamak için ona yarıĢma teklif eder. Bu noktada Banu Çiçek‘in Beyrek‘i sınamak istemesi bir gölge
arketipidir. Aslında Beyrek varlığını ve gücünü kanıtlamak istemekte bilinçaltındaki eksiklikleri doldurma
eğilimindedir. Dolayısıyla Banu Çiçek bu yönüyle Bamsı Beyrek‘in gölgesidir denilebilir.
Hikâyede Banu Çiçek‘in ağabeyi Deli Karçar da gölge niteliği taĢır. Deli Karçar, Beyrek‘in hedefine
ulaĢmadaki engelidir. Kız kardeĢini vermemek için büyük zorluklar çıkarır. Beyrek bu gölgesiyle tek baĢına
baĢa çıkamaz. Arketipler arasındaki iliĢkiler göz önüne alındığında gölge arketipinin yüce birey arketipi
sayesinde yenildiği görülür. Hikâyede yüce birey arketipi Dede Korkut‘tur. Bamsı Beyrek amacına ulaĢmada
yoluna çıkan engeli Dede Korkut‘un yardımıyla aĢar. Deli Karçar bilinçaltındaki engelleyici gücün, korkuların
temsilidir.
Gölge arketiplerinden birini de Yalancıoğlu Yaltacuk karĢılar. O, Banu Çiçek ile evlenebilmek için
herkesi Bamsı Beyrek‘in öldürüldüğüne inandırmıĢtır. Yalancıoğlu Yaltacuk, insan zihninin hilebaz figürüdür.
Gerçekleri gizleyerek ya da çarpıtarak kahramanın öz benliğini keĢfetmesinin önüne geçmeye çalıĢır. Aynı
zamanda söz konusu gölgenin, benliğin kötü tarafı, onu ele geçirmeye çalıĢan bir rakip olduğu da söylenebilir.
4. Kazan Oğlu Uruz Bey‟in Tutsak Olması
Metnin genelinde Uruz‘un tutsak edilmesi ve kâfirlerin elinden kurtulmaya çalıĢması yer alır.
Dolayısıyla gölgeyi kâfirler temsil eder. Uruz, babasının takdirini kazanabilmek için yola çıkar. Kâfirlerle
girdiği savaĢı kaybeder ve tutsak edilir. Öyleyse Uruz, benliğine giden yoldaki mücadelesinde zafere
ulaĢamamıĢtır. Gölgesine yenik düĢmüĢtür. Fakat yüce birey konumuna koyulabilecek olan babası Kazan Bey,
oğlunu kurtarmıĢtır.
5. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
Deli Dumrul hikâyesi, hem bireysel hem de kolektif anlamda arketipsel imgeler barındırır. Hikâye, Deli
Dumrul‘un kuru bir çay üzerindeki köprüden kazanç sağlamaya çalıĢmasıyla baĢlar. Akabinde köprüye yakın
bir yerde bir delikanlının öldüğünü görür ve Azrail ile ilk defa orada tanıĢır. Burada kolektif bilincin
emarelerine rastlarız. Ölüm, tüm insanlığı ilgilendiren ve geçmiĢten bu zamana çare aranmaktan vazgeçilmeyen
bir olgudur. Hikâyede Deli Dumrul da ölüm meleği Azrail ile savaĢmak ister. Burada Azrail, apaçık bir gölge
arketipidir. Bilinçaltındaki ölümsüz olma isteği, ölüm korkusu gibi temel sebepler, Deli Dumrul‘u gölgesi ile
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mücadeleye sevk eder. Sonunda ise animası diyebileceğimiz (içindeki kadınsı yön) karısının yönlendirme ve
fedakârlığıyla canı bağıĢlanır.
6. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı
Kanlı Koca, oğlu Kan Turalı‘yı evlendirmek ister. Kan Turalı‘nın istediği kız ise iyi savaĢan, iyi at
binen niteliklere sahip olmalıdır. Babası istediği gibi bir kız bulur. Fakat Kan Turalı‘nın o kızla evlenebilmesi
için öncelikle üç canavarı (ejderha) yenmesi gerekir. Bunlar ―kağan aslan, kara boğa, kara buğra‖dır. Kan
Turalı, bireyleĢme sürecinde hedefe ulaĢmasındaki engel olan gölgesiyle mücadele eder. Dolayısıyla burada
gölge, adı geçen canavarlardır. ―Yeryüzünde gücün sembolü olan bu hayvanlar, ―canavar‖ ve ―ejderha‖ gibi
genel sıfatlarıyla anılmaktadır. Bu sıfatlar, onların tehlikesine ve gücüne iĢaret etmektedir. Hayvanların
baĢlarında bulunan ―kağan‖ ve ―kara‖ sıfatları da bireyin mücadelesindeki zorluğu ifade etmektedir‖
(Çetinkaya, 2015: 139). Kan Turalı, savunma halinde gölgesi ile girdiği mücadeleyi kazanır, Selcen Hatun‘u
alarak öz benliğini bulma yolunda ilk merhaleyi tamamlar. Kan Turalı, bireyleĢme yolculuğunda bireysel ya da
kolektif birden fazla gölge ile mücadele eder. Canavarlardan sonra peĢlerine düĢen kâfirlerle de savaĢır.
Bilinçaltında öz benliğini tam anlamıyla kavrayamayan kahraman bu mücadeleyi kaybeder ve animası olan
Selcen hatun tarafından kurtarılır. Bu kez gölge, kahramanın animası ile karĢı karĢıya gelir. Kan Turalı, Selcen
Hatun ile mücadeleye giriĢir. Animasının yarattığı baskıyı azaltabilmek adına onu zihninde gölgeleĢtirir.
Dolayısıyla içindeki kadınsı yönü ortadan kaldırmaya çalıĢarak kendi cinsiyetini ön plana çıkarmak ister.
Sonuçta ise bu durumun da bireyleĢme yolunda gerekli olan aĢamalar olduğunun farkına vararak animasını
(Selcen Hatun) kabullenir.
7. Kazılık Koca Oğlu Yigenek
Hikâyede Kazılık Koca çıktığı akında kâfirler tarafından tutsak edilir. Oğlu Yigenek büyüyüp babasının
tutsak olduğunu öğrenince onu kurtarmak için yola çıkar. Gölge arketipinin, rüyalarda da ortaya çıkabileceği
bilinmektedir. Yigenek rüyasında dayısı Emen‘i görür. Dayısı ona geri dönmesini, kâfirlerle mücadeleye
girmemesini söyler. Burada Yigenek‘in gölgesi dayısıdır. Onun kendini bulma sürecinde pes etmesini,
yolundan geri dönerek yenilgiyi kabul etmesini ister. Fakat Yigenek dayısını dinlemeyerek gölgesiyle olan ilk
mücadelesini kazanmıĢ olur. Ġkinci olarak ise kâfirlerle mücadeleye girer ve onu da kazanarak bireyleĢme
sürecini tamamlamıĢ olur.
8. Basat‟ın Tepegöz‟ü Öldürmesi
Basat‘ın Tepegöz‘ü Öldürdüğü hikâye, Dede Korkut Hikâyeleri içinde belki de gölgenin çok net
göründüğü hikâyelerden biridir. Hikayede gölge arketipi Tepegöz‘dür. Tepegöz, sadece Basat‘ın değil
toplumun da gölgesi niteliğindedir. Bu noktada gölge arketipinin ya da diğer arketiplerin sadece bireysel değil
kolektif olabileceği de ortaya çıkmıĢ olur. Tepegöz, yasak bir iliĢkiden doğan insan dıĢı bir varlıktır. Ġnsan ve
hayvanlardan beslenmektedir. Bu nedenle tüm Oğuz boyları artık yok olmaktan korkmaktadır. Burada Jung‘un
ortaya attığı kolektif bilinçdıĢının izlerini görebiliriz. Bir toplumun en büyük arzusu birlik içinde
mevcudiyetlerini koruyabilmektir. Varlıklarını tehdit eden bir unsura karĢı savunmaya geçmeleri söz
konusudur. Tepegöz‘den tamamıyla kurtulamayan halkı Basat‘ın gücü ve zekâsı kurtarır. Dolayısıyla Tepegöz
genelde toplumun, özelde ise Basat‘ın mücadele ettiği ve halkıyla birlikte varlığını devam ettirebilmek için
galip gelmesi gerektiği gölgesidir.
9. Begil Oğlu Emren
Begil‘in avda ayağını sakatladığı haberini alan Tekür, baskın yapar. KarĢılarına ise Begil‘in oğlu Emren
çıkar ve savaĢır. Diğer bazı hikâyelerde de görüldüğü gibi burada da kahramanın gölgesi kâfir Tekür‘dür.
Emren, yurdunu ve ailesini korumak için kâfirleri yenmek durumundadır. Ancak onları yendiği sürece sembolik
yolculuğunu bitirip erginleĢecek ve bireyleĢme sürecini tamamlayacaktır. Korumak durumunda olduğu yurdu
ve ailesi de aslında kahramanın bilinçaltındaki kaybetme korkusudur.
10. UĢun Koca Oğlu Segrek
Segrek, kardeĢi Egrek‘in kâfirler tarafından tutsak edildiğini öksüz çocuklardan öğrenir. Öksüz çocuklar
ona ―Mere mizüm öksüzligümüz yetmez mi, bizi niye urursın, hünerün var ise kartaşun Alınca Kal‘asında
esirdür, var anı kurtar‖ (Ergin, 2018: 226) der. Verilen alıntıda kahramanın gölgesinin kâfirler olduğu
aĢikârdır. Fakat dikkat edilmesi gereken asıl nokta, kahramanın gölgesiyle mücadele içine girmesine vesile olan
―öksüz çocuklar‖ imgesidir. Burada öksüz çocukları, gölgeyi yenmeye çağrı olarak kabul edebiliriz. O hâlde
kahraman idrak eder, harekete geçer, yenilir ya da yener. Yenme ya da yenilme durumuna göre ise kendilik
bilincine ulaĢır.
11. Salur Kazan‟ın Tutsak Olup Oğlu Uruz‟un Çıkarması
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Hikâyede, Dede Korkut Hikâyelerinin çoğunda görülen ―kâfir‖ gölge arketipi bulunur. Bu defa gölgeyi
yenmenin mecburiyeti ―baba‖ imgesi üzerinden verilir. Uruz, babasını kâfirlerin elinden kurtarmak için savaĢır.
Kendinden olan, ait olduğu öz ve tamamlandığı parça olan babasının kurtarılması; kahramanın da özgürleĢmesi,
ait olduğu öze kavuĢması demektir. Dolayısıyla burada gölge (kâfir), tamamlanmaya müsaade etmeyen engel
konumundadır.
12. Ġç Oğuz‟a DıĢ Oğuz Asi Olup Beyrek‟in Ölmesi
Hikâyede Ġç Oğuz beyleri ile DıĢ Oğuz beyleri arasındaki mücadele anlatılır. Kazan Bey ile Aruz Koca
arasındaki husumet savaĢa dönüĢür. Burada Kazan Bey‘i ele alırsak gölgesini de Aruz Koca olarak
belirtebiliriz. Nitekim Aruz Koca Kazan Bey tarafından davet edilmediği için intikam duygusuyla beylerini de
kıĢkırtır. Bu durumda gölge niteliği taĢıyan Aruz Koca kıskançlık ve hırsın temsilidir denilebilir. Kazan Bey ise
bilinçaltında yaĢadığı bu duygularını bastırma eğiliminde mücadele verir.
Sonuç
Edebi eserler, görünenin ötesinde bir derinliğe sahip olan sanat eserleridir. Edebiyatın gizli dünyası her
daim araĢtırma konusu olmuĢtur. Ortaya atılan kuramlar edebi eserler üzerinde uygulanarak görünmeyen taraf
çözümlenmeye ve anlamlandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada ise kıymetli eserlerimizden Dede Korkut
hikâyeleri üzerinde C. Gustav Jung‘un kuramlarından biri olan arketipsel sembolizme ait ―Gölge Arketipi‖
çalıĢılmıĢtır. Arketipler, edebi eserlerde çeĢitli Ģekillerde kendini gösterir. Gölge arketipi ise toplum ve kültür
tarafından reddedilen, kabul görmeyen, belirli normlar çerçevesine aykırı olan bazı davranıĢ örüntüleri ve
duyguların bilinçaltına itilmesi durumudur. Ġnsanlar göz önünde yaĢayamadığı, dillendiremediği her türlü
duygusunu bilinçaltında farkında olmadan yaĢar. Bilinçaltındaki bu yasaklar ise her daim farklı dönem ve
durumlarda insanın baĢa çıkması gereken gölgesi olur. Ġncelenen Dede Korkut hikâyelerinde de kahramanların
gölgeleri üzerinde yoğunlaĢılmıĢtır. Her hikâyede sadece baĢkahraman esas alınmıĢtır. Bazı durumlarda ise
gölge arketipi diğer arketiplerle iliĢkilendirilerek yorumlanmıĢtır.
Hikâyelerde kahraman, gölgesi ya da gölgeleri ile genel olarak mücadele halindedir. Gölgeler; insan,
hayvan ve insan dıĢı diğer varlıklar olarak kategorize edilebilir. 12 hikâyede yer alan gölge arketipleri aĢağıdaki
gibi tablolaĢtırılabilir.
Hayvanlar

Ġnsanlar

Ġnsan DıĢı Diğer Varlıklar

-Boğa

-Kırk yiğit

-Azrail

-Ejderha

-Kâfirler (Tekür)

-Tepegöz

-Aslan

-Banu Çiçek

-Buğra

-Selcen Hatun
-Deli Karçar
-Yalancıoğlu Yaltacuk
-Emen
-Aruz Koca

Verilen tabloda arketipsel sembolizm içerisinde yer alan gölge arketipinin tek tip olmadığı,
bireyleĢme/erginleĢme/kendini bulma sürecinde birçok farklı gölge unsur ile karĢılaĢılabileceği görülür. Bu
noktada Dede Korkut hikâyelerinin zenginliği ve değeri bir kez daha kanıtlanmıĢtır. Aynı zamanda bu
çalıĢmayla hikâyelerin görünmeyen yüzü aydınlatılmıĢ, hikâyelerin imgesel dünyasına giriĢ yapılmıĢtır. Ġlkel
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insan ile modern insan arasındaki köprünün kolektif bilinçdıĢı ile oluĢtuğu ve bu köprünün parçaları olan
arketiplerin genelde edebi eserlere özelde ise Dede Korkut hikâyelerine nasıl sirayet ettiği ortaya konmuĢtur.
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN SÖZLÜ KÜLTÜRDE MASAL OLARAK ANLATILMASI VE MASALLARA
YANSIMASI
Prof. Dr. Nedim Bakırcı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Doç. Dr. Hüseyin KürĢat Türkan
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ÖZET
Türk kültürü dünya üzerinde en zengin kültürlerden biridir. GeniĢ bir coğrafyada yaĢayan üç yüz
milyona yakın insanın yaĢadığı bu kültürde son derece değerli edebi eserler ortaya konulmuĢtur. Bu eserler
içerisinde Ģüphesiz en önemli ve en değerli eser Dede Korkut Kitabı‘dır. Eserin çok cepheli olması edebiyattan
dile, gelenekten atasözlerine, tarihten coğrafyaya, inançlardan günlük hayata, hâsılı pek çok alana kaynaklık
etmesi, elbette bu eserin paha biçilmez bir değer kazanmasını sağlamıĢtır. Dolayısıyla sosyal bilimler alanında
yapılan pek çok çalıĢmada referans gösterilen veya atıf yapılan bu eser üzerinde bugüne kadar çok sayıda
çalıĢma yapılmıĢ ve yapılmaya devam edilmektedir.
Dede Korkut Kitabı‘nda yer alan on iki hikâye teĢekkül ettiği dönemden itibaren sözlü kültürde
anlatılarak gelmiĢ ve on beĢinci yüzyılının son çeyreğinde yazarı bilinmeyen bir müstensih tarafından yazıya
aktarılmıĢtır. Daha sonra bu hikâyelerden bazıları sözlü kültürde varlığını korumaya devam etmiĢ, ancak zaman
içerisinde bu hikâyelerden bazıları masallaĢmıĢtır. MasallaĢan hikâyelerin dıĢında masal anası, masal ninesi
veya masal babası anlattıkları masallara Dede Korkut hikâyelerinden bazı motifleri de dâhil etmiĢlerdir.
Böylece Dede Korkut Kitabı‘nda bulunan hikâyelerden izler masallar içerisinde günümüze kadar varlığını
korumayı sürdürmüĢtür.
Bu bildiride ise Dede Korkut Kitabı‘nda yer alan hikâyelerden hangileri sözlü kültürde varlığını
koruduğu ve hangi hikâyelerden motifler anlatıcılar tarafından masal metinlerinde kullanıldığı tespit edilmeye
çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, hikâye, sözlü kültür, masal, motif.
TELLING DEDE KORKUT STORIES AS FABLES IN ORAL CULTURE AND ITS
REFLECTION IN FAIRY TALES
ABSTRACT
Turkish culture is one of the richest cultures in the world. In this culture, where nearly three hundred
million people live in a wide geography, extremely valuable literary works have been revealed. Undoubtedly,
the most important and valuable work among these works is the Book of Dede Korkut. The fact that the work
has many aspects, from literature to language, from tradition to proverbs, from history to geography, from
beliefs to daily life, in short, has made this work an invaluable value. Therefore, many studies have been done
and continue to be done on this work, which is referenced or cited in many studies in the field of social
sciences.
Twelve stories in the Book of Dede Korkut have been told in oral culture since the period in which it
was formed and were transcribed by an unknown writer in the last quarter of the fifteenth century. Later, some
of these stories continued to exist in oral culture, but over time, some of these stories became fairy tales. Apart
from the fairy tales, the fairy tale mother, fairy tale grandmother or fairy tale father also included some motifs
from the Dede Korkut stories in the tales they told. Thus, the traces of the stories in the Book of Dede Korkut
continued to exist in tales until today.
In this paper, it has been tried to determine which of the stories in the Book of Dede Korkut preserved
their existence in oral culture and which motifs from the stories were used by the narrators in the fairy tale
texts.
Keywords: Dede Korkut, story, oral culture, tale, motif.
GiriĢ
Her kültürün âdeta kendisiyle bütünleĢmiĢ Ģaheserleri vardır. Bu Ģah eserler ait olduğu kültür açısından
pek çok unsuru içersinde barındırır. Türk kültüründe pek çok Ģaheser olabilecek eser vardır. Bu Ģaheserlerden
biri de hiç Ģüphe yok ki en önemlisi, en değerlisi Dede Korkut Kitabı‘dır.
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Dede Korkut Kitabı‘nın Türk kültür dünyası açısından ne kadar değerli bir eser olduğunu ifade etmek
için Fuat Köprülü‘nün söylediği Ģu sözü hatırlatmak yerinde olacaktır: ―Bütün Türk edebiyatını terazinin bir
gözüne, Dede Korkut‘u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar.‖ Gerçekten Dede Korkut Kitabı
Türk Edebiyatının en büyük abidelerinin, Türk dilinin en güzel eserlerinin baĢında gelir (Ergin, 2001: 5). Eserin
çok cepheli olması edebiyattan dile, gelenekten atasözlerine, tarihten coğrafyaya, hâsılı pek çok alana kaynaklık
etmesi, elbette bu esere paha biçilmez bir değer kazandıracaktır. Ġnceleyenleri büyüleyen dili ve Ģiir yapısıyla
edebiyatımızın bu eĢsiz eseri hakkında bilim adamlarımızın görüĢleri de (Sakaoğlu, 1998: 5-6) önemlidir. Bu
metinler ifade ettikleri zannedilen tarihi gerçekler, dile getirdikleri sosyal ve ekonomik problemler, tasvir
ettikleri tipler, göz önüne serdikleri kahramanlıklar sebebiyle değil edebî bir metin olmaları bakımından da
değerlidirler (AktaĢ, 2000: 31). Çünkü bu metinler teĢekkül ettiği sözlü gelenekte Oğuzların edebî zevklerini,
metin kurmada ve onu anlatmada ne kadar becerikli olduklarını ortaya koymaktadır (Bakırcı, 2016, 44).
Dede Korkut Kitabı, taĢıdığı millî ve manevi değerler açısından çok önemli bir kitaptır. Âdeta asırlar
öncesinde aklî ve vicdanî hassasiyetleri yansıtmasının yanı sıra tarih, aile, töre, kadın, çocuk, sanat, av, nüfus,
siyaset ve din gibi pek çok tarihi ve içtimai motife rastlanılmaktadır (Kara-Yılmaz, 2010: 2).
Dede Korkut hikâyelerinin bir bütün olarak yazıya geçirildiği iki metin günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir.
Bunlardan birincisi ve ilk bulunanı Dresden Kraliyet Kütüphanesinde (Almanya‘da) olup H. O. Fleischer
tarafından bulunmuĢtur. Bu nüshayı 1815 yılında bilim dünyasına tanıtan ve ilk defa ondan faydalanan ise
Alman bilim insanı Heinrich Friedrich von Diez (1751-1817)dir. Diez, bu nüshanın bir kopyasını kendi eliyle
çıkararak Berlin Kütüphanesine bırakmıĢtır. Diez‘in ilk tanıtımı ve çalıĢmalarından sonra bilim dünyasında
konuyla ilgili baĢka çalıĢmalar baĢlamıĢ; hikâyeler, Dede Korkut, burada geçen Oğuz kahramanları araĢtırma
konusu olmuĢtur. Türkiye‘deki ilk yayım ise, Diez‘in yayımından yaklaĢık yüz sene sonradır. Kilisli Muallim
Rifat (Bilge), 1916 yılında Diez‘in eliyle yazdığı Berlin Kütüphanesindeki nüshaya dayanarak Dede Korkut
hikâyelerini yayımlamıĢ; bundan sonra Türkiye‘deki araĢtırmacılar da konuya eğilmiĢlerdir. Günümüz Türk
alfabesiyle, ilk çalıĢma Orhan ġaik Gökyay tarafından 1938 yılında Dede Korkut adıyla yayımlanmıĢtır. Ayrıca
daha bilimsel ve ayrıntılı ilk yayım, yine Gökyay tarafından 1973 yılında Dedem Korkudun Kitabı adıyla
neĢredilmiĢtir.
1950 yılı ise Dede Korkut hikâyeleri açısından yeni bir buluĢa sahne olmuĢtur. Ġtalyan Türkolog Ettore
Rossi, Vatikan Kütüphanesi‘nde Dede Korkut hikâyelerini içeren yeni bir nüsha bularak bunu bilim dünyasına
tanıtmıĢ ve 1952 yılında bunu yayımlamıĢtır. Rossi‘nin bulduğu 364 sayfalık bu nüshanın birinci kısmı giriĢ
kısmı olup 95 sayfa tutmaktadır. ―Hikâyet-i Oğuznâme-i Kazanbey ve Gayri‖ (Oğuzname hikâyesi, Kazan Bey
ve diğerleri) adını taĢıyan Vatikan nüshasındır (Bekki, 2016: 45).
Dede Korkut Kitabı‘nın yeni bulunan bir nüshası daha vardır. Bu nüsha da Türkmenistan/Türkmen
Sahra Nüshası‘dır. 3. Nüsha Ġran‘ın Türkmen-Sahra adıyla bilenen bölgesindeki Gümbet-i Kavus Ģehrinde
yaĢayan Muhammed Veli Hoca tarafından bulunup Metin Ekici‘ye elektronik ortamda pdf olarak
gönderilmiĢtir. Metin Ekici bu nüshaya ―Türkistan/Türmen sahra‖ nüshası adını vermiĢtir. Yazma nüsha dil
özelliklerinden hareketle tahmini olarak 18. yüzyılda yazıya geçildiği düĢünülmektedir. Yazma toplam 31
varak, yani 62 sayfadan ibarettir. Yazmanın 48. sayfasına kadar farklı konularda yazılmıĢ 23 soylama vardır.
48. sayfanın 7. satırından baĢlayarak yazılı son sayfa olan 61. sayfaya kadar Salur Kazan‘ın Yedi BaĢlı
Ejderhayı Öldürmesi‘nin konu edildiği anlatma bulunmaktadır. Yazmanın son sayfasında Hacilu‘ya Allah
rahmet eylesin‖ ifadesi yer almaktadır ki bu ifadeden hareketle metnin Hacı adlı birine sunulduğu düĢünülebilir
(Ekici, 2019: 20).
Salur Kazan‘ın Yedi BaĢlı Ejderhayı Öldürmesinden önce Salur Kazan‘la ilgili baĢka bir hikâye
anlatılıyormuĢ gibi görünse de bu kısımda Kazan‘ın Aras nehri çevresini ve Kars yöresini fethi kendi ağzından
anlatılmakta ve bu kısım Salur Kazan‘ın yedi baĢlı ejderha ile mücadelesine hazırlık özelliği taĢımaktadır.
Son günlerdeki güzel geliĢmelerden biri de Dede Korkut Kitabı‘nın yeni bir nüshasının bulunmasıdır.
Bursa Nüshası olarak adlandırılan ve Prof. Dr. Ersen Ersoy tarafından bilim dünyasına duyurulan yeni nüsha
edebiyat dünyasında büyük bir heyecana sebep olmuĢtur. Ersen Ersoy bu nüshayı yayımlarsa hem yeni nüshayı
görmüĢ olacağız, hem de diğer nüshalarla karĢılaĢtırma imkânına sahip olacağız.
Dede Korkut Kitabı‟nda Yer Alan Hikâyelerin Masallara Yansıması
Dede Korkut Kitabı‘nda yer alan metinler yazıya geçirildikten sonra halk arasında masallaĢarak
anlatılmaya devam etmiĢtir. MasallaĢan bu metinler zaman içerisinde kısalmıĢ, hatta unutulmaya yüz tutmuĢtur.
Ancak bu metinler unutulsa da akılda kalan motifler masal anlatıcıları tarafından diğer masal metinlerine
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eklenmiĢtir. Böylece Dede Korkut Kitabı‘na ait motifler, pek çok masalda günümüze kadar varlıklarını
korumuĢlardır.
Dede Korkut Hikâyeleri değiĢik varyantlarda ve isimlerde de olsa Anadolu‘nun pek çok yöresinde hâlâ
anlatılmaktadır (Gülensoy, 1994: 97). Türkiye‘de 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra halk kültürünün değiĢik
dallarındaki ürünlerinin derlenmeye baĢlanması zamanla Dede Korkut Hikâyeleri‘nin derlenmesine de yol
açmıĢtır. Bugüne kadar derlemelerde tespit edilen metinler dört hikâye ile sınırlı kalmıĢtır. Bu hikâyeler Kam
Püre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Boyu, Salur Kazan‘ın Evinin Yağmalandığı Boy, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
Boyu ve Basat‘ın Tepegöz‘ü Öldürdüğü Boy‘dur.
Kam Püre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Boyu1 Türk Dünyasında bilinen ve en yaygın hikâyedir. Hikâye
kahramanı Türkiye ve Türkmenistan‘da Beyrek, Karakalpak ve Kazak Türklerinde Alpamıs veya Alpamsı,
BaĢkurtlarda AlpamıĢ, AlpamĢa, Alpamısa, Özbeklerde AlpamıĢ, Tatarlarda Alıpmamsen, Altay Türklerinde
Alıp ManaĢ olarak bilinmektedir. Türkiye‘de adı bazen Ak Kavak Kızı, bazen Bengiboz ile Bey Böyrek, bazen
Bey Beyri veya Bey Böyre (Ergin, 2016: 49), bazen de Bey Bögürek veya Bey Börü (Gülensoy, 1994: 97) olan
bu hikâyenin Ģimdiye kadar Safranbolu, güney Anadolu ve Toroslar, Erzurum, Erzincan, Trabzon, Bayburt,
BeyĢehir, Konya, Ġstanbul (Ergin, 2016: 49), Muğla, Denizli (Gülensoy, 1994: 98), Diyarbakır, Elazığ
(Gülensoy, 1994: 99), ġanlıurfa, Sivas, Kayseri, Afyonkarahisar ve Zonguldak (Sakaoğlu, 1998: 309-430)
rivayetleri tespit edilmiĢtir. Bamsı Beyrek hikâyesi ile ilgili ilk derleme Ali Rıza Yalgın‘a aittir. Bu hikâyeyi iki
ayrı kiĢiden derlemiĢ ve yayımlamıĢtır2 (Sakaoğlu, 1998: 32). Yalgın‘ın bu hikâye ile ilgili ikinci derlemesi
Aladağ Rivayeti Beyböyrek adını taĢır ve Cenüp‘ta Türkmen Oymakları II adlı eserinde yayımlar (2000: 95111). Bu konuyla ilgili Yalgın, ―Hikâyeyi Kocaveliler köyünden Bekir Ağa‘dan dinledim ve öğretmen Mehmet
Bey‘in yardımıyla aynen Bekir Ağa‘nın ağzından kopya ettim.‖ (2000: 94) der.
Salur Kazan‘ın Evinin Yağmalandığı Boy Türkiye‘de sadece Gaziantep‘te derlenmiĢ, baĢka bir
derlemesi söz konusu değildir. Ferruh Arsunar, Gaziantep Folkloru adlı eserinde ―Yurt DeğiĢtirme‖ (1962: 153155) adıyla derlediği hikâyeyi yayımlar.
Dede Korkut Kitabı‘nda beĢinci hikâye olan Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu ile ilgili ilk derleme
Naci Erenkum (Atabeyli) tarafından yapılmıĢtır. Hikâye kayıttaki bilgiye göre Antalya merkezine bağlı Zeytun
köyünde Abdal güyendelerinden Cuma Ali‘den derlenmiĢtir (Sakaoğlu, 1998: 30). Konya‘dan derlenen bir
varyantta ―Bir Hikâye‖ baĢlığı altında verilmiĢtir (Sakaoğlu, 1998: 475-482). Ayrıca Deli Dumrul hikâyesinin
bir varyantı da Üsküp‘e yakın bir Türk kasabasından derlenmiĢtir (Gülensoy, 1994: 111). Tuncer Gülensoy,
―Bu konudaki tek Ģahidimiz, Nezaket Ayaz‘ın bize naklettiği kısa varyanttır. O da bu hikâyeyi 104 yaĢında
vefat eden anneannesinden dinlediğini söylemiĢtir.‖ der (1994: 110)
Basat‘ın Tepegöz‘ü Öldürdüğü Boy3 ile ilgili ilk derleme Muallim Cevdet‘e aittir. Muallim Cevdet,
çocukluğunda babasının hizmetinde bulunan Bayındırlı Mehmet ÇavuĢ‘un bu hikâyeyi kendisine tatlı tatlı
anlattığını nakletmektedir (Ergin, 2016: 50). Bunun dıĢında ikinci olarak Tepegöz hikâyesi derlemesi Ali Rıza
Yalgın tarafından yapılmıĢtır. Yalgın, Tepegöz hikâyesini 1928 yılında Arapgirli Hacı Ġsmail adlı altmıĢ
yaĢında bir ihtiyardan derlenmiĢtir (2000: 199-202). Bu iki varyantın dıĢında Erzurum, Konya, Aydın, Ġstanbul
ve Kırklareli gibi illerde bu hikâyenin varyantları tespit edilmiĢtir (Sakaoğlu, 1998: 447-472).
Bütün bu hikâyeler bir hayli değiĢikliğe uğramıĢ, içlerine birçok masal unsuru karıĢmıĢ, bazı
kahramanların adları değiĢmiĢ ve genel olarak ana olaylarda Dede Korkut hikâyeleriyle benzerlikleri kalmıĢtır.
Bunun neticesinde Dede Korkut Kitabı‘ndaki destanî ruhtan eser kalmamıĢ ve bu hikâyeler masalla karıĢık
vasat halk hikâyeleri Ģekline girmiĢtir (Ergin, 2016: 49).
Dede Korkut hikâyelerinden Bamsı Beyrek ve Tepegöz metinleri masallaĢmıĢ halleri halk arasında
masal olarak yaĢamaya devam ettiği veya anlatılmadığı için unutulmaya yüz tuttuğu söylenebilir. Ancak bu
hikâyelerden bazı motiflerin masal anlatıcıları tarafından masallara motif olarak dâhil edildikleri görülmektedir.
Masal metinleri incelendiğinde pek çok metinde Dede Korkut hikâyelerinden izler mutlaka tespit edilecektir.

1

Bu hikâye ile ilgili daha geniĢ bilgi için Mehmet Alptekin tarafından hazırlanan doktora tezine müracaat edilebilir. (Alptekin,
Mehmet (2016), Bamsı Beyrek Destanı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi).
2
Beyböyrek hikâyesini bir defa 338 (1919-182) yılında Tarsus gazetesinde (Gavurdağı hikâyesi) ve aynı hikâyenin tamamını Adana
Memleket Mecmuası‘nda yayımladım. Bir de yayımlanmamıĢ Kilis hikâyesi vardır (Yalgın, 2000: 94, Cilt II).
3
Tepegöz hikâyesi ile ilgili geniĢ bilgi için Mehmet Özgür Güvenç‘in eserine müracaat edilebilir. (Güvenç, Ahmet Özgür (2019),
Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Tepegöz, Ġstanbul: Ötüken NeĢriyat).
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Bir masal anası olan ve 26 masal anlatan Suzan GeniĢ‘ten derlenmiĢ masal metinlerinde Dede Korkut
Hikâyelerinden izler taĢımaktadır. GeniĢ‘in anlattığı bazı masal metinler ile Dede Korkut Hikâyeleri arasındaki
bezerlikleri Ģöyle sıralayabiliriz: ―Altın At, Altın Elbise, Altın Kırbaç‖ adlı masalda küçük Ģehzadenin
Ġstanbul‘a giden babasından istediği ―at, elbise ve kılıç‖ ile Dede Korkut Hikâyelerinden Kam Püre Bey Oğlu
Bamsı Beyrek hikâyesinde, Kam Püre‘nin oğlu Bamsı Beyrek için Ġstanbul‘a giden bezirgânlardan istediği
yahĢi armağanlar (deniz kulunu boz aygır, ağ tozlu katı yay, altı perli gürz) arasında yakın benzerlikler vardır.
Aynı hikâyeyle bezerlik gösteren bir baĢka masal ise ―Gülcemal‖ adlı masaldır. Gülcemal kendisiyle evlenmek
isteyen genç ile çeĢitli yarıĢlar yapar. Önce at koĢtururlar, sonra koĢu yaparlar, ardından cirit oynarlar. Ancak
üçünde de berabere kalınca kırk gün birbirlerine kılıç sallarlar, sonunda oğlan Gülcemal‘i yener; parmağındaki
yüzüğü çıkarıp kızın parmağına takar (ġimĢek, 2002: 113). Benzer durumu Bamsı Beyrek ile Banu Çiçek
arasında geliĢtiğini görürüz. Çünkü Banu Çiçek de Bamsı Beyrek‘le at koĢturup ok atar ve güreĢ tutar.
YarıĢların sonunda Bamsı Beyrek parmağındaki yüzüğü çıkarıp Banu Çiçek‘e niĢan yüzüğü olarak takar (Ergin,
2001: 63-64).
Gülcemal adlı masalın devamında ise Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikâyesinde yer alan babanın oğlunu
öldürmesi epizotuyla benzerlik gösterir. PadiĢah oğlunun getirdiği kıza kendisi sahip olmak ister. Bunun için de
oğlunu öldürmek niyetiyle ava gönderir. Ardından gizlice birkaç kiĢiyi görevlendirip ellerine ucu zehirli bir ok
vererek oğlunu öldürmelerini ister. PadiĢahın adamları oğlanı zehirli ok ile yaralar. DüĢtüğü yerde bir süre
baygın yatan genci bir köylü kurtarır (ġimĢek, 2002:113-114). Dirse Han ise kırk namert yiğidin kıĢkırtması
üzerine oğlu Boğaç Han‘ı ava götürüp okla öldürmesi ve ardından Hz. Hızır‘ın gelip oğlana yardım etmesi
(Ergin, 2001: 28-31) Ģeklinde geliĢen olaylarla masalda padiĢahın oğlunun baĢına gelenler arasından bezerlikler
söz konusudur.
Masal atası olarak adlandırabileceğimiz Süleyman Gül‘den derlenen ―Kel ile Kör Kaz‖ adlı masalda
devin ayağı yaradır. Yaraya ok atılarak kan, irin akması sağlanacak ve sonuçta rahatlayan devden istekte
bulunulacaktır. Adı geçen masalın Dede Korkut Hikâyelerinden Tepegöz ile benzerlik gösterdiği söylenebilir.
Nitekim, Tepegöz hikayesinde de devden kurtuluĢ yalnızca alnının ortasındaki et parçasına atılan ok ile
mümkündür (ġenocak, 2002: 98). Typen Turkischer Volksmarchen adlı eserdeki 146 numaralı ―Tepegöz‖ adlı
masal metininde de Tepegöz, üç kardeĢi ve sürüsünü mağaraya kapatır. Onlar da Tepegöz‘den kurtulabilmek
için önce onun gözlerini kızgın bir ĢiĢle kör ederler. Daha sonra da bir kaya ile öldürürler (Eberhard-Boratav,
1953: 159).
18 masal anlatan masal anası Sultan Kıraç‘ın anlatmıĢ olduğu masallarda, yer yer Dede Korkut Kitabı‘yla
benzerliklerin olduğu da görülmektedir. ―Keloğlan Deli Arıyor‖ adlı masalda gelinin biri Keloğlan‘a nerden
gelip nere gittiğini sorup Keloğlan‘ın da öteki dünyaya gittiğini söylemesi üzerine gelinin ölmüĢ anne ve
babasına bir Ģeyler göndermesi ile Dede Kokut Kitabı‘ndaki Salur Kazan Esir Olup Oğlu Uruz‘un Çıkardığı
Boy‘da Salur Kazan‘ın kuyuya hapsedilmesi ve tekür karısının Kazan‘dan ölüleri hakkında bilgi alması (Ergin,
2007: 192) arasında benzerlikler vardır (Bakırcı, 2021: 480).
Dede Korkut Kitabı‘nda yer alan Tepegöz ile bezerlik taĢıyan bir masal da Topal Keloğlan adlı masaldır.
Masalda Keloğlan, devle çeĢitli oyunlara girdikten sonra dev Keloğlan‘ı çizmesinin içine sokar. Dev uykuya
dalınca Keloğlan çizmeyi kesip dıĢarı çıkar. Devin kızına devi nasıl öldüreceğini sorar, kız da devin hiçbir
yerine bir Ģey iĢlemeyeceğini, sadece tek gözünde et olduğunu, ancak buradan devi öldürebileceğini söyler.
Bunun üzerine Keloğlan bir ĢiĢi ocakta kızdırıp devin gözüne sokar. Daha sonra duvarda asılı kılıcı alıp devin
boynuna vurup onu öldürür (Bakırcı, 2021: 480). Bu masaldaki olaylara bakıldığında Basat‘ın Tepegözü
öldürdüğü sahnelerle (Ergin, 2007: 158-160) bire bir benzerlik taĢıdığı görülmektedir.
Masallar incelendiğinde verilen örneklerin dıĢında daha pek çok masalda Dede Korkut Kitabı‘yla
benzerlikler bulunacağı muhakkaktır.
Sonuç
Dede Korkut Kitabı Türk kültür tarihi açısından son derece önemli bir eserdir. Kitapta yer alan hikâyeler
ortaya çıktığı zamandan yazıya geçirildiği zamana kadar sözlü kültürde ozanlar tarafından anlatıla gelmiĢtir.
Yazıya geçirildikten sonra sözlü kültürde özellikle Bamsı Beyrek, Deli Dumrul, Tepegöz gibi hikâyeler
varlığını sürdürmüĢ ve masal anlatıcıları tarafından anlatılmaya devam etmiĢtir. Adı geçen hikâyeler içerisinde
en çok bilinen ve en çok varyantı olan metin Bamsı Beyrek hikâyesidir. Olay örgüsü ve olağanüstülükler
sebebiyle masallarla benzerlik gösteren Tepegöz de halk arasında bilinen ikinci metindir. Her iki metin de
zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuĢ ve bu hikâyelere ait bazı motifler anlatıcıların hafızasında varlığını
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korumuĢtur. ĠĢte hafızalarda kalan bu motifler masal anlatıcılar tarafından pek çok masal metnine eklenerek bu
motiflerin günümüze kadar gelmeleri sağlanmıĢtır.
Sonuç itibariyle Dede Korkut Hikâyeleri ister unutulsun ister masallar içerisinde motif olarak varlığını
sürdürsün, Türk edebiyatının Ģah eseri olarak kalmaya devam edecektir.
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Abstract
In this work, full-Heusler MgZnX2 (X=Ag and Au) belongs to the cubic L21 phase with the space group Fm ̅ m
(no.216) is investigated in terms of their the structural, electronic, and elastic properties. The calculations are
conducted using density functional theory and pseudopotential plane wave‘s method within Quantum-Espresso
software package. For electron exchange, we have considered the Local Density Approximation (LDA), as
exchange and correlation potential for investigating these properties. The metallic behaviours of these alloys are
confirmed by band structures analysis, which show that these alloys have not any band gap in the Fermi level.
The elastic constants (Cij) and the related elastic moduli confirm their stability in the cubic phase and
demonstrate their ductile nature. The Debye‘s temperature along with compressional, Shear and average elastic
wave velocities has also been calculated. Furthermore, the thermal properties are determined using the quasiharmonic Debye model.
Keywords: Electronic properties, structural parameters, elastic constants, first principles.
Introduction
The materials in the Heusler phases consist of a large group of intermetallic alloys with more than a hundred
members [1, 2]. The first prototype member, the MnCu2Al alloy, was discovered by the German mining
engineer Fritz Heusler in 1903 and was the first known ferromagnetic material in which each member of the
alloy consisted of non-ferromagnetic elements [3]. The rapid developments in modern materials science make
research on Mg-based alloys particularly interesting due to their low density and high specific strength.
Magnesium and magnesium alloys have some attractive properties due to their properties as lightweight
structural materials, aerospace, automobile industry and biomaterial [4-7]. We aim to investigate some physical
properties of these alloys due to the above-mentioned properties.
To date, only a limited number of studies have been reported for lattice constants for these alloys in the
literature [8, 9]; On the other hand, to our knowledge, the intermetallic full-Heusler alloys MgZnX2 (X=Ag and
Au) have not been studied in detail either experimentally or theoretically. Thus, to provide a basis for further
studies, we conducted a theoretical investigation of the structural and mechanical properties of MgZnX2(X=Ag
and Au) alloy in this study. The rest of this article is organized as follows: Chapter 2 describes its
computational method, Chapter 3 provides results and discussions, and finally the conclusion is given in
Chapter 4.
Method
The structural, electronic, and mechanical properties of full-Heusler MgZnX2 (X=Ag and Au) belongs to the
cubic L21 phase are performed by using n Quantum Espresso [10, 11] code within the local density
approximation (LDA). For the exchange correlation potential, the Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) functional
has been utilized within the framework of the generalized gradient approach (GGA) [12]. Brillouin zone
integration was carried out using a 8×8×8 k-point mesh. The wavefunction energy cut off was taken as 40 Ry
for the expansion of electronic wave functions. The kinetic energy was set to 400 Ry for evaluation of
electronic charge density. ethfessel-Paxton smearing method was adopted to carry out integration up to Fermi
level with a smearing parameter of 0.02 Ry [13]. The elastic constants of these alloys have been performed
using Quasi-harmonic approximations (QHA) as implemented in Thermo_PW package [14].
Results
The ternary intermetallic MgZnX2 (X=Ag and Au) alloys, crystalize in L21 phase with the space group Fm3 m
(no.216) as shown in Fig. 1. In the structure presented in Fig. 1, it has a formula per unit cell with Wyckoff
positions; Zn atoms at the centre (1/2, 1/2, 1/2), Mg atoms at the corners (0, 0, 0) and X (Ag and Au) atoms
(1/4, at 1/4), 1/4) and (3/4, 3/4, 3/4) positions. The structures of both alloys were optimized to calculate the
equilibrium lattice constants given in Table 1. The obtained results are compared with the available values in
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the literature [8, 9]. The lattice constants obtained in this work are in good agreement with previous data.

Fig. 1. The crystal structure of full Heusler MgZnX2 (X=Ag and Au) alloys.
Elastic constants are important parameters of material science as it provides detailed information about the
hardness, brittleness, ductility, and anisotropy for a material. Elastic constants provide important information
about both the good understanding of the mechanical properties of the material and the nature of the forces
operating in the material. The elasticity of a cubic crystal is given by three different elastic coefficients (C11, C12
and C44). The elastic constants are carried out by Quasi-harmonic approximations (QHA) as implemented in
Thermo_PW package. In this study, the elastic constants calculated for MgZnX2 (X=Ag and Au) alloys at zero
pressure and temperature are presented in Table 1. The computed elastic constants meet the mechanical stability
criteria known as the Born stability criteria [15] for a cubic material:
(
)
(
)
(1)
As can be seen from Table 1, the elastic constants of both alloys can be verified to meet all these conditions,
emphasizing that the two alloys are mechanically stable. The most important parameters for predicting the
mechanical properties of materials, such as bulk modulus (B), shear modulus (G), Young's modulus (E), and
Poisson's ratio (σ), are obtained from the results of the calculated elastic constants The Voigt–Reuss–Hill
approximation, the effective values of the mass and shear modulus are:
(

)

(

(
)

)
(
(

)

(2)

)

Young's modulus (E) and Poisson's ratio (σ) can be calculated using the bulk modulus (B) and shear modulus
(G) given as:
,
(

)

(3)

The calculated results of bulk modulus, shear modulus and Poisson's ratio of these alloys are presented in Table
1. Based on the B/G ratio, a material can be classified as ductile or brittle. The critical value for comparing this
ratio is 1.75 and is known as the Pugh criterion [16]. When the B/G ratio of a material is higher than this value,
the material is ductile manner, otherwise brittle character. As can be seen in Table 1, both alloys show a ductile
manner according to Pugh criteria. We can also deduce the ductility or brittleness of materials using the
Poisson‘s ratio. If the calculated value of Poisson's ratio is greater than 0.26, the material is ductile, otherwise it
is brittle. As can be seen from the values presented in Table 2, both alloys reaffirmed their ductile manners. On
the other hand, the B/G ratio demonstrates the relative directionality of the bond. According to this ratio, we
can deduce that the bond in these alloys is metallic.
Another index of the brittleness or ductility of the material is the Cauchy pressure, defined as: CP = C12–C44.
For positive values of Cauchy pressure, the material is expected to be ductile; On the other hand, for negative
values, the material is brittle [17, 18]. At zero pressure, we found the Cauchy pressure values calculated for
MgZnAg2 and MgZnAu2 alloys as 48.44 GPa and 58.43 GPa, respectively. As it is understood from these
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values, the alloys examined according to the CP criterion have a ductile nature. Thus, the ductile nature of both
alloys can be attributed to a metallic character in their bonds.
Examining the degree of anisotropy in the solid can be determined by the Anisotropy factor (A). The anisotropy
factor (A) has a value of 1 for an isotropic material. The anisotropy factor (A) of these alloys is calculated by
the following equation:
( )
The calculated values of A are presented in Table 2. The computed anisotropy factor A is greater than 1 for
both alloys, indicating that the alloys are of anisotropic nature.
Table 1. Computed lattice constant a (Å), bulk modulus B (GPa), and elastic constants Cij (GPa) and related
parameters for MgZnX2 (X=Ag and Au) full Heusler alloys, compared with the available theoretical data.
Materials

References

a0

B

C11

C12

C44

MgZnAg2

This work

6.297

110.64

120.70

105.61

72.26

Ref [8]

6.513

Ref [9]

6.465

This work

6.650

129.52

134.21

127.18

71.09

Ref [8]

6.492

Ref [9]

6.477

MgZnAu2

Table 2. Calculated bulk modulus B (GPa), shear modulus G (GPa), Young's modulus E (GPa), Poisson's ratio
, B/G ratio, Debye temperature (K), Cauchy pressure (C12-C44) and anisotropy factor A of full Heusler
MgZnX2 (X=Ag and Au) alloys.
Materials

References

B

G

E



B/G

MgZnAg2

This work

110.64

31.44

84.59

0.34

3.52

243.07

48.44

MgZnAu2

This work

129.52

26.12

71.37

0.36

4.96

165.63

58.43

CP=(C12-C44)

Debye temperature (θD), as a basic parameter, is related to some physical quantities such as elastic constant,
specific heat and melting temperature [19]. We can find the Debye temperature by calculating it from the
averaged sound velocity (vm) by Equation 5:
(

)

( )

where is Plank‘s constant, kB Boltzmann‘s constant, n is the number of atoms per formula unit, NA is
Avogadro‘s number ρ is the density and M is the molecular weight. The calculated results for the Debye
temperature are listed in Table 2. Debye temperature values calculated for MgZnAg2 and MgZnAu2 alloys are
243.07 K and 165.63 K, respectively. To the best of our knowledge, we present the current results for the first
time as an estimation exercise, as there are no data for comparison. Thus, awaiting experimental confirmation
as well.
We mainly discuss the metallic properties of MgZnX2 (X= Ag and Au) over the partial electronic density of
states (DOS). We first present the partial density of states for both alloys in Fig. 2. Considering the partial
density of states (PDOS) of Mg, Zn and Ag (Au) atoms of both alloys shown in Figure 2, the electronic
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properties of alloys are generally related to the distribution of states at the Fermi level. We can understand that
they have metallic structure from the partial density of states of both alloys, since there is no band gap at the
Fermi Level.

Figure 2. Partial density of states profile of full Heusler MgZnAg2 and MgZnAu2 alloys.
Conclusions
We present results of the structural, electronic, and mechanical properties of full Heusler MgZnAg2 and
MgZnAu2 alloys. The computed lattice constants in full Heusler phase for both alloys agree with the available
theoretical data. The focus is of investigating some physical properties on ductility/brittle and banding
properties of the alloys under study. The elastic constants (Cij) and related mechanical parameters such as
volume modulus B, shear modulus G, Young's modulus E and Poisson's ratio σ are calculated and evaluated.
From the results obtained for both alloys, they are mechanically stable according to the elastic stability criteria.
Anisotropy factor A calculated for both alloys indicates that they are elastically anisotropic. The B/G ratio,
Poisson's ratio and Cauchy pressure CP values indicate that the MgZnAg2 and MgZnAu2 alloys have a ductile
nature. The density of the calculated states indicates that the investigated full Heusler MgZnAg2 and MgZnAu2
alloys are metallic. Finally, we have computed and evaluated the Debye temperature from elastic constants and
average sound velocities.
Acknowledgments
This work was supported by the Osmaniye Korkut Ata University Research Project Unit under Project no:
OKÜBAP-2022-PT2-006
References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J. Dshemuchadse, W. Steurer, More statistics on intermetallic compounds – ternary phases, Acta Crystallogr. Sect. Found.
Adv. 71 (2015) 335–345.
R. Pöttgen, D. Johrendt, Intermetallics, Synthesis, Structure, Function, 2nd edition, De Gruyter, Berlin, Boston, 2019.
F. Heusler, Verhandlungen Deutchen Phys. Gesellshaft. 5 (1903) 219.
H. Wang, Z. M. Shi & K. Yang, Magnesium and magnesium alloys as degradable metallic biomaterials. Advanced Materials
Research 32 (2008) 207-210.
S. Boucetta and G. Uğur, Elastic and mechanical properties of Mg3Rh intermetallic compound: An ab initio study, Journal of
Magnesium and Alloys 4 (2016) 123–127.
O. I. Velikokhatnyi, & P. N. Kumta, First principles study of the elastic properties of magnesium and iron based bioresorbable alloys. Materials Science and Engineering: B, 230 (2018) 20-23.
G. Ugur, & N Arıkan, Ab initio study of structural, electronic and dynamical properties of MgAuSn. The European Physical
Journal B, 58(3) (2007) 319-322.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 39 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

G. Hautier, C. Fischer, V. Ehrlacher, A. Jain, G. Ceder, Data Mined Ionic Substitutions for the Discovery of New
Compounds, Inorganic chemistry, 50(2) (2011) 656–663.
J. E. Saal, S. Kirklin, M. Aykol, B. Meredig, and C. Wolverton, Materials Design and Discovery with High-Throughput
Density Functional Theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD), JOM 65 (2013) 1501-1509.
P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, Davide Ceresoli, G.L. Chiarotti, M. Cococcioni, I.
Dabo, A.D. Corso, S. de Gironcoli, S. Fabris, G. Fratesi, R. Gebauer, U. Gerstmann, C. Gougoussis, Anton Kokalj, M.
Lazzeri, L. Martin-Samos, N. Marzari, F. Mauri, R. Mazzarello, Stefano Paolini, A. Pasquarello, L. Paulatto, C. Sbraccia, S.
Scandolo, G. Sclauzero, A.P. Seitsonen, A. Smogunov, P. Umari, R.M. Wentzcovitch, QUANTUM ESPRESSO: a modular
and open-source software project for quantum simulations of materials, J. Phys. Condens. Matter. 21 (2009) 395502.
P. Giannozzi, O. Andreussi, T. Brumme, O. Bunau, M.B. Nardelli, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, M.
Cococcioni, N. Colonna, I. Carnimeo, A.D. Corso, S. de Gironcoli, P. Delugas, R.A. DiStasio, A. Ferretti, A. Floris, G.
Fratesi, G. Fugallo, R. Gebauer, U. Gerstmann, F. Giustino, T. Gorni, J. Jia, M. Kawamura, H.-Y. Ko, A. Kokalj, E.
Küçükbenli, M. Lazzeri, M. Marsili, N. Marzari, F. Mauri, N.L. Nguyen, H.- V. Nguyen, A. Otero-de-la-Roza, L. Paulatto,
S. Poncé, D. Rocca, R. Sabatini, B. Santra, M. Schlipf, A.P. Seitsonen, A. Smogunov, I. Timrov, T. Thonhauser, P. Umari,
N. Vast, X. Wu, S. Baroni, Advanced capabilities for materials modelling with Quantum ESPRESSO, J. Phys. Condens.
Matter. 29 (2017) 465901.
J. P. Perdew, K. Burke, & M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple, Physical review letters, 77(18)
(1996) 3865.
M. Methfessel and A. Paxton, High-precision sampling for Brillouin-zone integration in metals. Physical Review B, 40(6)
(1989) 3616.
A. Dal Corso, Elastic constants of beryllium: a first-principles investigation. Journal of Physics: Condensed Matter, 28(7)
(2016) 075401.
Z. J. Wu, E. J. Zhao, H. P. Xiang, X. F. Hao, X. J. Liu, & J. Meng, Crystal structures and elastic properties of superhard IrN2
and IrN3 from first principles, Physical Review B, 76(5) (2007) 054115.
S. F. Pugh, XCII. Relations between the elastic moduli and the plastic properties of polycrystalline pure metals. The London,
Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 45(367) (1954) 823-843.
D. G. Pettifor, Theoretical predictions of structure and related properties of intermetallics, Materials science and
technology, 8(4) (1992) 345-349.
G. Vaitheeswaran, V. Kanchana, R. S. Kumar, A. L. Cornelius, M. F. Nicol, A. Svane, ... & B. Johansson, High-pressure
structural, elastic, and electronic properties of the scintillator host material KMgF 3, Physical Review B, 76(1) 2007) 014107.
P. Ravindran, L. Fast, P. A. Korzhavyi, B. Johansson, J. Wills, & O. Eriksson, Density functional theory for calculation of
elastic properties of orthorhombic crystals: Application to TiSi2, Journal of Applied Physics, 84(9) (1998) 4891-4904.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 40 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
MAKĠNE ÖĞRENĠMĠ PARADĠGMALARINI KULLANARAK TRAFĠK KAZA SAYISI VE YARALI
SAYISI TAHMĠNĠ
Dr. Ülviye Gülsüm HAġILOĞLU ARAS
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ĠnĢaat Mühendisliği, UlaĢtırma Anabilim Dalı

Özet
Trafik kazaları ve bu kazaların sebep olduğu maddi kayıplar, yaralanmalar ve ölümler, alınan tüm önlemlere rağmen,
sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli problemleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, güvenliği artırmak ve
kaza sayısını azaltmak için, kazaların oluĢumuna sebep olan faktörler titizlikle araĢtırılmaktadır. Özellikle bilgisayar
mühendisliğindeki geliĢmeler sayesinde Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) ve onun bir alt dalı olan Makine Öğrenmesi
(Machine Learning) teknolojilerinin ortaya koyduğu yeni vizyonlar ile geçmiĢ yıllardaki çeĢitli veriler bilgisayarlara
öğretilerek bilgisayarların gelecek hakkında tahminleme yapabilmesi sağlanmaktadır. Makine Öğrenmesinde birçok farklı
algoritma kullanılmaktadır. Fakat bu algoritmaların nerede ne amaçla kullanılacağı ve nasıl performans göstereceği net
değildir. Daha önce çeĢitli araĢtırmacılar tarafından farklı algoritmalar kullanılarak, kaza sebeplerinin trafik kazaları
üzerine etkisi incelenmiĢ ve kaza ve yaralı sayısı tahmin analizleri test edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda ise birden çok Makine
Öğrenmesi algoritması yarıĢtırılarak bu algoritmaların kaza sayısı ve yaralı sayısı tahmin performansları kıyaslanmıĢtır.
Bu amaç doğrultusunda kaza sayısı tahmini ve yaralı sayısı tahmini olarak iki farklı grupla çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmamızda
tahminlemeden önce, veri setimiz, eğitim ve test setine ayrılmıĢ olup böylelikle eğitim seti üzerinde modelimiz eğitilmiĢ ve
test seti üzerinde tahminler yapılmıĢtır. Veriler %75 eğitim ve %25 test olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. ÇalıĢmada en iyi
performansı gösteren algoritmayı seçmek için Denetimli Makine Öğrenme algoritmalarından Lineer Regresyon(LR),
Gradient Boosting Regresyon (GBoost), Extreme Gradient Boosting Regresyon (XGBoost), Ridge Cross Validation
Regresyon (RCV) ve Multilayer Perceptron Yapay Sinir Ağları (MLP) algoritmaları yarıĢtırılmıĢtır. Birinci grupta,
bağımsız değiĢken olarak, taĢıt sayısı, nüfus, sürücü kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru, yol kusuru, araç kusuru
kullanılmıĢtır. Bağımlı değiĢken olarak ise, kaza sayısı tahmin edilmiĢtir. Tahmin modelleri oluĢturulurken, bu algoritma
türlerinden kaza sayısı tahmini için, en iyi sonucu veren Multilayer Perceptron (MLP) Yapay Sinir Ağları olmuĢtur. Kaza
sayısı tahmin analizi incelendiğinde, MLP analizinin diğer algoritmalara göre R-Squared (R2) değerinin daha yüksek
sonuç verdiği, Mean absolute Error (MAE) ve Root Mean Square Deviation (RMSE) değerlerinin de minimum oldukları
gözlemlenmiĢtir. Ġkinci grupta ise, bağımsız değiĢken olarak aynı değiĢkenler kullanılırken; bağımlı değiĢken olarak,
yaralı sayısı tahmin edilmiĢtir. Bu algoritma türlerinden yaralı sayısı tahmini için, en iyi sonucu veren XGBoost
Regresyon olmuĢtur. Yaralı sayısı tahmin analizi incelendiğinde, XGBoost Regresyon analizinin diğer algoritmalara göre
R-Squared (R2) değerinin daha yüksek sonuç verdiği, Mean absolute Error (MAE) ve Root Mean Square Deviation
(RMSE) değerlerinin de minimum oldukları gözlemlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre MLP Yapay Sinir Ağları ve XGBoost
Regresyon analizlerinin diğer algoritmalara göre, kaza sayısı ve yaralı sayısı tahminlerinde istatistiksel olarak daha
baĢarılı yöntemler olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Trafik Kazaları, Makine Öğrenmesi, Multilayer Perceptron Yapay Sinir Ağları (MLP), Extreme
Gradient Boosting
PREDĠCTĠNG NUMBER OF TRAFFĠC ACCĠDĠENTS AND INJURED USING MACHINE LEARNING
PARADIGMS
Abstract
Traffic accidents and financial losses, injuries and deaths caused by these accidents are among the most important
problems not only in our country but also in the whole world, despite all the precautions taken. For this reason, in order to
increase safety in traffic and reduce the number of accidents, the factors that cause accidents are meticulously
investigated. Especially thanks to the developments in computer engineering, with the new visions of Artificial
Intelligence and its sub-branch Machine Learning technologies, various data from the past years are taught to computers,
enabling computers to make predictions about the future. Many different algorithms are used in Machine Learning.
However, it is not clear where these algorithms will be used and how they will perform. Previously, various researchers
using different algorithms examined the effects of accident causes on traffic accidents, and the number of accidents and
injuries prediction analyses was made. In our study, by competing more than one Machine Learning algorithms,
prediction performances of these algorithms for the number of accidents and the number of injuries were compared. For
this purpose, two different groups as - prediction of the number of accidents and the prediction of the number of injured were studied. In our study, prior to prediction, our data set is divided into training and test set, so our model is trained on
the training set and predictions are made on the test set. The data is divided into two as 75% training and 25% testing. In
order to choose the best performing algorithm in the study, from Supervised Machine Learning algorithms, Linear
Regression (LR), Gradient Boosting Regression (GBoost), Extreme Gradient Boosting Regression (XGBoost), Ridge
Cross Validation Regression (RCV) and Multilayer Perceptron Artificial Neural Networks (MLP) algorithms has been
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competed. In the first group, as independent variables, number of vehicles, population, driver fault, passenger fault,
pedestrian fault, road fault, vehicle fault were used. As the dependent variable, the number of accidents was predicted.
While creating prediction models, the one that gave the best result for accident number prediction from these algorithm
types was the Multilayer Perceptron Artificial Neural Networks (MLP). When the accident number prediction analysis
was examined, it was observed that the R-Squared (R2) value of the MLP analysis gave higher results compared to other
algorithms, and the Mean absolute Error (MAE) and Root Mean Square Deviation (RMSE) values were observed to be
minimal. In the second group, while using the same variables as independent variables, the number of injured was
predicted as the dependent variable. From these algorithm types, XGBoost Regression gave the best results for casualty
prediction. When the casualty prediction analysis was examined, it was observed that the R-Squared (R2) value of
XGBoost Regression analysis gave higher results compared to other algorithms, and the Mean absolute Error (MAE) and
Root Mean Square Deviation (RMSE) values were observed to be minimal. According to these results, it has been
determined that MLP Artificial Neural Networks and XGBoost Regression analyzes are statistically more successful
methods in predicting the number of accidents and injuries compared to other algorithms.
Keywords:Traffic Accidients, Machine Learning, Multilayer Perceptron Artificial Inteligance, Extreme Gradient
Boosting
1.GiriĢ
GeliĢmekte olan teknoloji ile, araç sayısı her geçen gün artmaktadır. Artan araç sayısı, trafik sıkıĢıklığına ve sıklıkla
kazalara sebep olmaktadır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kazaları ve bu kazaların sebep olduğu maddi kayıplar,
yaralanmalar ve ölümler sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli problemleri arasında sayılmaktadır. Dünya
sağlık örgütünün verilerine göre, karayolu trafik kazaları her yıl dünya çapında yaklaĢık 1,3 milyon insanın ölümüyle
sonuçlanmakta ve 20-50 milyon arasında ölümcül olmayan yaralanmalara yol açmaktadır(Road Traffic Injuries, 2022).
Özellikle, gençler dünya genelinde çok savunmasızlardır. Trafik kazaları, 5-29 yaĢ aralığında önde gelen ölüm
nedenlerindendir. 25 yaĢ altı genç erkeklerin karayolu trafik kazalarına karıĢma olasılığı, o yaĢ aralığındaki kadınlara göre
daha yüksektir. Tüm karayolu trafik ölümlerinin %73‘ü bu yaĢtaki genç erkekler arasında meydana gelmektedir.
Ülkemizin de dahil olduğu, geliĢmekte ve az geliĢmiĢ ülkelerde ölümlerin %93‘ü trafik kazaları olarak kayıtlara
geçilmiĢtir 1. Bu nedenle, güvenliği artırmak ve kaza sayısını azaltmak için, kazaların oluĢumuna sebep olan faktörler
titizlikle araĢtırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Yapay zeka teknikleri ve Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ile
kaza sebeplerinin trafik kazaları üzerine etkisi incelenmiĢtir. Bunun üzerine birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Lee ve arkadaĢları
(2019) Kore'de Seoul kentinde bulunan Naebu otoyolunun 2005-2015 yıllarına ait yol geometrisi verileri, yağıĢ verileri ve
dokuz yıllık trafik kazası verileri olmak üzere üç veri seti kullanarak, Makine öğrenmesi (Machine Learning)
tekniklerinden Decision Tree algoritması, Random Forest algoritması ve Yapay Sinir Ağlarını (Artificial Neural Network)
karĢılaĢtırmıĢlardır. 2.
Alkheder ve arkadaĢları (2016) Abu Dabi'de 6 yıllık bir süre boyunca (2008'den 2013'e kadar) meydana gelen 5973 trafik
kazası kaydına dayalı olarak trafik kazalarının yaralanma Ģiddetini tahmin etmek için bir Yapay Sinir Ağı (Artificial
Neural Network) kullanmıĢlardır. Trafik kazası verilerini iki farklı Ģekilde iki sınıflandırıcı oluĢturmak için
kullanmıĢlardır 3.
Cansız ve arkadaĢları (2020) tahmin modellerini, çalıĢmalarında kusur çeĢitleri, yollarda oluĢan kaza sayısı ve yaralı
sayısı kullanılarak veri gruplarını düzenlemiĢlerdir. Veri grubunun %70‘i eğitim; veri grubunun %30‘u test olarak
kullanılmıĢtır. Yapay Sinir ağları (Artificial Neural Network) algoritmasında %10 doğrulama verisi kullanmıĢlardır.
ÇalıĢmalarında çok değiĢkenli Lineer Regresyon, Pure Quadratic Regresyon ve Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural
Network) modellerinden en iyi tahmini Yapay sinir Ağları (Artificial Neural Network) vermiĢtir4.
Bu çalıĢmamızda, kazaya sebebiyet veren kusur türleri, taĢıt sayısı ve nüfus kullanılarak, yaralı sayısı ve kaza sayısı
tahmin edilmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda, tahmin modelleri oluĢturulurken, Denetimli Öğrenme algoritmalarından LR,
GBoost Regresyon, (XGBoost) Regresyon, RCV Regresyon ve MLP ile tahmin analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan
analizler birbirleri ile yarıĢtırılarak, trafik kaza sayıları ve yaralı sayısı üzerine tahminler elde edilerek, en iyi makine
öğrenmesi tekniğinin hangisi olduğu anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
2. Materyal
Bu çalıĢmada 2002-2019 yıllarını kapsayan trafik kaza sebeplerini oluĢturan sürücü kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru,
yol kusuru, araç kusuru, taĢıt sayısı, nüfus, kaza sayısı ve yaralı sayısı veri grupları kullanılmıĢtır. Trafik kazalarına ait
gerekli bilgiler, Türkiye Ġstatistik Kurumundan (TÜĠK) alınmıĢtır.
3.Metot
Makine öğrenmesi, bilgisayar ortamında, merak edilen bir olay ile ilgili edinilen bilgileri ve tecrübeleri öğrenmek
suretiyle, önümüzdeki yıllarda meydana gelebilecek benzeri olaylar hakkında hükümler verebilmeyi ve ortaya çıkabilecek
sorunlara çözüm üretebilmeyi amaçlar. Büyümekte olan veri birimi alanının önemli bir bileĢeni olan Makine Öğrenmesi,
sınıflandırmalar, tahminler ve algoritmalar yapmak için, istatistik metotlar kullanılmaktadır 5. Makine
öğrenimi algoritmaları, denetimsiz (Gözetimsiz) öğrenme ve denetimli (Gözetimli) öğrenme olarak iki bölümde ele
alınır.
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Denetimsiz (Gözetimsiz) öğrenme tekniğinde, modeli denetlemenize gerek yoktur ve verileri analiz etmek için
çalıĢtırmak yeterlidir. Denetimsiz öğrenme ve denetimli öğrenme algoritmaları arasındaki fark, denetimsiz öğrenme daha
kompleks veri gruplarıyla çalıĢır. Kısaca etiketlenmemiĢ veri grubuyla analiz yaptığı için, denetimli öğrenmenin aksine
sistem öğretilmeyip, girilen verilerden öğrenilir. Denetimsiz öğrenme metodunda, etiketsiz verileri kategori etmek için
kolaylık sağlar6.
Denetimli makine öğreniminde, bağımlı (çıktı) ve bağımsız değiĢken (girdi) bir aradadır. Tahmin etmeye çalıĢtığınız çıktı
için bilinen verileriniz varsa, denetimli öğrenmeyi kullanabilirsiniz7.Denetimli öğrenmede, etiketlenmiĢ verilerle makine
eğitilir ve algoritma etiketli eğitim verilerinden öğrenir. Denetimli öğrenmede oluĢturulan model ile, bir grup Ģeklinde
girilen veri değerlerine karĢılık olarak, onlara ait hedef değerleri verilerek aralarındaki bağı öğrenmesi ve hedef değerlere
en yakın çıktıların elde edilmesi arzulanır. Elde edilen en iyi model, yeni girdi değerleri için en yakın çıktıyı da
verebilecektir8. Denetimli öğrenme, on yedi ana baĢlıkta incelenir.Bunlar Linear Modeller, Linear ve Quadratic
Discriminant Analysis, Kernel Ridge Regresyon, Support Vector Machine, Stochatic Gradient Descent, Nearest
Neighbors, Gaussian Proces,Cros decomposition,Naive Bayes, Decision Trees, Ensemble Metot, Multiclass and
Multioutput Algoritmalar, Feature Selection,Semi-Supervised Öğreneme,Isotonic Regresyon,Probality Calibration,Neural
Network Models olarak sıralanabilir9.
Bu çalıĢmada denetimli makine öğrenmesi algoritmalarından,Lineer Modellerden Çok DeğiĢkenli Lineer Regresyon ve
Ridge Croos Validation Regresyon; Ensemble Metotlardan Gradient Tree Boosting ve Extreme Gradient Tree Boosting;
Neural Network Modellerinden Multi-Layer Perception algoritmaları çalıĢılmıĢtır.Veriler, Türkiye'de 2002-2019 yılları
arasında meydana gelen trafik kazalarına neden olan tüm trafik kazası kusur türleri (sürücü kusuru, yolcu kusuru, yaya
kusuru, yol kusuru, araç kusuru), nüfus ve taĢıt sayısı kullanılarak,
Google Colab platformu üzerinden Python programlama dilinde tahmin analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
3.1.
Çok DeğiĢkenli Lineer Regresyon Analizi
Bir tane bağımlı değiĢken ile bununla iliĢkisi olan bir dizi bağımsız değiĢken arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak için
yapılan analizlerdir10. Çoklu doğrusal regresyon iki ve daha fazla bağımsız değiĢken ve bir bağımlı değiĢken arasındaki
doğrusal bağıntıyı inceler. Bu doğrusal bağıntı, aĢağıdaki denklem ile açıklanabilir:
x+
(1)
Burada:

: Bağımsız (açıklayıcı) değiĢkenin değeri (nüfus, sürücü kusuru, araç kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru
ve yol kusuru değ Ģkenler n tems l etmekted r.)
y
: Bağımlı (açıklanan) değiĢken (yaralı sayısı ve ölü sayısı değ Ģkenler n tems l etmekted r.)
: Bağımsız değiĢkendeki (X)birim değiĢimin bağımsız değiĢkendeki (Y)değiĢim oranıdır. (doğrunun eğimi)
:
Bağımsız
değiĢken
0
değerini
aldığında
bağımlı
değiĢkenin
alacağı
değerdir
(kesiĢim terimi)
:Bir gözlemin kendi ana kütle ortalamasından sapması bir diğer ifadeyle gerçek değer ile tahmin değeri arasında
fark (hata terimi)
Basit doğrusal regresyon modeli iki parametreye sahiptir. Denklemde
ve
bilinmeyenlerdir. Yukarıda doğrusal
regresyon modeli gözlemler için;
( )
(2)
Ģeklinde gösterilmektedir.
‘i tahminlemek, her bir gözlem için farklı değerler aldığından zordur.
ve sabit değerler aldıkları için ana kütleden
seçilen K gözlemli örneklem için kullanılarak tahminleri olan
ve
elde edilebilir Bir diğer ifadeyle, birçok
istatistiksel çalıĢmada olduğu gibi regresyon analizinde de ana kütle verilerinin tümü yerine bu ana kütleden seçilen örnek
verileri ile analiz yapılır. Daha sonra elde edilen sonuçlar ana kütledeki iliĢkinin tahmininde kullanılır ve regresyon
analizinde de büyük harfler ana kütleye, küçük harfler ise örneğe ait verileri ve istatistik ölçüleri göstermekte
kullanılmaktadır.
K : Açıklayıcı değiĢkenlerin toplam sayısı
k=1,…,K
Tahmin edilen regresyon doğrusu ise:
+
(3)
biçimindedir.
Amaç eldeki veri setine en iyi uyum gösteren regresyon denkleminin elde edilmesidir. Bir diğer deyiĢle, gerçek gözlem
değeri ile tahmin değeri arasında fark olmaması ya da farkın minimum olmasıdır. Bunun için geliĢtirilen tahmin
yöntemlerinden biri en küçük kareler kriteri kullanılmaktadır4.
Bu çalıĢmada Denetimli Makine Öğrenme algoritmalarından lineer modellerden Çok DeğiĢkenli Lineer regresyon, Ridge
Cross Validation (Ridge CV) Regresyon algoritmaları ile çalıĢılmıĢtır.
3.2. Yapay Sinir Ağları
Yapay zekâ, insan düĢünce sistemini analiz eden ve gerçeğe çok yakın analizler yaparak, bilgiyi iĢlemeyi ve geliĢtirmeyi
amaçlar. Yapay zekâ tekniklerinden biri olan, Yapay Sinir Ağları biyolojik sinir ağlarını taklit eden sentetik yapılardır 11–
14
. Yapay sinir ağları, biyolojik nöron hücrelerinin ve aralarındaki sinaptik bağ iliĢkisinin dijital ortamda modellenmesine
dayanan bir tekniktir15. Hafızaya alma, öğrenme ve veriler arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarma özelliklerine sahip nöronlar,
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çeĢitli Ģekillerde birbirlerine bağlanarak ağlar oluĢtururlar 16. Yapay Sinir Ağları, insanların yaĢadığı tecrübelerden
deneyim kazanması gibi, Yapay Sinir Ağlarında verilerin, birbirleri arasındaki iliĢkilerinde öğrenerek, daha sonra hiç
karĢılaĢmadığı veriler hakkında daha önce öğrendiği bilgileri kullanarak, sonuç veren matematiksel sistemlerdir 13.
Uygulamalarda Yapay Sinir Ağları, en fazla sınıflandırma, veri yorumlama, veri tahmini ve veri iliĢkilendirme gerektiren
bilgi analizlerinde kullanılmaktadır17.
Bu çalıĢmada denetimli makine öğrenme tekniklerinden Yapay Sinir Ağları modellerinden Multilayer Perceptron (MLP)
Yapay Sinir Ağları ile çalıĢılmıĢtır.
3.3.
Gradient Tree Boosting Algoritmaları
Gradient Tree Boosting algoritmaları, denetimli makine öğrenmesi Ensemble metotları grubundan analitik olarak,
tahmine dayalı bilimsel çalıĢmalar için en çok kullanılan algoritmalarından biridir. Boosting, zayıf öğrenicileri (weak
learner) güçlü öğreniciye (strong learner) dönüĢtürme için yapılan bir algoritma yöntemidir. Bunu yinelemelerle kademeli
bir Ģekilde gerçekleĢtirir18,19. Gradient Boosting algoritmasında ilk yaprak oluĢturularak, akabinde tahmin hataları hesaba
katılarak yeni ağaçlar oluĢturulur. Bu durum karar verilen ağaç sayısına kadar devam eder. Gradient Boosting algoritması
matematik olarak Ģu denklem ile ifade edilir:
( )
( )
+
( )+
( )+…….+
(4)
] bağımsız değiĢken iken; y bağımlı değiĢken olarak tanımlanır. (y,x) olarak
Bu veri setinde
x=[
] tanımlanır. Burada en küçük ağaçtır.Bu model yüzlerce küçük
bilinen değerler kümesinden, eğitim seti [
ağacıktan oluĢur.Ġlk ağaç, girilen verilerdenden oluĢur ve sonra ilk ağaçtan elde edilen hatalar ikinci ağaçtaki hataları
azaltmak için kullanılır.Bu sistem baĢarılı bir ağaç kümesi oluĢuncaya dek tekrarlanır.Her ağaç bir önceki ağaçtan daha
homojendir.Bu algoritma sistemi teknik olarak tekrar algoritması üzerine kuruludur20.
Extreme Gradient Boosting (XGBoost), Gradient Boosting algoritmasının çeĢitli düzenlemeler ile optimize edilmiĢ
yüksek performanslı halidir. Xgboost'un çalıĢma Ģekli Ģöyledir: Eğer biz m adet özelliğe ve n sayıda örneğe sahip bir veri
kümesinde (Dataset, (DS)), DS={(xa,ya) : a=1….n, xa ∈ Rm , ya∈R }.
ŷa aĢağıdaki eĢitliklerden üretilmiĢ bir topluluk (ensemble) ağaç modelinin tahmin verisi olsun. K, modeldeki ağaç
sayısını temsil eder. (k-inci ağacı) temsil eder.
( ) ∑
( ) ) ∈
(5)
Bu çalıĢmada denetimli makine öğrenme tekniklerinden Gradient Boosting regresyon ve Extreme Gradient Boosting
(XGBoost) regresyon yaparak analiz yapılıp tahminler elde edilmiĢtir.
4.
Bulgular ve TartıĢma
Trafik kazalarına neden olan kusur türleri (sürücü kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru, yol kusuru, araç kusuru), nüfus ve,
taĢıt sayısı kullanarak, Google Colab platformu üzerinden Python programlama dilinde makine öğrenmesi, denetimli
öğrenme algoritmalarından, Lineer Regresyon, Gradient Boosting Regresyon, Extreme Gradient Boosting Regresyon
(XGBoost), Ridge Cross Validation Regresyon (Ridge CV) ve Multilayer Perceptron (MLP) Yapay Sinir Ağları ile
tahmin analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Python programlama dilinde çok kullanılan kod parçacıklarına ait dosyaları, bir bütün halinde saklayan kütüphaneler
bulunmaktadır. Bu kütüphaneler önceden yazılmıĢ tekrar tekrar kullanılmak üzere dosyalarda saklanır. ÇalıĢmamızda
yukarıda bahsedilen çeĢitli algoritmalar için, Numpy, Pandas, MatPlotLib, SciKit-Learn (sklearn), XGBoost, Scipy ve
Statsmodels kütüphaneleri kullanılmıĢ ve yararlanılmıĢtır.
Algoritmaları değerlendirirken R-Squared (R2), Mean Absolute Error (MAE) ve Root Mean Square Deviation (RMSE)
değerleri dikkate alınarak seçilmiĢtir. Bu değerlerden R2 değeri 0 ve 1 arasında değiĢir ve 1‘e ne kadar yakınsa o kadar
anlamlı çıkar21. Mean absolute Error (MAE) ve Root Mean Square Deviation (RMSE) değerleri de ne kadar küçükse o
kadar analizin güvenirliliğini artırır21,22.
Mean Absolute Error (MAE): Ortalama mutlak hatadır23.Veri kümesi üzerindeki mutlak farkın ortalaması
alınarak çıkarılan orijinal ve tahmin edilen değerler arasındaki farkı temsil eder. MAE değeri 0‘dan ∞‘a kadar değiĢebilir.
Negatif yönelimli puanlar yani daha düĢük değerlere sahip tahminleyiciler daha iyi performans gösterir 23.
R-Squared (R2): (Belirleme Katsayısı), değerlerin orijinal değerlere ne kadar iyi uyduğunun katsayısını temsil
eder. 0'dan 1'e kadar olan değerler yüzde olarak yorumlanır. Değer ne kadar yüksekse model o kadar iyidir.
Root Mean Squared Error (RMSE): Ortalama hata kareleri kökü olarak tanımlanır21. Bu değerin sıfır olması
oluĢturulan modelin mükemmel olduğunu gösterir. RMSE değeri 0‘dan ∞‘a kadar değiĢebilir. Negatif yönelimli puanlar
yani daha düĢük değerlere sahip tahminleyiciler daha iyi performans gösterir. RMSE değerinin sıfır olması modelin hiç
hata yapmadığı anlamına gelir23.
4.1.Kaza Sayısı Modeli
ÇalıĢmada tahminleme de bulunmadan önce veri setimiz, eğitim ve test setine ayrıldı. Böylelikle eğitim seti üzerinde
modelimizi eğitir ve test seti üzerinde tahminler yapabiliriz. Bu çalıĢmada da veri setleri %75 eğitim, %25 test olmak üzere
iki gruba ayrılmıĢtır.
ÇalıĢmada en iyi performansı gösteren algoritmayı seçmek için yukarıda bahsedilen algoritma türleri analiz edilmiĢtir.
Bağımsız değiĢken olarak, taĢıt sayısı, nüfus, sürücü kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru, yol kusuru, araç kusuru
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kullanıldı. Bağımlı değiĢken olarak kaza sayısı alınarak, tahminler yapıldı. Bu algoritma türlerinden kaza sayısı tahmini
için, en iyi sonucu veren Multilayer Perceptron (MLP) Yapay Sinir Ağları olmuĢtur.MLP diğer algoritmalara göre R2 ‗si
1‘e en yakın değeri vermiĢtir.Ayrıca RMSE değeri ve MAE değerleri diğer algoritmalara göre daha düĢük değerlere
sahiptirler.
Alkheder ve arkadaĢlarının 2016 altı yıllık bir süre boyunca (2008'den 2013'e kadar) Abu Dabi‘deki trafik kazası kaydına
dayalı olarak trafik kazalarının yaralanma Ģiddetini tahmin etmek için gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada; bir Yapay Sinir Ağı
(Artificial Neural Network-ANN) kullanmıĢlardır. Trafik kazası verilerini iki farklı Ģekilde sınıflandırmıĢlardır. Veri
setinin tamamı birinci sınıflandırıcıyı (eğitim seti) eğitmek ve doğrulamak için kullanılırken, verilerin %90'ı ikinci
sınıflandırıcıyı eğitmek için ve kalan %10'u test etmek için (test seti) kullanılmıĢtır. Deneysel sonuçlar, geliĢtirilen Yapay
Sinir Ağları (Artificial Neural Network-ANN) sınıflandırıcılarının kaza Ģiddetini makul bir doğrulukla tahmin
edebildiğini ortaya koymuĢtur3.

BaĢka bir çalıĢma olan Cansız ve arkadaĢları (2020) trafik kazalarının sayısı ve bu kazalardaki yaralanma
sayılarının tahm n ç n Yapay Sinir Ağı (Artificial Neural Network-ANN), çok değ Ģkenl l neer regresyon
modeli ve pure quadratic regresyon modelleri analiz edilip, en iyi performansı Yapay Sinir Ağı modelinin
verdiği görülmüĢtür4.
AĢağıda kaza sayısı tahmini için, uygulanan algoritma modellerinin sonuçları Tablo 1‘ de tablolaĢtırılmıĢtır.
Tablo 1 Kaza Sayısı Tahmini için Kullanılan Algoritmaların Analiz Sonuçları

Algoritmalar
Lineer Regresyon

MAE
R2
117317.455 0.86185

RMSE
117819.933

Gradient
Boosting
Regresyon
Extreme
Gradient
Boosting
Regresyon(XGBoost)
Ridge Cross Validation
Regresyon (Ridge CV)
Multilayer Perceptron
(MLP)

55591.621

0.96364

60443.392

62979.294

0.92344

87710.432

117178.069 0.86213

117699.913

30101.810

37753.432

0.98581

Algoritmalara göre kaza sayısı tahmin grafikleri aĢağıdaki ġekil 1, ġekil 2, ġekil 3, ġekil 4, ġekil 5‘de verilmiĢtir.

ġekil 1 Lineer Regresyon Kaza Sayısı Tahmini Grafikleri
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ġekil 2 Gradient Boosting Regresyon Kaza Sayısı Tahmini Grafikleri

ġekil 3 Extreme Gradient Boosting Regresyon Kaza Sayısı Tahmini Grafikleri

ġekil 4 MLP Regresyon Yapay Sinir Ağları Kaza Sayısı Tahmini Grafikleri

ġekil 5 Ridge CV Regresyon Kaza Sayısı Tahmini Grafikleri
4.2.Yaralı Sayısı Modeli
Trafik kazalarına neden olan kusur türleri (sürücü kusuru,yolcu kusuru,yaya kusuru,yol kusuru,araç kusuru), nüfus ve,
taĢıt sayısı kullanarak, Google Colab platformu üzerinden Python programlama dilinde makine öğrenmesi, denetimli
öğrenme algoritmalarından, LR, GBoost Regresyon, XGBoost Regresyon, (RCV) Regresyon ve (MLP) ile tahmin
analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
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ÇalıĢmada tahminleme de bulunmadan önce veri setimiz, eğitim ve test setine ayrıldı. Böylelikle eğitim seti üzerinde
modelimizi eğitir ve test seti üzerinde tahminler yapabiliriz. Bu çalıĢmada da veri setleri %75 eğitim, %25 test olmak üzere
iki gruba ayrılmıĢtır. Yaralı Sayısı Tahmini için Kullanılan Algoritmaların Analiz Sonuçları Tablo 2 de verilmiĢtir.
ÇalıĢmada en iyi performansı gösteren algoritmayı seçmek için yukarıda bahsedilen algoritma türleri analiz edilmiĢtir.
Bağımsız değiĢken olarak, taĢıt sayısı, nüfus, sürücü kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru, yol kusuru, araç kusuru
kullanıldı. Bağımlı değiĢken olarak Yaralı sayısı alınarak tahminler yapıldı. Bu algoritma türlerinden yaralı sayısı tahmini
için, en iyi sonucu veren XGBoost Regresyon olmuĢtur. XGBoost diğer algoritmalara göre R2 ‗si 1‘e en yakın değeri
vermiĢtir.Ayrıca RMSE değeri ve MAE değerleri diğer algoritmalara göre daha düĢük değerlere sahiptirler.

Tablo 2 Yaralı Sayısı Tahmini için Kullanılan Algoritmaların Analiz Sonuçları

Algoritmalar
Lineer Regresyon

MAE
R2
16804.292 0.94399

RMSE
20695.705

Gradient
Boosting
Regresyon
Extreme
Gradient
Boosting
Regresyon(XGBoost)
Ridge Cross Validation
Regresyon (Ridge CV)
Multilayer
Perceptron
(MLP)

18643.103 0.93412

22445.495

4765.409

7106.123

0.99340

16783.788 0.94423

20652.712

16940.425 0.94962

19628.903

Algoritmalara göre yaralı sayısı tahmin grafikleri aĢağıdaki Ģekillerden verilmiĢtir.

ġekil 6 Lineer Regresyon Yaralı Sayısı Tahmini Grafikleri

ġekil 7 Gradient Boosting Regresyon Yaralı Sayısı Tahmini Grafikleri
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ġekil 8 Extreme Gradient Boosting Regresyon Yaralı Sayısı Tahmini Grafikleri

ġekil 9 MLP Regresyon Yapay Sinir Ağları Yaralı Sayısı Tahmini Grafikleri

ġekil 10 Ridge CV Regresyon Yaralı Sayısı Tahmini Grafikleri
5.Sonuçlar

Bu çalıĢmada TÜĠK‘ten elde ed len ver ler üzer nde tahm n anal zler yapılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmada
sürücü kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru, yol kusuru, araç kusuru, nüfus ve, taĢıt sayılarını bağımsız
değiĢkenleri kullanılarak, kaza sayısı ve yaralı sayısı bağımlı değ Ģkenler tahm n ed lmeye çalıĢılmıĢtır.
Tahm n modeller ; YSA ve dört farklı regresyon yöntemler kullanılarak oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan kaza
sayısı tahmin modelleri incelendiğinde; MAE, R2 ve RMSE değerleri dikkate alındığında en iyi sonuçları
Multilayer Perceptron (MLP) Yapay Sinir Ağları modelinin; oluĢturulan yaralı sayısı tahmin modelleri
incelendiğinde MAE, R2 ve RMSE değerleri dikkate alındığında en iyi sonuçları Extreme Gradient Boost
Regresyon modelinin verd ğ görülmüĢtür.
Elde edilen bulgular incelendiğinde, lineer regresyon ve bir diğer lineer model olan Ridge Cross Validation
modellerinde, beta katsayısı kullanılarak tahmin edilen kaza sayısı ve yaralı sayısı üzerine en etkili değiĢken
araĢtırılmıĢtır. Modellerin kendi içlerinde beta katsayısı değeri karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Lineer Modeller için,
beta katsayıları Tablo 3‘de verilmiĢtir.
Tablo 3 Beta Katsayıları
Modeller

Tasit Sayısı

Nüfus Sayısı

Sürücü
Kusurları

Yolcu
Kusurları

Yaya
Kusurları

Yol Kusurları

Araç
Kusurları

Kaza Sayısı
Lineer

0.047479

-0.026082

-0.399313

-174.136936

73.103452

-201.959252

38.797918
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Regresyon
için Beta
Katsayısı
Ridge
0.047684
Cross
Validation
Regresyon
Yaralı Sayısı

-0.026273

-0.3993

-173.530307

72.952900

-201.096856

38.613105

Lineer
Regresyon
için Beta
Katsayısı

0.023310

-0.01320

-0.028518

21.842783

5.227250

64.575718

-2.440107

Ridge
Cross
Validation
Regresyon

0.023260

-0.013155

-0.028499

21.721286

5.262850

64.358960

-2.412569

Lineer modeller için Beta katsayıları incelendiğinde, en büyük mutlak değer büyüklüğü dikkate alındığında (201.959252 ve -201.096856; 64.575718 ve 64.358960) her iki lineer model içinde, ‗yol kusurları‘ beta katsayısı
değerleri bakımından ön plana çıkıyor. Yol kusurlarından sonra her iki model içinde, ikinci en büyük mutlak büyüklük,
‗yolcu kusurları‘ göze çarpmaktadır.

Diğer modellerde ise feature importance kod değerleri incelenerek, hangi etmenin modelde diğer etmenlere
göre tahmin sonucunu etkilediğine bakıldı. Feature importance ile de beta katsayısına benzer Ģekilde bağımsız
değiĢkenlerin karĢılaĢtırılması için nicel bir veri elde edildi. Tablo 4‘te Feature Importance değerleri
tablolaĢtırılmıĢtır.
Tablo 4 Feature Importance Değerleri
Modeller
Kaza Sayısı
Gradient
Boosting
Regresyon
Extreme
Gradient
Boosting
Regresyon(XGBoost)

Tasit Sayısı

Nüfus
Sayısı

Sürücü
Kusurları

Yolcu
Kusurları

Yaya
Kusurları

Yol Kusurları

Araç
Kusurları

0.288965

0.021699

0.55958

0.005523

0.039331

0.075707

0.009183

0.253516

0.09723

0.048673

0.019142

0.225596

0.063755

0.292075

0.433527

0.522300 0.007205

0.009427

0.009597

0.008152

0.009789

Yaralı Sayısı
Gradient
Regresyon

Boosting

Extreme
Gradient
Boosting
Regresyon(XGBoost)

0.0674518 0

0.06196639 0.00047025 0.41522023 0.45489138 0

Tablodan da anlaĢılacağı üzere,
-Gradient Boosting Regresyon yöntemi ile oluĢturulan kaza sayısı tahmin modelinde, en etkili değiĢken sürücü
kusuru değiĢkenidir. Diğer taraftan yaralı sayısı tahmin modelinde, en etkili değiĢken nüfus sayısı olduğu ortaya
çıkmıĢtır.
- Extreme Gradient Boosting Regresyon (XGBoost) yöntemi ile oluĢturulan kaza sayısı tahmin modelinde, en
etkili değiĢken araç kusurları bulunurken; yaralı sayısı tahmin modelinde, en etkili değiĢken yol kusurları olarak
göze çarpmaktadır.
Kullanılan tüm regresyon modelleri dikkate alındığında en etkili değiĢkenin, beta katsayısı ve feature
importance değerlerinden elde edilen sonuçlara göre öncelikle yol kusuru olduğu ön plana çıkmıĢtır. Diğer
sonuçları da göz önüne alırsak yol kusurunun yanında sürücü kusuru, araç kusuru ve nüfus sayısı, kaza ve yaralı
sayısı tahminleri üzerine etki eden değiĢkenlerdir. Ġlerleyen zamanlarda buna benzer yapılacak araĢtırmalarda,
tahmin modellerinde kullanılacak bağımsız değiĢkenlerin, elde edilen bu değiĢkenler olması çalıĢmayı
geliĢtirebileceği bu çalıĢma sayesinde ön görülmüĢtür. Buna benzer ler de yapılacak çalıĢmalarda kullanılacak
bağımsız değ Ģkenler n yol kusuru, sürücü kusuru,araç kusuru ve nüfus sayısı değ Ģkenler kullanılarak
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gel Ģt r leb leceğ ön görülmüĢtür. Yolcu kusuru,yaya kusuru ve taĢıt sayısının değ Ģkenler n n kaza sayısı ve
yaralı sayısı üzer nde beklend ğ g b büyük b r etk s n n olmadığı görülmüĢtür.
TeĢekkürler
Bu çalıĢmanın yapılması aĢamasında, veri setlerinin oluĢturulması için desteklerini bizden esirgemeyen Türkiye Ġstatistik
Kurumuna teĢekkürlerimi sunarım.
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Sanal Mekandaki Deneyimin Anısı: Aktarım Mekanından Deneyimin Mekanına
Zeliha Bayrakçı
Mimari Tasarım Doktora Programı, T.C. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Mimarlık Bölümü, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, T.C. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Orcid ID: 00000003-4667-2251

Özet:
Mekan, hem bir hatırlama aracı hem de hatırlama sırasında ortaya çıkan anı-imgenin bir parçasıdır. Daha önce mevcut
olunan bir mekanla yeniden karĢılaĢıldığında, mekan hatırlamayı tetikler ve o mekanla iliĢkili olaylar, nesneler ve kiĢileri
barındıran anı-imge zihinde belirir. Hatırlayan kiĢi, anı-imgenin bir parçası olmalıdır, ancak merkezinde olması gerekmez.
Anı-imgenin merkezinde olmak, hatırlanan deneyimin/olayın öznesi olmayı ifade etmektedir, ancak kiĢi hatırlanan olayın
Ģahidi de olabilir. Anı-imgenin bir parçası olmak; olayın gerçekleĢtiği zamanda ve mekanda mevcut olmak ile iliĢkilidir.
Mevcudiyet, sadece bedensel olarak dıĢ dünyada olmak değildir. Bir yerde mevcut olmanın bilinçli hissi, o yerle
etkileĢime girebilmeyi ve o yerde eylemde bulunabilmeyi gerektirir. Ancak kiĢi daha önce mevcut olmadığı bir mekanı ya
da yaĢamadığı bir olay ile deneyimsel iliĢki kurabilir ve dolayısıyla o mekanı ya da olayı hatırlayabilir. Tanımlanan
deneyimsel iliĢki, aktarım mekanları aracılığıyla kurulabilmektedir. Aktarım mekanları, baĢkalarının anılarını ya da
deneyimlerini bir baĢkasına transfer edilmesini sağlamaktadır. Böylece kiĢi, geleneksel anlamda yaĢanmamıĢ olayların
anısına, kendisine ait olmayan anılara sahip olmaktadır. Geleneksel anlamda bir olayı yaĢamak; o olayla bireysel,
bedensel bir iliĢkiyi gerektirmektedir. Geleneksel anlamda elde edilen anılar kiĢisel anılardır, aktarım mekanları
aracılığıyla sahip olunan anılar ise yapay anılardır.
Aktarım mekanları, resim, film, televizyon ya da sanal gerçeklik gibi medya araçlarının yarattığı sanal mekanlardır. Sanal
mekan, çeĢitli medya araçları tarafından yaratılan ve deneyimlenen fiziksel mevcudiyeti olmayan bir mekandır. Bu
çalıĢma, mevcudiyet kavramı bağlamında imge-tabanlı medya araçları tarafından yaratılan sanal mekanlardaki deneyimler
ve anı arasındaki iliĢkiyi keĢfetmeyi ve aĢağıdaki soruları tartıĢmayı amaçlamaktadır.
Sanal mekan, sadece bir aktarım mekanı mıdır? Sanal mekan, deneyimin mekanına dönüĢebilir mi? Deneyim mekanı
olarak sanal mekanda gerçekleĢen deneyimlerin anıları kiĢisel anılar olarak kiĢinin kendi geçmiĢinin birer parçası haline
gelebilir mi?
ÇalıĢma, tanımlanan sorular bağlamında, farklı medya araçlarına bağlı olarak sanal mekanlardaki deneyimler sonucunda
sahip olunan anılarda karakteristik dönüĢümlerin medyana geldiğini ortaya koymaktadır. Farklı medya araçlarının orada
mevcut olma hissi üzerinde farklı etkileri vardır ve bu his sahip olunan anıyı da etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: KiĢisel anı; mekan, sanal mekan, aktarım mekanı, yapay anı.
Memory of Experience in Virtual Space: From Transferential Space to Space of Experience
Abstract:
Space is both a mnemonic and a part of memory-image that emerges in the mind during recollection. When we encounter
a space where we have been before, the space triggers remembering, and the memory image containing events, objects,
and people associated with the space appear in the mind. The person who remembers must be a part of the memoryimage, but he/she does not have to be the centre of it. Being in the centre of memory-image means being the subject of the
remembered experience/event, but the person might also be the witness of the remembered event. Being part of memoryimage is related being present in the time and space where the event has happened. Presence does not only mean being
corporeally in the external world. The conscious feeling of being present somewhere requires being able to interact with
and to be in that place. But the person can construct an experimental relation with an event he/she did not live or with a
space he/she was not present in and therefore he/she can remember that space or place. It is possible to build this
experimental relation through transferential spaces. Transferential spaces provide the transfer of someone else‘s memories
or experiences to others. Therefore the person can have the memories which do not belong to himself/herself, memories
that were not lived in the conventional sense. Living an event in a conventional sense requires a personal, corporeal
relation with that event. Memories that are gained through conventional sense are personal memories, but the memories
which are gained through transferential spaces are artifical. Transferential spaces are the virtual spaces which are created
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by media tools such as paintings, movies, television or virtual reality. Virtual space is a space which has no physical
presence and which is created and experienced by mediums. This study, within the context of the presence notion, aims to
explore the relation between memories and experiences in virtual spaces which are created by image-based mediums. It
focuses on these questions: Is virtual space only a space of transfer? Can virtual space turn into a space of experience?
Can memories of experiences which happen within virtual space as space of experience become parts of person‘s own
past as personal memories?
The study reveals that depending on the types of mediums, characteristic transformations occur in memories obtained
from experiences in virtual spaces. Different mediums have distinctive effects on the feeling of being present there and
this feeling profoundly affects the memory.
Keywords: Artificial memory, personal memory, space, transferential space, virtual space.
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KADINLARIN SPORTĠF GELĠġĠMLERĠNDE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠNĠN ÖNEMĠ
Öğr. Gör. Ahmet KAġIK
Yozgat Bozok Üniversitesi ġefaatli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Orcid: 0000-0001-8433-7353
ZiĢan YILMAZ
Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Hasan Aybaba Anadolu Lisesi

Özet
Sosyal sorumluluk projeleri ile kurumlar içerisinde bulunduğu topluma faydalı olabilme adına belirli bir
süre zarfında kurslar ya da çeĢitli etkinlikler düzenleyerek topluma katkı sağlamaya çalıĢırlar. Sosyal
sorumluluk projeleri toplumun geneline hitap edebildiği gibi bazen de dezavantajlı gruplara hitap
edebilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünce onaylanarak sürdürülen
―ġefaatli‘de Kadınlar Kick Boks Yapıyor Sağlıklı Kalıyor‖ sosyal sorumluluk projesinde dezavantajlı grup olan
kadınlara 3 ay süre ile kick boks eğitimleri verilmesinin ardından projenin katılımcı kadınlar üzerindeki
etkilerini araĢtırmaktır. AraĢtırmanın etik komisyon izni Yozgat Bozok Üniversitesi Etik Komisyonunda
29.09.2021 tarih ve 25/23 karar numarası ile alınmıĢtır. AraĢtırmada nitel araĢtırma desenlerinden içerik analizi
yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢma grubu kick boks sosyal sorumluluk projesine katılan 15 kadından oluĢmaktadır.
GörüĢme yarı yapılandırılmıĢ sorular ile toplanarak içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın
bulgularına göre katılımcılar spora baĢlamadaki etkenlerden sporu sevmek, çocukluk hayali, kiĢiliklerine uygun
bulmaları, kendini geliĢtirip çeĢitli parkurlara da hazırlanma, sosyalleĢme ve kadına Ģiddete karĢı için
katıldıklarını belirtmiĢlerdir. Antrenmanlar sayesinde fizyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak geliĢim
sağladıkları bulguları yer almıĢtır. Katılımcılara aileleri, üniversite rektörlüğü, sosyal çevreleri ve antrenörleri
destek olarak motive etmiĢlerdir. Proje öncesindeki düĢüncelerinin ve proje sonrasındaki düĢünceleri
bulgularında katılımcıların yapabilir miyim kaygıları varken proje sonrasında en iyi Ģekilde yaptıklarını
belirterek geliĢimlerinin hayal ötesi olduğunun farkına varmıĢlar sporun reklam yüzü olduklarını, sporu artık
rekrasyonel olarak değil daha profesyonel olarak yaparak Ģampiyon olmak istediklerini, siyah kuĢak sahibi olup
antrenör olmak istediklerini ve sporu bir yaĢam biçimi haline getirdikleri bulguları ortaya çıkmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: kadın, spor, kick boks, sosyal sorumluluk
THE IMPORTANCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS IN THE SPORTS
DEVELOPMENT OF WOMEN
Abstract
With social responsibility projects, institutions try to contribute to the society by organizing courses or various
activities for a certain period of time in order to be beneficial to the society they are in. Social responsibility
projects can appeal to the general public as well as to disadvantaged groups. The aim of this study is to
investigate the effects of the project on women participating in the social responsibility project "Women Kick
Boxing in ġefaatli, Staying Healthy", approved and maintained by the Rectorate of Yozgat Bozok University,
after giving kickboxing trainings for 3 months to women who are disadvantaged groups. The ethics committee
approval of the research was obtained from the Ethics Committee of Yozgat Bozok University with the date of
29.09.2021 and the decision number 25/23. Content analysis method, one of the qualitative research designs,
was used in the research. The working group consists of 15 women participating in the kickboxing social
responsibility project. The interview was collected with semi-structured questions and analyzed by content
analysis method. According to the findings of the research, the participants stated that among the factors in
starting sports, they love sports, find it suitable for their childhood dream, personalities, develop themselves and
prepare for various tracks, socialize and participate in the fight against violence against women. It has been
found that they have developed physiologically, physically, psychologically and socially thanks to the trainings.
Families, university rectors, social circles and coaches motivated the participants by supporting them. In the
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findings of their thoughts before the project and after the project, the participants realized that their
development was beyond imagination by stating that they did the best after the project, while they were worried
whether I could do it. The findings revealed that they wanted to do sports and made sports a way of life.
Keywords: woman, sport, kick box, social responsibility
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Geleneksel ve Kan AkıĢı Kısıtlama Yöntemi ile Uygulanan Bench Press Antrenmanının Üst Ekstremite
Anaerobik Performansında Post Aktivasyon Potansiyeli Üzerine Akut Etkisi
BarıĢcan ÖZTÜRK,
Faculty of Sport Sciences, Cukurova University, Orcid No: 0000-0001-7001-3032541
Ġbrahim BAHÇIVAN,
Faculty of Sport Sciences, Cukurova University, Orcid No: 0000-0002-6816-7275
Bilgihan BÜYÜKTAġ,
Faculty of Sport Sciences, Cukurova University, Orcid No: 0000-0002-5012-1455
Levent SANGÜN
Vocational High School, Cukurova University, Orcid No:0000-0002-2363-8977

ÖZET
Amaç: Geleneksel ve Kan AkıĢı Kısıtlama (KAK) yöntemiyle uygulanan Bench Press antrenmanının üst
ekstremite anaerobik performanstaki post aktivasyon potansiyeli üzerine akut etkisini incelemektir.
Yöntem: ÇalıĢmaya 2,92±1,49 yıllık kuvvet antrenman geçmiĢine sahip toplam 14 gönüllü erkek birey
katılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan sporcular KAK (n=7) ve GEL (n=7) grup olmak üzere rastgele yöntem ile 2
gruba ayrılmıĢtır. ÇalıĢma 48 saat aralıkla 3 oturumdan oluĢmuĢtur. Ġlk oturumda sporcuların 1 TM yükleri
belirlenmiĢ, ikinci oturumda gruplara ön test balistik push up ve bar hızı testleri uygulanmıĢtır. Son oturumda
GEL grup %75 (1 TM) 1x10 Bench Press, KAK grubu baskı bandı ile %30 (1 TM) 1x10 Bench Press
antrenmanlarını uyguladıktan sonra 4‘er dk dinlenmelerle de son test balistik push up ve bar hızı testlerini
uygulamıĢtır. Veri analizinde Paired Sample T test ve Independent Sample T test kullanılmıĢtır.
Bulgular: KAK antrenmanı yapan sporcuların grup içi zirve, ortalama bar hızı ve zirve, ortalama üst ekstremite
anaerobik güç çıktıları anlamlı bir Ģekilde geliĢme gösterirken (p<0,05) GEL grupta hiçbir parametrede anlamlı
geliĢme olmamıĢtır (p>0,05). KAK ve GEL antrenman grupları arasında zirve, ortalama bar hızı ve zirve,
ortalama üst ekstremite anaerobik güç parametrelerinde gruplar arası anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır
(p>0,05).
Sonuç: KAK ve GEL antrenman yöntemleri arasında fark olmamasına rağmen, sporcularda KAK yöntemiyle
uygulanacak olan kuvvet antrenmanlarının, Geleneksel yöntemle uygulanan kuvvet antrenmanlarına göre zirve,
ortalama bar hızı ve zirve, ortalama üst ekstremite anaerobik güç çıktılarını daha yüksek düzeyde
geliĢtirebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Post Aktivasyon Potansiyeli (PAP), Kan AkıĢı Kısıtlama, Bar Hızı, Anaerobik Güç
Performans, Balistik Push Up
Acute Effect of Bench Press Training Applied with Traditional and Blood Flow Restriction Method on
Post Activation Potential in Upper Extremity Anaerobic Performance
Aim: Investigate the acute effect of Bench Press training applied with traditional (TRD) and Blood Flow
Restriction (BFR) method on post activation potential on upper extremity anaerobic performance.
Method: A total of 14 male volunteers with a strength training history of 2.92±1.49 years participated in the
study. The athletes participating in the research were randomly divided into 2 groups as BFR (n=7) and TRD
(n=7) groups. The study consisted of 3 sessions, 48 hours apart. In the first session, the 1 TM loads of the
athletes were determined, and in the second session, the pre-test ballistic push up and bar speed tests were
applied to the groups. In the last session, the TRD group performed 75% (1 TM) 1x10 Bench Press, and the
BFR group applied 30% (1 TM) 1x10 Bench Press training with the pressure band, and then applied the
ballistic push up and bar speed tests in the final test with 4 minutes of rest. Paired Sample T test and
Independent Sample T test were used in data analysis.
Results: While the intragroup peak, average bar speed and peak, average upper extremity anaerobic power
outputs of the athletes who did BFR training improved significantly (p<0.05), there was no significant
improvement in any parameter in the TRD group (p>0.05). There was no significant difference between the
BFR and TRD training groups in terms of peak, average bar velocity and peak, average upper extremity
anaerobic power parameters (p>0.05).
Conclusion: Although there is no difference between BFR and TRD training methods, it can be said that
strength training to be applied with BFR method in athletes can improve peak, average bar speed and peak,
average upper extremity anaerobic power outputs at a higher level than strength training applied with traditional
method.
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Keywords: Post Activation Potential (PAP), Blood Flow Restriction (BFR), Bar Speed, Anaerobic Power
Performance, Ballistic Push Up
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PCAOB ĠNCELEMELERĠ: 4 BÜYÜKLER VE DĠĞER DENETĠM ġĠRKETLERĠ
KARġILAġTIRMASI
Dr. Öğr. Üyesi Neriman YALÇIN
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-2196-4779
Betül ÇETĠN
Master, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-8513-7406

ÖZET
Konu: SOX Yasasının denetimin kalitesi ve güvenilirliğini artırmak amacıyla kurulmasını öngördüğü kamu gözetim
kurumu, yüz yılı aĢkın süredir kendi kendini denetleyen denetim faaliyetlerinin gözetimini ve teftiĢini üstlenmektedir.
Kamu gözetim kurumlarının bu gözetim ve teftiĢ faaliyetleri, kurumların ―inceleme görevi‖ baĢlığı altında
toplanmaktadır. Bu görev gereğince kamu gözetimi kurumları bağımsız denetim faaliyeti yürüten denetim firmalarının yıl
boyunca üstlendikleri denetim iĢlerini inceleyerek, ihlal tespit ettikleri denetim kalitesini etkileyen önemli hususlarda
raporlar yayınlamaktadır. Denetim kalitesi bu raporlar araĢtırmalarında üçüncü bir gözden denetim firmalarının
incelenebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Diğer yandan denetim firması büyüklüğü, DeAngelo (1981)‘in bir
denetim kalitesi göstergesi olarak ortaya attığından bugüne denetim alanında yapılan araĢtırmalarda önemli bir denetim
kalitesi değiĢkeni olarak yer bulmaktadır. Bu nedenle bu çalıĢmada, denetimin kalitesini artırmak amacıyla
gerçekleĢtirilen denetimin incelenmesi faaliyetlerinin önemli denetim kalitesi göstergelerinden denetim firması
büyüklüğünden etkilenip etkilenmediği temel araĢtırma sorusudur.
Amaç: Denetim firması büyüklüğünün kamu gözetimi kurumun inceleme faaliyetlerinde bir etken olup olmadığının
Amerikan Kamu Gözetimi Kurumu (PCAOB) üzerinde araĢtırılmasıdır.
Yöntem: Bu amaçla 2016-2020 yılları arasında ABD örnekleminde kamu gözetimi kurumu tarafından gerçekleĢtirilmiĢ ve
resmî web sitesinde yayınlanmıĢ olan 643 adet inceleme raporu (9.645 sayfa) incelenmiĢ, Ģirket ölçeğine, yıllara,
inceleme sıklığına, tespit edilen inceleme bulgularına, tespit edilen ihlallerin türüne, ihlallerin ilgili olduğu muhasebe ve
denetim standardına göre sınıflandırılarak özetlenmiĢtir.
Bulgular: PCAOB tarafından incelenen, 4 büyük olmayan denetim firmaları tarafından denetlenmiĢ 1604 Ģirket denetimi
incelemesinin %38‘inde; 4 büyük denetim firması tarafından denetlenmiĢ 1090 Ģirket denetimi incelemesinin %23‘ünde
eksiklik tespit edilmiĢtir. Ġncelenen raporlar ve elde edilen bulgular göz önüne alındığında inceleme faaliyetlerinde
denetim firması büyüklüğünün etkisi olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Gözetimi Kurumu, denetim kalitesi, denetim firması büyüklüğü, 4 Büyük
PCAOB INSPECTIONS: COMPARISON OF BIG FOUR AND OTHER AUDITING COMPANIES
Abstract
Subject: The Public Company Accounting Oversight Board, which the SOX Act envisages to be established to increase
the quality and reliability of the audit, has been undertaking the supervision and inspection of self-auditing audit activities
for over a hundred years. These surveillance and inspection activities of public oversight institutions are gathered under
the title of ―inspection duty‖ of the institutions. Following this duty, public oversight institutions examine the audit works
undertaken by audit firms that carry out independent audit activities throughout the year and publish reports on important
issues affecting the audit quality that they detect violations. Audit quality is important in terms of examining audit firms
from a third perspective in these reports' research. On the other hand, audit firm size has been an important audit quality
variable in auditing research since DeAngelo (1981) suggested it as an audit quality indicator. Therefore, in this study, the
main research question is whether the audit examination activities carried out to increase the quality of the audit are
affected by the size of the audit firm, which is one of the important audit quality indicators.
Purpose: To investigate whether the size of the audit firm is a factor in the inspection activities of the US Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB).
Method: For this purpose, 643 inspection reports (9,645 pages) carried out by the PCAOB in the US sample between
2016-2020 and published on the official website were examined, the scale of the company, the years, the frequency of
inspection, the findings of the inspection, the type of violations detected, The violations are classified and summarized
according to the accounting and auditing standard to which they relate.
Findings: In 38% of the 1604 non-big four audit firms‘ inspections by the PCAOB; 23% of the 1090 big four audit firms‘
inspections were found to be deficient. Considering the reports examined and the findings obtained, it was concluded that
the size of the audit firm affects the examination activities.
Keywords: Public company accounting oversight board, audit quality, audit company scale, Big 4
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MALĠYET VE YÖNETĠM MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ 4.0
Öğr. Gör. Demet EVER
Osmaniye Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, ORCID: 0000-0002-9790-3569,
Doç. Dr. Elif Nursun DEMĠRCĠOĞLU
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ÖZET
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaĢımı, iĢletmede kalite yoluyla mükemmelliğe ulaĢmayı hedefleyen
bir yönetim yaklaĢımı sunmaktadır. Öyle ki TKY, kalite yoluyla müĢteri memnuniyetini ve ortak bir hedef
doğrultusunda gerçekleĢtirilen ekip çalıĢması yoluyla çalıĢanların katılımını arttırmaya odaklanmaktadır. Bu
bağlamda, çalıĢanların katılımı göz önüne alındığında, kalite kültürü kavramı ortaya çıkmakta ve sürekli
iyileĢtirme ile kaliteye bağlılığın önemini vurgulayan bir organizasyon kültürünün geliĢimi sağlanmaktadır.
Günümüzde endüstriler, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni endüstriyel aĢamaya yönelmekte olup bu aĢama,
geleneksel kalite kavramlarının değiĢiklikleri dikkate alarak modern üretim için yeni bir paradigmayı temsil
etmektedir. Endüstri 4.0, endüstrinin tüm sektörlerinde veri toplayan, bunun için robotlar ve yapay zeka
teknolojileri kullanarak, tekrarlayan iĢlemlerin otomatik olarak yürütülmesine neden olan farklı teknolojik
araçların uygulanmasını teĢvik etmektedir. Yeni teknolojilerin entegrasyonu, analiz ve kalite değerlendirmesi,
üreticilerin ―Kalite 4.0‖ konseptine geçmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda, kalite uzmanlarının bilgi ve
deneyimlerini Endüstri 4.0 ve bununla birlikte geliĢen Kalite 4.0 tarafından önerilen değiĢikliklere uyumlu hale
getirmeyi amaçlayan ―Toplam Kalite Yönetimi 4.0 (TKY 4.0)‖ kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu durum, mevcut
kalite yönetim sistemlerindeki teknolojilerin kullanımıyla Ģekillenmekte olup, geleneksel kalite yöntemlerini
teknolojiyle yardımcı olmak suretiyle desteklemekte ve geliĢtirmektedir. TKY 4.0 kavramı, bir iĢletmenin
süreçlerinin, ürünlerinin ve çalıĢanlarının toplam kalitesini hedefleyen, Endüstri 4.0 tarafından yönlendirilen
kalite yönetiminin teknolojik bir güncellemesi olarak tanımlanabilmektedir (Souza vd, 2021, s.15). Uluslararası
literatürde Kalite 4.0 kavramının TKY 4.0 kavramı yerine kullanıldığı tespit edilmiĢtir ancak bazı
araĢtırmacılara göre ise Kalite 4.0‘ın Endüstri 4.0'da TKY'nin daha da geniĢletilmiĢ hali olarak kabul edilmiĢtir.
Bu çalıĢmada, kalite yönetimini Endüstri 4.0'a uyarlamanın bir yolu olarak yeni bir kavram olan TKY 4.0
kavramını keĢfetmek ve TKY 4.0 yaklaĢımını maliyet ve yönetim muhasebesi açısından ele almak
amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda, maliyet ve yönetim muhasebesi alanında çağdaĢ bir yaklaĢım olan toplam kalite
yönetimi ve kalite maliyetleri ile yalın üretim ve yalın muhasebe araçları önem arz etmektedir. Öyle ki Endüstri
4.0, yalın altı sigma, yalın üretim ve toplam kalite yönetimi gibi kalite yönetimi yaklaĢımlarını
etkileyebilmektedir. Bu kapsamda öncelikle Endüstri 4.0, Kalite 4.0 ve TKY 4.0 kavramları açıklanarak
Endüstri 4,0‘ın getirdiği yeniliklerden bahsedilmiĢtir. Ardından TKY 4.0 da, maliyet ve yönetim muhasebesinin
konusunu oluĢturan kalite maliyet modelleri ile yalın muhasebe araçları ulusal ve uluslararası literatürdeki
çalıĢmaların incelenmesi suretiyle teorik olarak ortaya konulmuĢtur. Sonuç olarak TKY'i Endüstri 4.0‘a
uyarlayan sınırlı sayıda çalıĢma olduğu tespit edilmiĢ olup, gelecekteki çalıĢmalar için maliyet ve yönetim
muhasebesi çerçevesinde bu çalıĢmaların yapılmasının önemi ortaya konulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Kalite yönetimi, kalite maliyetleri, yalın muhasebe, kalite 4.0, toplam kalite yönetimi 4.0
TOTAL QUALITY MANAGEMENT 4.0 IN THE FRAMEWORK OF COST AND MANAGEMENT
ACCOUNTING
ABSTRACT
The notion of Total Quality Management (TQM) is a management approach that focuses on achieving
business excellence through quality. So much so that TQM focuses on increasing customer satisfaction through
quality and increasing employee participation through teamwork carried out in line with a common goal. In this
context, considering employee participation, the concept of quality culture emerges and interferes with the
development of an organizational culture that emphasizes the importance of continuous improvement and
commitment to quality. Nowadays, industries are being driven into the new industrial stage called Industry 4.0
(I4.0), in which represents a new paradigm for modern production, taking into account the changes of
traditional quality concepts. Industry 4.0 encourages the application of different technological tools that collect
data in all sectors of the industry, using robots and artificial intelligence technologies for this, causing the
automatic execution of repetitive processes. The integration of new technologies, analysis and quality
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assessment require manufacturers to switch to the "Quality 4.0" concept. In this direction, concepts such as
―Total Quality Management 4.0 (TQM 4.0)‖ are emerging, which aims to harmonize the knowledge and
experience of quality experts with the changes proposed by Industry 4.0 and the accompanying Quality 4.0.
This situation is shaped by the use of technologies in the quality management systems currently available,
supporting and improving traditional quality methods by assisting them with technology. The concept of TQM
4.0, it can be defined as a technological update of the way to quality management, driven by I4.0, aimed at the
total quality of an organization's processes, products and people (Souza, et al. 2021, s.15). It has been
determined that the concept of Quality 4.0 is used instead of the concept of TQM 4.0 in the international
literatüre, however according to some researchers, Quality 4.0 has been accepted as a further extension of TQM
in Industry 4.0. In this study, it is aimed to explore the concept of TQM 4.0, which is a new concept as a way of
adapting quality management to Industry 4.0, and to discuss the TQM 4.0 approach in terms of cost and
management accounting. In this direction, total quality management and quality costs, which is a modern
approach in the field of cost and management accounting, and lean production and lean accounting tools are
important. So much so that Industry 4.0 can affect quality management approaches such as lean six sigma, lean
production and total quality management. In this context, firstly the concepts of Industry 4.0, Quality 4.0 and
TQM 4.0 were explained and the innovations brought by Industry 4.0 were mentioned. Then, in TQM 4.0,
quality cost models and lean accounting tools, which are the subject of cost and management accounting, are
theoretically put forward by examining the studies in the national and international literature. As a result, it has
been determined that there is a limited number of studies adapting TQM to Industry 4.0, and the importance of
conducting these studies within the framework of cost and management accounting for future studies has been
revealed.
Keywords: Quality management, quality costs, lean accounting, quality 4.0, total quality management 4.0
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When I Purchase More or Less from Agile Brands on Social Media
Sıddık Bozkurt
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ABSTRACT
Social media has changed the way customers interact with brands/firms. A customer can interact with a brand
by sharing his/her experience with it or interact with the social media content posted by the brand. Due to the
critical role of social media, marketing researchers have focused on social media and social media-related
factors in particular, which lead customers to add value to the brand/firm. Perceived social media agility can be
deemed one of those factors that received considerable attention from researchers. Even though researchers
have come to examine this phenomenon in recent years, more research has to be done to sufficiently grasp its
importance. This study aims to contribute to the social media agility literature by examining the impact of
perceived social media agility on customer purchases. More specifically, this study seeks to reveal whether
perceived social media agility positively affects customer purchases. Furthermore, this study examines the
moderating roles of social media self-efficacy and social anxiety to increase the model's explanatory power.
More specifically, this study investigates whether social media self-efficacy positively moderates the impact of
perceived social media agility on customer purchases. Similarly, this study examines whether social anxiety
negatively moderates the impact of perceived social media agility on customer purchases. An online survey was
conducted on Qualtrics platforms to test the research hypotheses. The data were collected from 199
undergraduate students who actively follow a brand/firm on social media. To test the main effect, a linear
regression was used. To test moderating relationships, PROCESS Macro Model 1 was used. The moderating
effects were probed with the Johnson Neyman technique to gain further insights into the interaction effects. The
study results show that when customers perceive a brand as agile on social media platforms, they are more
willing to buy the goods/services of the brand. Notably, individuals who are high on social media self-efficacy
(relative to low on it) display more willingness to purchase the brand‘s products/services. However, customers
who are high on social anxiety (relative to low on it) are less willing to purchase the brand‘s products/services.
Keywords: Perceived social media agility, social media self-efficacy, social anxiety, customer purchases,
PROCESS Model 1
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YÖNETĠM KURULUNDA KADIN TEMSĠLĠNDE BIST SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE BĠST
KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSI ETKĠSĠ
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Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme Bölümü, ORCID:0000-0002-2196-4779,
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ÖZET
Konu: ĠĢletmelerin daha adil, daha Ģeffaf, daha hesap verebilir ve daha sorumlu oldukları bir yapıya
yöneltilmesinde ‗sürdürülebilirlik‘ ve ‗kurumsal yönetim‘ ilkelerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu
ilkelerden birisi de hiçbir konuda ve hiçbir kademede ayrımcılık yapılmamasıdır. Ayrımcılığın yaĢandığı
konuların baĢında ise cinsiyet gelmektedir. Özellikle, üst kademe pozisyonlar iĢletmelerin cinsiyet ayrımcılığı
sergiledikleri alanlardandır. Bu kapsamda, çalıĢmanın konusu; üst yönetimde kadın temsili ile sürdürülebilirlik
ve kurumsal yönetim ilkeleri arasındaki iliĢkinin değerlendirilmesidir.
Amaç: Sürdürebilirlik ve Kurumsal Yönetim ilkelerinin iĢletmelerin yönetim kurulunda kadın temsili
üzerindeki etkisinin araĢtırılmasıdır.
Yöntem: AraĢtırma BĠST‘de kayıtlı iĢletmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla
açıkladıkları Kurumsal Yönetim beyanları üzerinde içerik analizi yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu
iĢletmeler, BĠST tüm iĢletmeler, BĠST Sürdürülebilirlik endeksi (XUSRD) iĢletmeleri, BIST Kurumsal Yönetim
endeksi (XKURY) iĢletmeleri ve hem XUSRD hem de XKURY‘de ortak listelenen Ģirketler olmak üzere dört grupta
incelenmiĢtir. Her grup için yönetim kurulunda bulunan kadın üye sayısı, kadın yönetim kurulu baĢkanı sayısı,
yönetim kurulu üyelik unvanları, kadın üyelerin bağımsız üye olup olmadıkları, kadın üyelerin icracı olup
olmadıkları; kadın üyelerin mesleki unvanları, yönetim kurulunda bulunma süreleri, kadın üyelerin denetim,
muhasebe ve finans alanlarında beĢ yıllık tecrübeleri olup olmamasına göre analiz yapılarak, erkek üyelerle ve
endeksler arasında karĢılaĢtırılmıĢtır.
Bulgular: Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan iĢletmelerin yönetim kurulunda kadın
temsili konusunda daha etkin oldukları gözlenmiĢtir. Bulgular, XUSRD ve XKURY‘de listelenen iĢletmelerin
BĠST tüm iĢletmeler kontrol grubuna göre daha fazla kadın temsilini iĢaret etmektedir.
Sonuç: Yönetim kurulunda kadın temsili konusunda yürütülen bu araĢtırmanın bulguları, sürdürülebilirlik ve kurumsal
yönetim ilkelerine uyum beyanı veren iĢletmelerin yönetim kurullarında kadın temsili konusunda iyileĢtirici adımlar
attıklarını, BĠST tüm iĢletmeleri ile kıyaslandığında kadın temsili konusunda daha pozitif bir üst yönetim ortamı
sergilediklerini ortaya koymuĢtur.

Anahtar Kelimeler: Yönetimde Kadın Temsili, Sürdürülebilirlik, Kurumsal Yönetim
EFFECT OF BIST SUSTAINABILITY AND BIST CORPORATE GOVERNANCE ON WOMEN'S
REPRESENTATION IN MANAGEMENT
ABSTRACT
Research object: ‗‘Sustainability‘‘ and ‗‘corporate governance‘‘ principles have a remarkable role to be turned
the enterprises into a fairer, more transparent, more accountable, and more responsible structure. One of these
principles is the point of nondiscrimination for none of topics and degrees. Gender is at the forefront of the
issues where discrimination is experienced. Businesses discriminate against gender, especially for senior
positions. In this context, the subject of this study was to evaluate the relationship between women's
representation in senior management and sustainability and corporate governance principles.
Purpose: The purpose was to research the effect of Sustainability and Corporate Governance principles in the
management of enterprises.
Method: This research was conducted via the content analysis method on the Corporate Governance statements
of the companies registered in BIST, which were announced on the Public Disclosure Platform (KAP).
Relevant businesses were reviewed in for groups as BIST all businesses, BIST Sustainability index (XUSRD)
businesses, BIST Corporate Governance index (XKURY) businesses and jointly listed companies on both
XUSRD and XKURY. The points considered in the analysis can be listed as follows: the number of female
members on the board of directors for each group; number of female board chairpersons; board membership
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titles; independent membership status of female members; status of female members as executives; professional
titles of female members; term of office on the board of directors and finally, the status of whether female
members have five years of experience in auditing, accounting, and finance. In addition, relevant results were
analyzed and compared between male members and indices.
Findings: For findings, businesses included in the Sustainability and Corporate Governance Index are more
effective in terms of women's representation on the board of directors. Findings indicate that all businesses in
BIST have more female representation than the control group in the businesses listed in XUSRD and XKURY.
Conclusion: The findings of this research regarding women's representation in management show that
businesses that declare compliance with sustainability and corporate governance principles take remedial steps
in terms of women's representation on the boards of directors. Moreover, they also exhibit a more positive
senior management environment in terms of female representation compared to all BIST businesses.
Keywords: Women in Board, Sustainability, Corporate Governance
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KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠNĠN FĠNANSAL PERFORMANSA ETKĠSĠNDE KRĠTER ÖNEM
AĞIRLIKLARININ ENTROPĠ YÖNTEMĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ
Dr. Öğr. Üyesi Ġlker Kefe,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-9945-5325,
Yüksek Lisans Öğrencisi, Aycan TaĢtekin,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-7882-9212

ÖZET
Yoğun rekabetin yaĢandığı iĢ ortamında iĢletmeler açısından riskli durumlar ortaya çıkabilmektedir.
KarĢılaĢtıkları riskleri doğru Ģekilde yönetemeyen iĢletmeler olumsuz sonuçlarla karĢılaĢabilmekte, hatta
faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalabilmektedir. ĠĢletmelerde ortaya çıkan baĢarısızlıklar, öncelikle
muhasebe ve finansal raporlamayı kapsayan risk yönetiminin önemini ortaya koymuĢtur (Walker, Shenkir ve
Barton, 2002: 2). Ġlk uygulanan risk yönetimi, kayıpları önleyebilmek adına kontrol ve finansman teknikleriyle
uygulanmıĢtır (Manab, Kassim ve Hussin, 2010: 240). 1980‘li yıllardan itibaren risk iĢletmeler tarafından
bütüncül Ģekilde ele alınarak, kurumsal risk kavramına evrilmiĢtir (Hampton, 2009: 3). 2000‘li yılların baĢında
COSO (Committee of Sponsoring Organizations) tarafından yayınlanan Kurumsal Risk Yönetimi (KRY), farklı
sektörlerden kurum ve kuruluĢların yararlanabileceği bir risk yönetim modeli olmuĢtur (Pehlivanlı, 2012: 118).
KRY sistemi kurumun tümünü ve bütün risk kategorilerini konu olarak alarak risk yönetim kavramını farklı bir
seviyeye çıkartmıĢtır (Terzi, 2010: 5).
Bu çalıĢmada KRY uygulayan ve faaliyet raporlarında KRY sürecine yer veren iĢletmeler araĢtırma kapsamına
alınmıĢtır. Öncelikle 2020 yılı Fortune 500 Türkiye sıralamasında yer alan ilk 50 Ģirket incelenmiĢtir. ġirket net
satıĢları üzerinden yapılan sıralamaya dahil 500 iĢletmenin 2020 yılı toplam satıĢ hasılatı 1.938.083.036.239 ₺,
ilk 50 iĢletmenin toplam satıĢ hasılatı ise 1.124.591.791.242 ₺ olmuĢtur. Ġlk 50 Ģirketin toplam satıĢ hasılatı 500
iĢletme satıĢlarının %58.02‘sini oluĢturmaktadır. Daha sonra ilk 50 Ģirketin faaliyet raporları incelenmiĢ ve 37
Ģirketin (%74) KRY konusunda çalıĢtıkları ve raporlarında KRY faaliyetlerine yer verdikleri tespit edilmiĢtir.
37 Ģirketin finansal verileri araĢtırıldığında 32 Ģirketin (%64) bağımsız denetim ve/veya finansal raporlarına
ulaĢılmıĢtır. Bu nedenle finansal oranların kriter ağırlıkları 32 Ģirketin verileri dikkate alınarak tespit edilmiĢtir.
AraĢtırma kapsamına alınan Ģirketlerin 2017-2020 yılları finansal verileri analiz edilmiĢtir. Finansal oranlar
Microsoft Excel programı ile Entropi yöntemi kullanılarak analize tabi tutulmuĢ ve 2017-2020 yılları için her
oranın kriter ağırlıkları belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada Aktif Karlılığı, Cari Oran, Aktif Devir Hızı, Özkaynak Devir
Hızı, Özsermaye Karlılığı ve Faiz Oranı Riski oranları kullanılarak finansal oranların kriter ağırlıkları tespit
edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda 2017 yılında %52,5 oranında Özkaynak Devir Hızı, 2018 yılında %64,2
oranında Özkaynak Devir Hızı, 2019 yılında %43,7 Aktif Devir Hızı, 2020 yılında ise %66 oranında Özkaynak
Devir Hızı en yüksek kriter ağırlığına sahip oran olarak tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal risk yönetimi, finansal performans, çok kriterli karar verme, entropi metodu
DETERMINING OF THE WEIGHT COEFFICIENTS OF CRITERIA IN THE EFFECT OF
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON FINANCIAL PERFORMANCE BY THE ENTROPY
METHOD
ABSTRACT
In the business environment where intense competition is experienced, risky situations may arise for businesses.
Businesses that cannot properly manage the risks they encounter may encounter negative results and may even
have to terminate their activities. Failures in businesses have revealed the importance of risk management,
which includes accounting and financial reporting (Walker, Shenkir and Barton, 2002: 2). The first applied risk
management was implemented with control and financing techniques in order to prevent losses (Manab,
Kassim and Hussin, 2010: 240). Since the 1980s, risk has been handled holistically by businesses and evolved
into the concept of corporate risk (Hampton, 2009: 3). Enterprise Risk Management (ERM), published by
COSO (Committee of Sponsoring Organizations) in the early 2000s, has become a risk management model that
institutions and organizations from different sectors can benefit from (Pehlivanlı, 2012: 118). The ERM system
has taken the concept of risk management to a different level by taking the entire institution and all risk
categories as its subject (Terzi, 2010: 5).
In this study, businesses that implement ERM and include the ERM process in their annual reports are included
in the research. First of all, the first 50 companies in the 2020 Fortune 500 Turkey list were examined. The total
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sales revenue of the 500 enterprises included in the ranking made over net sales in 2020 was 1,938,083,036,239
₺, and the total sales revenue of the first 50 enterprises was 1,124,591,791,242 ₺. The total sales revenue of the
first 50 companies covers 58.02% of the 500 business sales. Then, the annual reports of the first 50 companies
were examined and it was determined that 37 companies (74%) were working on ERM and included ERM
activities in their reports. Independent audit and/or financial reports of 32 (64%) out of 37 companies were
obtained. For this reason, criterion weights of financial ratios were determined by considering the data of 32
companies. The financial data of the companies included in the research for the years 2017-2020 were
analyzed. Financial ratios were analyzed using the Microsoft Excel program and the Entropy method, and the
criteria weights of each ratio were determined for the years 2017-2020. In the study; Return on Assets (ROA),
Current Ratio (CR), Asset Turnover Ratio (ATO), Capital Turnover (CT), Return on Equity (ROE) and Interest
Rate Risk (IRR) ratios were used to determine the criteria weights of financial ratios. As a result of the study,
52.5% Capital Turnover in 2017, 64.2% Capital Turnover in 2018, 43.7% Asset Turnover Ratio in 2019, and
66% Capital Turnover in 2020 were the ratio with the highest criterion weight detected.
Keywords: Enterprise risk management, financial performance, multi criteria decision making, entropy method
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Vücut kilte indeksi laparoskopik apendektomi sonrası oluĢan cerrahi insizyon yeri enfeksiyonunu etkiler
mi?
(Vücut kilte indeksi cerrahi enfeksiyonu etkiler mi?)
Opr. Dr. Deniz Tazeoğlu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Osmaniye Devlet Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Uzmanı

Özet
Amaç: Laparoskopik apendektomi (LA) sonrası cerrahi insizyon yeri enfeksiyonları (CYE) ile iliĢkili risk
faktörlerinin analizleri sınırlı kalmıĢtır. Özellikle yüksek vücut kitle indeksinin (VKĠ) CYE ile iliĢkisi net
olarak tanımlanmamıĢtır. Bu çalıĢma ile yüksek VKĠ‘ nin LA sonrası CYE'leri tahmin etmedeki etkisini
belirlemeyi amaçladık.
Materiyal – Method:
Mart 2021 - Mart 2022 arasında kliniğimizde akut appendisit nedeniyle LA uygulanan 135 hastanın retropektif
incelenmiĢtir. Hastaların demografik (yaĢ,cinsiyet) verileri, antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut
ağırlığı), komorbit hastalık öyküsü, appendiks boyutu, ameliyat süresi, cerrahi teknik, yatıĢ süresi, yara yeri
enfeksiyon varlığına ait veriler kayıt edilmiĢtir. Hastalar VKĠ‘ine göre zayıf (grup 1), normal (grup 2), fazla
kilolu (grup 3) ve obez (grup 4) olarak gruplandırılmıĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır. Yara yeri enfeksiyonu ile iliĢkili
faktörleri belirlemek için univariant ve multivariant analiz yapılmıĢtır.
Bulgular:
ÇalıĢmaya 109 hasta dahil edildi. Hastalar zayıf (n=11, %10,1), normal (n=33, %30,3), fazla kilolu (n=48,
%44) ve obez (n=17, %15,6) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Gruplar arasında yaĢ, cinsiyet dağılımı, komorbit
hastalık ve postoperatif hastanede yatıĢ süresi açısından istatitiksel anlamlı farklılık yoktu (p<0,05). VKĠ göre
gruplandırıldığında komplikasyon oluĢması açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark vardı (p<0,05).
Obez grupta oluĢan komplikasyon oranı diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı fazla idi (p=0,027).
Multivariant analizde obezitenin CYE'ler için önemli risk olduğu saptandı (odds ratio: 10,7; %95 güven aralığı:
2,1 – 49,5, p=0,005).
Sonuç:
Bu çalıĢma, yüksek VKĠ 'nin LA'den sonra CYE'ler ile iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Cerrahlar, LA yaparken
VKĠ yüksek hastalarda CYE'leri önlemek için daha dikkatli olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: laparoskopik apendektomi, vücut kitle indeksi, morbidite
Does body mass index affect surgical incision site infection after laparoscopic appendectomy?
(Does body mass index affect surgical infection?)
Abstract
Objective: Analyzes of risk factors associated with surgical incision site infections (SYE) after laparoscopic
appendectomy (LA) have been limited. In particular, the relationship between low body mass index (BMI) and
CYE has not been clearly defined. With this study, we aimed to determine the effect of high BMI in predicting
STIs after LA.
Material – Method:
Between March 2021 and March 2022, 135 patients who underwent LA due to acute appendicitis in our clinic
were retrospectively analyzed. Demographic (age, gender) data of the patients, anthropometric measurements
(height, body weight), history of comorbid disease, appendix size, operation time, surgical technique, length of
hospitalization, and presence of wound infection were recorded. Patients were grouped and compared according
to their BMI as underweight (group 1), normal (group 2), overweight (group 3) and obese (group 4). Univariant
and multivariant analysis were performed to identify factors associated with wound infection.
Results:
The study included 109 patients. Patients were divided into four groups: underweight (n=11, 10.1%), normal
(n=33, 30.3%), overweight (n=48, 44%) and obese (n=17, 15.6%). separated into the group. There was no
statistically significant difference between the groups in terms of age, gender distribution, comorbid disease and
postoperative hospital stay (p<0.05). When grouped according to BMI, there was a statistically significant
difference between the groups in terms of complications (p<0.05). The complication rate in the obese group
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was statistically significantly higher than the other groups (p=0.027). In the multivariant analysis, obesity was
found to be a significant risk for STIs (odds ratio: 10.7; 95% confidence interval: 2.1 – 49.5, p=0.005).
Conclusion:
This study showed that high BMI was associated with CYEs after LA. Surgeons should be more careful to
prevent SYEs in patients with high BMI when performing LA.
Keywords: laparoscopic appendectomy, body mass index, morbidity
GĠRĠġ
Cerrahi insizyon yeri enfeksiyonları (CYE), cerrahi operasyondan sonraki 30 gün içinde veya iĢlemden sonra
implant yerinde bırakılırsa bir yıl içinde meydana gelen ve operasyon bölgesindeki insizyonu ya da derin
dokuyu etkileyen enfeksiyonlar olarak tanımlanır (1). CYE'ler, hastanede yatan hastalarda bu tür
enfeksiyonların %14-16'sını ve cerrahi hastalarda bu tür enfeksiyonların %38'ini oluĢturan, en sık bildirilen
üçüncü hastane enfeksiyonlarıdır (2). CYE, hastanede kalıĢ süresinin uzaması ve daha yüksek maliyetlerle
iliĢkilidir (3).
Laparoskopik appendektomi (LA) giderek daha fazla uygulandığı acil operasyonların sık görülen bir nedenidir
(4). LA açık apendektomiye kıyasla daha az postoperatif ağrı, erken iyileĢme, daha az morbidite ve daha kısa
hastanede kalıĢ gibi çeĢitli avantajlar sağlar (5). LA'nın CYE oranını azalttığı bildirilmiĢ olsa da, LA sonrası
CYE insidansı son zamanlarda iyi tasarlanmıĢ randomize çalıĢmalarda %5,1-12,4 arasında değiĢmektedir (6).
Bildiğimiz kadarıyla, LA sonrası CYE'larla iliĢkili risk faktörlerinin analizleri sınırlıdır. Ek olarak, obezite
CYE'ler için iyi bilinen bir risk faktörü olmasına rağmen, CYE'ler için bir risk faktörü olarak zayıf olmanın
etkisi seyrek olarak araĢtırılmıĢtır (7).
Bu çalıĢmanın amacı, LA sonrası CYE'leri öngörmede vücut kitle indeksinin (VKĠ) etkisini belirlemekti.
MATERYAL – METOD
Hastalar seçimi
Mart 2021 ile Mart 2022 arasında kliniğimizde LA uygulan hastalar retrospektif incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya LA
uygulanmıĢ ve verileri tam olan hastalar dahil edilmiĢtir. LA‘den açık cerrahiye geçilen, açık appendektomi
uygulanan, antropometrik ölçümleri yapılmamamıĢ olan ve postoperatif kontrol muayenesine gelmeyen ve
verileri eksik olan hastalar çalıĢma dıĢı tutulmuĢtur.
Veri toplanması
Hastaların demografik (yaĢ,cinsiyet) verileri, antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı), komorbit
hastalık öyküsü, cerrahi teknik, yatıĢ süresi, yara yeri enfeksiyon varlığına ait veriler kayıt edilmiĢtir. Hastalar
VKĠ‘ine göre zayıf (grup 1), normal (grup 2), fazla kilolu (grup 3) ve obez (grup 4) olarak gruplandırılmıĢ ve
karĢılaĢtırılmıĢtır. Yara yeri enfeksiyonu ile iliĢkili faktörleri belirlemek için univariant ve multivariant analiz
yapılmıĢtır.
Antropometrik ölçümler
VKĠ, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tanımına göre kategorize edildi. Hastalar VKĠ ölçümleri <18,5 olan zayıf,
18,5-24,9 normal ağırlık, 25,0-29,9 fazla kilolu ve ≥30 obez olarak gruplandırıldı.
Laparoskopik appendektomi prosedürü
Tüm hastalara geleneksel üç portlu laparoskopik yaklaĢım (suprapubik bölgede bir adet 5 mm‘lik, umblikus ve
sol alt kadradan birer adet 10 mm'lik portu kullanılarak) uygulanmıĢtır. Supraumblikal insizyona trokar
yerleĢtirilmesi için rutin olarak açık teknik kullanılmıĢtır. Mezoapendiks dokusu LigaSure ile diseke edilmiĢtir.
Apendiks güdüğü hemoklip ile kapatılmıĢtır. Apendektomi materyali sol alt kadrandaki 10 mm‘lik trokardan
endobag kullanılarak batın dıĢına alınmıĢtır. Umblikus trokar yerinde fasia onarımı, diğer trokar yerlerinde
sadece cilt onarımı yapılmıĢtır.
Postoperatif takip
Ameliyat sonrası komplikasyonlar, ameliyattan sonraki 30 gün içinde meydana gelen herhangi bir
komplikasyon olarak tanımlanmıĢtır. Hastaneden taburcu olan tüm hastalar doğrudan genel cerrahi polikliniğin
takibe alınmıĢtır. Postoperatif komplikasyonlar, takip süresi boyunca poliklinik ziyareti sırasında cerrah
tarafından değerlendirilmiĢtir. Yüzeysel insizyonel CYE, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)
kriterlerine göre Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır. Ameliyat sonrası deri ve deri altı dokusunu içeren enfeksiyon olmalı
ve Ģu koĢullardan biri de karĢılanmalıdır: 1) yüzeysel insizyondan pürülan akıntı, 2) yüzeysel insizyondan
aseptik bir sıvı veya doku kültüründen izole edilen organizmalar, 3) insizyon hattında ağrı veya hassasiyet,
lokalize ĢiĢlik, kızarıklık veya sıcaklık artıĢı (8). Bu belirtilerden biri yada daha fazlası olduğunda CYE kabul
edilmiĢtir.
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İstatistiksel analiz
Sürekli olan ölçümlerin ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıĢtır. Kategorik değiĢkenleri tanımlarken
frekans ve yüzde değerler kullanılmıĢtır. Bağımsız iki grup ortalamalarını karĢılaĢtırmak için Student‘s t test
kullanılmıĢır. Kategorik değiĢkenler arası iliĢki durumunun değerlendirilmesi için Ki-Kare test kullanılmıĢtır.
CYE'larla iliĢkili faktörlerin çok değiĢkenli analizi için lojistik regresyon analizi de yapıldı. Verilerin
istatistiksel açıdan anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıĢtır. Ġstatistiksel analizler MedCalc programı ve
www.e-picos.com kullanılarak yapılmıĢtır.
BULGULAR
Mart 2011 ile Aralık 2012 tarihleri arasında kliniğimizde 135 hastaya akut appendisit tanısı ile apendektomi
uygulanmıĢtı. Laparoskopik appendektomiden açık cerrahiye geçilen 5, açık appendektomi uygulanan 14,
antropometrik ölçümleri yapılmamamıĢ olan 3 ve postoperatif kontrol muayenesine gelmeyen ve verileri eksik
olan 4 olmak üzere toplamda 26 hasta çalıĢma dıĢı tutulmuĢtur. ÇalıĢmaya laparoskopik appendektomi
uygulanmıĢ ve verileri tam olan 109 hasta dahil edilmiĢtir.
Hastaların demografik (yaĢ,cinsiyet) verileri, antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı), komorbit
hastalık öyküsü, appendiks boyutu, ameliyat süresi, cerrahi teknik, yatıĢ süresi, yara yeri enfeksiyon varlığına
ait veriler kayıt edilmiĢtir. Hastalar VKĠ‘ine göre zayıf (grup 1), normal (grup 2), fazla kilolu (grup 3) ve obez
(grup 4) olarak gruplandırıldı ve karĢılaĢtırılmıĢtır. Yara yeri enfeksiyonu ile iliĢkili faktörleri belirlemek için
univariant ve multivariant analiz yapılmıĢtır.
Hastalar zayıf (n=11, %10,1), normal (n=33, %30,3), fazla kilolu (n=48, %44) ve obez (n=17, %15,6) olmak
üzere dört gruba ayrıldı. Gruplar arasında demografik verileri, VKĠ ortalaması, komorbit hastalık varlığı ve
komplikasyon varlığı Tablo 1‘de belirtilmiĢtir. Gruplar arasında yaĢ, cinsiyet dağılımı, komorbit hastalık ve
postoperatif hastanede yatıĢ süresi açısından istatitiksel anlamlı farklılık yoktu (p<0,05).
VKĠ göre gruplandırıldığında komplikasyon oluĢması açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark vardı
(p<0,05). Obez grupta oluĢan komplikasyon oranı diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı fazla idi
(p=0,027). CYE enfeksiyonu açısından hastalarda risk faktörü olan yapılar değerlendirildi. Univariant analiz
VKĠ 'nin CYE'ler ile iliĢkili olduğunu gösterildi. Multivariant analizde obezitenin CYE'ler için önemli risk
olduğu tespit edildi (odds ratio: 10,7; %95 güven aralığı: 2,1 – 49,5, p=0,005).
TARTIġMA
Bu çalıĢmanın sonuçları, obez bir VKĠ'nin laparoskopik apendektomi sonrası CYE'ler için bir risk faktörü
olduğunu göstermektedir. Akut apandisitli hastalarda CYE insidansı laparoskopik apendektomi ile %2,8 – 11,5,
açık cerrahi ile %4,6 – 9,7 olarak bildirilmiĢtir (9-11).
ÇalıĢmamızda CYE insidansı (%17,4) diğer raporlara göre yüksektir. Birden fazla cerrahla yapılan retrospektif
çalıĢmalar, taburculuk sonrası verileri tam olarak dahil etmekte güçlük çekmiĢ olabilir ve bu da CYE
insidansının hafife alınmasına yol açabilir. Hastalar rahatsızlıklarından dolayı gönüllü olarak hastaneye
döndüklerinden, takibin kesilmesinden sonra bile, tüm CYE'lar tespit edilebildi ve ileriye dönük olarak tutulan
veri tabanına tam olarak kaydedilebildi. Buna karĢılık, bizim çalıĢmamızda CYE oranı diğer raporlara göre
nispeten daha düĢüktü (12,13).
Li et al, laparoskopik yardımlı sağ kolon rezeksiyonu sonrası konversiyon grubunda daha yüksek yara
enfeksiyonu oranı bildirmiĢtir (14). Piskun et al. perfore apandisit için dönüĢtürülmüĢ grupta daha yüksek
postoperatif enfeksiyöz morbidite bildirmiĢtir (15). Kouwenhoven et al. akut apandisitli hastalarda konversiyon
grubu ve laparoskopik grup arasında benzer bir CYE oranı bildirmiĢtir (16). Apendektomi sırasında karın
duvarına yakınlık yara enfeksiyonunun bir nedeni olabilir (17). LA'de açık konversiyon vakalarında
konversiyon olmayan vakalara göre karın duvarına temas riski daha yüksek olabilir.
ÇalıĢmamızda CYE'ler için baĢka bir risk faktörü, obez olan hastalardı. Obez hastalarda daha yüksek CYE
oranı kabul edilmiĢ sık bir bulgu idi. AĢırı kilolu olmanın (VKĠ 25.0-29.9) mide veya kolorektal kanser
cerrahisinde CYE için bir risk faktörü olduğu da bilinmektedir (18, 19). Buna karĢın Pessaux et al. 4718
kolorektal olmayan abdominal cerrahi hasta üzerinde yaptıkları çalıĢmada, düĢük kilolu olmanın global
enfeksiyöz komplikasyonlar için risk faktörlerinden biri olduğunu göstermiĢlerdir. Tek değiĢkenli analizde fazla
kilolu olmak aynı zamanda CYE, parietal komplikasyonlar ve fistüllü veya fistülsüz derin enfeksiyöz
komplikasyonlarla da anlamlı Ģekilde iliĢkiliydi (20). Obezite fazla kiloyu yansıtmasına ragmen yetersiz
beslenmeyi gösterebilir. Yetersiz beslenmenin savunma sistemini ve enfeksiyona karĢı iĢlevini değiĢtirdiği
bildirilmiĢtir (21). Oh et al. beslenme risk indeksi ile ölçülen postoperatif erken malnütrisyon durumunun
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gastrektomi sonrası yara komplikasyonları ile korele olduğunu göstermiĢtir (22). ÇalıĢmamızda akut apandisit
veya akut nonspesifik apandisitte CYE oranı tek değiĢkenli analizde diğer kategorilere göre marjinal olarak yüksekti.
Bu çalıĢmanın, öncelikle retrospektif çalıĢma tasarımı ile ilgili çeĢitli sınırlamaları vardır. Serum albümin, prealbümin ve
lenfosit sayıları gibi malnütrisyon durumunu gösteren belirli serolojik belirteçler hakkında verimiz yoktu (23,24). Bu
veriler tutarsız bir Ģekilde belgelenmiĢtir ve bu nedenle analiz için güvenilir değildir. Bunlara karĢın çalıĢmanın güçlü
yönü standart antibiyotik kullanımı, deneyimli cerrahi ekip tarafından yürütülen LA ve ayrıntılı postoperatif
komplikasyonları toplama yeteneğidir.
SONUÇ
Sonuç olarak, verilerimiz obezitenin laparoskopik apendektomi sonrası CYE'leri etkileyen bir risk faktörü olduğunu
göstermektedir. CYE'leri azaltmak için cerrahlar yüksek VKĠ olan hastalarda ameliyat yaparken daha dikkatli olmalıdır.
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Musca domestica ve vektörlüğü
Fadime Eroğlu
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Parazitoloji ABD., ORCID NO: 0000-0003-2179-1326

ÖZET
Halk arasında karasinek veya ev sineği olarak bilinen Musca domestica, çift kanatlılar (Diptera)
takımının Muscidae ailesine ait bir böcekdir. Musca domestica değiĢik ekolojik Ģartlara uyum sağlamasıyla
insanların gündelik hayatları içerisinde yer almıĢtır. Musca domestica bakteriyel, paraziter ve viral
enfeksiyonlar için vektör olduklarından önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu çalıĢmada, iklimi ve coğrafik
özellikleri ile çok sayıda zararlı türe geliĢim olanağı sağlayan ve hayvancılığın özellikle büyük baĢ
hayvancılığın yaygın olduğu Aksaray ilindeki Musca domestica‘nın vektörlüğünü moleküler yöntemler ile
belirlemek amaçlanmıĢtır.
Aksaray ilinde büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği yapılan barınaklardan tül atrap ile Musca
domestica toplanmıĢtır. Musca domestica‘lar nemli pamuk ve Ģeker bulunan tül kafesler ile laboratuvara
taĢınmıĢ ve DNA izolasyon kiti (E.Z.N.A®Insect DNA Kit, Omega Bio-Tek, Georgia, USA) kullanılarak
karasineklerden DNA izole edilmiĢtir. DNA örnekleri, Bacillus cereus, Microbacterium spp., Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Streptococcus pyogenes, bakteri türlerine özgü primer-prob kullanılarak,
uygun Real-Time PCR reaksiyonlarıyla amlifiye edilmiĢtir.
Toplam 384 Musca domestica DNA örneğinin %27‘sinde bakteri tespit edilirken, %93‘ünde herhangi
bir bakteri tespit edilmemiĢtir. DNA örneklerinin %7,8‘inde Staphylococcus aureus, %6,8‘inde Streptococcus
pyogenes, %5,2‘sinde Bacillus cereus, %4,2‘sinde Pseudomonas aeruginosa ve %3,1‘inde ise Microbacterium
spp. saptanmıĢtır.
Musca domestica‘larda kursak geçici depo görevi görür ve buraya gelen besinler öğütüldükten sonra
takrar hortumun ucuna gelerek sindirim sistemlerinde bulunan birçok mikroorganizmanın yayılmasına neden
olur. ÇalıĢmada Musca domestica‘larda çeĢitli bakterilerin izole edilmesi, bu sineklerin insan ve hayvan
hastalıklarının taĢıyıcılığında rol oynadığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle canlıların yaĢam alanlarında bulunan
Musca domestica ile mücadele edilmesi halk sağlığının korunması için önemli rol oynamaktadır.
Anahtar Kelime: Musca domestica, halk sağlığı, vektörlük
Musca domestica and Vector
ABSTRACT
Musca domestica, popularly known as blackfly or housefly, is an insect belonging to the Muscidae
family of the biplanes (Diptera) family. Musca domestica has taken place in people‘s daily lives by adapting to
different ecological conditions. Musca domestica is an important public health problem as they are vectors for
bacterial, parasitic and viral infections. In this study, it was aimed to determine the vector role of Musca
domestica in Aksaray province, where animal husbandry is widespread, especially cattle breeding, which
provides the development opportunity for many harmful species with its climate and geographical features,
using molecular methods.
Musca domestica samples were collected from the shelters where cattle and small cattle were raised in
Aksaray. Musca domestica were transported to the laboratory in gauze cages with moist cotton and sugar, and
DNA was isolated from houseflies using the DNA isolation kit (E.Z.N.A®Insect DNA Kit, Omega Bio-Tek,
Georgia, USA). DNA samples were amplified by appropriate Real-Time PCR reactions using primer-probes
specific to the bacterial strain include Bacillus cereus, Microbacterium spp., Pseudomonas aeruginoso,
Staphylococcus aures and Streptococcus pyogenes. While bacteria were detected in 27% of a total of 384
Musca domestica DNA samples, no bacteria were detected in 93% of them. The 7.8% Staphylococcus aureus,
6.8% Streptococcus pyogenes, 5.2% Bacillus cereus, 4.2% Pseudomonas aeruginoso, and 3.1%
Microbacterium spp. were detected in DNA samples.
In Musca domestica, the craw acts as a temporary storage and after the food coming here is ground, it
comes back to the end of the hose and causes the spread of many microorganisms in their digestive systems.
The isolation of various bacteria from Musca domestica in the study proves that these flies play a role in the
carrier of human and animal diseases. For this reason, combating Musca domestica in the living areas of living
things plays an important role for the protection of public health.
Keywords: Musca domestica, public health, vector
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Hatay Ġli Dörtyol Ġlçesi‟nde YaĢayan Bireylerin Sağlıklı Yeme Ġndeksi ile Beslenme Durumunun
Değerlendirilmesi
Kübra ANDIRIR
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı,
ORCID: 0000-0003-0729-9669
Dr. Öğr. Üyesi AyĢe ÜNLÜ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı,
ORCID: 0000-0002-1565-4336

Özet:
YaĢamımızın temel konularından biri olan beslenme, sağlığı etkileyen etmenler arasındaki ilk sırayı alır ve
yaĢama yön verir. ÇalıĢmamızın amacı; Hatay ili Dörtyol ilçesinde yaĢayan yetiĢkin bireylerin beslenme
durumlarını Sağlıklı Yeme Ġndeksi 2015 (SYĠ-2015) ile değerlendirmektir. ÇalıĢmaya dahil edilebilme
kriterlerine uygun olan 19-65 yaĢ arası 200 yetiĢkin birey araĢtırmanın örneklenimini oluĢturmaktadır.
ÇalıĢmamız anket formu ile bireylerle yüz yüze görüĢme tekniği kullanılarak bireylerin demografik özellikleri,
beslenme alıĢkanlıkları, besin tüketim sıklıkları, 24 saatlik besin tüketim kayıtları incelenmiĢtir. Bireylerin
antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi) alınmıĢ ve Beden Kütle Ġndeksi (BKĠ)
hesaplamaları yapılmıĢ, BKĠ ve bel çevresi ölçümü ile risk değerlendirmesi yapılmıĢtır. BKĠ sınıflamasına göre
erkek bireylerin %5,4‘ü, kadın bireylerin %2,8‘i zayıftır (BKĠ: <18,5 kg/m2). Erkek bireylerin %32,6‘sı, kadın
bireylerin %49,0‘ı normal aralıktadır (BKĠ: 18,5–24,9). Erkek bireylerin %40,2‘si, kadın bireylerin %26,9‘u
fazla kilolu aralığındadır (BKĠ: 25,0–29,9). Erkeklerin %21,8‘i, kadınların ise %21,3‘ü ĢiĢmandır (BKĠ: ≥30,0).
Ayrıca bireylerin 24 saatlik besin tüketim kayıtları kullanılarak bireylerin beslenme durumlarını Sağlıklı Yeme
Ġndeksi (SYĠ-2015) ile değerlendirerek puanları hesaplanmıĢtır. Sağlıklı Yeme Ġndeksi-2015 toplam puanlarına
göre erkek katılımcıların toplam puanı( ̅ ± SS) 48,1±13,10 iken kadın katılımcıların toplam puanı ( ̅ ± SS)
50,1±13,36 puandır. Diyet kalitesi gruplandırmasına göre kötü diyet kalitesi (≤ 50 puan) grubunda toplam
%54,0 katılımcı, iyileĢtirilmesi gereken diyet kalitesi (51-80 puan) grubunda toplam %46,0 katılımcı
bulunmaktadır. Ġyi kalite diyete sahip katılımcı bulunmamaktadır. Cinsiyetler arasında diyet kalitesi
sınıflamasında anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05). AraĢtırmaya katılan bireylerin günlük enerji ve makro besin
öğeleri alım miktarları incelendiğinde, erkeklerin posa alımının; kadınların ise enerji ve posa alımlarının
yetersiz olduğu saptanmıĢtır. YaĢamın ve sağlığın temel faktörü olan beslenmenin önemi konusunda farkındalık
sağlanmalı, yeterli ve dengeli beslenme bilinci, bilgi kirliliğinden arındırılmıĢ bir Ģekilde, toplumumuzda
oluĢturulmalıdır. Toplumda sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluĢturulmalı, yeterli ve dengeli beslenme
bilinci kazandırılmalı ve bireylerin diyet kaliteleri arttırılmalıdır. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme bilgisi
yalnızca alanında uzman kiĢiler olan diyetisyenler tarafından sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyet Kalitesi, Sağlıklı Yeme Ġndeksi-2015.
Abstract:
Nutrition, which is one of the basic issues of our lives, takes the first place among the factors affecting health
and gives direction to life. The aim of our study; to evaluate the nutritional status of adult individuals living in
the town of Dörtyol in Hatay province with the Healthy Eating Index 2015 (SYĠ-2015). 200 adult individuals
between the ages of 19-65 who meet the criteria for inclusion in the study constitute the sample of the study. In
our study, demographic characteristics, nutritional habits, food consumption frequencies, 24-hour food
consumption records of individuals were examined by using the questionnaire form and face-to-face interview
technique. Anthropometric measurements (body weight, height, waist circumference) of the individuals were
taken and Body Mass Index (BMI) calculations were made, and risk assessment was made by measuring BMI
and waist circumference. According to BMI classification, 5.4% of male individuals and 2.8% of female
individuals are underweight (BMI: <18.5 kg/m2). 32.6% of males and 49.0% of females are in the normal range
(BMI: 18.5–24.9). 40.2% of male individuals and 26.9% of female individuals are in the overweight range
(BMI: 25.0–29.9). 21.8% of men and 21.3% of women are obese (BMI: ≥30.0). Total average point of Healty
Eating Index-2015 is male individuals; 48,1±13,10 and female individuals; 50,1±13,36 points. In addition,
using the 24-hour food consumption records of the individuals, the nutritional status of the individuals was
evaluated with the Healthy Eating Index (SYĠ-2015) and their scores were calculated. Diet quality grouping,
there were 108 (%54,0) participants in the bad diet quality (≤ 50 points) group, while 92 (%46,0) have a diet
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quality which should be improved. There are no participants with a good quality diet. There was a significant
difference in diet quality classification between the genders (p<0.05). When the daily energy and macronutrient
intakes of the individuals participating in the research were examined, it was determined that the fiber intake of
men and the energy and fiber intake of women were insufficient. Awareness should be raised about the
importance of nutrition, which is the main factor of life and health, and awareness of adequate and balanced
nutrition should be created in our society, free from information pollution. Awareness of healthy nutrition
should be created in the society, awareness of adequate and balanced nutrition should be raised, and diet quality
should be increased. Adequate, balanced and healthy nutrition information should only be provided by
dietitians who are experts in their field.
Key words: Nutrition, Diet Quality, Healty Eating Index-2015.
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Pandemic, treatment setting and different dimensions of the concept of permeability
Rsch. Ecem KARA
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ORCID no: 0000-0002-6964-1805

ABSTRACT
In all treatment processes, especially in serious cases that require inpatient care, the interaction between
the healthcare personnel and the patient receiving the treatment emerges as an inevitable and vital variable. It is
seen that this process becomes more difficult in infectious diseases where social isolation is required. It is
known that this type of disease has been confronted in different centuries throughout history, across the globe.
The Covid-19 pandemic, as an example of the extensive infectious disease of our century, has shown that the
isolation levels brought by the pandemic require much different environmental needs than the existing physical
conditions used in non-pandemic processes; and when the current health services are considered, it is seen that
various difficulties are confronted in providing these conditions. Administration of the treatment, recovery of
the patient, and protection of health personnel from contagious diseases are important for their individual
health, as well as for the consistent continuation of health services and the protection of public health as a
whole.
In this study, an answer was sought to the question of how the appropriate environmental conditions can
be provided in order to continue the inpatient treatment effectively without endangering the health personnel. In
the case study, the personal experience of the researcher in a patient room where the treatment processes is
experienced for 18 days/24 hours as a patient companion was analyzed as a retrospective, and these
environmental conditions were discussed over the different dimensions of the concept of permeability.
The results of the study revealed that the concept of permeability should be handled with different
dimensions visually, physically, and spatially. The overall process is carried out by creating thresholds in these
dimensions. When treatment activities are evaluated based on interaction levels, a scale is formed; in which
firstly visual, then spatial, and finally physical thresholds are exceeded starting from the lowest interaction
levels to the higher ones. In this context, it is seen that check routines are implemented based on the visual
permeability; and thus, the circumstances that require a passive interaction can be realized in a state where the
thresholds are preserved in all other dimensions. According to the results of the study, the thresholds exceeded
in the second stage are the spatial thresholds, which are exceeded for the treatment steps that require more
active interaction. And in processes that require urgent intervention and that the isolation concerns become
secondary; physical isolation becomes the only precaution that is provided. Additionally, in some cases, even
physical isolation precautions are evaluated in different categories, such as social distance rules and personal
protective measures; and social distance rules are overcome and the precautions are reduced to only personal
protective measures. In the study, these thresholds are reconsidered in order to increase the contribution of
environmental design to the process. Experiencing the process in person and observing the process in its natural
conditions constitute the original aspect of this study, while the lack of a planned field study, therefore the
inability to ensure the reliability of the data with different techniques, and the narrowness of the sample
constitute the limitations of the research.
Keywords: Permeability, pandemic, Covid-19, health facility design.
Pandemi, tedavi mekanı ve geçirgenlik katmanları
ÖZET
Yatılı bakım gerektiren tedavi süreçleri baĢta olmak üzere, tüm tedavi süreçlerinde, sağlık personeli ve
tedaviyi alan hasta arasındaki iletiĢim kaçınılmaz ve hayati önem taĢıyan bir değiĢken olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Sosyal izolasyon gerektiren bulaĢıcı hastalıklarda ise bu sürecin daha da zorlaĢtığı görülmektedir.
Dünya genelinde tarih boyunca, farklı dönemlerde bu tip hastalıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Yüzyılımızın
salgın örneği olarak Covid-19 salgını ise Ģunu göstermiĢtir ki, pandeminin gerektirdiği yalıtım düzeyleri,
pandemi dıĢı süreçlerde kullanılan fiziksel koĢullardan çok daha farklı çevresel ihtiyaçlar gerektirmektedir ve
güncel sağlık hizmetleri açısından ele alındığında, bu koĢulları sağlamakta çeĢitli zorluklarla karĢılaĢıldığı
görülmektedir. Tedavinin uygulanabilmesi, hastanın sağlığına kavuĢması ve sağlık personelinin bulaĢıcı
hastalıktan korunması; bireysel sağlıkları açısından önem taĢıdığı gibi, sağlık hizmetlerinin sorunsuz
sürdürülebilmesi ve toplum sağlığının bir bütün olarak korunabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
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Bu çalıĢmada, pandemi sürecinde sağlık personelini tehlikeye atmadan, yatılı tedavinin etkin
sürdürülebilmesi için gerekli çevresel koĢulların nasıl sağlanması gerektiği konusu ele alınmıĢtır. Alan
çalıĢması olarak, pandemi sürecinde hasta refakatçisi olarak 18 gün – 24 saat boyunca araĢtırmacı tarafından
bizzat deneyimlenen bir hastane odası geriye dönük olarak analiz edilerek bu gereklilikler geçirgenlik
kavramının farklı boyutları üzerinden tartıĢılmıĢtır.
Sonuç olarak çalıĢmada, öncelikle geçirgenlik kavramının görsel, fiziksel ve mekansal olarak farklı
boyutlarıyla ele alınması gerektiği ortaya konmuĢtur. Genel süreç, bu katmanlarda eĢikler yaratılmak suretiyle
gerçekleĢtirilmektedir. Tedavi aktiviteleri etkileĢim düzeylerine dayalı olarak ele alındığında bir skalanın
oluĢtuğu; bu skalada ise en düĢük etkileĢim düzeylerinden baĢlayarak önce görsel, sonra mekansal, en son ise
fiziksel eĢiklerin aĢılmasının söz konusu olduğu görülmüĢtür. Bu bağlamda, rutin kontrol süreçlerinin, bu görsel
geçirimliliğe dayalı olarak uygulandığı ve böylece en pasif etkileĢim gerektiren durumların; diğer tüm
katmanlarda eĢiklerin korunduğu bir Ģekilde gerçekleĢtirilebildiği görülmektedir. Ġkinci aĢamada aĢılan eĢikler,
daha aktif etkileĢim gerektiren tedavi adımları için aĢılan mekansal eĢiklerdir. Üçüncül olarak ise, izolasyonun
geri plana itildiği acil müdahale gerektiren anlarda ağırlıklı olarak yalnızca fiziksel izolasyonun sağlandığı,
hatta zaman zaman fiziksel izolasyonun da sosyal mesafe kuralları ve kiĢisel koruyucu önlemler olarak ikiye
ayrıldığı ve sosyal mesafe kurallarının da aĢılarak izolasyonun yalnız kiĢisel koruyucu önlemlere indirgendiği
durumlar söz konusu olmaktadır. ÇalıĢmada, çevresel tasarımın sürece sunacağı katkının artırılması amacıyla,
bu katmanlarda söz konusu eĢiklerin yeniden ele alınması gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Sürecin birebir
deneyim yolu ile deneyimlenmesi ve iĢlemlerin doğal akıĢında gözlemlenmesi bu çalıĢmanın özgün yanını
oluĢtururken, planlanmıĢ bir alan çalıĢması olmaması, dolayısıyla da verilerin güvenilirliğinin farklı tekniklere
dayanarak denetlenememesi ile örneklem darlığı da araĢtırmanın kısıtlılıklarını oluĢturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Geçirgenlik, pandemi, Covid-19, sağlık tesisleri tasarımı.
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FARKLI KÖK-KANAL DOLGU PATLARININ PERĠAPĠKALE TAġMASI DURUMUNA DĠġ
HEKĠMLERĠNĠN YAKLAġIMI
Öğretim Görevlisi Emre TAġLI,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi DiĢçilik Hizmetleri Bölümü, ORCĠD:0000-0002-2341-7058
Öğretim Görevlisi Baturay SAPANCI,
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ÖZET
Kök kanal tedavisinin son basamağı olan kanal dolumu, tedavinin uzun süreçteki baĢarısında büyük önem
taĢımaktadır. Kanal patları, kök kanal sistemini tıkamak, kalan mikroorganizmaları yakalamak ve kök
kanalındaki düzensizlikleri örtmek için kanal doldurma iĢlemi sırasında kor materyali ile kök kanalı iç duvarı
arasındaki boĢluğun doldurulması için uygulanan maddelerdir. Kanal dolgu materyali, ideal olarak; periapikal
dokulara veya diğer çevre dokulara yayılmaksızın apekse ulaĢmalıdır. Kanal patlarının periapikal dokulara
taĢması, kanal dolumu sonrası problemlerin içindedir ve bu durum tedavinin prognozu üstünde negatif bir
etkiye sebep olabilmektedir. Buna rağmen, taĢkın kanal patlarının periapikal iyileĢmeyi olumsuz etkilemediği
ve zamanla rezorbe olabildiği yapılan çalıĢmalarda ifade edilmiĢtir. Endodontik tedavi sonrası kök çevresi
dokularda hapsolan kök kanal patları gibi yabancı maddeler apikal periodontitisi sürdürebilmektedir. Epoksi
rezin, çinko oksit öjenol ve kalsiyum hidroksit esaslı patlar en sık kullanılan kanal patlarıdır. Ayrıca apikal
foramenin ötesinde dolgu olarak kullanıldığında MTA gibi biyouyumlu materyallerin bile tatmin edici olmayan
sonuçları gösterilmiĢtir ve bu sebeple de taĢkın dolumdan kaçınılmasının önemi anlaĢılmıĢtır. Bu çalıĢma, diĢ
hekimi klinisyenlerinin bilgi ve anlayıĢlarını değerlendirmek için tanımlayıcı bir anket tasarımına
dayandırılmıĢtır. Anket, potansiyel katılımcılara (diĢ hekimi klinisyenlerine) çevrimiçi bir bağlantı olarak
dağıtılmıĢtır. Toplam 55 katılımcı anketi tamamen geri göndermiĢ ve çalıĢma için son örneklem kabul
edilmiĢtir. Ankette cinsiyet, yaĢ, deneyim, uzmanlık/doktora yapma durumu, nerede çalıĢtıkları, kullandıkları
kanal patı içeriği ve kanal patının taĢırılmasına yorum gibi çeĢitli sorular sorulmuĢtur. ÇalıĢmamızın baĢlığı
esas alınarak sorulan iki kilit sorudan birisi olan kanal patı taĢırır mısınız sorusuna %1,8 gibi düĢük bir oranda
bilerek taĢırıldığı yanıtı alınmıĢtır. Bunun yanında diğer kilit soru olan kanal patı taĢmasına baĢarı ve prognoz
yönüyle yorum kısmında ise %54,5 gibi büyük bir oranda yalnızca takip, %9,1‘inden ise olumlu yönde
etkileyeceği yönünde cevap alınmıĢtır. Farklı kanal patlarının periapikal bölgeye taĢırılmasının literatürde
önerilmemesine ve hatta negatif etkilerinin olduğu bildirilmesine rağmen, bunun hala diĢ hekimleri arasında
yalnızca görüĢsel bir yaklaĢım olduğu oransal yönden ortaya çıkarılmıĢtır. Ancak yine de bunun yalnızca
kliniksel bir tecrübeye mi dayalı olduğu konusunda belirsizlik mevcuttur. Bu konuda hem klinisyenlerin görüĢü
alınarak hem de vaka takipleri yapılarak çalıĢmaların daha da çeĢitlendirilmesi gerektiği düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:TaĢkın, Kanal Patı, Periapikal
DENTISTS' APPROACH TO PERIAPICAL OVERFLOW OF DIFFERENT ROOT-CANAL FILLING
PASTE
SUMMARY
Canal filling, which is the last step of root canal treatment, is of great importance in the long-term success of
the treatment. Canal sealers are substances applied to fill the space between the core material and the inner wall
of the root canal during the canal filling process in order to plug the root canal system, trap any remaining
microorganisms and cover up the irregularities in the root canal. Canal filling material, ideally; It should reach
the apex without spreading to the periapical tissues or other surrounding tissues. The overflow of sealers into
the periapical tissues is among the problems after filling the canal and this may have a negative effect on the
prognosis of the treatment. Despite this, it has been stated in the studies that overflow canal sealers do not
adversely affect the periapical healing and can be resorbed over time. Foreign materials such as root canal
pastes trapped in the tissues around the root after endodontic treatment can maintain apical periodontitis. Epoxy
resin, zinc oxide eugenol and calcium hydroxide based sealers are the most commonly used canal sealers. In
addition, unsatisfactory results have been shown even with biocompatible materials such as MTA when used as
a filling beyond the apical foramen, and therefore the importance of avoiding flood filling has been understood.
This study was based on a descriptive questionnaire design to assess the knowledge and understanding of dental
clinicians. The questionnaire was distributed to potential participants (dental clinicians) as an online link. A
total of 55 participants completely returned the questionnaire and the final sample was accepted for the study.
Various questions were asked in the survey, such as gender, age, experience, specialization/doctoral status,
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 74 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
where they work, the content of the canal sealer they use, and the comments on the overflow of the canal sealer.
Based on the title of our study, one of the two key questions asked, "Can you overflow the canal sealer," was
answered that it was deliberately overflowed at a low rate of 1.8%. In addition to this, the other key question,
which is the success and prognosis aspect of the overflow of canal sealer, was answered in the comment section
that it would affect only follow-up at a large rate of 54.5% and a positive effect from 9.1%. Although it is not
recommended in the literature to overflow different canal sealers to the periapical region and even it has been
reported that it has negative effects, it has been revealed that this is still only an opinion approach among
dentists. However, there is uncertainty as to whether this is based solely on clinical experience. In this regard, it
is thought that studies should be further diversified by taking the opinions of clinicians and following up the
cases.
Keywords:Overflow, Canal Sealer, Periapical
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Özet
Halk eğitimi örgün eğitim dıĢında kalan yetiĢkin vatandaĢların eksikliklerini gidermek için kültürel ve bilgi
bütünlüğü içinde toplumsal kalkınmayı hedefler. Bu bağlamda halkın eğitilmesi özellikle yetiĢkin eğitimi,
hızlandırılmıĢ bir eğitim ile temel eğitim almıĢ kiĢiler arasındaki farklılıkları gidermeyi amaçlar. Atatürk halkın
içinden çıkan bir lider olarak KurtuluĢ SavaĢı‘nı ve sonrasındaki inkılapları ―Halkçılık‖ ülküsüne
dayandırmıĢtır. Atatürk‘ün amacı tam bağımsız bir Türkiye ile çağdaĢ muasır medeniyet seviyesine çıkmıĢ
müreffeh bir ülke oluĢturarak Türk Milleti‘nin onuruna yakıĢacak bir yaĢam tarzıdır. Halkevleri Atatürk‘ün bu
amacı doğrultusunda ortaya çıkarak yapılan inkılapların halk tarafından benimsenmesi, Millet olma bilincinin
geliĢtirilmesi, Türk Milleti‘nin medeniyet sayfasında hak ettiği yeri alabilmesi, akıl ve bilimin önderliğinde
bilimsel faaliyetlerin geliĢtirilmesini amaçlamıĢtır.
Bu çalıĢmanın amacı Halkevleri ile yapılmıĢ olan lisansüstü tezlerin incelenmesi ve hangi alanlarda çalıĢıldığı
ile ilgili bilgileri karĢılaĢtırmaktır. AraĢtırmada kullanılan yöntem nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman
inceleme yöntemidir. Bu bağlamda araĢtırmanın evreni Yüksek Öğretim Kurulu‘na bağlı Ulusal Tez Veri
Tabanı‘dır. Adı geçen elektronik veri tabanına kayıtlı ve yazarları tarafından kullanıma açılmıĢ 44 tez
incelenmiĢtir. Yüksek öğretim Kurulu Ulusal Tez Veri Tabanı‘nda yapılan incelemeler sonucu 1990-2022
yılları arası Halkevleri ile ilgili 57 tez tespit edilmiĢtir. Bu tezlerden 13 tez yazarları tarafından kullanıma
açılmamıĢtır. Yazarları tarafından kullanıma açılmayan tezler hakkında da bilgiler verilmiĢtir.
Elde edilen veriler tablo Ģekline getirilmiĢ ve bu tablolar analiz edilerek karĢılaĢtırmalı olarak yorumlanmıĢtır.
Bu tezlerde Halkevleri‘ni hangi konular açısından değerlendirdikleri, tezlerin içeriğinin neler olduğu üniversite,
enstitü ve bölümlere göre karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın amacı bağlamında yorumlanan veriler araĢtırmanın
temel problemi ve karĢılaĢtırmalar çerçevesinde sunulmuĢtur.
Bu çalıĢmanın bildiri olarak seçilmesinin nedeni daha önce Halkevleri ile ilgili yazılan tezlerin hangi alanlarda
yazıldığı ile ilgili bir literatür taramasının olmamasıdır. Bu çalıĢma Halkevleri konusunun hem Halkevleri
alanında hangi alanlarda çalıĢmaların yapıldığı hem de günümüz yetiĢkin eğitimi için hangi alanlarda çalıĢma
yapılacağı ile ilgili önemli bir kaynak konumundadır. Çünkü halk eğitimi geliĢmiĢ ülkelerin ekonomik ve
toplumsal yapılarının en önemli anahtarı konumundadır.
Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Alanyazın, YetiĢkin Eğitimi, Halkçılık
A REVIEW ON GRADUATE THESIS ON HALKEVLERI
Abstract
Public education aims to eliminate the deficiencies of adult citizens who are out of formal education, also it
aims at social development culturally and in the integrity of knowledge. In this context, public education –
especially adult education aims at eleminate the differences between the people who have received basic
education with the accelerated education. As a leader coming out of the people, Atatürk based the War of
Independence and the following reforms on the ideal of "People". Atatürk's aim is to create a fully independent
Turkey and a prosperous country that has reached the level of contemporary contemporary civilization, and a
lifestyle that will befit the honor of the Turkish Nation. Halkevleri, which emerged in line with Atatürk's
purpose, aimed at adopt the reforms by the people, to develop the awareness of being a nation, to take the
Turkish Nation‘s place it deserves on the page of civilization, and to develop scientific activities under the
leadership of wisdom and sience.
The aim of this study is to examine the postgraduate theses made about Community Centers and to compare the
information about the fields of study. The method used in the research is the document review method, one of
the qualitative research methods. In this context, the universe of the research is the National Thesis Database
affiliated to the Council of Higher Education. Forty-four theses registered in the aforementioned electronic
database and opened for use by their authors were examined. As a result of the examinations made in the
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National Thesis Database of the Council of Higher Education, 57 theses related to Community Centers between
the years 1990-2022 were identified. 13 of these theses were not made available by the authors. Information is
also given about the theses that were not made available by their authors.
The obtained data were brought into table form and these tables were analyzed and interpreted comparatively.
In these theses, the subjects they evaluated the Community Centers and the content of the theses were compared
according to universities, institutes and departments. The data interpreted in the context of the purpose of the
research are presented within the framework of the main problem of the research and comparisons.
The reason why this study was chosen as a paper is that there is no literature review on the fields in which the
theses written about Community Centers were written before. This study is an important source on the subject
of Community Centers, both in which areas of work in the field of Community Centers and in which areas to
work for today's adult education. Because public education is the most important key to the economic and
social structures of developed countries.
Keywords: Halkevleri, Literature, Adult Education, Populism
1. GiriĢ
Eğitim, istendik olarak bireyin davranıĢlarını değiĢtirme sürecidir. Sosyal bir süreç olan eğitim bireyin
davranıĢlarında değiĢikliğe giderken kontrollü bir süreç ve mekânı zorunlu kılmaktadır. Zorunlu süreç ve
mekân kavramı beraberinde örgün eğitimi getirmektedir. Örgün eğitimde öğrencilere okul ya da okul niteliği
taĢıyan yerlerde eğitim verilirken öğrencilerin yaĢ silsilesi dikkate alınır. Ancak örgün eğitim dıĢında kalan yani
zorunlu eğitim yaĢının dıĢında kalmıĢ bireylerin hayatlarının herhangi bir aĢamasında ihtiyaç duyacakları
eğitimin verilmesi ise halk eğitimi olarak isimlendirilir. Halk eğitimin en belirgin özelliği yaĢ sınırı olmaması
ve bu eğitime katılanların gönüllü bireyler olmasıdır. (Demirel ve Kaya, 2008).
Bu çalıĢmada Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Veri Tabanı‘nda yazarları tarafından kullanıma açılan 44 tez,
doküman tarama yöntemine göre incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın temel amacı; Halk eğitiminde özellikle Cumhuriyet
ülküsünün ideallerini topluma benimsetmekte önemli bir yeri olan Halkevleri üzerine yazılan lisansüstü tezlerin
nasıl ve hangi alanlarda halk eğitimini konu aldıklarını incelemek içindir. AraĢtırmanın verileri paylaĢılmadan
önce ―Halkevleri‖ konusuna kısaca yer verilmiĢtir.
Cumhuriyet ile birlikte çağdaĢlaĢma kavramı Osmanlı Devleti‘nin aksine tabandan yani halkın kendisinden
baĢlanarak devam etmiĢtir. Bu noktada ―Ümmet‖ toplumundan ―Millet‖ toplumuna geçiĢte halk eğitimi önemli
bir problemi beraberinde getirmiĢtir. Genç Cumhuriyet‘in kuruluĢ felsefesinin halka benimsetilmesi, halkın
desteğinin alınması ve bu doğrultuda modern toplum yapısının oluĢturulması için bizzat inkılapları yapan
iktidar partisi CHF Halkevlerini kurarak inkılapların benimsetilmesi esasına gitmiĢtir.
KurtuluĢ SavaĢı devam ederken Türkiye hem iç savaĢ ile uğraĢmıĢ hem de devletin sistematik rejiminin
değiĢimi ve toplumun dönüĢümü için adımlar atmaya baĢlamıĢtır. Tam bu noktada Halkevleri Genç
Cumhuriyet‘in kuruluĢ felsefesinin sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. KurtuluĢ SavaĢı‘nın ardından Cumhuriyetin
ilanı ile Türk Milleti‘nin muasır medeniyet seviyesine çıkarılması ve yapılan yeniliklerin halka benimsetilmesi,
halk tarafından kabul edilmesi için milli bir teĢkilatlanma yoluna gidilmiĢ ve bu durum kendini Halkevleri
olarak göstermiĢtir (Olgun, 2019).
Halkçılık ilkesi gereği Mustafa Kemal Atatürk KurtuluĢ SavaĢı boyunca mücadelenin halka dayanması
gerektiğini savunmuĢ ve bu çizgide Ulusal KurtuluĢ Mücadelesi‘nin temelini de halkçılık üzerine atmıĢtır.
Halkın içinden çıkan bir lider olarak gerektiğinde rütbelerini bırakarak halkı ile mücadelesine devam
edebilmiĢtir. Bu noktada Mustafa Kemal Atatürk‘ün halkçı yaklaĢımı halkı ile mücadelesinin yanında halkın
eğitimi ve halkın modern dönüĢümü olarak görülebilmektedir (Çeçen, 1990).
Halk eğitimi konusu II. MeĢrutiyet dönemine kadar geriye dayanmaktadır. Özellikle Balkan SavaĢları‘ndan
sonra Osmanlı Toplumunda Türkçülük prensibiyle örgütlenen Türk Ocakları Halkevlerinin temelini
oluĢturmaktadır. Türk Ocakları, Osmanlı Devleti‘nin Balkan SavaĢları‘nın verdiği kayıpla beraber dağılma
döneminde Türk Halkının birlikteliği için kurulmuĢ ve bu birliktelik için konferanslar vermek, kitaplar basmak,
halkın eğitilmesi gibi sosyo-kültürel faaliyetleri misyon edinmiĢtir. Dil ve tarih alanlarındaki çalıĢmaları ile
mütareke dönemi mitingleri ile göze çarpan Türk Ocakları aynı zamanda milli Ģuurun diri tutulmasında aktif bir
görev yapmıĢtır (Arıkan, 1990).
Türk Ocakları KurtuluĢ savaĢı öncesinde örgütlenmeye baĢlamıĢ mücadeleden sonra da hızla yeni Ģubeler
açılmaya baĢlanmıĢtır. Bunun en önemli sebebi Türk Ocakları‘nın Millî Mücadeleye vermiĢ olduğu destekle
beraber Mustafa Kemal Atatürk‘ün ve TBMM‘nin desteği çok büyük bir paya sahiptir. Ayrıca Türk Ocakları
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toplumsal modernleĢme atılımlarında, Cumhuriyet idaresi altında inkılapların halka benimsetilmesinde, halka
bilgilendirici çalıĢmalar yaparak halkı eğitme görevini almıĢtır (Akçiçek ve Karayaman, 2008).
―Ümmet‖ toplumundan ―Millet‖ toplumuna çağdaĢlaĢmayı temel alan Genç Cumhuriyet yapmıĢ olduğu köklü
devrimler ile eski ve toplumun ihtiyaçlarını karĢılamayan kurumları yıkarak yerine modern, akıl ve bilimi temel
alan dinamik kurumlar oluĢturmak istemiĢtir. Bunun için öncelikle yapılan yeniliklerin halk tarafından
benimsenmesi ve bu yeniliklerin kabul edilmesi gerekmektedir. Tam da bu noktada nüfusun çoğunluğunun
köylerde yaĢadığı düĢünüldüğünde halk eğitimi için köylerin önemi anlaĢılmıĢtır (Toksoy, 2007).
Bir kıvılcım olarak Kubilay Olayının vuku bulması Mustafa Kemal Atatürk‘ün tam anlamıyla yapılan
devrimlerin bütün ülkede vatandaĢa tam anlamıyla ulaĢıp anlatılması düĢüncesini doğurmuĢtur. ĠĢte bu
düĢüncenin sonucu kendini halkevleri olarak göstermiĢtir. Halkevleri için zaten önceden beri var olup ülkeye
hizmetleri bulunan ve bizzat KurtuluĢ SavaĢı‘nda Mustafa Kemal Atatürk‘e destek olarak onun güvenini
kazanan Türk Ocakları bulunmaktaydı (Akyüz, 1986).
2 Ocak 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi‘nin ―Gazi‘nin İrşadı! Büyük Halkevleri tesis edilecek‖ Ģeklindeki
haberinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk‘ün Halkevleri için emir verdiği bu kurumların binbeĢyüz kiĢilik
örgütlenmeler Ģeklinde CHF teĢkilatları tarafından yürütüleceği söylenmiĢtir. Ayrıca bu habere göre halk
eğitimi için bu kurumlarda konferans salonları, sinema ve kütüphanelerin baĢta olmak üzere halkın eğitimi
konusunda her türlü çalıĢmanın yapılacağı belirtilmiĢ olup bu kurumların açılması için CHF‘nin üçüncü büyük
kongresi gösterilmiĢtir (Cumhuriyet ―Gazi‘nin ĠrĢadı! Büyük Halkevleri Tesis Edilecek‖ (2 Ocak 1931).
Daha sonra çıkan gazete haberlerinde Türk Ocakları‘nın kapatılıp yerine Halkevlerinin açılacağı haberleri
paylaĢılmıĢtır. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi‘nin 25 Mart 1931 tarihli sayısında Mustafa kemal Atatürk Millî
Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğinden örnekler vererek ülke içerisinde Cumhuriyetçi, Milliyetçi
ve Halkçı olarak gördüğü Türk Ocakları‘nın da CHF ile birleĢmesi gerektiğini birlik ve beraberlik içinde halkın
eğitimine katılması gerektiğini vurgulamıĢtır. (Cumhuriyet, 25 Mart 1932). Mustafa Kemal Atatürk Kubilay
Olayından sonra inkılapların halk tarafından hızlıca benimsenmesi ve Halk eğitimin önemini Millî Mücadele
döneminden birlik ve beraberlik kavramı ile açıklaması dikkat çekici olmuĢtur.
Türk Ocakları‘nın kapatılması ile ilgili daha sonraları farklı görüĢlerde atılmıĢtır. Özellikle Türkçü ve Turancı
bir anlayıĢı benimseyen Rusya kökenli Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu (Çeçen, 1990) gibi yazarlar bu anlayıĢ
içerisinde Türklerin yoğun olduğu yerler ile ilgilenmeye baĢlamıĢlar bu durum Sovyet Rusya‘yı 16 Mart 1921
tarihli ―Dostluk ve KardeĢlik AnlaĢması‖ gereği rahatsız etmiĢ ve anlaĢmanın 8. Maddesi gereği Türkiye‘ye
Ģikayette bulunulmuĢtur (Özdemir ve AktaĢ, 2011).
Fakat 28 Mart 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi köĢesinde Yunus Nadi Türk Ocakları‘nın kapatılıp CHF‘ye
bağlanmasını yerli ve yabancı bazı kimselerin farklı yorumladıklarını halbuki bu olayın doğal bir durum
olduğunu inkılapların parti bünyesinde yürütüleceğini baĢka bir yorum aranmaması gerektiğini vurgulamıĢtır
(Yunus Nadi, Cumhuriyet ―Türk Ocakları Tür Birliği‖ (28 Mart 1931)).
Halkevlerinin açılma gereksinimini Mustafa Kemal Atatürk bizzat kendisi çıktığı yurt gezilerinde halk ile
kaynaĢmasında anlamıĢtır. Halk ile devlet arasındaki kopukluğu fark eden Mustafa Kemal Atatürk halkın
―Millet‖ olma bilincini henüz kazanamadığını, yeni rejimin Anadolu‘nun birçok yerinde hala
kabullenilmediğini hatta saltanat sisteminin devam ettiğini sanan insanların olduğunu görmüĢtür (Özdemir ve
AktaĢ, 2011).
Yaygın eğitim olarak adlandırılan halk eğitimi örgün eğitim yaĢında olmayan yetiĢkin vatandaĢların eğitilmesi
olarak inkılapların yapılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden Türkiye de Türk Ocakları‘nın
teĢkilatlanma yapısını kullanarak Halkevlerini oluĢturmuĢtur. Halkevleri oluĢturulurken yurtdıĢına eğitime
gönderilen Vildan AĢir SavaĢır‘ın raporları çok etkili olmuĢtur. Vildan AĢir SavaĢır Avrupa‘da halk eğitimi
üzerine incelemelerde bulunmuĢ özellikle Çekoslavakya‘daki ―Sokol‖ örneği dikkatini çekmiĢtir. Sokol‘lar ülke
genelinde örgütlenmiĢ kültürel dernekler olarak Çek ve Slovak halklarını bir arada tutan kültürel kurumlar
olarak çalıĢmaktaydı. Bu incelemelerini Ankara Radyosu‘nda anlatmıĢ bunu duyan Mustafa Kemal Atatürk
Vidan AĢir SavaĢır‘ı aratarak Türkiye‘deki halk eğitimi için çalıĢmalara baĢlamasını söylemiĢtir (Çeçen, 1990).
2. Yöntem
Bu çalıĢmada tarama modeline dayalı nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıĢtır
2.1. Evren- Örneklem
Yapılan literatür taramasında Yüksek Öğretim Kurulu‘na (YÖK) bağlı bulunan Ulusal Tez Veri Tabanı‘nda
Halkevleri ile ilgili toplam 57 lisansüstü tez saptanmıĢtır. Ġlk aĢamada Ulusal Tez Veri Tabanı‘nda yazarları
tarafından kullanım izni verilmiĢ olan ve elektronik olarak ulaĢılabilen 44 tez incelenmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise
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yazarları tarafından izin verilmemiĢ olan tezler ile ilgili bilgiler tablo halinde özeti olanlar üzerinden yeniden
bir değerlendirme yapılmıĢtır.
2.2. Verilerin Toplanması
Literatür taraması sonucu incelenen tezler üniversite, bölüm ve yıl olarak kategori Ģeklinde olup tezlerin içeriği
ve özetleri incelenmiĢtir.
2.3.Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Kategorilerine göre ayrılan tezler anabilim ve bilim dallarına göre tablo haline getirilmiĢtir. Tablo haline
getirilen tezler incelenerek ayrıntıya girilmeden kısaca içeriği anlatılmıĢtır. Üniversite, anabilim dalı ve bilim
dalları Ģeklinde kategori haline getirilen tezler tek tek incelenmiĢtir. Elde edilen verilere göre araĢtırma
yorumlanmıĢtır.
3. BULGULAR
3.1. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Veri Tabanında Tez Tam Metnine UlaĢılabilen Tezler
Tablo1 Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Veri Tabanı‟nda Tamamına UlaĢılabilen Tezler
Tez No

Üniversite

Yıl

Tez Türü

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

37224

Ankara Üniversitesi

1994

Yüksek
Lisans

Eğitim Programları ve
Öğretimi Anabilim Dalı
-

62639

Ankara Üniversitesi

1997

Yüksek
Lisans

Halkla
ĠliĢkiler
Anabilim Dalı

Halkla
ĠliĢkiler
Bilim Dalı

147268

Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi

2004

Yüksek
Lisans

Fotoğraf Ana
Anabilim Dalı

Fotoğraf Bilim Dalı

148335

Selçuk Üniversitesi

2004

Yüksek
Lisans

Tarih

Atatürk Ġlkeleri ve
Ġnkılapları
Tarihi
Anabilim Dalı

118702

Gazi Üniversitesi

2006

Yüksek
Lisans

Eğitim Bilimleri

Eğitimin Sosyal ve
Tarihi
Temelleri
Bilim Dalı

285979

Dokuz
Üniversitesi

2006

Yüksek
Lisans

Güzel Sanatlar

Fotoğraf Sanat Dalı

206579

Fırat Üniversitesi

2007

Yüksek
Lisans

Tarih

230945

Dokuz
Üniversitesi

2008

Yüksek
Lisans

Ġlköğretim
Dalı

261241

Selçuk Üniversitesi

2010

Yüksek
Lisans

Tarih

Atatürk Ġlke
Ġnkılap Tarihi

277202

Gazi Üniversitesi

2010

Doktora

Tarih

Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi

302171

Ankara Üniversitesi

2011

Tüksek
Lisans

Gazetecilik

294079

Ankara Üniversitesi

2011

Yüksek
Lisans

Tarih

Atatürk Ġlke
Ġnkılap Tarihi

326719

Dicle Üniversitesi

2012

Tüksek
Lisans

Tarih

Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi
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322449

Pamukkale
Üniversitesi

2012

Yüksek
Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

330182

Çukurova
Üniversitesi

2012

Yüksek
Lisans

Ġlköğretim

344576

Atatürk Üniversitesi

2013

Yüksek
Lisans

Tarih

Atatürk Ġlke
Ġnkılap Tarihi

330428

EskiĢehir Osmangazi
Üniversitesi

2013

Yüksek
Lisans

Tarih

Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi

385710

Trakya Üniversitesi

2014

Sanatta
Yeterlilik

Müzik Ana Sanat Dalı

Piyano Sanat Dalı

358620

Gazi Üniversitesi

2014

Yüksek
Lisans

Türk Halk Bilimi

-

405708

Gazi Üniversitesi

2015

Yüksek
Lisans

Türk Halk Bilimi

-

381306

Yüzüncü
Üniversitesi

2015

Yüksek
Lisans

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal
Bilimler

405458

Ġnönü Üniversitesi

2015

Yüksek
Lisans

Ġlköğretim

Sosyal
Bilgiler
Öğretmenliği

449623

Giresun Üniversitesi

2016

Yüksek
Lisans

Tarih

494153

Ġstanbul
Üniversitesi

2017

Yüksek
Lisans

Modern
ÇalıĢmaları
Dalı

501358

Gazi Üniversitesi

2017

Yüksek
Lisans

Tarih

Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi

466111

Erzincan Üniversitesi

2017

Yüksek
Lisans

Tarih

-

542505

EskiĢehir Osmangazi
Üniversitesi

2018

Yüksek
Lisans

Mimarlık

525750

Hacettepe
Üniversitesi

2018

Yüksek
Lisans

Tarih

-

491294

Hitit Üniversitesi

2018

Yüksek
Lisans

Tarih

-

523722

Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi

2018

Yüksek
Lisans

Tarih

-

574898

Ġnönü Üniversitesi

2019

Yüksek
Lisans

Türkçe
ve
Sosyal
Bilimler Eğitimi

Sosyal
Eğitimi

599583

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

2019

Yüksek
Lisans

Ġlköğretim

Sosyal
Bilgiler
Öğretmenliği

588937

Ġstanbul Üniversitesi

2019

Yüksek

Atatürk
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Lisans

Ġnkılapları Tarihi

578528

Trakya Üniversitesi

2019

Yüksek
Lisans

Güzel Sanatlar

Müzik

593048

Yeditepe Üniversitesi

2019

Yüksek
Lisans

Atatürk Ġlkeleri
Ġnkılapları Tarihi

639467

Gazi Üniversitesi

2020

Doktora

Türk Halk Bilimi

621047

Atatürk Üniversitesi

2020

Yüksek
Lisans

Atatürk Ġlkeleri
Ġnkılapları Tarihi

684236

Hasan
Kalyoncu
Üniversitesi

2021

Yüksek
Lisans

Siyaset
Bilimi
ve
Uluslararası ĠliĢkiler

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası
ĠliĢkiler

682371

Harran Üniversitesi

2021

Yüksek
Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni
Edebiyatı

681956

Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi

2021

Yüksek
Lisans

Gazetecilik

663945

Ankara Üniversitesi

2021

Yüksek
Lisans

Atatürk Ġlkeleri
Ġnkılapları Tarihi

692677

Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi

2021

Yüksek
Lisans

Tarih

706200

Aydın
Menderes
Üniversitesi

Adnan

2022

Yüksek
Lisans

Türkçe
Bilgiler

724157

Marmara Üniversitesi

2022

Yüksek
Lisans

Atatürk Ġlkeleri
Ġnkılapları Tarihi

ve

-

ve

-

Türk

-

ve

-

Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi
ve

Sosyal

ve

-

-

Tablo 1 incelendiğinde araĢtırma alanına giren 44 lisansüstü tezden 2‘sinin Doktora 42‘sinin ise Yüksek
Lisans tezi olduğu görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Veri Tabanı‘na kayıtlı olan tezlerden ilki
1990 yılına aittir. 1990 ile 2022 yılları arasında Halkevleri ile ilgili yapılmıĢ olan lisansüstü tez sayısı 57‘dir.
Bu bölümde eriĢime açılmıĢ olan 44 tez üzerinden çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġkinci bölümde ulaĢım izni
verilmemiĢ olan tezlerin incelemesi yapılmıĢtır.
Tablo 1‘de yer alan yüksek lisans tezlerinin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde 6‘sı Gazi
Üniversitesi, 5‘i Ankara Üniversitesi, 2‘si Selçuk Üniversitesi, 2‘si Dokuz Eylül Üniversitesi, 2‘si Atatürk
Üniversitesi, 2‘si EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, 2‘si Trakya Üniversitesi, 2‘si Ġnönü Üniversitesi, 2‘si
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1‘i Fırat üniversitesi, 1‘i Dicle Üniversitesi, 1‘i Pamukkale Üniversitesi,
1‘i Çukurova Üniversitesi, 1‘i Giresun Üniversitesi, 1‘i Ġstanbul ġehir Üniversitesi, 1‘i Erzincan Üniversitesi,
1‘i Hacettepe Üniversitesi, 1‘i Hitit Üniversitesi, 1‘i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1‘i Ġstanbul
Üniversitesi, 1‘i Yeditepe Üniversitesi, 1‘i Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 1‘i Harran Üniversitesi, 1‘i Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 1‘i Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 1‘i Marmara Üniversitesi, 1‘i Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1‘i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ģeklinde dağılım gösterdiği tespit edilmiĢtir.
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Doktora tezlerinin dağılımında ise 2 Doktora tezinin de sadece Gazi Üniversitesi bünyesinde çalıĢıldığı
tespit edilmiĢtir. Eldeki verilere göre Halkevleri ile ilgili en çok çalıĢma hem Yüksek Lisans hem Doktora
çalıĢmaları Gazi Üniversitesi‘nde yapılmıĢtır.
Tablo 1 incelendiğinde Halkevleri ile ilgili çalıĢmaların Tarih alanında yoğun olduğu görülmektedir.
Halkevleri ile ilgili hazırlanan 44 adet tezin 15‘i Tarih Anabilim Dalı, 5‘i Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları Anabilim
Dalı, 4‘ü Ġlköğretim Anabilim Dalı, 3‘ü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, 2‘si Güzel Sanatlar, 2‘si Gazetecilik,
2‘si Türk Dili ve Edebiyatı, 2‘si Türkçe ve Sosyal bilgiler Eğitimi, 1‘i Eğitim Programları ve Öğretimi, 1‘i
Halkla ĠliĢkiler, 1‘i Fotoğraf Sanatı Anabilim Dalı, 1‘i Eğitim Bilimleri, 1‘i Müzik, 1‘i Kamu Yönetimi, 1‘i
Modern Türkiye ÇalıĢmaları, 1‘i Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı, 1‘i Mimarlık Anabilim
Dalı baĢlığında hazırlanmıĢtır.
Tarih Anabilim Dalı bünyesinde çalıĢılan tezlerin 6‘sında bölüm ayrımı yapılmamıĢ, 5 tezde Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, 4 tezde Atatürk Ġlke ve Ġnkılap Tarihi Bilim Dalı olarak belirtilmiĢtir.
Ġlköğretim Anabilim Dalı içerisinde 3 tez Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı olarak belirtilirken 1 tezde
bilim dalı belirtilmemiĢtir. Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı bünyesinde çalıĢılan 2 tezde de bilim dalı
belirtilmemiĢtir. Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Bünyesindeki tezlerden 1‘i Fotoğraf Sanatı Bilim Dalı, 1‘i
Müzik Bilim Dalı olarak belirtilmiĢtir. Gazetecilik Anabilim Dalı bünyesinde çalıĢılan 2 tezinde Bilim Dalı
belirtilmemiĢtir. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde çalıĢılan 2 tezden 1‘i Halk Bilim, 1‘i Yeni
Türk Edebiyatı olarak belirtilmiĢtir. Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında çalıĢılan 2 tezden 1‘i
Sosyal Bilgiler Eğitimi olarak belirtilirken diğerinde Bilim Dalı belirtilmemiĢtir. Eğitim Programları ve
Öğretimi Anabilim Dalında çalıĢılan 1 tezde Bilim Dalı belirtilmemiĢtir. Halkla ĠliĢkiler Anabilim Dalı
bünyesinde çalıĢılan 1 tezde Bilim Dalı belirtilmemiĢtir. Fotoğraf Sanatı Anabilim Dalı bünyesinde çalıĢılan 1
tezde Bilim Dalı Fotoğraf Sanatı Bilim Dalı olarak belirtilmiĢtir. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde
çalıĢılan 1 tezde Bilim Dalı Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri olarak belirtilmiĢtir. Müzik Anabilim Dalı
bünyesinde çalıĢılan 1 tezde Bilim Dalı Piyano Sanatı olarak belirtilmiĢtir. Kamu Yönetimi bünyesinde çalıĢılan
1 tezde Bilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler olarak belirtilmiĢtir. Modern Türkiye ÇalıĢmaları Anabilim Dalı
bünyesinde çalıĢılan 1 tezde Bilim Dalı belirtilmemiĢtir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler bünyesinde
çalıĢılan 1 tezde Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler olarak belirtilmiĢtir.
Tarih Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir:
1. 148335 Atilla Zorlu, Türkiye‘de Halkevleri ve Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya, 2004, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 140 s. Yrd. Doç. Dr. Osman Sönmez
danıĢmanlığında hazırlanan tez önsöz, giriĢ ve sonuç bölümleri hariç 5 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölümde
3 alt baĢlık altında Halkla ĠliĢkiler baĢlığı altında ideoloji ve devletlerin halkla ilgilerinden söz edilmiĢtir.
II. Bölümde 4 alt baĢlık altında Halkevlerinin DoğuĢu ve Ġdeoloji Yapısı baĢlığı altında Türk Ocakları‘nın
kapatılmasından, Halk evlerinin kuruluĢu ve Ġdeoloji yapısından bahsedilmiĢtir. III. Bölüm 10 alt baĢlık
halinde Halkevlerinin ÇalıĢma alanları baĢlığı altında Halkevlerinin faaliyet kolları ve Ģubeleri hakkında
bilgiler içermektedir. IV. Bölüm 3 alt baĢlık altında Konya Halkevi baĢlığı ile Konya halkevinin kuruluĢu
ve faaliyetleri hakkında bilgiler vermektedir. V. Bölüm 5 alt baĢlık altında DP‘nin iktidara gelmesi ve
Halkevlerinin kapatılma süreci hakkında bilgiler içermektedir.
2. 206579 Sinan Ergen, Türkiye‘de Halkevleri ve Elazığ Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Elazığ, 2007, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 148 s. Doç. Dr. Rahmi Doğanay danıĢmanlığında
hazırlanan tez önsöz, giriĢ ve sonuç bölümleri hariç 5 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Halkla ĠliĢkilerin
Yönetim Açısından Önemi baĢlığı altında 3 alt baĢlıktan oluĢarak Halk ve ideoloji kavramları
açıklanmıĢtır. II. Bölüm Halkevlerinin DoğuĢu ve Ġdeolojik Yapısı baĢlığı ile 4 alt baĢlık altında Türk
Ocaklarının kapatılması ve Halkevlerinin doğuĢu ile beraber Halkevlerinin üstlendiği misyon hakkında
bilgiler içermektedir. III. Bölüm Halkevlerinin ÇalıĢma Alanları ve Kullandıkları ĠletiĢim araçları baĢlığı
ile 11 alt baĢlıktan oluĢmaktadır. Bu bölümde Halkevlerinin kolları hakkında bilgiler verilirken bu kolların
faaliyetlerinin toplum için önemi üzerine bilgiler verilmiĢtir. IV. Bölüm Elazığ Halkevi baĢlığı ile 12 alt
baĢlıktan oluĢarak Elazığ Halkevinin faaliyetleri değerlendirilmiĢtir. V. Bölüm Halkevlerinin Kapatılması
baĢlığı ile halkevlerinin kapatılma süreci değerlendirilmiĢtir.
3. 261241 Ceyhun Polat, Halkevlerinden Bir Kesit Bolu Halkevi (1932-1969), Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 140 s. Doç. Dr. YaĢar Semiz
danıĢmanlığında hazırlanan tez önsöz, giriĢ ve sonuç bölümleri haricinde 3 bölümden oluĢmaktadır. I.
Bölüm Halkevlerinin KuruluĢu ve Örgütlenmesi baĢlığı altında 5 alt baĢlık altında toplanarak bu bölümde
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4.

5.

6.

7.

8.

Türk Ocakları‘ndan Halkevlerine Halkevlerinin kuruluĢ ve örgütlenme faaliyetleri hakkında bilgiler
içermektedir. II. Bölüm Halkevlerinin ġubeleri Faaliyetleri, ĠletiĢim Araçları, KapatılıĢı baĢlığı altında 8 alt
baĢlık altında toplanmıĢtır. Bu bölümde önce Halkevlerinin Ģubeleri daha sonra Halkevleri dergileri ve son
olarak Halkevlerinin kapatılması hakkında bilgiler verilmiĢtir. III. Bölüm Bolu Halkevi baĢlığı altında 7 alt
baĢlıktan oluĢarak Bolu Halkevinin KuruluĢu ve Faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiĢtir.
277202 Ġsmail Özer, Türk Modernleşmesinde Halkevleri ve Diyarbakır Halkevi Örneği, Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, 761 s. Prof. Dr. E. Semih Yalçın
danıĢmanlığında hazırlanan tez önsöz, giriĢ ve sonuç bölümlerinin dıĢında 4 bölümde hazırlanmıĢtır. GiriĢ
bölümünde Halkçılık ve ilk meclisteki Halkçılık anlayıĢı üzerine bilgiler verilmiĢtir. I. Bölüm
Halkevlerinin Açılmasına Sebep Olan Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Sebepler baĢlığı altında 4 alt baĢlıkta
hazırlanmıĢ ve bu bölümde Atatürk‘ün halkçılık anlayıĢı üzerinden Türkiye‘nin halk eğitimi açısından
yaptığı çalıĢmalar Türk Ocakları‘ndan itibaren baĢlatılarak anlatılmıĢtır. II. Bölüm Genel Olarak Halkevleri
ve Faaliyetleri baĢlığı altında 5 bölümde hazırlanmıĢtır. Bu bölümde öncelikle Halkevlerinin kuruluĢu ve
örgütlenmesi üzerine değinilmiĢ daha sonra Halkevlerinin yabancı Kültür kurumları ile benzerlikleri
karĢılaĢtırılmıĢtır. Son olarak Halkevlerinin 9 çalıĢma kolu ve faaliyetleri değerlendirilmiĢtir. III. Bölüm
Diyarbakır Halkevi baĢlığı altında Diyarbakır Halkevinin açılmasından Atatürk‘ün ziyaretine ve temsil
Ģubelerinin Diyarbakır‘da yaptığı faaliyetlere değinilmiĢtir. IV. Bölümde Halkevlerinin kapatılması
değerlendirilmiĢtir.
294079 Hamdiye Algan, Halkevlerinde İnkılap Temsilleri (1931-1951), Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılap
Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2011, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 190 s. Prof. Dr. Oğuz Aytepe
danıĢmanlığında hazırlanan tez önsöz, giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 3 bölümde hazırlanmıĢtır. I. Bölüm
Türk Ocakları‘ndan Halkevlerine GeçiĢ baĢlığı altında 9 alt baĢlık altında toplanarak bu bölümde Türk
Ocakların KuruluĢu ve kapatılıĢı buna bağlı olarak Halkevlerinin kurulması açıklanmıĢtır. Ayrıca
Halkevlerinin Ģubeleri ve faaliyetleri ile kapatılması açıklanmıĢtır. II. Bölüm Halkevlerinde Temsil
ġubeleri baĢlı altında 4 alt baĢlık olarak hazırlanmıĢtır. Bu bölümde Halkevlerinin temsil Ģubeleri ve
faaliyetleri açıklanmıĢtır. III. Bölüm Halkevlerinde Ġnkılâp Temsilleri baĢlığı altında inkılap temsillerinde
iĢlenen temalar, Millî Mücadele, yapılan Ġnkılaplar ve Osmanlı Devleti ile karĢılaĢtırma gibi baĢlıklara yer
verilmiĢtir.
326719 Bilal Altan, Halkevleri Sürecinde Cizre Halkevleri Örneği, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Diyarbakır, 2012, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 111 s. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık
danıĢmanlığında hazırlanan tez önsöz, giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında üç bölümden oluĢmaktadır. I.
Bölüm KuruluĢ, GeliĢim ve DönüĢüm Açısından Halkevleri baĢlığı altında 3 alt baĢlıkta Halkevlerinin
tarihsel kronolojik olarak kurulması, örgütlenmesi ve kapatılması hakkında bilgiler içermektedir. II. Bölüm
Cizre Halkevi Örneği baĢlığı altında 9 alt baĢlık altında toplanmıĢtır. Bu bölümde Cizre‘nin sosyoekonomik yapısı ile giriĢ yapılarak Cizre Halkevinin kuruluĢu ve baĢkanlık yapan önemli Ģahsiyetler
hakkında bilgiler içermektedir. Ayrıca bu bölüm tez problemine cevap arandığı bölümdür. III. Bölüm
Halkevlerinin Günümüze Cizre Örnekleri Bağlamında Etkileri baĢlığı altında 3 alt baĢlığı ile Halk Eğitim
Merkezleri ve Belediye Halkevleri ile ilgili bilgiler içermektedir.
344576 Nazım Fıçıcı, Gümüşhane Halkevleri, Atatürk Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılapları Enstitüsü,
Erzurum, 2013, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 178 s. Yrd. Doç. Dr. Erkan Cevizliler
danıĢmanlığında hazırlanan tez özet, giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 3 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm
GümüĢhane Halkevi‘nin Ġdari ve TeĢkilat Yapısı baĢlığı altında 3 alt baĢlık altında toplanmıĢtır. GümüĢhane
Halkevinin açılması teĢkilatlanma çalıĢmaları ve kapatılmasına yer verilmiĢtir. II. Bölüm GümüĢhane
Halkevi‘nin ġubeleri baĢlığı ile 9 alt baĢlıkta GümüĢhane Halk evinin Ģubeleri, kolları ve bunların faaliyet
alanları hakkında bilgiler içermektedir. III. Bölüm ise GümüĢhane halkevine bağlı diğer halkevleri
(Bayburt, Kelkit, ġiran, Torul) hakkında bilgiler içermektedir.
330428 Sultan Civci, Halkevleri ve İzmir Halkevlerinin Faaliyetleri 1931-1951, EskiĢehir Osman Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, EskiĢehir, 2013, YayımlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi, 172 s. Prof. Dr. Osman Köksal danıĢmanlığında hazırlanan tez önsöz, giriĢ ve sonuç bölümleri
dıĢında 7 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Halkevlerinin KuruluĢu baĢlığı altında 2 alt baĢlıkta
Halkevlerinin kuruluĢ ve teĢkilatlanma yapısı ile halkevlerine benzer kültür kurumları ile karĢılaĢtırmalar
yapılmıĢtır. II. Bölüm Halkevlerinin Kurumsal ve Ġdari Yapısı baĢlığı altında 3 alt baĢlıkta halkevlerinin
örgüt yapısı halkevlerine üye olabilme Ģartları mali durum gibi bilgiler içermektedir. III. Bölüm
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Halkevlerinin Amaçları, ĠĢlevleri ve ÇalıĢma Alanları baĢlığı altında 3 alt baĢlıkta halkevlerinin Ģubeleri ve
faaliyetleri hakkında bilgiler içermektedir. IV. Bölüm Halkevlerinin GeliĢimine ve Faaliyetlerine ĠliĢkin
Sayısal Veriler ve Kapatılması baĢlığı altında ülke genelindeki halkevlerine ait sayısal veriler içermekte
olup halkevlerinin kapatılması ile bölüm sonlandırılmıĢtır. V. Bölüm Ġzmir‘de Açılan Halkevleri ve Ġzmir
Halkevi‘nin KuruluĢ Süreci ile Faaliyetlerini Düzenleyen Ġdare Heyeti baĢlığı altında 3 alt baĢlıkta Ġzmir
Halkevi ve bağlı bulunduğu halkevine ait örgütlenmeler hakkında bilgiler içermektedir. VI. Bölüm Ġzmir
Halkevi‘nin ġube Faaliyetleri balığı altında 9 alt baĢlıkta Ġzmir Halkevi Ģubeleri ve bu Ģubelerin faaliyet
alanlarına ait bilgiler içermektedir. VII. Bölüm Ġzmir Halkevi Dergisi ve Ġzmir‘de Çıkarılan Diğer Halkevi
Dergileri baĢlığı altında 3 alt baĢlıkta Ġzmir ve bağlı oldukları Halkevlerine ait dergiler ve faaliyetleri
hakkında bilgiler içermektedir.
9. 501358 Fatih Özen, Modern Türkiye‘nin Yeni İnsan Arayışı: Halkevleri Örneği (1932-1938), Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara, 2017, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, 140 s. Yrd. Do. Dr. Nasrullah Uzman‘nın danıĢmalığında hazırlanan tez giriĢ ve sonuç bölümleri ile
birlikte 5 bölümdür. I. Bölüm GiriĢ bölümü olarak belirtilmiĢ ve bu bölümde tezin problem varsayım
durumu ile çalıĢma planı belirtilmiĢtir. II. Bölüm ModernleĢme Yolunda Atılan Adımlar baĢlığı altında 3 alt
baĢlıkta toplanmıĢtır. Bu bölümde Türk ModernleĢmesi saltanatın kaldırılması ile ele alınıp sosyo-kültürel
alanda Yapılan modernleĢme ile halk eğitimi ön plana çıkarılmıĢtır. III. Bölüm Modern Türkiye‘nin ideal
Ġnsan ArayıĢı baĢlığı ile 5 alt baĢlıkta ele alınmıĢ ve bu bölümde Halkçılık düĢüncesi ile Halkevlerinin
kuruluĢ süreci değerlendirilmiĢtir. IV. Bölüm Ġdeal insanın YetiĢtirilmesinde Halkevlerinin Rolü baĢlığı ile
3 alt baĢlık içerisinde değerlendirilerek Ġdeal insan için Milli Kültürün oluĢturulmasında halkevlerinin rolü
üzerine incelemeler yapılmıĢtır.
10. 466111 Davut Atsız, Türkiye‘nin Modernleşmesinde Halkevleri ve Hakkari Halkevi Örneği (1932-1951),
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Erzincan, 2017, YayımlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi, 190 s. Yrd. Doç. Dr. Songül AlĢan‘nın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç
bölümleri dıĢında 3 bölümden oluĢmuĢtur. I. Bölüm Türklerde Eğitim ve Kültürel Hareketler baĢlığı ile 2 alt
baĢlıktan çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde Selçuklu ve Osmanlı Eğitim kurumları ile Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti
eğitim kurumları üzerine bilgiler verilmiĢtir. II. Bölüm Mustafa Kemal‘in Halkçılık Ġlkesi ve Halkevleri
baĢlı altında 2 alt baĢlıktan oluĢup bu bölümde halkçılık kavramı üzerine etimolojik incelemelerde
bulunulurken aynı zamanda halkevlerinin kuruluĢu teĢkilat yapısı ve Ģubeleri üzerine incelemeler
yapılmıĢtır. III. Bölüm Hakkari baĢlığı altında 4 alt baĢlıktan oluĢmuĢtur. Bu bölümde Hakkari
Halkevlerinin kuruluĢu ve Ģubelerinin faaliyetleri üzerine çalıĢılmıĢtır.
11. 525750 Didem Kandil Aydoğdu, Eril Bir Çağdaşlaşma Hikayesi: Halkevleri ve Kadın (1932-1951),
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara, 2018, YayımlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi, 89 s. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaynar‘ın danıĢmanlık yaptığı tez GiriĢ ve Sonuç
bölümleri dıĢında 2 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Halkevleri baĢlığı altında 4 alt baĢlıktan
oluĢmaktadır. Bu bölümde Halkevlerinin açılması ve halkevlerinde kadın kimliği üzerine bilgiler
içermektedir. II. Bölüm ġikâyet Dilekçeleri baĢlığı altında 3 alt baĢlıktan oluĢmaktadır. Bu bölümde
Halkevlerinde kadın algısı ve taciz konusu iĢlenmiĢtir.
12. 491294 Özgür Gürses, Atatürk'ün Halkçılık Politikasında Halkevlerinin Yeri ve Önemi (1932-1938), Hitit
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Çorum, 2018, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, 258 s. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan‘ın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 3
bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Cumhuriyet Öncesi Dönemde Halk ve Halkçılık baĢlığı altında 6 alt
baĢlıktan oluĢmaktadır. Bu bölümde Tanzimat ve MeĢrutiyet dönemleri ile ilgili halkçılık anlayıĢından
örnekler verilmiĢ olup Türk Ocakları‘nın kuruluĢu hakkında bilgiler içermektedir. II. Bölüm Cumhuriyet
Döneminde Halkçılık AnlayıĢı baĢlığı altında 3 alt baĢlıktan oluĢmaktadır. Bu bölümde Atatürk‘ün halkçılık
anlayıĢından ve Atatürk ve Türk Ocakları iliĢkisinden bahsedilmiĢtir. III. Bölüm Halkevlerinin KuruluĢu ve
faaliyetleri baĢlığı altında 4 alt baĢlıktan oluĢmaktadır. Bu bölümde halkevlerinin kuruluĢu ve Ģubeleri
hakkında bilgiler verilmektedir.
13. 523722 Melih Canberk Din, Halkevlerinin Türk Sporunun Gelişimindeki Yeri ve Önemi, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Çanakkale, 2018, YayımlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi, 146 s. Doç. Dr. Murat KarataĢ‘ın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 2
bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Osmanlıdan Cumhuriyete Sporun mesleki DönüĢümü baĢlığı ile 2 alt
baĢlıkta toplanmıĢ ve Tanzimat ve Cumhuriyet dönemi sporu karĢılaĢtırılmıĢtır. II. Bölüm Halkevleri ve
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Spor Faaliyetleri baĢlığı altında halkevlerinde sporla ilgili (GüreĢ, Atıcılık, Futbol, Yüzme, Atletizm, KoĢu
vs.) bilgilere yer verilmiĢtir.
14. 692677 Ezel Gercik, Halkevlerinin Kurulmasına Giden Süreç ve Edirne Halkevi, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Çanakkale, 2021, YayımlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi, 111 s. Doç. Dr. Cahide Sınmaz Sönmez‘in danıĢmanlığını yaptığı tez GiriĢ bölümü ve Sonuç
bölümleri ile birlikte 4 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölümü oluĢturan GiriĢ bölümünde Tanzimat‘tan
Cumhuriyet‘e Halkçılık düĢüncesinin geliĢimi önemli Ģahsiyetlerle desteklenerek anlatılmıĢtır. II. Bölüm
Cumhuriyet dönemi halkçılık anlayıĢı değerlendirilerek halkevlerinin kuruluĢ süreci değerlendirilmiĢtir. III.
Bölümde Edirne Halkevlerinin kuruluĢ süreci ve toplumsal hayata katkıları hakkında bilgiler verilmiĢtir.
15.
444623 Yüksel Yıldırım, Yeni Türkiye'nin Yapılanma Sürecinde Halkevlerinin Rolü ve Urfa Halkevi
Örneği (1934-1951), Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Giresun, 2016,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 239 s. Prof. Dr. Aygün Attar‘ın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve
sonuç bölümleri dıĢında 7 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Türk Ocakları‘ndan Halkevlerine GeçiĢ baĢlığı
altında 3 alt baĢlıkta Türk Ocakları‘nın kuruluĢ ve kapatılması ile Halkevlerine giden süreç
değerlendirilmiĢtir. II. Bölüm Halkevlerinin KuruluĢu ve Takip Edilen Hususlar baĢlığı altında 2 alt baĢlıkta
Halkevlerinin kuruluĢu ve örgütsel yapısı hakkında bilgi verilmiĢtir. III. Bölüm Halkevleri ve ÇalıĢma
Sistemi baĢlığı altında 3 alt baĢlıkta halkevlerinin Ģubeleri ve bu Ģubelerin görev ve sorumlulukları ile
ekinlikleri üzerine bilgiler içermektedir. IV. Bölüm 2 alt baĢlık altında Urfa Halkevinin açılması ve idari
yapısı hakkında bilgiler içermektedir. V. Bölüm Urfa Halkevinin çalıĢma faaliyetlerini ve Ģubelerin
faaliyetlerin neler olduğu örneklendirilmiĢtir. Tezin en yoğun kısmı bu bölüm olmaktadır. VI. Bölüm Urfa
Halkevinin resmî tören, milli bayram gibi törenlerdeki faaliyetleri değerlendirilmiĢtir. VII. Bölümde hem
Ülke geneli halkevlerinin hem de Urfa Halkevinin kapatılma süreci hakkında bilgiler içermektedir.
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler
aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir:
1. 588937 Oktay Akbal, Halkevlerinin Kütüphane ve Yayın Kolu Şubeleri Çalışmaları (1932-1951), Ġstanbul
Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve Ġnkılapları Enstitüsü Atatürk ilkeleri ve Ġnkılapları Anabilim Dalı, Ġstanbul,
2019, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 172 s. Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa Alp‘ın danıĢmanlığını yaptığı
tez giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 3 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Halkevleri baĢlığı altında 3 alt
baĢlıktan toplanarak Türk Ocakları‘nın kuruluĢ ve kapatılması ile Halkevlerinin KuruluĢu hakkında bilgiler
içermektedir. II. Bölüm Halkevlerinin Örgütsel Yapısı baĢlığı altında 4 alt baĢlıktan oluĢmuĢtur. Bu bölümde
Halkevlerinin teĢkilat yapısı, ġubeleri ve idari yapısı, gelir gider gibi mali durumu hakkında bilgiler
içermektedir. III. Bölüm Halkevlerinin Kütüphane ve Yayın Kolu ġubelerinin Faaliyetleri baĢlığı altında 6
baĢlıkta toplanarak Halkevlerinin kütüphane örgütlenmesi, kitap seçimi ve okuyucu durumu hakkında
bilgiler içermektedir. Tezin en kapsamlı bölümü bu bölümdür.
2. 593048 BaĢak Polat Karsavuran, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halkevlerinde Yürütülen Tiyatro Faaliyetleri
(1932-1950), Yeditepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve Ġnkılapları Enstitüsü Atatürk ilkeleri ve Ġnkılapları
Anabilim Dalı, Ġstanbul, 2019, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 127 s. Doç. Dr. ġerafettin Can
Erdem‘in danıĢmanlığını yaptığı tez GiriĢ ve Sonuç bölümlerinin dıĢında 2 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm
Halkevleri ile Ġlgili Kavramsal Çerçeve baĢlığı altında 21 alt baĢlık altında Halkevlerinin kuruluĢ ve
örgütlenmesi ile Ģubeleri hakkında bilgiler vermektedir. II. Bölüm Cumhuriyet Döneminin Ġlk Yıllarında
Halkevlerinde Tiyatro Faaliyetleri baĢlığı altında 16 baĢlık altında incelenmiĢtir. Bu bölümde Türk
tiyatrosunun tarihsel geliĢimi üzerine bilgiler verilirken aynı zamanda Halkevleri Ģubelerinin tiyatro
faaliyetleri değerlendirilmiĢtir.
3. 621047 Atike Ġpek, Aydın İli ve İlçeleri Halkevleri Faaliyetleri, Atatürk Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve
Ġnkılapları Enstitüsü Atatürk ilkeleri ve Ġnkılapları Anabilim Dalı, Erzurum, 2020, YayımlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi, 218 s. Prof. Dr. S. Esin Derinsu Dayı‘nın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri
dıĢında 4 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Millî Mücadele‘den Cumhuriyete Aydın Ġli baĢlığı altında 6 alt
baĢlıkta toplanmıĢtır. Bu bölümde Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi Aydın ile bilgiler
verilirken aynı zamanda Aydın Türk Ocağı örgütlenmesi hakkında bilgilere yer verilmiĢtir. II. bölüm
Halkevleri baĢlığı altında Halkevlerinin kuruluĢ ve örgütlenmesi ile Ģubeleri ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. III.
bölüm Aydın Halkevi baĢlığı altında Aydın Halkevinin teĢkilatlanma ve Ģube faaliyetlerine yer verilmiĢtir.
IV. bölümde ise Aydın Ġlçelerinde Açılan Halkevleri ve faaliyetlerine yer verilmiĢtir.
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4. 663945 Serap Demir Aydoğan, Halkevlerinin Toplum Sağlığını Korunmasına Yönelik Faaliyetleri (19321951), Ankara Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve Ġnkılapları Enstitüsü Atatürk ilkeleri ve Ġnkılapları Anabilim
Dalı, Ankara, 2021, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 120 s. Doç. Dr. Necdet Aysal‘ın danıĢmanlığını
yaptığı tez özet, giriĢ ve sonuç bölümlerinin dıĢında 3 baĢlıktan oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde tezin amacı
ve kapsamı ile ilgili kavramsal değerlendirme yapılmıĢtır. I. Bölümde Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet
sonrası sağlık politikaları değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme yapılırken karĢılaĢtırmalı analiz yapılmıĢtır.
II. Bölümde Halkevlerinin kuruluĢ, örgütlenme ve kapatılmasına yer verilmiĢtir. III. Bölüm Halkevlerinin
toplum sağlığının korunmasına yönelik faaliyetleri Ģubeler düzeyinde düzenlenmiĢtir.
5. 724152 Ayça Baltacı, Atatürk Döneminde Müze Eğitimi: Halkevleri Örneği (1932-1938), Marmara
Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılapları Tarihi Anabilim Dalı, Ġstanbul,
2022, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 118 s. Doç. Dr. Malike Bileydi Koç‘un danıĢmanlığını yaptığı
tez GiriĢ ve Sonuç bölümleri dıĢında 4 baĢlıkta toplanmıĢtır. Tezde Ġlk bölümde Müze ve halkevlerine ait
kavramsal çerçeve çizilmiĢtir. Müze ve Müze eğitimi konusu ikinci bölümde Osmanlı, Atatürk Dönemi ve
Cumhuriyet dönemi olarak ayrılmıĢ ve karĢılaĢtırılarak düzenlenmiĢtir. Üçüncü bölümde halkevlerinin
kuruluĢ ve örgütlenmesi anlatılırken son bölümde halkevlerinin Atatürk Döneminde müzecilik alanındaki
faaliyetleri değerlendirilmiĢtir.
Ġlköğretim Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilebilir:
1. 230945 Özgür ġahap Varnalı, Türkiye'de 1932-1950 Sürecinde Halkevleri Temsil Şubelerinin Yurttaş
Eğitimine Katkıları, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı, Ġzmir,
2008, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 236 s. Yrd. Doç. Dr. Doğan Duman‘ın danıĢmanlığı yaptığı tez
giriĢ ve sonuç bölümleri ile birlikte 4 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm giriĢ bölümünü oluĢturmakla birlikte
bu bölümde tezin problem durumu, amaç ve sınırlılıklar verilirken aynı zamanda tek parti yönetimi ve
halkçılık üzerine bilgiler değerlendirilmiĢtir. II. Bölüm tezin yöntem bölünü oluĢturmaktadır. Bu bölümde
tezin araĢtırma modeli, örneklem ve evreni hakkında bilgiler verilmiĢtir. III. Bölüm yorum ve bulgular
kısmını oluĢturmaktadır. Bu bölüm tezi en kapsamlı olduğu bölümdür. Osmanlı ve Millî Mücadele dönemi
ile halkevlerinin vatandaĢ yetiĢtirme faaliyetlerine değinilmiĢtir. IV. Bölüm sonuç kısmını oluĢturmuĢtur.
2. 599583 Hasan Çolak, Halkevlerinin Eğitim Faaliyetleri (1932-1951), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı, Muğla, 2019, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 89
s. Doç. Dr. Özgür Yıldız‘ın danıĢmanlığını yaptığı tez GiriĢ ve Sonuç bölümleri ile birlikte 5 bölümden
oluĢmuĢtur. Ġlk bölüm giriĢ bölümünü içermekte olup bu bölümde tezin problemi, amaç ve sınırlılıkları
hakkında kavram çerçeve çizilmiĢtir. Ġkinci bölümde kuramsal çerçeve ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢ Türk
Ocakları, Halkevlerinin kuruluĢu ve Ģubeleri hakkında bilgiler içermektedir. Üçüncü bölüm yöntem
kısmında araĢtırma modeli, verilerin toplanması ve analizi düzenlenmiĢtir. Dördüncü bölümde halkevlerinin
eğitim faaliyetleri değerlendirilirken son bölüm sonuç kısmını oluĢturmaktadır.
3. 405458 Ülkü Ulukaya, Halkevlerinin Halk Eğitimindeki Rolü, Ġnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ġlköğretim Anabilim Dalı, Malatya, 2015, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 143 s. Prof. Dr. Mesut
Aydın‘ın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri ile birlikte 7 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm
giriĢ bölümü ile baĢlamıĢ ve tezin problemi, amacı, sınırlılıkları üzerine değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.
II. Bölümde kuramsal bir inceleme yapılarak eğitimin tanımı, çeĢitleri yapılmıĢ buna ek olarak halk eğitimi
üzerine düzenlemeler yapılmıĢtır. III. Bölümde Halkevlerinin Ģubeleri ve faaliyetleri değerlendirilmiĢtir. IV.
Bölümde halk eğitimi konusu Sosyal Bilgiler alanında değerlendirilerek Sosyal Bilgiler Öğretim programları
halk eğitimi açısından incelenmiĢtir.
4. 330182 Hediye Titiz, Cumhuriyet Döneminde Halkevlerinin Eğitim ve Tarih Çalışmaları 1932-1951
(Akdeniz Bölgesi Örneği), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı,
Adana, 2012, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 327 s. Prof. Dr. Bülent Çukurova‘nın danıĢmanlığını
yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri ile birlikte 6 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde giriĢ bölümü verilmiĢ
olup tezin problemi, amacı ve sınırlılıkları verilmiĢtir. Ġkinci bölümde araĢtırma evreni ve verilerin analizi
üzerine düzenlemeler yapılmıĢtır. Üçüncü bölüm tarihsel kronoloji ile Türklerde halk eğitimini iĢlemiĢtir. Bu
bölümde Selçuklu ve Osmanlı, Tanzimat ve Cumhuriyet dönemleri çalıĢılmıĢtır. Dördüncü bölümde
Halkevlerinin kuruluĢ, örgütleniĢ ve Ģubeler aĢamaları verilmiĢtir. BeĢinci bölüm tezin kapsamının en yoğun
olduğu bölümdür. Bu bölümde Akdeniz Bölgesindeki halkevlerine ait 1933-1951 yıllarına ait bilgiler
düzenlenirken altıncı bölümde sonuç kısmı verilmiĢtir.
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Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde
ifade edilebilir:
1. 358620 Gözde Tekin, Trakya Halkevleri ve Halkevi Dergileri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ankara, 2014, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, 228 s. Doç. Dr. Ruhi Ersoy‘un danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 4 bölümden
oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde Halk ve Halkçılık kavramları ile Halkevlerinde giden süreçte Türk Ocakları
anlatılmıĢtır. I. Bölüm KuruluĢundan KapanıĢına Kadar Halkevleri baĢlığı altında 3 baĢlık altında iĢlenmiĢtir.
Bu bölümde halkevlerinin kuruluĢu, teĢkilat yapısı ve kapanıĢı hakkında bilgiler yer almaktadır. II. Bölüm
Trakya Bölgesindeki Halkevleri ve ġube Faaliyetleri baĢlığı altında 7 baĢlık altında incelenmiĢtir. Bu
bölümde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ halkevlerinin kuruluĢ ve Ģube faaliyetleri hakkında bilgi verilmiĢtir.
III. Bölüm Halkevlerinin Folklara Katkıları ve Trakya Bölgesi‘ndeki Halkevlerinin Folklor ÇalıĢmaları
baĢlığı altında 2 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde Trakya bölgesi halkevlerinin folklor faaliyetleri
incelenirken ikinci bölümde adı geçen bölgedeki halkevlerinin dergileri ve faaliyetleri incelenmiĢtir. IV.
Bölüm Trakya bölgesindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ halkevlerinin dergileri bibliyografik olarak
incelenmiĢtir.
2. 405708 Hatice Öksüz Han, Halkevlerinin Kısa Süreli Dergilerinde Halk Bilimi Çalışmaları, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ankara, 2015, YayımlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi, 192 s. Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz‘un danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç
bölümleri dıĢında 3 bölümden oluĢmuĢtur. I. Bölümde Halkevlerinin kuruluĢu, örgütsel yapısı, Ģubelerinin
çalıĢma alanları ve kapatılması incelenmiĢtir. II. Bölümde Halkevlerinin kısa süreli yayınlanan dergileri
(Artvin, Edirne, Edremit, Eminönü, Erzurum, Fatih, Hendek, Kastamonu, KırĢehir, Manisa, Mersin,
Tekirdağ, Urla, Yozgat) incelenerek bu dergilerin faaliyetleri Ģubelere göre alanlarda iĢlenmiĢtir. II. Bölüm
aynı zamanda konu yoğunluğunun en kapsamlı olduğu bölümdür. III. Bölümde Adı geçen halkevleri
dergilerinin kısa sürede kapanma nedenleri iĢlenmiĢtir.
3. 639467 Altuğ Ortakçı, Kültürel Miras Koruma Yaklaşımları Bağlamında Halkevlerinde Yapılan Çalışmalar
(1932-1951), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ankara, 2020,
YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, 251 s. Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz‘un danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve
sonuç bölümleri dıĢında 3 bölümden oluĢmuĢtur. I. Bölümde Tarihsel ve Kavramsal Çerçeve baĢlığı altında
Kültür ve Kültürel Miras kavramları açıklanmıĢtır. II. Bölümde Halkevlerinin KuruluĢ, teĢkilatlanma,
yayınlar ve Ģubeleri incelenmiĢtir. III. Bölüm tezin kapsamı en yoğun bölümü olmakla berber I. Ve II.
Bölümlerin sentezi durumdadır. Halkevlerinde Kültürel Miras ve Koruma baĢlığı ile Halkevlerinin Atatürk
ve Ġnönü dönemleri karĢılaĢtırılmıĢ, Halkevlerinde folklor anlayıĢı ve kültürel miras yaklaĢımları
incelenmiĢtir.
Güzel Sanatlar Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilebilir:
1. 285979 Murat Ervin, Türk Fotoğraf Sanatının Gelişim Süreci İçerisinde Halkevleri Ve Köy Enstitülerinin
Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Ana sanat Dalı, Ġzmir, 2006,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 143 s. Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir‘in danıĢmanlığını yaptığı tez
giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 4 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde Halkevlerinin kuruluĢ öncesi
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde sanat ve fotoğraf eğitimi anlayıĢı değerlendirilmiĢtir. II. bölümde
Halkevleri ve Köy Enstitülerinin tarihsel geliĢimi bu kurumların kurulmasına katkıda buluna Ģahsiyetler ve
eğitim anlayıĢları verilmiĢtir. III. Bölümde Halkevleri iki bölümde incelenmiĢ ve halkevlerindeki
fotoğrafçıların sanatsal anlayıĢları incelenmiĢtir. Ayrıca bu bölüm tezin konu kapsamı en yoğun bölümüdür.
IV. Bölümde köy enstitülerinin fotoğraf Ġsmail Hakkı Tonguç üzerinden anlatılmıĢtır.
2. 578528 Fırat Özbay, Radyo Yayınları ve Halkevlerinde Türk Müzik Devriminin Sonuçları: 1926-1950 Yılları
Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı, Edirne, 2019,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 171 s. Prof. Dr. Atilla Sağlam‘ın danıĢmanlığında hazırlanan tez giriĢ
ve sonuç bölümleri dahil 5 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm giriĢ bölümünü oluĢturmakta olup tezin
araĢtırma problemi ve sınırlılıkları üzerine bilgiler içermektedir. II. Bölümde Cumhuriyet devri radyo
yayınları verilmiĢ bunumla beraber Halkevleri ve Türk Ocakları Musiki eğitimi karĢılaĢtırılmıĢtır. III. Bölüm
araĢtırma evren ve örneklem üzerine bilgiler içermektedir. IV. ve V. Bölümde araĢtırma bulguları halkevleri,
Atatürk sonrası radyo yayınları üzerine olmuĢtur.
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Gazetecilik Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilebilir:
1. 302171 Çağrı Kaderoğlu Bulut, Yeni Toplumsal Muhalefet Hareketleri Ekseninde İletişim Hakkı: Halkevleri
İletişim Hakkı Atölyesi ve Sendika.Org., Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana
Bilim Dalı, Ankara, 2011, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 204 s. Doç. Dr. Funda BaĢaran Özdemir‘in
danıĢmanlığını yaptığı tez GiriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 4 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde Hak
kavramı üzerinde durulurken ikinci bölümde iletiĢim hakkı kavramı örnekleri ve tartıĢmaları verilmiĢtir.
Üçüncü ve Dördüncü bölümlerde iletiĢim hakkı kavramı içinde Halkevleri örnek gösterilmiĢtir.
2. 681956 Hamza Atteyeh Yonıs, Halkevleri Kuruluşu ve Tarihsel İşlevi, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Ankara, 2021, YayımlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi, 95 s. Doç. Dr. AyĢe Elif Emre Kaya‘nın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç
bölümleri ile 4 bölümden oluĢmaktadır. Tezin ilk bölümü olan giriĢ bölümünde Osmanlı Devleti‘nin son
dönemlerinde KurtuluĢ SavaĢına Halkçılık ve Milliyetçilik kavramları üzerine toplumun çağdaĢlaĢması için
nelerin yapılmak istendiği üzerine değinilmiĢtir. II. Bölüm Türk Ocaklarının kuruluĢ ve kapanıĢı ile onun
yerini alan Halkevlerinin kuruluĢu, teĢkilatlanması ve Ģubeleri ile faaliyetleri çalıĢılmıĢtır. III. Bölümde
Halkevlerinin yayın organı dergileri ele alınarak dergilerin çıkarıldı diğer Ģubeler hakkında bilgi verilmiĢtir.
Son bölümde sonuç ve değerlendirme yapılmıĢtır.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki
Ģekilde ifade edilebilir:
1. 322449 Harun Akçam, Halk Kültürünün Yeniden İnşasında Denizli Halkevleri ve İnanç Dergisi, Pamukkale
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Denizli, 2012,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 148 S. Doç. Dr. Mustafa Aslan‘ın danıĢmanlığını yaptığı tez GiriĢ ve
Sonuç bölümleri dıĢında 3 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm Cumhuriyet‘in KuruluĢundan Günümüze
Kültür ÇalıĢmaları ve Kültür Algısı BaĢlığı Altında Kavramsal Çerçevede Kültür Algısı ve Halkevlerine
Giden Süreçte Türk Ocakları, Millet Mektepleri, Hars Dairesi ile Bilgilere Yer VerilmiĢtir. II. Bölümde
Denizli Halkevi ve Ġnanç Dergisi BaĢlığı Altında Denizli Halkevinin TeĢkilatlanması ve Ġnanç Dergisinin
Nasıl ve Ne Amaçla Kurulduğu Yazar Kadrosu Gibi Bilgiler ĠĢlenmiĢtir. III. Bölüm Denizli Halkevleri ve
Ġnanç Dergisi‘nin Kültürel ĠnĢa Faaliyetlerindeki Yeri ve Önemi BaĢlığı ile ilk ve ikinci bölümün sentezi
niteliğinde yer almıĢ ve tezin konu kapsamı en yoğun bölüm olmuĢtur. Bu Bölümde Denizli Halkevleri ve
Ġnanç Dergisinin kültürel faaliyetleri ĠĢlenmiĢtir.
2. 682371 Metin Genç, İstanbul Halkevleri Dergisi ve İstanbul Sanat ve Edebiyat Dergisi'nin Sistematik
İncelemesi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, ġanlıurfa,
2021, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 274 S. Dr. Öğr. Üyesi Halef Nas‘ın danıĢmanlığını yaptığı tez
giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 1 bölümden oluĢmaktadır. Tezin ana konusu olan Ġstanbul Halkevleri
dergisinin kronolojik dizini yıllara ve türlere göre ayrılmıĢtır.
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler
aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir:
1. 574898 Seda Ġlikhan, Eğitsel Bir Mekân Olarak Halkevlerinin Yaygın Eğitim Çalışmaları: Bolu Halkevleri
Örneği (1932-1951), Ġnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana
Bilim Dalı, Malatya, 2019, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 119 S. Prof. Dr. Mesut Aydın‘ın
danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri ile 5 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm araĢtırmanın
temel problemi, amacı ve sınırlılıkları üzerine bilgiler vermiĢtir. Ġkinci bölümde kavramsal olarak yaygın
eğitimin tarihsel geliĢimi ve Halkevleri öncesi Türk Ocaklarına değinilmiĢtir. Üçüncü bölümde araĢtırmanın
evreni ve örneklemi iĢlenmiĢ dördüncü bölümde Bolu Halkevlerinin kuruluĢ ve teĢkilatlanma ile Ģube
faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiĢtir.
2. 706200 Faik Polat, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Müfettişlik Raporlarına Göre Batı Anadolu Halkevleri,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı,
Aydın, 2022, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 388 s. Dr. Öğr. Üyesi Müslime GüneĢ‘in danıĢmanlığını
yaptığı tez giriĢ bölümü hariç sonuç bölümü ile birlikte 3 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde Halkevlerinin
kuruluĢ ve faaliyetleri ikinci bölümde Aydın Halkevi ve adı geçen halkevine bağlı olan halkevlerinin kurulu
ve teĢkilatlanma durumu CHP MüfettiĢlik raporlarına göre sunulmuĢ olup tezin kapsam olarak en yoğun
bölümdür.
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Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler
aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir:
1. 372224 Hakan Serhan Sarıkaya, Halkevlerinde Sanat Eğitimi ve Etkinlikleri (1931-1950), Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1994, 207 s. Prof. Dr.
Ġnci SAN danıĢmanlığında hazırlanan tez Önsöz bölümü hariç 4 bölümden oluĢmuĢtur. 1. Bölümde aynı
zamanda GiriĢ bölümü verilmekle birlikte 6 baĢlık halinde tezin problem, amaç, konu, yöntem ve
varsayımlar üzerine açıklamalar yapılmıĢtır. II. Bölümde Kemalist Ġdeoloji ve Halkevleri Adıyla BaĢlık
AtılmıĢ ve 6 alt baĢlık halinde çalıĢılmıĢtır. Kemalist ideolojinin tanımı yapılarak halkevlerinin oluĢturulma
nedenlerinin ve ortaya çıkarken nerelerden hangi kurumlardan örnek alındığı vurgulanmıĢtır. III. Bölüm 7 alt
baĢlık halinde hazırlanarak Halkevlerinin güzel Sanatlar alanlarındaki (Resim, Tiyatro, Müzik, Dans,
Edebiyat) çalıĢmaları hakkında bilgiler verilmiĢtir. IV. Bölüm sonuç ve önerilerin olduğu kısımdır.
Halkla ĠliĢkiler Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilebilir:
1. 62639 AyĢe Gülçin Manka, Halkla İlişkilerin İdeoloji Aşılama İşlevi Örnek Olay: Halkevleri, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla ĠliĢkiler Ana Bilim Dalı, Ankara, 1997, YayımlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi, 165 S. Prof. Dr. Metin Kazancı‘nın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri
ile 4 baĢlıktan oluĢmuĢtur. Ġlk bölümde Halkevlerinin sahip olduğu ideolojik birikim ve halk için ne anlam
ifade ettiği üzerine değinilmiĢtir. Ġkinci bölümde Halkla ĠliĢkiler ve Ġdeoloji kavramları üzerine incelemeler
yapılmıĢtır. Üçüncü bölümde Halkevlerinin oluĢmasını sağlayan sebepler, Tür Ocakları ve Halkevlerinin
kuruluĢ ve teĢkilatlanma çalıĢmaları hakkında bilgi verilirken aynı zamanda Halkevleri Ģubeleri ve
faaliyetleri hakkında incelemeler yapılmıĢtır.
Fotoğraf Ana sanat Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde
ifade edilebilir:
1. 147268 Hürü Kaya, Halkevlerinin Etkinlikleri İçinde Fotoğrafın Kullanımı ve Yeri (1932-1951), Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fotoğraf Ana Sanat Dalı, Ġstanbul, 2004,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 184 S. Yrd. Doç. Erdal Küpeli‘nin danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ
bölümü dıĢında sonuç bölümü ile birlikte 3 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde Halkevlerinin tarihi,
kuruluĢu ve teĢkilatlanması üzerine çalıĢılmıĢ olup ikinci bölümde tezin ana teması üzerine değinilmiĢ ve
fotoğraf sanatı Halkevleri üzerinden çalıĢılmıĢtır.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde
ifade edilebilir:
1. 187702 Oğuz Temizhan, Halkevleri ve Halkevlerinin 1932-1940 Arası Eğitim Faaliyetleri, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara, 2006, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, 131 S. Yrd. Doç. Dr. ġakir Berber‘in danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri ile 6
bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm giriĢ bölümü oluĢturmakta olup problem, problemin amacı ve önemi, II.
Bölümde araĢtırma yöntemi ve verilerin sınıflandırılması açıklanmıĢtır. III. Bölümde kavramsal çerçevede
eğitimle ilgili kavramlar ile Türkiye‘de yaygın eğitimin tarihçesi iĢlenmiĢtir. IV. Bölümde Halkevleri ve
örgütsel yapısı açıklanmıĢtır. V. Bölümde Halkevlerinin eğitim faaliyetleri Ģubeler ölçeğinde incelenmiĢtir.
Müzik Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilebilir:
1. 385710 Sancar Tunalı, Halkevlerinde Yürütülen Müzik ve Piyano Çalışmalarının İncelenmesi, Trakya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı, Edirne, 2014, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, 119 S. Yrd. Doç. Dr. Akın Araboğlu‘nun danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri ile 4
bölümden oluĢmaktadır. I. Bölüm giriĢ bölümünde Halk eğitiminde rolü olan Halkevlerinin sanatsal açıdan
önemine değinilirken araĢtırmanın amacı ve önemi belirtilmiĢtir. II. Bölümde AraĢtırmanın yöntemi, evreni,
örneklemi ve veri toplama teknikleri iĢlenmiĢtir. III. Bölümde Halkevlerinin kuruluĢu, teĢkilatlanması ve
Ģubeleri sanatsal açıdan değerlendirilmiĢtir.
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilebilir:
1. 381306 Asim TaĢ, Türk Modernleşmesinde Halkevleri ve Van Halkevi (1932-1951), Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı, Van, 2015,
YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 111 S. Yrd. Doç. Dr. Sait Ebinç‘in danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve
sonuç bölümleri dıĢında 3 bölümden oluĢmaktadır. I. Bölümde Halkevlerinin kuruluĢu teĢkilatlanması ve
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kapatılması incelenmiĢtir. II. Bölümde Cumhuriyet dönemi Van Ġlinin siyasi durumu hakkında bilgiler
verilmiĢtir. III. Bölüm tezin konu kapsamı en yoğun bölümü olup birinci ve ikinci bölümlerin sentezi
durumundadır. Bu bölümde Van Halkevi ve bağlı olan halkevlerinin kuruluĢ ve Ģube faaliyetleri
incelenmiĢtir.
Modern Türkiye ÇalıĢmaları Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki
Ģekilde ifade edilebilir:
1. 494153 Volkan Kılınç, Halkevleri Aracılığıyla Türkiye'de Nüfusun 'Terbiyesi': Ülkü Dergisinin Söylemsel
Bir Analizi (1933-1950), Ġstanbul ġehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Modern Türkiye ÇalıĢmaları
Ana Bilim Dalı, Ġstanbul, 2017, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 205 S. Prof. Dr. Mesut Yegen‘in
danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢında 4 bölümden oluĢmaktadır. Ayrıca tez dili
Ġngilizcedir. Ġlk bölümde Halkevlerine giden süreçte Türk Ocakları açıklanmıĢ daha sonra Halkevlerinin
kuruluĢ ve teĢkilat yapısı ile Ģube faaliyetleri değerlendirilmiĢtir. Ġkinci bölümde literatür taraması ile
kavramsal çerçeve değerlendirilmiĢtir. Üçüncü bölüm araĢtırmanın hipotezini oluĢtururken, son bölüm tezin
konu kapsamını oluĢturarak Ülkü Dergisi analizi yapılmıĢtır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler
aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir:
1. 684236 Nezihe Kazancı, 1933-1938 Yılları Arasında Kemalist Halkçılık Öğretisi Üzerine Bir İnceleme:
Ülkü Halkevleri Dergisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve
Uluslararası ĠliĢkiler Ana Bilim Dalı, Gaziantep, 2021, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 98 S. Prof. Dr.
ġakir DinçĢahin‘in danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri dahil 5 bölümden oluĢmaktadır.
Birinci bölümde problemin tanımı, amacı ve önemi belirtilmiĢtir. Ġkinci bölümde kavramsal ve kuramsal
çerçevede halk ve halkçılık terimleri açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümde Halkevleri ve Halkevleri Ülkü
dergisinin ortaya çıkıĢları verilmiĢtir. Dördüncü bölümde Halkçılık ve Halk Eğitiminde Ülkü Dergisinin rolü
üzerine çalıĢılmıĢtır.
Mimarlık Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde çıkan veriler aĢağıdaki Ģekilde ifade
edilebilir:
1. 542505 Arda Ġlayda Sağlam, Yarışma Yoluyla Elde Edilen Halkevlerinin Kamusal Niteliğinin Mekânsal
Olarak İncelenmesi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı,
EskiĢehir, 2018, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 169 S. Prof. Dr. AyĢen Çelen Öztürk‘ün ve Doç. Dr.
AyĢe Duygu Kaçar‘ın danıĢmanlığını yaptığı tez giriĢ ve sonuç bölümleri ile birlikte 7 bölümden
oluĢmaktadır. Tez aynı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanmıĢtır. Birinci, ikinci ve üçüncü
bölümlerde tezin problem, amaç ve yöntemi ile literatür taraması verilmiĢtir. Dördüncü bölüm Halkevlerinin
kuruluĢu ve mekan kullanımı olarak yapı tipleri incelenmiĢtir. BeĢinci bölümde yarıĢma yoluyla elde edilen
Zonguldak, Bursa, Sivas, Kadıköy Halkevlerinin mekânsal analizi yapılmıĢtır. Altıncı ve yedinci bölümde
bulgular yorumlanmıĢ ve tez sonuçlandırılmıĢtır.
Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Veri Tabanı‟nda Tamamına UlaĢılamayan Tezler

3.2.

Tablo 2. YÖK Ulusal Veri Tabanı‟nda UlaĢımına Ġzin VerilmemiĢ Olan Tezlerin Üniversite, Bölüm
ve Yıllara Göre Dağılımı
Tez Nu

Üniversite

Yıl

Tez türü

Anabilim
Dalı

19094

Yıldız
Teknik
Üniversitesi

1990

Yüksek
Lisans

31008

Atatürk
Üniversitesi

1993

Yüksek
Lisans
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Bilim Dalı

Özet
Olam
ama
Duru
mu

Tez Adı

Türk
Ġnkılap
Tarihi

-

Özeti
Yok

Toplumsal
DeğiĢmenin
Bir
Aracı
Olarak
Halkevleri (194 s.)

Türk
Ġnkılap
Tarihi

-

Özeti
Yok

Halkevleri
ve
Halkodaları (77 s.)
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73836

Gazi
üniversitesi

1998

Yüksek
Lisans

Eğitim
Bilimleri

Eğitim
Programlar
ı
ve
Öğretimi

Özeti
Var

Halkevleri ve Halk
Eğitimi
(19321950) (149 s.)

92724

Ankara
Üniversitesi

1999

Yüksek
Lisans

Atatürk
Ġlkeleri ve
Ġnkılap
Tarihi

-

Özeti
Yok

Halkevleri
ve
Trabzon
Halkevi
Örneği (152 s.)

99680

Dokuz Eylül
Üniversitesi

2000

Doktora

Tarih

-

Özeti
Var

Türkiye'de
Tarih
Bilinci
OluĢmasında
Halkevlerinin Rolü
(285 s.)

100083

Ankara
Üniversitesi

2001

Yüksek
Lisans

Kamu
Yönetimi
ve Siyaset
Bilimi

-

Özeti
Yok

Halkevlerinin
Politik ĠĢlevlerinin
Evrimi Üzerine Bir
Ġnceleme
(199 s.)

113343

Hacettepe
Üniversitesi

2002

Yüksek
Lisans

Türk Halk
Bilimi

-

Özeti
Var

Türk
Halkbilimi
ÇalıĢmaları
Tarihinde
Halkevlerinin
I.
Döneminin (19321956)
Yeri
ve
Önemi (256 s.)

122975

Ġstanbul
Üniversitesi

2002

Doktora

Atatürk
Ġlkeleri ve
Ġnkılap
Tarihi

-

Özeti
Var

Halkevlerinin
KuruluĢu
ve
Atatürk Döneminde
Ġstanbul
Halkevlerinin
faaliyetleri 19321938 (329 s.)

130187

Dokuz Eylül
Üniversitesi

2003

Yüksek
Lisans

Müzik

-

Özeti
Var

Cumhuriyet
Dönemi
Müzik
Politikalarında
Halkevlerinin Yeri:
1932-1950 (164 s.)

130371

Marmara
Üniversitesi

2003

Yüksek
Lisans

Atatürk
Ġlkeleri ve
Ġnkılap
Tarihi

-

Özeti
Var

Ġstanbul
halkevlerinin
faaliyetleri (19391945) (184 s.)

160390

Hacettepe
Üniversitesi

2005

Yüksek
Lisans

Sosyal
Hizmet

-

Özeti
Var

Günümüz
Halkevlerinin
Çocuk Alanındaki
Toplumsal
Etkinliklerinin
'çocuk
sorunu'
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Kavramsal
Çerçevesinde
Değerlendirilmesin
e
ĠliĢkin
Bir
AraĢtırma Ankara
örneği (143 s.)
160838

Yüzüncü Yıl
Üniversitesi

2005

Yüksek
Lisans

Tarih

-

Özeti
Var

Atatürk
Dönemi
Kültür Politikasında
Türk
Tarih
Kurumu, Halkevleri
ve
Türk
dil
Kurumunun Yeri ve
Önemi (101 s.)

174955

Hacettepe
Üniversitesi

2006

Yüksek
Lisans

Antropoloji

-

Özeti
Var

Toplumsal
DönüĢüm
Bağlamında
Halkevleri
(111 s.)

Tablo 2 incelendiğinde araĢtırma alanına giren 13 lisansüstü tezin 2‘sinin Doktora, geri kalan 11 tezin
ise Yüksek Lisans türünde olduğu tespit edilmiĢtir. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Veri Tabanı‘nda kayıtlı
olup yazarları tarafından kullanıma açılmayan 13 tezin ilki 1990 ile 2006 yılları arasında dağılım
göstermektedir. Ġlk bölümde Halkevleri ile ilgili Lisansüstü tezlerin 1990 ve 2022 yılları arasında 57 adet
olduğu ve yazarları tarafından kullanıma açılan 44 tezin incelendiği belirtilmiĢtir. Bu bölümden itibaren
yazarları tarafından kullanıma açılmayan 13 tez özetleri dahilinde açıklanmıĢtır.
Tablo 2 incelendiğinde Üniversitelere göre Hacettepe Üniversitesi 3, Dokuz Eylül Üniversitesi 2,
Ankara Üniversitesi 2, Gazi Üniversitesi 1, Atatürk Üniversitesi 1, Yıldız Teknik Üniversitesi 1, Ġstanbul
Üniversitesi 1, Marmara Üniversitesi 1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 Ģeklinde dağılım göstermiĢtir. Anabilim
Dallarına göre incelendiğinde Türk Ġnkılap Tarihi Anabilim Dalı 2, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılapları Anabilim
Dalı 3, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 1, Tarih Anabilim Dalı 2, Müzik Anabilim Dalı 1, Antropoloji Anabilim
Dalı 1, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 1, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı 1, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimin
Anabilim Dalı 1 tez Ģeklinde dağılım göstermiĢtir.
Tezlerin incelenmesi için seçilen kriter tezlerin özetleri olup özetlerine ulaĢılabilen tezler incelenmiĢtir.
Tablo 2 incelendiğinde 13 tezin 9 tezin özeti bulunmakta 4 tezin özeti bulunmamaktadır. Yüksek Öğretim
Kurulu Ulusal Tez Veri Tabanı‘nda özetine ulaĢılabilen tezlerden 2‘si Tarih, 1‘i Eğitim Bilimleri, 2‘si Atatürk
Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, 1‘i Sosyal Hizmet, 1‘i Antropoloji, 1‘i Müzik, 1‘i Türk Halk Bilimi Anabilim
Dallarında yapıldığı tespit edilmiĢtir.
Tarih Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezlerin özetleri üzerinden değerlendirilmesi yapıldığında;
1. 99680 Serap TaĢdemir, Türkiye‘de Tarih Bilincinin Oluşmasında Halkevlerinin Rolü, Dokuz Eylül
Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü, Ġzmir, 2000, 285 s. Yrd. Doç. Dr. Kemal Arı‘nın
danıĢmanlığını yaptığı tezde Halkevlerinin birinci dönemi olarak isimlendirilen 1931- 1951 yılları arası
incelenmiĢtir. Tezde Halkevlerinin yaygın eğitim ve kültürel faaliyetleri incelenmiĢtir. Türk Tarih Tezi ile
Halkevlerinin tarihsel bakıl açısına katkıları değerlendirilmiĢtir.
2. 160838 Bülent Bildirici, Atatürk Dönemi Kültür Politikasında Türk Tarih Kurumu Halkevleri ve Türk Dil
Kurumu‘nun Yeri ve Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı,
Van, 2005, 101 S. Yrd. Doç. Dr. Bekir Koçlar‘ın danıĢmanlığında tamamlanan tezde milli bir devlet
oluĢturmak için kuruluna Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu‘nun halka tanıtılması ve faaliyetlerinin
benimsetilmesi amacıyla Halkevlerine düĢen görev incelenmiĢtir.
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezlerin özetleri üzerinden
değerlendirilmesi yapıldığında;
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122975 Orhan Özacun, Halkevlerinin Kuruluşu ve Atatürk Döneminde İstanbul Halkevlerini Faaliyetleri
1932-1938, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Ana Bilim
Dalı, Ġstanbul, 2002, 329 S. Prof. Dr. Ġzzettin Önder‘in danıĢmanlığında tamamlanan tez Türk Milletinin
çağdaĢ bir görünüm kazanması için uygulanan Halkçılık ilkesinden ve buna bağlı olarak halkevlerinin
kuruluĢ, teĢkilatlanma ve Ģubeleri incelenmiĢtir. Aynı zamanda Ġstanbul Halkevleri olan Eminönü,
ġehremini, Beyoğlu, ġiĢli, BeĢiktaĢ, Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Fatih ve Bakırköy Halkevlerinin 1938 yılına
kadar ki faaliyetleri ayrıntılı bir Ģekilde incelenmiĢtir.
2. 130371 Nursal KumaĢ, İstanbul Halkevlerinin Faaliyetleri (1939-1945), Marmara Üniversitesi Türkiyat
AraĢtırmaları Enstitüsü Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap tarihi anabilim Dalı, 2003, 184 s. Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Haluk Dursun‘un danıĢmanlığını yaptığı tez Atatürk Ġlke ve Ġnkılaplarının halka benimsetilmesi
maksadıyla Halkevleri ve Halkodalarının açılmasını ele almıĢ ve Ģube faaliyetleri incelemiĢtir. Ayrıca
Ġstanbul Halkevinin 1939 ve 1945 yılları faaliyetleri değerlendirilmiĢtir. Demokrat Parti dönemi Halkevleri
faaliyetlerine iĢlenmiĢtir.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezlerin özetleri üzerinden değerlendirilmesi
yapıldığında;
1. 73836 Erol Turgut, Halkevleri ve Halk Eğitimi (1932-1950), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Ankara, 1998, 149 s. Yrd. Doç. Dr. AyĢe Füsun Öksüzoğlu‘nun
danıĢmanlığında tamamlanan tez Cumhuriyet dönemi inkılaplarının halka benimsetilmesi amacıyla eğitim
alanında neler yapıldığı Halkevleri açısından ve tezin yazıldığı dönem itibariyle karĢılaĢtırılmıĢtır.
AraĢtırmanın amacı tezin yazıldığı dönemi kapsayarak Cumhuriyet‘e ve laik düzene karĢı hareketlerin
önlenmesinde halk eğitiminin çalıĢma prensiplerini belirlemek olarak ifade edilmiĢtir.
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezlerin özetleri üzerinden değerlendirilmesi yapıldığında;
1. 160390 Emrah AkbaĢ, Günümüz Halkevlerinin Çocuk Alanındaki Toplumsal Etkinliklerinin "Çocuk
Sorunu" Kavramsal Çerçevesinde Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma Ankara Örneği, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı, Ankara, 2005, 143 s. Prof. Dr. Sevil
Atauz‘un danıĢmanlığında tamamlanan tez birinci dönem ve tezin yazıldığı dönem itibariyle Halkevlerinin
çocuk hakları konusundaki faaliyetleri değerlendirilmiĢtir.
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezlerin özetleri üzerinden değerlendirilmesi
yapıldığında;
1. 113343 Hülya Tamkan Akay, Türk Halkbilimi Çalışmaları Tarinde Halkevlerinin I. Döneminin (19321956) Yeri ve Önemi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı,
Ankara, 2002, 256 s. Doç. Dr. Öcal Oğuz‘un danıĢmanlığını yaptığı tez Halkevlerinin I. Dönem çalıĢmaları
CHP talimatnamelerine göre değerlendirilmiĢtir. Halkevleri ve Halkodalarının halkbilimi çalıĢmaları
iĢlenmiĢtir.
Müzik Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezlerin özetleri üzerinden değerlendirilmesi yapıldığında;
1. 130187 Doğan Emrah Zıraman, Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Halkevlerinin Yeri: 1932-1950,
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ġzmir, 2003, 164 s.
Prof. Dr. Fırat Kutluk‘ın danıĢmanlığını yaptığı tezde 1923 ve 1950 yılları arasında müzik politikasının
oluĢmasında özellikle Batı müziği ve Halk Müziğinin karĢılaĢtırılması Halkevleri Ģube ve faaliyetleri
üzerinden incelenmiĢtir.
Antropoloji Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezlerin özetleri üzerinden değerlendirilmesi yapıldığında;
1. 174955 Metin Murat Kalyoncugil, Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Halkevleri, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, 2006, 111 s. Dr. Sibel Özbudun‘un
danıĢmanlığında tamamlanan tezde 1930‘dan tezin yazıldığı döneme kadar uzanan yurttaĢ yetiĢtirme
politikalarının Halkevleri bünyesindeki faaliyetleri iĢlenmiĢtir.
4.Sonuç
Bu çalıĢma üç aĢamada tamamlanmıĢtır. Birinci aĢamada Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Veri
Tabanı incelenmiĢ ―Halkevleri‖ ile ilgili 57 adet tez olduğu saptanmıĢtır. Yazarları tarafından kullanıma açılan
tez sayısı 44‘tür. Yazarları tarafından kullanıma açılmayan ancak özetlerine ulaĢılabilen tez sayısı 9 iken
özetlerine ulaĢılamayan tez sayısı 4‘tür.
Halkevleri konusu Genç Cumhuriyet‘in kuruluĢ ideallerini halka benimsetmek için kurulmuĢ olup
dönemin en modern eğitim anlayıĢı içerisinde faaliyet yürütmüĢtür. Aynı zamanda örgün eğitim dıĢında kalan
halkın eğitilmesi ve modern toplum hayatının oluĢturulmasında en büyük kurumlar olmaktadır. Bu yüzden
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Halkevleri konusunda yapılan tezler incelendiğinde Sosyal Bilimler içerindeki anabilim dallarının konusunu
oluĢtururken, 1 tezin de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Mimarlık alanında yapıldığı tespit edilmiĢtir.
Ġncelenen tezlerden elde edilen veriler sonucunda tezlerin 2. 3. ve 4. bölümlerinin Halkevleri baĢlığı altında bu
kurumların kurulması, teĢkilatlanması ve Ģube faaliyetlerine değinilmiĢtir.
Halkevleri hakkında yapılan lisansüstü tezler incelendiğinde elde edilen veriler ıĢığında Halkevlerinin
sadece kurulma ve teĢkilatlanma çalıĢmaları iĢlenmemiĢtir. Aynı zamanda Halkevlerinin toplumsal yapı
üzerindeki etkisi her alanda incelenmiĢtir.
Tarih Anabilim Dalı alanında yapılan tezler incelendiğinde Halkevlerinin Türk Ocakları‘ndan itibaren
kuruluĢ ve teĢkilatlanma yapısı incelenmiĢtir. Ayrıca Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Anabilim Dalı
alanındaki tezlerle benzerlik taĢımakla birlikte her iki Anabilim Dalı bünyesinde Halkevleri incelenirken
Halkevlerinin kurulduğu iller ve faaliyetleri ön plana alınmıĢtır. Bu Ģekilde tümdengelim yöntemi esas
alınmıĢtır.
Ġlköğretim Anabilim Dalı ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde
Halkevlerinin vatandaĢ eğitimi üzerine faaliyetleri incelenmiĢtir. Eğitim konusu Osmanlı‘dan itibaren
baĢlatılmakla beraber KurtuluĢ SavaĢı ve Cumhuriyet dönemleri halk eğitimi iĢlenmiĢtir.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı alanında yapılan tezler
incelendiğinde Halkevlerinin Halk Kültürü alanındaki çalıĢmaları açıklanmıĢtır.
Gazetecilik Anabilim Dalı üzerine yapılan tezler incelendiğinde Halkevlerinin yayın organı
konumundaki Halkevleri Dergileri üzerine yapılan incelemeler incelenmiĢtir.
Müzik Anabilim Dalı ile Güzel Sanatlar Anabilim Dalı alanlarında yapılan tezler incelendiğinde
Halkevlerinin ġubeleri ve faaliyetleri güzel sanatlar alanları açısından değerlendirilmiĢtir.
Modern Türkiye ÇalıĢmaları Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler incelendiğinde modern toplum yapısı
ve çağdaĢlık kavramları çerçevesinde Halkevlerinin rolü ön planda tutulmuĢtur.
Mimarlık Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tez incelendiğinde Halkevlerinin mimari yapısı üzerine bir
değerlendirme yapılırken, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı‘nda hazırlanan tezler
incelendiğinde Halkevlerinin kurulduğu yerlerdeki siyasi yapı ve halkın eğitimi üzerine incelemelerde
bulunulmuĢtur.
Sonuç olarak ―Halkevleri‖ Cumhuriyet tarihinin toplumsal dönüĢüm araçlarından olup toplumun tüm
kesimlerini kapsamıĢtır. Bu zamana kadar yapılan lisansüstü tezler incelendiğinde ―Halkevleri‖ ile ilgili yapılan
tezler sadece bir alanın değil Sosyal Bilimlerden Fen Bilimlerine, Güzel Sanatlardan Eğitim Bilimlerine kadar
birçok alanın araĢtırma sahasına girmiĢtir.
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Özet
I. Dünya SavaĢı, 1914-1918 yılları arasında gerçekleĢmiĢ; baĢta Batı Avrupa olmak üzere, Anadolu, Ortadoğu,
Balkanlar, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu‘da Ġtilaf ve Ġttifak devletleri arasında muharebeler yaĢanmıĢtır. Osmanlı
Devleti‘nin, savaĢa girmesiyle, savaĢtaki cephe sayısı çoğalmıĢ ve savaĢın süresi uzamıĢtır. 1912-1913 yılları
arasında, Balkan devletlerine karĢı yapılan savaĢta hiçbir varlık gösteremeyen Osmanlı Devleti, I. Dünya
SavaĢı‘nda tam 4 yıl boyunca Düvel-i Muazzama denilen dünyanın büyük güçlerine karĢı çetin bir mücadele
vermiĢtir. SavaĢın, Osmanlı topraklarında değil de Avrupa‘da, yani Batı Cephesinde kazanılacağını bilen
Osmanlı devlet erkânı, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan‘a yardım edebilmek amacıyla
Avrupa‘daki cephelere asker göndermiĢtir. Bunlardan belki de en önemlisi, Galiçya Cephesi‘dir. 1914 yılında,
Avusturya-Macaristan ile Rusya arasında, Galiçya bölgesinde çarpıĢmalar baĢlamıĢtır. Çanakkale‘de Ġtilaf
devletlerinin baĢarısız olması ve Çanakkale Cephesi‘nin kapatılmasının ardından, Çanakkale‘de bulunan seçkin
birlikler, 1916 yılının yaz aylarında Galiçya Cephesi‘ne gönderilmeye baĢlanmıĢtır. YaklaĢık 1 yıl boyunca
Galiçya bölgesinde kalarak, Ruslara karĢı baĢarılı mücadeleler veren Türk askerleri; 1917 yılının Ağustos
ayından itibaren, yurda dönmeye baĢlamıĢtır. Yurda dönüĢteki en temel sebeplerden birisi: Ġngiliz birliklerinin,
Filistin üzerinde hücuma geçmesi ve Suriye civarında bulunan IV. Ordu‘nun bu saldırılar karĢısında zorlanmıĢ
olmasıdır.
Galiçya Cephesi ile ilgili, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi‘nde yapılan taramada, 1998-2019 yılları
arasında, 3 tez çalıĢması yapıldığı tespit edilmiĢtir. Bu tezlerden birisi, Galiçya Cephesi‘nde mücadele eden
Mehmet ġefik (Aker) Bey‘in bibliyografya çalıĢmasıyken, diğer iki çalıĢmadan birisi de Galiçya Cephesi‘ndeki
askerlerin anlatılarını incelemiĢtir. YÖK Akademik sayfasında yapılan tarama sonucunda; bu konuyla ilgili 19
bildiri, 15 makale, 3 kitap çalıĢması olduğunu tespit edilmiĢtir.
ÇalıĢmada tezler, makaleler, kitap ve kitap bölümleri farklı baĢlıklarda ele alınarak incelenmiĢtir. Kitap ve
makaleler, çalıĢmayı yapan kiĢilerin soyadına göre alfabetik sıralamaya göre verilmiĢtir. Tez bölümünde ise
tezin yayınma yılı, çalıĢmayı yapan kiĢinin adı, danıĢman hocanın adı, üniversitenin adı ve tezin adı tabloda
verilmiĢ; tablonun hemen altında ise yapılan tez çalıĢmaları ve içeriği hakkında detaylı bilgi verilmiĢtir.
I. Dünya SavaĢı alanında yapılan çalıĢmaların, genellikle Osmanlı sınırları içerisindeki alanı kapsaması ve
Osmanlı‘nın yardım cephelerindeki faaliyetleriyle ilgili yeterli çalıĢma yapılmamıĢ olmasından dolayı
literatürde böyle bir boĢluk olduğu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma ile literatürde görülen boĢluğun doldurulması
hedeflenmiĢtir. Türk askerlerinin, Galiçya bölgesindeki mücadelesi, sadece Avusturya-Macaristan‘a siyasi
alanda bir yardım değil; Türk halkıyla bölge halkı ve Avusturya ile Macar halkı arasında da bir köprü
kurmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya SavaĢı, Galiçya, Alanyazın
A REVIEW ON THE LITERATURE REGARDING THE GALICIAN FRONT
Abstract
The World War I. took place between the years 1914-1918; Battles took place between the Entente and the
Allied Powers in Western Europe, Anatolia, the Middle East, the Balkans, North Africa and the Far East. With
the entry of the Ottoman Empire into the war, the number of fronts in the war increased and the duration of the
war was extended. Between 1912 and 1913, the Ottoman Empire, which could not show any presence in the
war against the Balkan states, fought a tough fight against the great powers of the world called Düvel-i
Muazzama for 4 years during the First World War. Knowing that the war would be won in Europe, that is, on
the Western front, not in the Ottoman lands, the Ottoman state officials sent soldiers to the fronts in Europe in
order to help Germany, Austria-Hungary and Bulgaria. Perhaps the most important of these is the Galician
Front. In 1914, conflicts broke out between Austria-Hungary and Russia in the Galicia region; After the failure
of the Allies in Çanakkale and the closure of the Çanakkale Front, the elite troops in Çanakkale started to be
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sent to the Galician Front in the summer of 1916. Turkish soldiers who stayed in the Galicia region for about 1
year and during successfully against the Russians; As of August 1917, he started to return to his homeland. One
of the main reasons for returning home: British troops attack on Palestine and IV. The fact that the army had
difficulty in the face of these attacks.
In the survey conducted at the National Thesis Center of the Higher Education Institution on the Galician Front,
3 thesis studies were conducted between 1998-2019. While one of these theses was the bibliography study of
Mehmet ġefik (Aker) Bey, who fought in the Galician Front, one of the other two studies analyze the narratives
of the soldiers on the Galician Front. As a result of the scanning made on the YÖK Academic page; It has been
determined that there are 19 papers, 15 articles and 3 book studies on this subject.
In the study, theses, articles, books and book chapters were examined in different titles. Books and articles are
given in alphabetical order according to the surnames of the people who made the study. In the thesis section,
the year of publication of the thesis, the name of the person who made the study, the name of the advisor, the
name of the university and the name of the thesis are given in the table; Just below the table, detailed
information about the thesis studies and their content is given.
It has been determined that there is such a bolin the literature due to the fact that the studies in the field of
World War I generally cover the area within the borders of the Ottoman Empire and that there is not enough
work on the activities of the Ottoman aid fronts. The aim of this study is to fill the boundary in the literature.
The struggle of Turkish soldiers in the Galicia region is not only a political aid to Austria-Hungary; He also
established a bridge between the Turkish people and the people of the region, and the people of Austria and
Hungary.
Keywords: World War I., Galician, Literature
1. GiriĢ
19. yüzyılın son çeyreğinde Almanya-Avusturya-Macaristan ve Ġtalya‘nın bir araya gelmesiyle birlikte ―Üçlü
İttifak‖ ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Ġngiltere-Fransa-Rusya arasında meydana gelen ―Üçlü İtilaf (Gülboy,
2019: 222-224) blokları oluĢmuĢ; ittifaklar sistemiyle dünya sisteminin kutuplaĢmasına, hammadde ve pazar
arayıĢı, sömürgecilik, silahlanma ve donanma yarıĢı ile milliyetçilik akımının eklenmesi, I. Dünya SavaĢı‘nın
çıkmasına neden olmuĢtur.
Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand ve eĢi Sophie‘nin, 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna‘da bir
Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi (Hart, 2018: 21-22) üzerine Avusturya-Macaristan Hükûmeti, 23
Temmuz 1914 tarihinde, Sırbistan‘a ağır taleplerden oluĢan bir ültimatom gönderdi; verilen ültimatomun,
Sırbistan tarafından kabul edilmemesi üzerine 18 Temmuz 1914 günü Avusturya-Macaristan, Sırbistan‘a savaĢ
ilan etti (Stone, 2019: 39) ve böylece I. Dünya SavaĢı baĢlamıĢtır.
Amiral Souchon komutasındaki Alman Goeben ve Breslau zırhlıları, 10 Ağustos 1914 günü Boğazlardan
geçerek Ġstanbul‘a gelmiĢtir (Aksakal, 2018: 130). Daha sonra Osmanlı tarafından satın alındığı söylenen bu
zırhlılar, Amiral Souchon komutasında, 27 Ekim 1914 günü Karadeniz‘e açılmıĢ ve 29 Ekim‘de Sivastopol,
Novorossisk, Kefe ve Odesa gibi Rus limanlarını bombaladı (Cengizer, 2017: 477-478). Böylece Osmanlı
Devleti, I. Dünya SavaĢı‘na girmiĢtir.
Osmanlı Devleti, 1914-1918 yılları arasında cereyan eden I. Dünya SavaĢı‘nda, taarruz, savunma ve yardım
cepheleri olarak ayırabileceğimiz birçok farklı cephede mücadele etmiĢtir. Yardım cephelerinde; Galiçya
Cephesi‘nde Ruslara karĢı Avusturya-Macaristan‘a, Romanya Cephesi‘nde Rumenlere karĢı Bulgarlara,
Makedonya Cephesi‘nde Sırplara karĢı Avusturya-Macaristan‘a yardım edilmiĢtir.
1914 yılı Ağustos ayı itibarıyla Galiçya bölgesinde Avusturya-Macaristan ile Rusya arasında çatıĢmalar
baĢlamıĢ; bu çatıĢmalar, Rusya‘nın Ekim Devrimi ardından imzalayacağı Brest-Litovsk AntlaĢması‘na kadar
devam etmiĢtir (Westwel, 2012: 52-189).
Çanakkale Cephesi‘ndeki Ġtilaf kuvvetlerinin 9 Ocak 1916 günü Gelibolu Yarımadasını tahliye etmesiyle
(Engin ve Albayrak, 2016: 198), Çanakkale‘deki muharebeler sona ermiĢ ve bu cephedeki askerlerin baĢka
cephelere gönderilme konusu gündeme gelmiĢtir.
1916 Temmuz ayından itibaren, 19. Tümen ve 20. Tümen, Çanakkale‘den UzunkıĢla üzerinden Galiçya
bölgesine gönderilmeye baĢlanmıĢtır (Chmielowska, 2015: 167). Avusturya-Macaristan‘ın, Rus birliklerine
yaptığı taarruzların kesin bir netice vermemesi nedeniyle, Osmanlı birlikleri de cepheye giderek; Rusların
savaĢtan saf dıĢı bırakılması planlanmıĢtır.
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Ağustos 1916 tarihinde cepheye ulaĢmaya baĢlayan Türk birlikleri, Ruslarla ilk sıcak temasa 2 Eylül 1916
tarihinde girmiĢtir (Erickson, 2017: 197-198). 19. Fırka ve 20. Fırka‘nın bir araya gelmesiyle oluĢan 15.
Kolordu, Galiçya‘da baĢarılı muharebelerde görev almıĢ; Galiçya‘daki birliklerimize ilk baĢta Yakup ġevki
(SubaĢı) Bey, daha sonra ise Mirliva Cevat (Çobanlı) PaĢa kumanda etmiĢtir (Malkoç, 2017: 43).
Galiçya‘daki Türk birlikleri, 1917 yılının yaz aylarından itibaren yurda dönmeye baĢlamıĢtır. 15. Kolordu,
Galiçya‘da Ruslara karĢı verilen mücadelede, yaralılar da dahil olmak üzere yaklaĢık 15.000 asker kaybetmiĢtir
(Malkoç, 2017: 44-45).
2.1. Galiçya Cephesi ile Ġlgili Ulusal Tez Veri Tabanında Bulunan Lisansüstü Tezler
Tablo 1. Ulusal Tez Veri Tabanında UlaĢılan Tezler
Tez No

Yılı

Hazırlayan

DanıĢman

Tez
Türü

Verildiği Enstitü

Tez Adı

1

64832

1998

Veli
Vehbi
Bardakçı

Yrd. Doç. Dr.
Turan
Akkoyun

Yüksek
Lisans

Afyon Kocatepe
Üniversitesi,
Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Genel
Türk Tarihi ABD

Birinci
SavaĢında
Cephesi'nde
kuvvetlerinin
faaliyetleri

2

561100

2019

Onurcan ġar

Dr. Öğr. Üyesi
Oya
Gözel
Durmaz

Yüksek
Lisans

Kocaeli
Üniversitesi,
Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tarih
ABD

Birinci
Dünya
SavaĢı'nda
Galiçya
Cephesi'nin
Asker
Anlatılarıyla
Değerlendirilmesi

3

607902

2019

Çetin Kaplan

Prof. Dr. NeĢe
Özden

Yüksek
Lisans

Ankara
Üniversitesi,
Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tarih
ABD

Mehmet ġefik (Aker)
Bey: Çanakkale ve
Galiçya Cephelerindeki
ve
Türk
Ġstiklal
Harbindeki Faaliyetleri
(1915-1922)

Dünya
Galiçya
Türk

1998-2019 yılları arasında yapılan 3 tez çalıĢmasından ilki, 1998 yılında Veli Vehbi Bardakçı tarafından
hazırlanmıĢtır. Bardakçı‘nın ―Birinci Dünya Savaşında Galiçya Cephesi'nde Türk Kuvvetlerinin Faaliyetleri‖
adlı tezi, Galiçya Cephesi ile ilgili Türk akademisinde yazılan ilk lisansüstü tez çalıĢması olması açısından
önemlidir. Osmanlı‘nın I. Dünya SavaĢı‘nda mücadele ettiği cephelerle ilgili çalıĢmalar, çok daha erken
tarihlerde kaleme alınmıĢken; Galiçya Cephesi, biraz daha kıyıda köĢede kalmıĢtır. Galiçya Cephesi ile ilgili
yazılan diğer iki eser, aynı yılda, 2019‘da yazılmıĢtır. Bu tezlerden ilki, Onurcan ġar‘ın yazdığı, ―Birinci Dünya
Savaşı'nda Galiçya Cephesi'nin Asker Anlatılarıyla Değerlendirilmesi‖ isimli tezdir. Bu tezde, Galiçya
Cephesi‘nde görev yapan Türk askerlerinin hatıralarına göre Galiçya Cephesi‘ndeki mücadeleler incelenmiĢtir.
Diğer tez ise Çetin Kaplan‘ın çalıĢması olan ―Mehmet Şefik (Aker) Bey: Çanakkale ve Galiçya Cephelerindeki
ve Türk İstiklal Harbindeki Faaliyetleri (1915-1922)‖ adlı tezidir. Bu tez Galiçya Cephesi‘ndeki
mücadelelerden ziyade; Galiçya Cephesi‘nde görev almıĢ olan Mehmet ġefik (Aker) Bey‘in hayatını
incelemiĢtir.
2.2. Galiçya Cephesi ile Ġlgili Kitaplar /Kitap Bölümleri
Malkoç, E. (2017). ―Galiçya Cephesi‘ndeki Türk Askerinin Müttefik Algısı, ‗Böyle Muharebe Dostlar
Başına‘‖, Doğu Kitabevi, Ġstanbul.
Toker, H. (2016). ―Birinci Dünya Savaşı‘nda Galiçya Cephesi 15‘inci Kolordunun
Harekâtı‖,
Genelkurmay ATASE BaĢkanlığı Yayınları, Ankara.
Marttin, V. (2021). ―Birinci Dünya Savaşı‘nda Türk Cepheleri‖, Ed. Burhan Sayılır, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, EskiĢehir. 196 -227
2.3. Galiçya Cephesi ile Ġlgili Makaleler
Atabay, M. (2013). Büyük SavaĢta En Deneyimli Birlikler Galiçya'da Harcandı, Çanakkale
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Araştırmaları Dergisi, 10(9): 35-58.
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Sonuç
Galiçya Cephesi ile ilgili yapılan alanyazın incelemesinde Ulusal Tez Veri Tabanında 3 lisansüstü tez tespit
edilmiĢtir. Bu tezlerin tamamı yüksek lisans tezi olup, tezlerin tamamı sistemde açık durumdadır.
Yükseköğretim Kurumu Akademik Arama Veri Tabanında yapılan taramalarda kitap/ kitap bölümü baĢlığı
altında 3 eser, makaleler baĢlığı altında 15 eser, bildiriler baĢlığı altında 19 eser tespit edilmiĢtir. Sistemde 15
makale olmasına rağmen makalelerden bir tanesi, Galiçya Cephesi ile alakalı olmayıp Ġspanya dilleri üzerine
kaleme alınmıĢtır. Sistemde 19 bildiri olmasına rağmen Feyza Kurnaz ġahin‘in bildirisi iki kez sistemde
görüldüğünden ötürü, bildiri sayısının 19 değil 18 olması gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumu Akademik Arama Veri Tabanında yer almayan kitap/ kitap bölümleri, makaleler ve
bildiriler ayrı bir baĢlık halinde verilerek, bu konu hakkında çalıĢma yapmak isteyenlere yardımcı olunması
hedeflenmiĢtir.
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Eserlerin tespiti ve bibliyografik künyelerinin yazılmasından sonra baĢlıklarına uygun bir Ģekilde yazar
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HURUFAT DEFTERLERĠNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA MARAġ KAZASI‟NDAKĠ VAKIF
GÖREVLĠLERĠNĠN ATANMA VE AZĠLLERĠ
Ümmet SOYDEMĠR
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, ORCID
NO: 0000-0002-0982-2225

ÖZET
Osmanlı toplumunda baĢta eğitim ve kültür hizmetleri olmak üzere toplumun faydasına olan hemen her
hizmet vakıflar tarafından yürütülmüĢtür. Buna bağlı olarak cami, mescit, medrese, zaviye gibi kurumlarda
istihdam edilen çok sayıda görevli ile vakıflar; iktisadi hayatın önemli bir unsuru olmuĢtur. XVIII. asırda MaraĢ
vakıf müesseselerindeki bozulmanın istihdam edilen görevlilerin atanma ve azil süreçlerine etkisinin
incelenmesinin amaçlandığı bu çalıĢmada görevlilerin liyakatsizlik, ehliyetsizlik, akıl hastalığı, vazifeyi terk,
zimmet, sarhoĢluk gibi gerekçeler olmadıkça ömür boyu görevde kaldıkları; öldüklerinde yerlerine varsa
oğulları yoksa vâkıfın belirlediği Ģartlar doğrultusunda görevliler atandığı tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada,
MaraĢ‘ta padiĢah beratına sahip olan görevlilerin tayin ve azillerinin kaydedildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü
ArĢivi‘nde yer alan Hurufat Defterleri baĢta olmak üzere konuyla ilgili arĢiv belgelerinden ve tetkik eserlerden
istifade edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Hurufat Defteri, Vakıf Müessese, Cihet, Vazife, Mütevelli, Nazır.
APPOINTMENT AND DISMISSION OF FOUNDATION OFFICERS IN MARAġ IN XVIII.
CENTURY ACCORDING TO HURUFAT NOTEBOOKS
Abstract
In the ottoman society, almost every service for the benefit of the society, especially education and cultural
services, was carried out by foundations. Accordingly, with many officials employed in institutions such as
mosque, masjid, madrasa and zawiya; foundations became an important element of economic life. In this study
which aims to examine the effects of the deterioration in XVIII. century MaraĢ foundation institutions on the
appointment and dismissal processes of the employed officials, it has been determined that the officials remain
in office for life unless there are reasons such as incompetence, incapableness, mental illness, neglect of duty,
embezzlement or drunkenness; when they die, their sons, if there is one, or other officials according to the
foundation rules have been appointed to their places. In this research, archival documents and survey works
related to the subject; especially Hurufat Notebooks in the archives of the General Directorate of Foundations,
where the appointment and dismissal of the officials who took office with Sultan‘s certificate were recorded;
have been used.
Key Words: Hurufat Notebook, Foundation Institution, Duty, Trustee.
1- GiriĢ
Osmanlı Devleti kendisinden önceki Türk-Ġslam Devletlerinde mevcut olan birçok müesseseyi tevarüs etmiĢ; bu
müesseselerle birlikte kendine mahsus geliĢmiĢ bir bürokratik teĢkilat meydana getirmiĢtir. Bu bürokratik
yapının içinde en önemli unsur ilmiyye teĢkilatıdır. Osmanlı Devleti‘nde kalem ehli ve bilgi sahibi kiĢiler
ilmiye zümresini meydana getirmiĢtir. Askerî statüye sahip olan ilmiye mensupları istedikleri takdirde tedris,
iftâ ve kazâ olmak üzere üç ana kolda oluĢturulan ilmiyye bürokrasisinde görev alabilmiĢlerdir. Ġlmiyye
zümresi mensuplarının tayin, azil, nakil ve terfileri Ģeyhülislam ve kazaskerlerin idaresindeki dairelerce
yapılmıĢtır
1
.Bu iĢlemlerden, mevleviyet payeli kadılıklarla yüksek dereceli medreselerin müderris atamaları Ģeyhülislamlık
makamının, kaza kadılıkları ve kırk akçeye kadar olan medreselerin müderris atamaları ise kazaskerlik
makamının yetki alanında olmuĢtur2.
Kazaskerlik dairelerince yapılan görevlendirmeler ―ruznamçe‖ adı verilen defterlere kaydedilmiĢlerdir3.
Özelliklerine göre farklı isimlerle anılan bu defterler içinde Ģehir tarihi araĢtırmaları için önemli bir kaynak
Hurufat Defterleridir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ArĢivi‘nde bulunan bu defterler; Osmanlı idari teĢkilatının en

1

Yasemin Beyazıt, Osmanlı İlmiyye Mesleğinde İstihdam (XVI. Yüzyıl), Ankara, 2014, s.2.
Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, .Osmanlı Devleti‘nin Ġlmiye TeĢkilatı, Ankara, 2014, s.159.
3
Mehmet ĠpĢirli, ―Kazasker‖, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.25, Ankara, 2022, s.142.
2
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temel birimi olan kazaların isimlerinin Arap alfabesindeki harf sırasına göre tutuldukları için Hurufat Defterleri
olarak isimlendirilmiĢlerdir4. AĢağıda bu defterlerin muhtevası hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır.
2- Hurufat Defterleri
Bu defterler Osmanlı toplumsal yapısı içinde askerî zümre olarak adlandırılan yönetici sınıfa mensup; mahkeme
üyeleri, vakıf görevlileri, ahi babalar ve Ģehir hayatı ile ilgili padiĢah beratı ile iĢ yapan bütün görevlilerin her
türlü tayin, terfi, azil, atama kayıtlarını içermektedir5. ġahıslara verilen beratların özetleri olan bu kayıtların
hemen hepsi standart bir formda yazılmıĢlardır. Bu özet bilgilerden bir kazadaki vakıf müessesenin kim
tarafından nerede bina ettirildiği, cihet6 tevcihinin yani atamanın ne sebeple ve kimin talebi üzerine yapıldığı,
görevlilerin ne kadar ücret aldığı, vakıf müessesenin hangi tarihlerde tamir gördüğü, gibi hususları takip
edilebilmek mümkündür7. Bunların yanı sıra ihtida eden gayr-i Müslimlere bağlanan maaĢlar gibi hususlarla da
karĢılaĢılabilmektedir8.
ġubat 1790 tarihli atama kaydında ise MaraĢ‘ın siyasi tarihine dair bilgiler yer almaktadır ―Maraş‘da Kayabaşı
Mahallesi‘nde Hüseyin Ağa binâ ve Hacı Hasan ta‘mir eylediği camide bâ-muayyene rub‘ hisse imametine ve
rub‘ hisse hitâbetinde mutasarrıf olan Ahmed Cemaleddin câhil ve nâ-ehil olduğundan başka erâzil başından
olub kemâl-i şekâvetinden ihtilâl-i beldeye bâdî olmağla Kıbrıs Ceziresine nefy ve iclâsı bâbında emr-i âli
sadır ve .. vürudundan bir takrîb firar ve Küçük Ali oğlu nâm şâkînin tahtından karar ve sekbanbaşılık
hizmetiyle hizmetkârı mezbur Küçük Ali oğlunun bu esnâda Maraş‘a hücum eylediği kasdına … olub gamz ve
şekâve ve sair teaddi katl-i nüfusa cesâret ve hala Payas‘da hizmetkarlığa meluf terk-i hizmet ve menfur-ı
cemaat olduğuna mahallinde meclis-i şerʻde haber vermeleriyle mezbur Ahmed Cemâleddin refinden muhtar-ı
cemaat Mehmed Sâlihe nâibi Seyyid İsmail arzıyla tevcih buyruldu‖
Tevcih kaydında açıkça görüldüğü üzere, KayabaĢı Mahallesi‘ndeki Hacı Hüseyin‘in binâ ettirdiği cami Hacı
Hasan isimli bir baĢka hayırsever tarafından tamir ettirilmiĢtir. Cami vakfından çeyrek hisse imamlık ve çeyrek
hisse hatiplik ücretli alan Ahmed Cemaleddin, Payas âyanından Küçük Ali Oğlu Halil PaĢa‘nın MaraĢ baskını
sırasında Küçük Ali oğlu ile iĢ birliği yapmıĢtır. Bu sebeple azledilen Ahmed Cemaleddin‘in yerine cami
cemaatinin tercih ettiği Mehmed Salih, MaraĢ nâibi Seyyid Ġsmail‘in arzıyla atanmıĢtır.
Cihet tevcihleri hakkındaki yukarıdaki iki örnek dahi defterlerin muhtevası hakkında genel bir fikir
vermektedir. AĢağıda cihet tevcihlerindeki bürokratik aĢamalar ele alınacaktır.
3- Vakıf Görevlilerinin Atanmaları/ Cihet Tevcihi
Hurufat Defterlerinde 1703 ile 1801 yılları arasında MaraĢ Kazasındaki vakıf müesseselerin çeĢitli sebeplerle
münhal kalan cihetlerinin tevcih edilmesi üzerine kaleme alınan 4758 kayıt tespit edilmiĢtir. Bu cihet tevcihleri
vakfiyedeki esaslara göre Ģartlı ―bi‘l-meĢrutiyet‖ ya da Ģartsız ―bilâ meĢrutiyet‖ olmak üzere iki Ģekilde
gerçekleĢirdi. Mütevelli9, kale dizdarı10 hatta Hacı BektaĢ-ı Veli Asitanesi SeccadeniĢîni11 arzlarıyla cihet
tevcih edildiği görülse de cihetlerin tevcihinde kadıların rolü büyüktü. Cihet herhangi bir sebeple münhal
kaldığında erbab-ı istihkak olarak adlandırılan hak sahiplerinden biri arzuhal ile vakfın bulunduğu yerin
kadısına baĢvurur, kadı baĢvuruyu inceledikten sonra durumu bir arz ile baĢkente bildirirdi12.
TaĢradan gönderilen bu arz Divan-ı Humayun kalemlerinden olan Ruus Kalemi‘nde incelenir buradan ruus
yazılarak, beratı ile tezkiresinin yazılması için vakfın kaydının bulunduğu kaleme gönderilirdi13. Kazaskerlik
dairesinden alınan beratlar Askerî Beratı olarak adlandırılırdı14. Adlarına berat yazılanlar bu beratlarını Anadolu

4

Tuncer Baykara, Osmanlı Taşra Teşkilatı‘nda XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), Ankara, 1990, s.3;
ġerife Eroğlu MemiĢ, Hurufat Defterleri‘nde Kudüs-i Şerif Kazası Vakıflar, Görevler, Görevliler, Ġstanbul, 2017, s.37.
6
Vakıfların dinî, sosyal ve kültürel hizmetlerini sürdürebilmeleri için tahsis edilmiĢ kadrolardır. Mehmet ĠpĢirli, ―Cihet‖,
Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.7, Ġstanbul, 1993, s.546.
7
VGMA, HD., nr.558, s.213.
8
―Cami-i Kebir Evkâfı zevâidinden almak üzere islam ile müşerrref olan Mehmed bin Abdullah‘a yevmî on akçe vazife
müceddeden bâ-arz-ı nâib inâyet Safer 1133‖. Bk. VGMA, HD., nr.1157, s.79.
9
MaraĢ‘ta XVIII. asırda 177 cihet mütevelli arzıyla tevcih edilmiĢtir.
10
MaraĢ Kalesi‘ndeki Sultan Süleyman Camii‘nde bir akçe yevmiye ile ferraĢlık vazifesine sahip olan Ebubekir ölünce
ciheti kale dizdarının arzı üzerine Ekim 1726‘da Mehmed‘e tevcih edilmiĢtir. Bk. VGMA, HD, nr.1128, s.229
11
Elbistan Kazası Ortaniyabet Nahiyesi Afsus Köyü‘nde bulunan Dede Baba Zaviyesinin zaviyedarlık ciheti 1762 Kasım
ayında Hacı Bektaş-ı Veli Asitanesi Seccadenişîni Seyyid Bektaş‘ın arzıyla tevcih edilmiştir. Bk. VGMA, HD, nr.1156, s.13
12
Mehmet ĠpĢirli, ―Cihet‖, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.7, Ġstanbul, 1993, s.547.
13
Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Devleti‘nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara, 1988, s.45; Halil Ġnalcık, ―Reisü‘lKüttab‖, İslam Ansiklopedisi, C.9, Ġstanbul, 1964, s.675.
14
Mübahat Kütükoğlu, ―Berat‖, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.5, Ġstanbul, 1992, s.473.
5
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Muhasebesine kaydettirirdi15. Anadolu Muhasebesinden yazılan beratlar ise Maliye Beratı olarak
adlandırılırdı16. Ancak bazı görevliler buraya kaydettirmeden kazaskerlikten aldıkları ―Askerî Beratı‖ olarak
adlandırılan beratlarla cihet tasarruf etmiĢlerdir. Bu durum vazifelere haksız yere müdahalelere sebep
olmuĢtur17.
4- MaraĢ Kazasındaki Cihet Tevcih Nedenleri
Yukarıda da ifade edildiği üzere herhangi bir cihetin tevcih edilmesi o kadroya atama yapılması demektir.
XVIII. asırda MaraĢ Kazası‘ndaki vakıf cihetlerle ahi babalık, muhzırlık, katiplik gibi hizmetlere ait cihetler
çeĢitli sebeplerle tevcih edilmiĢtir. Tespit edilebilen 4758 cihet tevcihinin 1429‘u ölüm sebebiyle
gerçekleĢmiĢtir. %30,03‘lük oranla ilk sırada gelmektedir. Bunu 676 cihet tevcihi ile cihetlere müdahale takip
etmektedir. Üzerinden alma olarak da ifade edilen bu durum usulsüz olarak el değiĢtiren cihetleri
göstermektedir ki %14,21‘lik bir oranla oldukça dikkat çekicidir. 618‘i kayıtta ise cihet sahipleri tasarruflarında
olan cihetleri çocukları ya da bir yakınlarına devretmiĢlerdir. Bu durum kayıtlarda kasr-ı yed veya feragât
olarak ifade edilmiĢtir. 599 kayıtta ihtiyaç sebebiyle tevcih edilmiĢ cihetlere dairdir. Bu tür cihet tevcihlerinde
müceddeden ifadesi yer almaktadır. PadiĢah değiĢikliklerinde berâtın yenilenmesi yani tecdîd sebebiyle tevcih
edilen cihet sayısı 683‘tür. Hizmetin terki sebebiyle tevcih edilen cihet sayısı ise 118‘tir. Cihetlerin 86‘sı
görevlilerin beratlarını kaybetmeleri sebebiyle tevcih edilmiĢtir. 86 cihet ise görevlilerin cahil ve ehliyetsiz
olmaları sebebiyle baĢka isimlere tevcih edilmiĢtir. Bu sayılanların yanında az sayıda da olsa körlük,
kekemelik, vatanı terk etme, vakıf malını yeme, eĢkıyalık, rüĢvet, Ģarap içme, yalan söylemeyi alıĢkanlık haline
getirme, esnaf ve sipahi zümresinden olma gibi çok çeĢitli sebeplerle cihetler el değiĢtirmiĢtir.
5- Sonuç
Osmanlı toplumunda baĢta dinî hizmetler olmak üzere kamu hizmeti niteliğindeki hizmetler vakıflar tarafından
yerine getirilmiĢtir. Ġstihdam edilen yüzlerce görevli ile sosyal hayatın hemen her alanında etkin olan vakıflar,
iktisadi hayatta da önemli bir yere sahip olmuĢtur. Ġdarî, ictimaî ve iktisadî etkenlerle Osmanlı toplum yapısında
XVI. yüzyılın sonlarından itibaren baĢlayan bozulmalardan vakıf müessesi de etkilenmiĢtir. Bu etki Hurufat
Defterleri‘ndeki vakıf görevlilerin atanma ve azil süreçlerinden takip edilebilmektedir. Söz konusu defterlerin
vakıf tarihi araĢtırmalarının yanı sıra sosyal tarih araĢtırmaları için önemli bir kaynak olduğu
değerlendirilmektedir.
6- Kaynakça
1.
2.
3.

ArĢiv Belgeleri Vakıflar Genel Müdürlüğü ArĢivi
Anadolu Tafsil Defterleri: Nr. 265, s.195; Nr.234, s.166.
Hurufat Defterleri: Nr.558, s.213; Nr. 1157, s.79; Nr. 1128, s.229, Nr.1156, s.13

Kitaplar ve Makaleler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BAYKARA, T., 1990, Osmanlı Taşra Teşkilatı‘nda XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), Ankara.
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VGMA, AT, d.nr.234, s.166.
16

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 105 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
1909 ADANA ERMENĠ OLAYLARI SONRASI TARSUS KAZASINA YAPILAN YARDIMLAR
Doç. Dr. ġenay ATAM
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ORCID ID: 0000-0001-8672-3063.
Ömer CAN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi,

Özet
14 Nisan 1909 tarihi Adana Vilayeti için önemli bir tarihtir. Adana Ģehrinde yüzyıllardır bir arada yaĢan
Müslüman Türklerle, Ermeniler arasında elim olaylar yaĢanmıĢtır. Bu olaylarda binlerce Müslüman ve Ermeni
vatandaĢlarımız ölmüĢ, çocukları yetim kalmıĢ, baĢta Adana Ģehri olmak üzere vilayetin diğer sancak ve
kazalarında birçok kilise, okul gibi dini ve eğitim kurumu zarar görmüĢtür. Bunun dıĢında ev ve iĢyeri
kullanılamaz haline gelmiĢtir. Bu olaylardan Tarsus kazası da etkilenmiĢtir.
Bu çalıĢmada, Tarsus kazasında yaĢanan Ermeni olaylarının nedenleri, olayların yatıĢtırılması için yapılan
çalıĢmalar ve olaylarda zarar gören vatandaĢların yaralarının sarılmaları üzerinde durulmuĢtur. Özellikle Adana
olaylarında zarar gören vatandaĢlara Osmanlı Hükümeti‘nin 100.000 liralık yardımı ve çeĢitli kuruluĢlar
tarafından toplanmıĢ yardımlarla vatandaĢların zararlarının giderilmesi için çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda Tarsus
Kazasında öncelikli olarak bir komisyon kurulmuĢ ve vatandaĢların zararları tespit edilmiĢtir. Komisyonun
tespitine göre Tarsus‘ta 197 hanenin yapılması için 6.287 Osmanlı Lirası harcama gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tarsus‘un Kozoluk karyesinde ise 65 bina zarar görmüĢ bunların inĢası için de 984 Osmanlı Lirası tahsis
edilmiĢtir. Ayrıca komisyon üyelerinin harcırah ve maaĢları dahi Tarsus Kazasına gönderilen meblağdan
karĢılanmıĢtır. Böylece hükümet Ermeni olaylarından zarar gören Tarsuslu vatandaĢlara gereken yardımlarda
bulunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ermeniler, Tarsus, Adana
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ĠNGĠLĠZ KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE XX. YÜZYILIN BAġLARINDA BUSHIRE‟NĠN
TĠCARĠ DURUMU
Dr. Öğr. Üyesi, Ahmet Caner ÇATAL
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCĠD: 0000-0001-5112-6170.
Çağla ACAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

ÖZET
Ġngiliz konsolosluk raporları özellikle kapitalist dünya ekonomisinin XIX. yüzyılın baĢlarında neredeyse bütün
kıtalar üzerinde hissedilir derecede kendisi göstermiĢtir. Büyük ekonomik Ģehirlerde yapılan ticaretin boyutu
bildirmektedirler. Özellikle Ģehirlerden ithal edilen ve Ģehre getirilen ticari malların ekonomik değerleri, hangi
ülkelerin ne kadar ürün götürdükleri ne tür ticari mallar getirdikleri ve ne tür gemilerle hangi limanlara
vardıkları hakkında geniĢ bilgiler sunmaktadır.
Ġran Körfezi‘nde bulunan Bushire liman kenti de Ġngiliz konsoloslarının faaliyet gösterdiği yerlerden birisidir.
Bushire limanına baĢta Ġngiltere olmak üzere Fransa, Rusya, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan, Almanya,
Hollanda ve Ġtalya gibi pek çok devletin ticari gemileri uğramıĢtır. Burada hayvansal ve tarım ürünlerinden,
baharata kadar ürünler gemilerle taĢınmıĢtır. Ayrıca Bushire limanına pek çok ülkeden sanayi ürünleri, metal
ürünler, hırdavat, müzik aletleri, iplik, keten ve kenevir ve narenciye gibi daha pek çok ürün getirilmiĢtir.
Bu çalıĢmada, Bushire‘ye ticari amaçlı ulaĢan gemilerinin menĢei, Ġngiliz gemilerinin ne tür ticari mal
taĢıdıkları, buradan ne kadar mal ve eĢya götürdükleri ve bunların miktarından hareketle Bushire Limanı‘nda
1903-1905 yılları arasında yapılan Ġngiliz ticaret hakkında geniĢ bilgiler verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ġngiliz Konsolosları, Bushire Limanı, Ticaret.
ACCORDING TO THE REPORTS OF THE BRITISH CONSULATE, COMMERCIAL STATUS OF
BUSHIRE AT THE XX. EARLY CENTURY
ABSTRACT
British consular reports, epecially the capitalist word economy at the beginning of the XIX. century, it showed
itself on almost all continents. They report the size of the trade in the big economic cities. In particular, it
provides extensive information about the economic vlaues of the commercial goods imported from and brought
to the city, which countries carry how much product, what kind of commercial goods they bring, and what kind
of ships they arrive at which ports.
The port city of Bushire, located on the Persian Gulf, is one of the place where British consuls operate. The
commercial ships of many states such as Enland, France, Russia the Ottoman Empire, Austria-Hungary,
Germany, the Netherlands and Italy have visited the Bushire port. Here products from animal and agricultural
product to spices were transported by ships. In addition, many other products such as industrial products, metal
products, hardware, musical instruments, yarn, linen and hemp and citrus were brought to the port of Bushire
from many countries.
In this study, extensive information has been given about the origin of the ships that reached Bushire for
commercial purposes, what kind of commercial goods the British ships carried, how much goods and goods
they carried from there, and the British tarde carried out in Bushire Harbor between 1903 and 1905.
Keywords: British Consuls, Bushire, Commerce.
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15 NĠSAN 1920 TARĠHLĠ SUÇ CETVELĠNE GÖRE EDĠRNE ÇEVRESĠNDE ASAYĠġ
Dr. Öğr. Üyesi, Ahmet Caner ÇATAL
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCĠD: 0000-0001-5112-6170.
Sibel EDEMEN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi,

ÖZET
Coğrafi olarak Kırklareli, Tekirdağ, Gümülcine, Filibe ve Gelibolu gibi yerleri içine alan Edirne Vilayeti, nüfus
açısından da Rum, Bulgar, Ermeni ve Yahudilerin yoğun olarak yaĢadığı kozmopolit bir kenttir. Tanzimat
döneminden I. Dünya SavaĢı‘na kadar Balkanlarda ayrılıkçı hareketlerin ve eĢkıyalık faaliyetlerinin yoğun
olarak yaĢandığı bölgedir. Bu dönem içerisinde 1877-78 Osmanlı-Rus SavaĢı (93 Harbi) yaĢanmıĢ ve Ģehir Rus
iĢgaline maruz kalmıĢtır. Ayrıca bu savaĢ sonrası Rumeli ve Kafkaslardan Osmanlı topraklarına göç
yaĢanmıĢtır. Edirne Vilayeti de Rumeli‘den gelen göçmenlerin ilk durak yeri olmuĢtur.
Bu çalıĢmada, Edirne‘den Dahiliye Nezareti‘ne gönderilen DH. EUM. AYġ, 38/34, fon ve koduna sahip 15
Nisan 1920 tarihli belgeden hareketle Edirne Vilayeti dahilindeki sancak ve kazalarında iĢlenen suçlar ve bu
suçlara dair ayrıntılı bilgiler ıĢığında bölgenin asayiĢ durumu incelenmiĢtir. ÇalıĢmada 22 olayın basit ve adi
suçlar ile adam öldürme ve yaralama gibi daha ağır suçların yaĢandığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca suçu iĢleyenler
hakkında da teferruatlı bilgilere rastlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Edirne Vilayeti, Suç Cetveli, AsayiĢ.
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Kadınların Ġstihdama Katılımında Kooperatiflerin Rolü
Ġnci KIRAT
Yüksek Lisans öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Organik Tarım ĠĢletmeciliği
Anabilim Dalı,
Doç.Dr. Nermin BAHġĠ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Organik Tarım ĠĢletmeciliği Bölümü,

Özet
Türkiye‘de kadınlar nüfusun yaklaĢık yarısını oluĢturmalarına rağmen, eğitim olanaklarından yararlanma,
iĢgücüne katılım gibi konularda erkeklerden daha dezavantajlı oldukları görülmektedir. Türkiye Ġstatistik
Kurumu 2020 yılı verilerine göre okur-yazar olmayan kadın oranı %6,5 iken bu oran erkeklerde %1‘dir.
Kadınların iĢgücüne katılım oranı ise %30,9‘dur. Kadınların ekonomi içinde daha çok yer alarak yaĢam
koĢullarının iyileĢtirilmesi adına çeĢitli projeler yürütülmekte ve çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. 2018-2023
dönemi için de Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Kararlara Katılım ve Medya baĢlıklarında Kadınların Güçlendirilmesi
Eylem Planı hazırlanmıĢtır. Bu eylem planı ve yürütülen diğer projeler kadınların ekonomik ve sosyal yaĢamda
daha fazla görünür olmasını ve yaĢam koĢullarının iyileĢmesini sağlayacak önemli konuları ele almaktadır.
Kadınların yaklaĢık %78‘i lise ve altı eğitim düzeyine sahipken, yaklaĢık %30‘u ilkokul ve altında eğitim
düzeyine sahiptir. Eğitim düzeylerinin düĢüklüğü kadınların daha iyi koĢullarda iĢ bulmasını ve çalıĢmasını
zorlaĢtırmakta ve hatta iĢgücü piyasalarından çekilmelerine neden olmaktadır. Kırsal kesimde ise kadınlar
büyük oranda ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢmaktadır. Ekonomiye dahil olmayan kadınların daha aktif hale
getirilmesinde giriĢimci kadınların kendi aralarında dayanıĢma sağlayarak bir kooperatif çatısı altında bir araya
gelerek emeklerini görünür kılmaları ve gelir elde etmeleri mümkün olabilmektedir. Türkiye‘de kadın
kooperatifleri ilk olarak 1999 yılında kurulmaya baĢlanmıĢtır. Kadın kooperatifleri, kadınların ekonomik, sosyal
ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların
pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karĢılamayı, desteklemeyi ve geliĢtirmek suretiyle ortaklarının sağlıklı ve
geliĢmiĢ bir çevrede yaĢamalarını sağlamalarını hedeflemektedir. Kadın kooperatifleri el becerileri için eğitici
kurslar düzenlemek, geleneksel gıda ürünlerinin üretim ve pazarlanması, kadınların el emeği ile ürettikleri
giyim, hediyelik eĢya vb. ürünlerin pazarlanması gibi daha pek çok alanda çalıĢmaktadır. Bu kooperatifler
aracılığı ile kadınlar hem farklı konularda eğitimler alarak kendilerini geliĢtirme fırsatı bulmakta hem de gelir
elde edebilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, kadınların ekonomik yaĢam içerisine daha fazla dahil edilmesine ve
kendilerini geliĢtirmesine katkı sunan kadın kooperatiflerinin mevcut durumunu ve kadın istihdamına
katkılarını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın istihdamı, kadın kooperatifleri
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GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARININ MALĠ DURAN VARLIK YAPILARI
ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Ġrem Kefe,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0003-0387-5833

ÖZET
GiriĢim sermayesi ülkemizde özellikle 2005 ve sonrasında uzun vadeli finansman ve yatırım aracı olarak kabul
görmeye baĢlamıĢtır (Kildokum, 2012). GiriĢim sermayesinin bu amaçla sermaye piyasalarında kullanılmasını
sağlayan kurumlar olan giriĢim sermayesi yatırım fon ve ortaklıkları (GSYO), yenilikçi fikirleri ve teknolojik
geliĢmeleri desteklemek bakımından önemli bir fonksiyona sahiptirler (Aydın, 2015: 59). GSYO‘lar sahip
oldukları fonları, yüksek rekabet ve büyüme potansiyeline sahip Ģirketlere aktararak giriĢimci Ģirketlere
finansman, yatırımcılarına kazanç sağlamaktadır (AktaĢ ve Darwish, 2020: 66). GSYO‘ların çalıĢma prensibi
yatırımcılardan elde ettikleri fonları, potansiyeli olan giriĢim iĢletmelerinin hisse senetlerini satın alarak
aktarmak üzerine kuruludur (Bağcı ve Kılıçaslan, 2020: 228). Buradan hareketle çalıĢmada giriĢim sermayesi
yatırım ortaklıkları tarafından ortak olunan Ģirketlerin sektör çeĢitliliği ve ortaklık yapısının incelenmesi
amaçlanmıĢtır. Bu amaçla çalıĢmaya konu iĢletmelerin finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları
değerlendirilmiĢtir. 2010-2020 yılları arasında 10 GSYO‘nın faaliyet gösterdikleri ve bağımsız denetime tabi
oldukları yıllar içerisinde yatırım faaliyetleri ve ortak oldukları iĢletmeler incelenmiĢtir. ÇalıĢmada ortak olunan
iĢletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörler ve yıllar içerisinde yatırım faaliyetlerinin hangi sektöre doğru
değiĢtiği gösterilmiĢtir. GSYO‘nın sektörel açıdan yatırım yaptığı iĢletmeler incelendiğinde 12 sektörde toplam
109 iĢletmeye yatırım yapıldığı görülmektedir. Sektörel açıdan yatırım yapılan iĢletmelerin %37‘sinin
―Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon‖, %13‘ünün ―Yatırım‖, %12‘sinin ―Endüstriyel Üretim‖ sektöründe
yer aldığı görülmektedir. GSYO yatırımlarının 2010-2020 yılları içerisindeki ortaklık yapısında gerçekleĢen
değiĢim değerlendirildiğinde, tam satıĢ yaparak ortaklıklarını sonlandırdıkları Ģirketlerin en fazla 2018 ve 2020
yılında tam satıĢ Ģeklinde gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. Sektörel açıdan %37 oranında ―Teknoloji, Medya ve
Telekomünikasyon‖, %13 oranında ―Yatırım‖, %11 oranında ―TaĢımacılık ve Lojistik‖, ―Enerji, Altyapı ve
Doğal Kaynaklar‖, ―Endüstriyel Üretim‖ sektörlerinde ortaklık faaliyetleri sonlandırılmıĢtır. GSYO‘nın tam
sahiplik gerçekleĢtirdikleri Ģirketler incelendiğinde; en fazla tam satın alma 2012, 2016 ve 2019 yıllarında
gerçekleĢmiĢtir. Sektörel açıdan %25 oranında ―Tarım ve Hayvancılık‖, %19 oranında ―Yatırım‖, ―TaĢımacılık
ve Lojistik‖, ―Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon‖ sektörlerinde GSYO‘nın tam sahiplik durumu ortaya
çıkmıĢtır. Sonuç olarak GSYO‘nın yatırım faaliyetlerini en çok ―Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon‖
sektöründe yürüttüğü ve tam sahiplik bakımından ―Tarım ve Hayvancılık‖ sektörüne yoğunlaĢıldığı tespit
edilmiĢtir. Dolayısıyla bu sektörlerde faaliyet gösterip yatırıma ihtiyaç duyan Ģirketlerin GSYO aracılığıyla
finansman bulma olanaklarının arttığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: GiriĢim sermayesi yatırım ortaklıkları, mali duran varlıklar, bağlı ortaklıklar, iĢtirakler,
özel sermaye
AN INVESTIGATION ON THE FINANCIAL FIXED ASSETS STRUCTURES OF VENTURE
CAPITAL INVESTMENT TRUST
ABSTRACT
Venture capital started to be accepted as a long-term financing and investment instrument in our country in
2005 and later (Kildokum, 2012). Venture capital investment funds and partnerships, which are institutions that
ensure the use of venture capital in capital markets for this purpose, have an important function in supporting
innovative ideas and technological developments (Aydın, 2015: 59). While venture capital investment trusts
provide financing by transferring their funds to entrepreneurial companies with high competition and growth
potential, they provide income to their investors (AktaĢ and Darwish, 2020: 66). The working principle of
venture capital investment trusts is based on transferring the funds they obtain from investors by purchasing the
stocks of venture enterprises with potential (Bağcı and Kılıçaslan, 2020: 228). In this study, it is aimed to
examine the sector diversity and partnership structure of companies that are partnered by venture capital
investment trusts. For this purpose, the financial statements and independent audit reports of the venture capital
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investment trusts were evaluated. The investment activities and partner companies of 10 venture capital
investment trusts during the years they have been operating and are subject to independent auditing have been
examined between 2010-2020. The sectors in which the partner companies operate and which sector the
investment activities have changed over the years are shown. As a result of the study, when the enterprises that
are invested in sectoral terms by venture capital investment trusts are examined, it is seen that a total of 109
enterprises have been invested in 12 sectors. It is seen that the sectoral distribution of the invested enterprises is
in the "Technology, Media and Telecommunication" sector with 37%, in the "Investment" sector with 13%, and
in the "Industrial Production" sector with a ratio of 12%. When the shareholding structure of the venture capital
investment trusts‘ investments is evaluated, they ended the partnerships of the venture capital investment trusts
as full sales of shares in 2018 and 2020 at most. In terms of sectors, partnership activities were terminated in the
sectors of ―Technology, Media and Telecommunication‖ (37%), ―Investment‖ (13%), ―Transportation and
Logistics‖ 11%, and ―Energy, Infrastructure and Natural Resources‖ and ―Industrial Production‖. When the
companies that are fully owned by the venture capital investment trusts are examined; the highest number of
full purchases occurred in 2012, 2016, and 2019. Full ownership of the venture capital investment trusts has
emerged in the sectors of ―Agriculture and Livestock‖ with 25%, ―Investment‖, ―Transport and Logistics‖,
―Technology, Media and Telecommunication‖ with 19%. As a result, it has been determined that the venture
capital investment trusts are mostly used in the "Technology, Media and Telecommunication" sector in the field
of investment and in the "Agriculture and Livestock" sector in terms of full ownership. Therefore, it can be said
that venture companies operating in these sectors have opportunities to find financing through venture capital
investment trusts.
Keywords: Venture capital investment trust, financial fixed assets, affiliated companies, subsidiaries, private
equity
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EKONOMĠK KRĠZLER SARMALINDA STRATEJĠK YÖNETĠM VE LĠDERLER
Dr. Öğr. Üyesi Erkin ARTANTAġ
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ÖZET
Ekonomik krizler; devletleri, iĢletmeleri, bireyleri dolayısıyla toplumları negatif yönde derinden etkileyen,
toplumsal yıkımlara yol açabilen oldukça tehlikeli olaylar ve durumlardır. Buna en güzel örnek son yaĢanan
2019 yılında salgın hastalık sonucunda, iĢ yeri kapanmaları, sokağa çıkma yasakları gibi meydana gelen
zorunlu kısıtlamalar ve yasaklarla büyüyen, küresel düzeyde etkileĢim yapan büyük ekonomik krizdir. Bu tür
ekonomik krizler, kısa zamanda tüm ülkelere hızlı bir Ģekilde yayılabilmekte ve bütün toplumları etkisi altına
alabilmektedir. Nitekim bu son krizden tüm paydaĢlar en üst düzeyde etkilenmiĢtir. Bu kriz süreçlerinden
etkilenen ve problemler yaĢayan yapıların baĢında iĢletmeler gelmektedir. ĠĢletmelerin süreçteki durumu
oldukça önemlidir. Çünkü iĢletmeler devlet ekonomisine istihdam ve ihracat kapsamında büyük ve kritik
katkılar sağlamaktadırlar. Yeterli sermaye birikimleri, nakitleri olmayan iĢletmeler, uzayan kriz sarmalında
gereği kadar destek alamadıklarında zor süreçler yaĢamaktadırlar. Bu nedenle iĢletmelerde yaĢanacak sıkıntılar
dolaylı olarak hem devletleri hem de bireyleri ekonomik ve sosyal yönden etkileyecektir. Bu zor dönemlerde
iĢletmeleri bu sarmaldan çıkaracak stratejik yönetim uygulamalarının uygulamaya geçirilmesi ve sürecin iyi
yönetilmesi büyük önem taĢımaktadır. Yine stratejik yönetim uygulamaları kadar bunu uygulayacak
lider/yöneticilerde bir o kadar önemlidir. Hatta belki daha da önemlidir. Çünkü bu tür durumlara karĢı
donanımlı ve eğitimli olan vasıflı lider olmazsa, uygulamalardan gerekli verim ve sonuçların alınmama riski
olabilecektir. Bu durum, iĢletmelerin varlıklarını sürdürülebilmeleri adına önemli rol oynamaktadır. Bu
araĢtırma yapılırken ―belgesel kaynak derlemesi‖ metodu ile çalıĢılmıĢtır. Bu metot kullanılırken, öncelikle
ekonomik kriz sarmalında, devletleri, iĢletmeleri, lider/yöneticiler ile uygulanan stratejileri konu alan özgün
bilimsel araĢtırmalar esas alınarak derleme yapılmıĢtır. AraĢtırmacıların bu çalıĢmaları tasnif edilmiĢ, bazı
çalıĢmalar tasnif dıĢında bırakılmıĢ, konuya özgün olan ve araĢtırma için uygun olanlar seçilmiĢtir. Seçilen
çalıĢmalardan önemli bölümler analiz edilerek çıkan veriler derlenmiĢ ve yazarların görüĢleri doğrultusunda
sentezlenmiĢtir. Elde edilen veriler hangi nedenle olursa olsun ekonomik krizlerin kaçınılmaz olduğu gerçeğini
bir kez daha ortaya koymuĢtur. Yine elde edilen veriler doğrultusunda küresel düzeyde ekonomik krizler
yaĢayan iĢletmelerin, stratejik yönetim uygulamalarına yönelmelerinin kaçınılmaz olduğu, bir o kadar bu
uygulamaları yönetebilecek lider/yöneticilere ihtiyaç bulunduğunun ne kadar önemli olduğunu göstermiĢtir.
Sonuç olarak, iĢletmelerin kendi ekonomik güçleri ölçüsünde, iĢletme yapılarına uygun stratejik uygulamaları
hayata geçirmeleri ile bunları uygulayacak beceri ve niteliğe sahip liderlere sahip olmaları önem taĢımaktaydı.
Anahtar Kelimeler: Kriz, Lider, Yönetici, Stratejik Yönetim
STRATEGIC MANAGEMENT AND LEADERS IN THE SPIRAL OF ECONOMIC CRISES
Abstract
Economic crises are hazardous events and situations that can negatively affect states, businesses, individuals,
and therefore societies and lead to social destruction. The best example of this is the great economic crisis,
which grew with the mandatory restrictions and prohibitions such as workplace closures, and curfews, as a
result of the epidemic in the last year of 2019, interacting at the global level. Such economic crises can spread
rapidly to all countries in a short time and affect all societies. As a matter of fact, all stakeholders were affected
at the highest level by this latest crisis. Enterprises are at the forefront of the structures affected by these crisis
processes and experiencing problems. The status of enterprises in the process is very important. Because
enterprises make great and critical contributions to the state economy within the scope of employment and
exports. Enterprises that do not have sufficient capital accumulation and cash are going through difficult
processes when they cannot get enough support in the protracted crisis spiral. For this reason, the problems to
be experienced in enterprises will indirectly affect both states and individuals economically and socially. In
these difficult times, it is of great importance to implement strategic management practices that will bring
enterprises out of this spiral and manage the process well. Again, the leader/managers who will implement it
are as important as the strategic management practices. Maybe even more important. Because if there is no
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qualified leader who is equipped and trained against such situations, there may be a risk of not getting the
necessary efficiency and results from the practices. This situation plays an important role in the survival of
enterprises. While doing this research, the method of "documentary source compilation" was used. While using
this method, a compilation was made on the basis of original scientific research on the strategies applied to the
states, enterprises, and leaders/managers in the spiral of economic crisis. These studies of the researchers were
classified, some studies were excluded from the classification, and the ones that were original to the subject and
suitable for research were selected. The important parts of the selected studies were analyzed and the resulting
data were compiled and synthesized in line with the opinions of the authors. The data obtained once again
revealed the fact that economic crises are inevitable for whatever reason. Again, in line with the data obtained,
it has been shown that it is inevitable for businesses experiencing global economic crises to turn to strategic
management practices, and how important it is that there is a need for leaders/managers who can manage these
practices. As a result, it was important for businesses to implement strategic practices suitable for their business
structures within the scope of their own economic power, and to have leaders who have the skills and
qualifications to implement them.
Keywords: Crisis, Leader, Manager, Strategic Management
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ATIK YÖNETĠMĠNĠN EKONOMĠK VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Öğr. Gör. Dr., Hikmet AKYOL
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Öğr. Gör Nazlı TEKMAN
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Özet
Bu araĢtırma atık yönetiminin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini ortaya
koymaya çalıĢmıĢtır. Kitlesel üretim ve tüketim kalıplarında meydana gelen değiĢim dünya genelinde kiĢi
baĢına düĢen atık miktarını önemli miktarda arttırmıĢtır. Birçok ülkede atıkların kontrolsüz bir Ģekilde
depolanması veya imha edilmesi, doğaya verilen zararı arttırmakta ve çevresel sorunları sürdürülemez hale
getirmektedir. Aynı zamanda bu durum, iklim değiĢikliğinin yol açtığı küresel ısınmayı daha da
hızlandırmaktadır. Atık yönetimi, çevrenin korunması ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından
önemlidir. Bu kavram, ortaya çıkan atıkların yeniden kullanımı, geri dönüĢümü ve bertaraf edilmesi yoluyla
verimliliğin sağlanması, çevresel maliyetlerin azaltılması ve yeĢil ekonominin desteklenmesini içeren bir
yönetim sürecidir. Bu araĢtırmada seçilmiĢ ülkelerde atık yönetim süreçlerinin çevresel performansı ve
sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ne ölçüde etkilediği tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada atık
değiĢkenini temsilen kiĢi baĢına düĢen belediye atık miktarı (kg) kullanılmıĢtır. Sürdürülebilir ekonomik
kalkınmayı temsilen ise BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Ajansı tarafından hesaplanan insani kalkınma endeksi
(HDI) kullanılmıĢtır. HDI, ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınma düzeyini ölçen standart göstergelerden
birisidir. AraĢtırmada çevresel sürdürülebilirliği temsilen çevresel performans endeksi (EPI) kullanılmıĢtır. EPI,
on bir sorun kategorisi ve kırk performans göstergesi altında 180 ülkenin iklim değiĢikliği, ekosistem ve çevre
konusundaki performansının etkinliğini ölçmektedir. AraĢtırma kapsamında ülkelerin 2000-2018 arasındaki
dönemi panel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢtir. Bu doğrultuda ilk olarak değiĢkenlerin yatay
kesit bağımlılığı ve birim kök içerip içermediği incelenmiĢtir. Bu testler sonrasında uygun eĢbütünleĢme testleri
kullanılarak değiĢkenler arasındaki uzun dönemli iliĢkisi tahmin edilmiĢtir. Uzun dönem esneklikleri ise panel
regresyon tahmincileri kullanılarak analiz edilmiĢtir. Sonuçlar, atık yönetiminin araĢtırma ülkelerinde çevresel
kaliteyi arttırdığını ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı anlamlı ölçüde etkilediğini göstermiĢtir. Bu
bağlamda, atıkların etkin geri dönüĢümünü, yeniden kullanımını sağlayacak politikaların uygulanması,
üretimde verimliliği arttırarak, büyümeyi destekleyebilir aynı zamanda çevresel zararların azaltılmasına katkı
sağlayabilir. Bunun yanında, ülkelerin uzun dönemli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaĢmalarını
kolaylaĢtırabilir.
Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Çevresel Performans Endeksi, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma.
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF WASTE MANAGEMENT ON ECONOMIC AND
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Abstract
This research has tried to reveal the impact of waste management on economic and environmental
sustainability. The change in mass production and consumption patterns has significantly increased the amount
of waste per capita worldwide. Uncontrolled storage or disposal of waste in many countries increases the
damage to nature and makes environmental problems unsustainable. At the same time, this situation further
accelerates global warming caused by climate change. Waste management is important for protecting the
environment and ensuring economic sustainability. This concept is a management process that involves
ensuring efficiency through the reuse, recycling and disposal of emerging waste, reducing environmental costs
and supporting a green economy. In this study, it was aimed to determine the extent to which waste
management processes affect environmental performance and sustainable economic development in selected
countries. In the study, the amount of municipal waste per capita (kg) was used to represent the waste variable.
In order to represent sustainable economic development, the human development index (HDI) calculated by the
United Nations Development Agency was used. HDI is one of the standard indicators that measure the level of
social and economic development of countries. The environmental performance index (EPI) was used in the
study to represent environmental sustainability. The EPI measures the effectiveness of the performance of 180
countries on climate change, the ecosystem and the environment under eleven categories of problems and forty
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performance indicators. Within the scope of the research, the period between 2000-2018 was analyzed by using
panel data analysis method. In this direction, firstly, it was examined whether the variables include crosssectional dependence and unit root. After these tests, the long-term relationship between the variables was
estimated by using appropriate cointegration tests. Long-term elasticity was analyzed using panel regression
estimators. The results showed that waste management improves environmental quality in research countries
and significantly affects sustainable economic development. In this context, the implementation of policies that
will ensure effective recycling and reuse of waste can support growth by increasing productivity in production,
as well as contribute to reducing environmental damage. In addition, it can make it easier for countries to
achieve their long-term sustainable development goals.
Keywords: Waste Management, Environmental Performance Index, Sustainable Economic Development.
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Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Ortamda Kaç KiĢi Olduğunu Tahmin Etme
Ali KÜSMÜġ
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ÖZET
Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte Nesnelerin Ġnterneti (IoT) hayatımızda önemli bir yer almaya baĢladı. IOT
gündelik yaĢamımızın birçok yerinde karĢımıza çıkmaktadır. Akıllı ev, akıllı ulaĢım sistemi, akıllı sağlık
hizmeti ve akıllı Ģebeke çatısı altına girenler de dahil olmak üzere çeĢitli IoT uygulamaları, sensör verilerinden
çıkarım elde etmek ve karar vermeye yardımcı olmak için makine öğrenimin (ML) teknikleriyle birlikte hareket
etmektedir. ML teknikleri IoT sistemlerinin daha kullanılabilir ve verimli olmalarını sağlamaktadır. Bu
çalıĢmanın önemi IoT sistemlerinin makine öğrenme teknikleri ile daha verimli ve kullanılabilir olduğudur.
Ortamdaki kiĢi sayılarıyla ilgili verilerin IoT tarafından alınarak ML teknikleri ile iĢlenerek ortamda kaç kiĢi
bulunduğu tahmin edilmiĢtir. Ortamdaki kiĢi sayıları hakkında bilgi sahibi olmak binalarda aydınlatma, ısıtma,
soğutma vb. sayısız sistemlerin otomatikleĢtirmesine birincil düzeyde katkı sağlayacaktır. Bu da sosyal ve
ekonomik olarak çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu çalıĢmada kullanılan veri seti UCI Machine Learning
Repository‘den alınmıĢtır. Veri seti beĢ farklı tür müdahaleci olmayan sensörden alınan verilerle
oluĢturulmuĢtur. Kullanılan sensör öznitelikleri sıcaklık, ıĢık, ses, CO2 ve dijital pasif kızılötesi (PIR)‘dir. Bu
öznitelikler kontrol sınıfı olarak 3 farklı kiĢi sayısı ile sınırlandırılmıĢtır. Bu çalıĢmada öncelikle veriler
üzerinde bazı ön iĢleme çalıĢmaları yapılarak veri seti ML tekniklerinin uygulanabilmesi için uygun hale
getirilmiĢtir. Daha sonra Destek Vektör Makineleri (DVM), K-En Yakın KomĢu (KNN), Karar Ağaçları (DT),
Yapay Sinir Ağları (ANN) ve Lojistik Regresyon (LR) sınıflandırma algoritmaları uygulanarak tahminler
yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın sonuçları F1 skor ve Confisyon Matriks ölçütleri ile değerlendirilerek baĢarım
hesaplanmıĢtır. Bu hesaplamalar sonucunda en baĢarılı sınıflandırma algoritması %94 ile DVM algoritması
olmuĢtur. GeliĢtirilen modelin daha baĢarılı olması kullanılan IoT sensörlerinin geliĢtirilerek daha fazla veri
alınması sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin Ġnterneti, Makine Öğrenmesi, Destek Vektör Makineleri
Estimating How Many People Are in the Environment Using Machine Learning Techniques
ABSTRACT
With the development of technology, the Internet of Things (IoT) has started to take an important place in our
lives. IOT appears in many parts of our daily life. Various IoT applications, including the smart home, smart
transportation system, smart healthcare, and smart grid, work together with machine learning (ML) techniques
to infer from sensor data and aid decision making. ML techniques make IoT systems more usable and efficient.
The importance of this study is that IoT systems are more efficient and usable with machine learning
techniques. The number of people in the environment was estimated by taking the data about the number of
people in the environment and processing it with ML techniques. Having information about the number of
people in the environment, lighting, heating, cooling, etc. in buildings. It will make a primary contribution to
the automation of countless systems. This will provide great social and economic advantages. The dataset used
in this study was taken from the UCI Machine Learning Repository. The dataset was created with data from
five different types of non-intrusive sensors. The sensor attributes used are temperature, light, sound, CO2 and
digital passive infrared (PIR). These attributes are limited to 3 different number of people as the control class.
In this study, first of all, some pre-processing studies were made on the data, and the data set was made suitable
for the application of ML techniques. Then, predictions were made by applying Support Vector Machines
(SVM), K-Nearest Neighbor (KNN), Decision Trees (DT), Artificial Neural Networks (ANN) and Logistic
Regression (LR) classification algorithms. The results of the study were evaluated with the F1 score and
Confision Matrix criteria and the performance was calculated. As a result of these calculations, the most
successful classification algorithm was the DVM algorithm with 94%. In order for the developed model to be
more successful, more data should be obtained by improving the IoT sensors used.
Key Words: Internet of Tings, Machine Learning, Support Vector Machine
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KOYUNLARDA SÜT VERĠMĠ VE SÜT KALĠTESĠ ĠLE ĠLĠġKĠLĠ KARNĠTĠN PROFĠLLERĠ
Mücahit KAHRAMAN
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-7757-2483

Özet
Bu çalıĢma, Ġvesi ırkı koyunlarda süt verimi ile kan serbest karnitin profilleri arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi
amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada hayvan materyali olarak 26 baĢ Ġvesi koyun kullanılmıĢtır. Koyunlar yüksek
ve düĢük süt verimi olarak iki gruba ayrılarak çalıĢma yürütülmüĢtür. Karnitin profillerinin belirlenmesinde
Tandem LC-MS/MS yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma grupları arasında C0, C3, C5 ve C5:1 değerleri
bakımından tespit edilen fark anlamlı bulunmuĢtur (P<0.01 ve P<0.05). Süt verimi ve süt kalitesi ile karnitin
düzeyleri arasında genel anlamda negatif yönlü bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (P<0.05; P<0.01 ve P>0.05).
Yağ oranı ile C4 DC arasında (r=0.351) ve C10 DC arasında (r=0.365) düzeyinde pozitif korelasyan
saptanmıĢtır. Laktoz oranı ve pH genel anlamda pozitif bir korelasyon göstermiĢtir. SHS ile karnitin profilleri
arasında belirlenen korelasyonlar istatistik olarak önemli olarak saptanmamıĢtır (P>0.05). AraĢtırmadan elde
edilen sonuçlara göre karnitin profillerinin, aday biyobelirteçler olarak umut verici yeni moleküler özellikler
olduğu ifade edilebilir.
Anahtar kelimeler: Koyun, Süt Verimi, Süt Kalitesi, Serbest Karnitin
CARNITINE PROFILES ASSOCIATED WITH MILK YIELD AND MILK QUALITY IN SHEEP
Abstract
This study was carried out to determine the relationship between milk yield and blood free carnitine profiles in
Awassi sheep. 26 heads of Awassi sheep were used as animal material in the research. The study was carried
out by dividing the sheep into two groups as high and low milk yield. Tandem LC-MS/MS method was used to
determine carnitine profiles. The difference between the study groups in terms of C0, C3, C5 and C5:1 values
was found to be significant (P<0.01 and P<0.05). It was determined that there was a negative correlation
between milk yield and milk quality and carnitine levels in general (P<0.05; P<0.01 and P>0.05). A positive
correlation was found between fat ratio and C4 DC (r=0.351) and C10 DC (r=0.365). Lactose ratio and pH
showed a generally positive correlation. The correlations between SHS and carnitine profiles were not
statistically significant (P>0.05). According to the results obtained from the research, it may be stated that
carnitine profiles are promising new molecular properties as candidate biomarkers.
Keywords: Sheep, Milk Yield, Milk Quality, Free Carnitine
GiriĢ
Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik katkı sağlayan önemli bir hayvandır (Akçapınar
ve ark., 2002; Ünal ve ark., 2008). Ülkemizde yetiĢtirilen ruminant hayvan varlığının büyük çoğunlunu koyun
türü oluĢturmaktadır. Ġvesi ırkı koyunlar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde geniĢ bir yayılım alanına sahip, sütçü
ırklar arasında değerlendirilen bir koyun ırkıdır. Ġvesi ırkı koyunlarda geçmiĢ yıllarda yapılan çalıĢmalar süt
verim performansı bakımından oldukça geniĢ bir varyasyon olduğunu göstermektedir (Laktasyon süt verimi:
22- 470 kg; Laktasyon süresi: 50-250 gün). Süt verimi bakımından belirlenen bu varyasyon, seleksiyonla hızlı
ilerlemeye imkan sağlar (Akçapınar, 2000).
Son yıllarda biyolojik sıvılarda kantitatif ölçüm tekniklerinin geliĢmesi ile birlikte metabolomik özelliklerin
incelendiği çalıĢmalar hızla artmaktadır. Metabolomik parametrelerin, çiftlik hayvanlarında ekonomik yönden
önemli verim özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılacak seleksiyon çalıĢmalarında ucuz maliyetli marker
olarak kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.
Bu çalıĢmada ülkemizde yaygın olarak yetiĢtirilen Ġvesi ırkı koyunlarda süt verim ve kalite özellikleri ile
plazma serbest karnitin profili arasındaki iliĢkilerin ortaya çıkartılması amaçlanmıĢtır.
Materyal-Metot
AraĢtırmada hayvan materyali olarak kullanılan 26 baĢ Ġvesi koyun kullanılmıĢtır. Koyunlar süt verimine göre
yüksek ve düĢük olarak iki gruba ayrılarak araĢtırma grupları oluĢturulmuĢtur. Koyunların beslenmesinde
meraya ilave olarak kesif yem (%18 ham protein, 2600 kcal/kg), buğday samanı ve mısır slajı kullanılmıĢtır.
AraĢtırmada incelenen süt verimi ve süt kalitesi özellikleri laktasyonun 75. gününde belirlenmiĢtir. Süt içerik
analizi için, kontrol günü sabah sağımında alınan süt örnekleri kullanılmıĢtır. Süt bileĢimi Combi Süt Analiz
Cihazı (Bentley Combi 150) (Kahraman and Yüceer Özkul, 2020). Karnitin profillerinin belirlenmesi için
gerekli olan kan örnekleri kontrol günü her koyundan sabah yemlemesi öncesinde V. Jugularisten alınmıĢtır.
Alınan kan örnekleri katri kağıdına damlatılarak analiz edilinceye kadar -80 oC‘de muhafaza edilmiĢtir.
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Karnitin profillerinin belirlenmesi amacıyla LC-MS/MS cihazından yararlanılmıĢtır. KurutulmuĢ kan
örneklerinde karnitinlerin analizinde bütanolik-HCl kullanılarak türevlendirmeye dayanan bir yöntem
kullanılmaktadır. DüĢük ve yüksek verim gruplarının karĢılaĢtırılmasında bağımsız örneklem t-testi
uygulanmıĢtır. Sonuçlar ortalama ± Ortalamanın standart hatası (SEM) olarak sunulmuĢtur. Süt kalite özelikleri
ile karnitin parametreleri arasında iliĢkinin yönünü ve düzeyini belirlemek için Pearson korelasyon analizi
yapılmıĢtır. Çok değiĢkenli istatistiksel analiz için, LC-MS/MS analiz sonucunda elde edilen karnitin verileri
MetaboAnalyst 5.0 (https://www.metaboanalyst.ca/) sunucusuna yüklendi. Grupların ayrıĢmasını ve
kümeleĢmesini tespit etmek için ilk olarak Temel BileĢen Analizi (PCA) yapıldı. Daha sonra ayrıĢmayı ve
kümeleĢmeyi maksimize etmek için Kısmi En Küçük Kareler Diskriminant Analizi (PLS-DA) uygulandı.
Grupların ayrıĢmasına katkıda bulunan karnitinlerin variable importance in projection (VIP) skorları
hesaplandı. Gruplardaki ayrıĢmaya katkıda bulunan aminoasitleri görselleĢtirmek için hiyerarĢik kümeleme ısı
haritaları oluĢturuldu. Biyolojik yolaklardaki bozunmaları belirlemek için pathway analizi yapıldı.
Bulgular
AraĢtırma kapsamında belirlenen karnitin seviyeleri incelendiğinde (Tablo 1), yüksek ve düĢük süt verimi
gruplarında C0, C3, C5 ve C5:1 değerleri bakımından tespit edilen fark anlamlı bulunmuĢtur (P<0.01 ve
P<0.05). Süt verimi ve süt kalitesi ile karnitin düzeyleri arasındaki korelasyonlar incelendiğinde (Tablo 2) genel
anlamda negatif yönlü bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (P<0.05; P<0.01 ve P>0.05). DüĢük süt ve yüksek süt
verimi gruplarında belirginleĢen karnitinleri görselleĢtirmek amacıyla yapılan PCA analizi sonucunda gruplar
arasında belirgin bir ayrıĢma ve kümeleĢme gerçekleĢmedi (ġekil 1). Yüksek ve düĢük süt verim gruplarını
ayıran karnitinleri göstermek için PLS-DA modellerinden oluĢturulan VIP analizi yapıldı (ġekil 2A). VIP skor
analizine göre grupları ayırt etme gücüne sahip en önemli karnitin Serbest Karnitindir. AraĢtırma kapsamında
yapılan pathway analizi sonucunda (Tablo 3 ve ġekil 3) en önemli etki düzeyine sahip yolağın Beta Oxidation
of Very Long Chain Fatty Acids yolağı olduğu tespit edilmiĢtir.
TartıĢma
ÇalıĢmada belirlenen karnitinlerin büyük çoğunluğunu serbest karnitin (C0), asetil karnitin (C2) ve palmitoil
karnitin (C16) oluĢturmaktadır. Karnitin metabolik enerji üretmek üzere lipoliz sırasında yağ asitlerinin
mitokondriye taĢınması için gerekli bir maddedir. Metiyonin ve lizin ile birlikte, normal vücut fonksiyonlarının
düzenlenmesinde görev almaktadır. Yeterli seviyelerde metiyonin olmadan, karnitin sentezlenemez (Swanepoel
ve ark., 2010). Karnitinler enerji metabolizmasında kullanılan önemli moleküllerdir (Wanders ve ark., 2016).
Ayrıca karnitinler süt hayvanlarında peripartum süreçte lipid metabolizmasının adaptasyonu ve aĢırı lipoliz gibi
metabolik bozukluklarda rol alırlar (Humer ve ark., 2016). AraĢtırma gruplarında karnitin profili değiĢimi
yüksek verim grubunda düĢük seviyede tespit edilmiĢtir. Yüksek verimli hayvanlarda daha yüksek enerji
ihtiyacı olduğundan toplam karnitin miktarı bakımından daha düĢük seviyeler gözlenmesi beklenen bir
durumdur.
Süt verimi ve süt kalitesi ile karnitin düzeyleri arasındaki korelasyonlar incelendiğinde genel anlamda negatif
yönlü bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (P<0.05; P<0.01 ve P>0.05). Yağ oranı ile C4 DC arasında (r=0.351);
C10 DC arasında (r=0.365) düzeyinde pozitif korelasyan saptanmıĢtır. Laktoz oranı ve pH genel anlamda
pozitif bir korelasyon gösterirken SHS ile karnitin profilleri arasında belirlenen korelasyonlar istatistik olarak
önemli olarak saptanmamıĢtır (P>0.05). Karnitin, asetilkarnitin korelasyonları, karaciğerdeki yağ asitlerinin
oksidasyonunu ve yağ asitlerinin bir enerji kaynağı olarak meme bezlerinde süt yağı sentezi için kullanıldığını
göstermektedir (Xu ve ark., 2020).
Çoğu memeli dokusunda endojen bir bileĢik olarak bulunan karnitin, yağ asidi metabolizmasında ve hücresel
enerji üretiminde önemli bir rol oynar (Vernez, 2005). Ruminant hayvan gruplarında verim özellikleri ile
karnitin profillerinin birlikte incelendiği çalıĢma sayısı oldukça kısıtlıdır (Maher ark., 2013). Bu çalıĢmalar,
metabolitlerinin enerji dengesi ile iliĢkisi ve hücre yenilenmesindeki rolleri (Xu ve ark., 2018); süt sığırlarında
ketozis ile ilgili metabolitler (Klein ve ark., 2013), ineklerde sıcaklık stresi için biyomarkerlerin tanımlanması
(Tian ve ark., 2016) ve süt sığırlarında metrit, mastit, retentio secundinarum ve laminitis gibi hastalıklar ile
iliĢkisi (Hailemariam ve ark., 2014) gibi konularına yoğunlaĢmaktadır. Yürütülen çalıĢma koyunlarda süt
verimi ve kalitesi özellikleri ile karnitin parametreleri arasındaki iliĢkisinin ortaya çıkarılması hususunda
önemli bir boĢluğu doldurmaktadır.
Sonuç
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AraĢtırmadan elde edilen veriler, karnitin profillerinin, aday biyobelirteçler olarak umut verici yeni moleküler
özellikler olduğunu göstermektedir. Bu metabolitlerin, fizyolojik rollerini daha iyi anlamak için açığa çıkan
önemli metabolitlerin baĢka bir veri seti ile doğrulamak gerekmektedir.
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Table 1. Plasma free carnitine profile in sheep
Mean ± SEM
High (n=13)

P-Value

Carnitine
C0

Low (n=13)
11.597 ± 1.721a

6.548 ± 0.325b

0.008**

C2

1.159 ± 0.136

0.963 ± 0.063

0,204

C3

0.210 ± 0.037

C4
C4 DC

0.115 ± 0.014
0.023 ± 0.005

0.084 ± 0.011
0.013 ± 0.002

0.084
0.055

C5

0.062 ± 0.006a

0.043 ± 0.003b

0.010*

C5:1

0.010 ± 0.001b

0.011 ± 0.001a

0.044*

C5 OH
C5 DC
C6
C6DC
C8
C8:1
C8DC
C10
C10:1
C10 DC

0.114 ± 0.018
0.025 ± 0.003
0.007 ± 0.001
0.005 ± 0.001
0.009 ± 0.001
0.013 ± 0.002
0.008 ± 0.003
0.005 ± 0.002
0.025 ± 0.003
0.011 ± 0.001

0.080 ± 0.007
0.023 ± 0.002
0.006 ± 0.000
0.005 ± 0.000
0.008 ± 0.001
0.011 ± 0.001
0.006 ± 0.000
0.003 ± 0.000
0.025 ± 0.002
0.011 ± 0.000

0.087
0.475
0.421
0.762
0.490
0.344
0.435
0.202
0.985
0.774
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0.018 ± 0.005
0.043 ± 0.007
0.009 ± 0.002
0.003 ± 0.000
0.280 ± 0.045
0.044 ± 0.007
0.506 ± 0.087
0.304 ± 0.057
0.029 ± 0.006
0.007 ± 0.002

C12
C14
C14:1
C14:2
C16
C16:1
C18
C18:1
C18:2
C18:1 OH

0.014 ± 0.001
0.036 ± 0.003
0.009 ± 0.002
0.003 ± 0.000
0.234 ± 0.022
0.042 ± 0.006
0.438 ± 0.060
0.388 ± 0.069
0.025 ± 0.005
0.006 ± 0.001

0.412
0.409
0.854
0.399
0.365
0.803
0.528
0.357
0.604
0.726

Table 2. Correlations Between Milk Yield and Milk Quality Traits and Plasma Free Carnitine
Milk Yield
Fat
Protein
Lactose
Dry Matter
C0
-0.716**
-0.047
-0.274
-0.507**
-0.267
C2
-0.417*
-0.150
-0.201
-0.345
-0.247
C3
-0.598**
-0.074
-0.279
-0.394*
-0.265

SCC
0.118
-0.075
0.095

C4

-0.364

-0.018

0.122

-0.366

-0.050

0.404*

C4 DC

-0.410*

-0.146

-0.275

-0.118

-0.260

-0.032

C5

-0.647**

0.121

-0.044

-0.637**

-0.088

0.423*

C5:1
C5 OH
C5 DC
C6
C6DC
C8
C8:1
C8DC
C10
C10:1
C10 DC
C12
C14
C14:1
C14:2
C16
C16:1
C18
C18:1
C18:2
C18:1 OH

0,256
-0.564**
-0.359
-0.333
-0.267
-0.307
-0.402*
-0.385
-0.481*
-0.304
-0.119
-0.396*
-0.231
-0.073
-0.436*
-0.332
-0.125
-0.253
0.153
-0.221
-0.286

0.066
0.079
0.149
0.241
0.070
0.175
0.002
0.165
0.169
0.164
-0.209
0.093
-0.254
-0.296
-0.030
0.018
-0.134
-0.290
-0.272
-0.056
-0.079

-0.142
-0.406*
-0.033
0.062
-0.202
-0.092
-0.049
-0.139
-0.098
-0.150
-0.150
-0.260
-0.087
-0.359
-0.241
-0.109
-0.170
-0.346
-0.351
-0.276
-0.323

0,138
-0.545**
-0.414*
-0.226
-0.157
-0.320
-0.229
-0.149
-0.206
-0.313
-0.111
-0.229
-0.261
-0.057
-0.427*
-0.185
-0.130
-0.087
0.127
-0.112
-0.093

0.066
-0.262
-0.016
0.160
-0.077
0.036
-0.064
0.031
0.029
-0.017
-0.203
-0.095
-0.262
-0.361
-0.211
-0.068
-0.173
-0.355
-0.305
-0.174
-0.200

-0.534**
0.110
-0.024
0.115
-0.269
0.023
-0.208
-0.205
-0.099
-0.164
0.210
-0.084
0.379
0.139
-0.060
0.337
0.133
0.150
0.175
0.053
-0.098

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Oxidation of Branched Chain Fatty Acids

0.00

0.002

Carnitine Synthesis

0.00

0.002

Beta Oxidation of Very Long Chain Fatty Acids

0.05

0.002

Fatty Acid Metabolism

0.00

0.002

Mitochondrial Beta-Oxidation of Long Chain Saturated Fatty Acid

0.00

0.002

Table 3. Impaired metabolic pathways

A

B

C

D

Figure 1. PCA and PLS-DA analyzes for low and high milk yield groups. PCA 2D (A) and 3D (B) score graphs.

PLS-DA 2D (C) and 3D (D) score graphs.
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Figure 2. VIP table: essential carnitines (A) identified in decreasing order of importance. Heat map (B) showing

the amino acid patterns in the groups.

Figure 3. Summary of pathway analysis
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Abstract
Plants are used in different parts of the world for many different purposes such as shelter, heating, food and the treatment
of diseases. From past to present, plants have been used in the prevention and treatment of many human and animal
diseases. According to the data of the World Health Organization, nearly 80% of people around the world benefit from
natural products in the fight against diseases. In this context, it is very important to research plants in the discovery of new
natural products. In this study, antioxidant, oxidant and antimicrobial activities of Ricotia sinuata Boiss. & Heldr. were
investigated. In this direction, the above-ground parts of the plant were extracted using ethanol in a Soxhlet device. Total
antioxidant, total oxidant and oxidative stress index of the plant extract were measured using Rel Assay kits. The
antimicrobial activity of the plant extract was determined against standard bacterial and fungal strains using agar dilution
method. According to the results obtained, TAS value of the plant extract was determined as 5.484±0.181, TOS value as
18.596±0.324 and OSI value as 0.339±0.007. It was determined that the plant extract was effective at concentrations of
100-400 µg/mL against standard bacteria used in our study, and at concentrations of 200 µg/mL against fungi. As a result,
it has been determined that the plant can be used as a natural antioxidant and antimicrobial agent.
Keywords: Antimicrobial, antioxidant, oxidant, medicinal plants

Introduction
Medicinal and aromatic plants have long been used for various purposes. With the increase in the importance of
natural products, there has been an increase in the demand for plants since the late 1990s (Kına et al., 2021). In
the data of the World Health Organization (WHO), approximately 20,000 plants are preferred for medicinal
purposes (Baser, 1997; Lange, 2006). The genus Ricotia is distributed in Europe, the eastern Mediterranean and
the neighboring Middle East with nine species (Burtt 1951, Appel and Shehbaz 2003).
Free radicals occur in various conditions such as stress, radiation, pesticides, toxins and metabolic pathways in
living things (Uysal et al., 2021; Pehlivan et al., 2021). Among the free radicals, the most important ones are
superoxide radical, hydroxyl radical, hydrogen peroxide and peroxynitrite, which are also known as reactive
oxygen species (Halliwell et al., 1990; Akgül et al., 2022). Lipids, proteins, carbohydrates, nucleic acids can
also undergo oxidation, which is expressed as oxidative stress (Papas, 1996; Mohammed et al., 2021a). By
preventing antioxidant free radicals, it reduces the effect of free radicals (Mohammed et al., 2020). In this
study, it was aimed to determine the antioxidant, oxidant and antimicrobial activities of R. sinuata.
Materials and Methods
R. sinuata specimens were collected from Adana (Turkey). Plant samples were identification using Flora of Turkey
volume 1 (Davis, 1965). The parts of the plant samples to be used were dried in a shaded and ventilated environment. 30
g of dry samples were weighed and powdered. Then, extraction was performed with 200 mL EtOH at 50 0C for during 6
hours (Gerhardt EV 14). The solvents of the obtained extracts were removed in the condenser (Heidolph Laborota 4000
Rotary Evaporator).
Antioxidant and Oxidant Tests
Antioxidant and oxidant status of the EtOH extract of plant were determined using Rel Assay TAS and TOS kits (Erel,
2004; Erel, 2005). The calibrator Trolox was used in the TAS kit. The calibrator hydrogen peroxide was used in the TOS
kit. The oxidative stress index (OSI) was determined by dividing the TOS values to the TAS values by equating their
units, and the following formula was used (Sevindik, 2019).
TOS, µmol H2O2 equiv./L
OSI (AU) =
TAS, mmol Trolox equiv./L X 10
Antimicrobial Tests
The antimicrobial activity of the plant extract was determined using the agar dilution method. Staphylococcus aureus
ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922,
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Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Acinetobacter baumannii ATCC 19606 were used as bacterial strains.
Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135 ATCC 13803, C. glabrata ATCC 90030 were used as fungal
strains. The lowest concentration that inhibits the growth of microorganisms was determined as MIC (Bauer et al., 1966;
Hindler et al., 1992; Matuschek et al., 2014).
Results and Discussion
Antioxidant and Oxidant Status
Antioxidants are one of the best ways to combat oxidative stress created by free radicals. These antioxidants are produced
either naturally or in the human body. Both endogenous and exogenous antioxidants play a role in the defense of body
(Shinde et al., 2012; Sevindik et al., 2021). In this study, antioxidant (TAS) and oxidant (TOS) status of R. sinuata extract
were determined. The obtained results are shown in Table 1.
Table 1. TAS, TOS and OSI values of R. sinuata
Sample
TAS (mmol/L)
5.484±0.181

R. sinuata

TOS (µmol/L)

OSI (TOS/(TASx10))

18.596±0.324

0.339±0.007

TAS, TOS and OSI values of R. sinuata were not determined in previous studies. In studies on different plant species, the
TAS value of Achillea millefolium was reported as 3.436, the TOS value as 2.839, and the OSI value as 0.083 (Saraç et
al., 2021). TAS value of Mentha longifolia subsp. longifolia was reported as 3.628, TOS value as 4.046, and OSI value as
0.112 (Sevindik et al., 2017). TAS value of Salvia multicaulis was reported as 6.434, a TOS value as 22.441, and OSI
value as 0.349 (Pehlivan and Sevindik, 2018). The TAS value of S. absconditiflora was reported as 7.350, TOS value as
8.501, and OSI value as 0.116 (Akgül et al., 2020). The TAS value of Urtica dioica was reported as 7.817, TOS value as
10,866, and OSI value as 0.139 (Mohammed et al., 2021). Compared to these studies, the TAS value of R. sinuata was
higher than A. millefolium and M. longifolia subsp. longifolia, and lower than S. multicaulis, S. absconditiflora and U.
dioica. In this context, in our study, it was determined that R. sinuata has antioxidant potential. When TOS and OSI
values were examined, it was determined that R. sinuata had higher values than A. millefolium, M. longifolia subsp.
longifolia, S. absconditiflora and U. dioica, and lower values than S. multicaulis. In this context, it has been determined
that the plant can be used as a natural antioxidant source.
Antimicrobial Activity
The effects of R. sinuata against bacterial and fungal strains used in our study were investigated. Obtained results are
shown in Table 2
Table 2. MIC values of R. sinuata

R. sinuata

A

B

C

D

E

F

G

H

J

100

100

200

400

400

100

200

200

200

The MIC values are presented in units of µg/mL
A: S. aureus, B: S. aureus MRSA, C: E. faecalis, D: E. coli, E: P. aeruginosa, F: A. baumannii, G: C. albicans, H: C. glabrata, I: C.
krusei

According to the results of the study, it was determined that the EtOH extract of R. sinuata was effective against S.
aureus, S. aureus MRSA and A. baumannii at 100 µg/mL concentration. It was also found to be effective against E.
faecalis, C. albicans, C. glabrata and C. krusei at 200 µg/mL concentration. It was determined that it was effective
against E. coli and P. aeruginosa at 400 µg/mL concentration. In this context, it was determined that R. sinuata could be
used antimicrobially.
Conclusion
In the study, antioxidant, oxidant and antimicrobial potentials of R. sinuata were determined. According to the results of
the study, it has been determined that the EtOH extract of the plant can be used as an antioxidant and antimicrobial
natural source in pharmacological designs.
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Abstract
Throughout its history, plants have been preferred for some purposes such as cosmetics, medicine, food, clothing and
shelter. It is assumed that there are approximately 750.000 to 1.000,000 plant species in nature. In recent years, plants
have begun to be used in the field of pharmacology. At the same time, it has been preferred in alternative medicine due to
some of its components. When these usage areas are examined, the importance of the plant becomes evident. The
antioxidant, oxidant and antimicrobial activities of Silene laxa Boiss in our study. & Kotschy were investigated.
Extraction was carried out in a Soxhlet device with the help of ethanol using the above-ground part of the plant. Total
oxidant (TOS), total antioxidant (TAS), and oxidative stress (OSI) values of the obtained extract were determined. In
addition, agar dilution method was used against standard bacterial and fungal strains for antimicrobial activity. According
to the results obtained, the TAS value of the plant extract was determined as 7.565±0.167, the TOS value as 9.516±0.097
and the OSI value as 0.126±0.002. It was determined that the plant extract was effective at concentrations of 100-200
µg/mL against standard bacteria used in our study, and at concentrations of 50-100 µg/mL against fungi. As a result, it
has been determined that the plant can be used as a natural antioxidant and antimicrobial agent.
Keywords: Antimicrobial, antioxidant, oxidant, medicinal plants
Introduction
From past to present, people have preferred plants to prevent some diseases. They have experienced most of these
processes by trial and error (Ang-Lee et al., 2001; Mohammed et al., 2019). Plants are generally used in some fields such
as spices, medicine, food and cosmetics (Mohammed et al., 2021). Its usage area has expanded especially in therapeutic
areas. Plants used for therapeutics were generally obtained from the habitat in which they were grown (Tripathi et al.,
2017; Uysal et al., 2021; Pehlivan et al., 2021). It is represented by 85 genera and 2630 species from the Caryophyllaceae
dicot family (Mabberley, 2008). This family is also known as the pink or carnation family. Plants of this family are found
throughout the world, primarily in the Northern Hemisphere, except most of the wet tropics. Caryophyllaceae are
predominantly found in the Mediterranean region (Bittrich, 1993). In this study, antioxidant and antimicrobial properties
of Silene laxa, which is in the Caryophyllaceae family, were determined. In addition, the use of the plant in these areas
was evaluated.
Materials and Method
S. laxa samples were obtained from Adana (Turkey). Plant samples were dried in a shaded and ventilated environment.
After the drying process was completed, 30 g of the samples were weighed. The samples were pulverized for use. The
powdered samples were extracted with 200 mL EtOH at 50 °C for approximately 6 hours. Solvents in the extracts were
removed with the help of Heidolph Laborota 4000 Rotary Evaporator.
Antimicrobial Tests
The antimicrobial activity of the plant extract was determined using the agar dilution method. The lowest concentrations
inhibiting the growth of bacterial and fungal strains were determined for S. laxa extracts. In addition, Staphylococcus
aureus ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC
25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Acinetobacter baumannii ATCC 19606 were used as bacterial strains.
Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135, C. glabrata ATCC 90030 were used as fungal strains (Bauer et
al., 1966; Hindler et al., 1992; Matuschek et al., 2014).
Antioxidant tests
Antioxidant and oxidant levels of the plant's EtOH extract were determined using Rel Assay TAS and TOS kits (Erel,
2004; Erel, 2005). The calibrator Trolox was used in the TAS kit. The calibrator hydrogen peroxide was used in the TOS
kit. The oxidative stress index (OSI) was determined by dividing the TOS values by equating their units to the TAS value
(Sevindik, 2019).
TOS, µmol H2O2 equiv./L
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OSI (AU =
TAS, mmol Trolox equiv./L X 10
Results and Discussion
Antimicrobial activity
Plants contain bioactive compounds responsible for many biological activities (Sevindik et al., 2017). In this study, the
effects of S. laxa against the bacterial and fungal strains used in our study were investigated. The obtained results are
shown in Table 1.
Table 2. MIC values of S. laxa

S. laxa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

200

200

200

100

100

200

50

100

50

The MIC values are presented in units of µg/mL
1: S. aureus, 2: S. aureus MRSA, 3: E. faecalis, 4: E. coli, 5: P. aeruginosa, 6: A. baumannii, 7: C. albicans, 8: C. glabrata, 9: C.
krusei

In previous studies on Silene species, antimicrobial activities of S. viridiflora were determined by agar diffusion
technique. It has been reported to be effective against E. faecalis, Micrococcus luteus, S. aureus, S. epidermis, Klebsiella
aerogenes, Bacillus cereus, S. saprophyticus, K. oxitoca, K. pneumonia, Citrobacter Freundii, Acinetobacter baumanni,
E. coli, Providencia rettgeri, E. hormaechei, Alcaligenes faecalis, and Pantoea agglomerans (Mamadalieval et al., 2008).
It has been reported that n-hexane extract of S. multifida is effective against B. subtilis, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa,
E. cloacae and P. vulgaris fungus strains against Candida albicans in bacterial strains (Ertürk et al., 2006). It has been
reported that methanol extract, butanol extract and chloroform extract of S. wallichiana are effective against
Acinetobacter sp, E. faecalis, K. oxytoca, P. agglomerans, P. rettgeri, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, and K.
pneumonia, which are bacterial strains (Mamadalieval et al., 2012). Chloroform extract of S. brachuica has been reported
to be effective against E. faecalis, P. rettgeri, P. aeruginosa and M. luteus (Mamadalieva et al., 2010a). Chloroform
extract of S. guntensis has been reported to be effective against E. coli, P. aeruginosa and Acinetobacter sp (Mamadalieva
et al., 2010b). In our study, S. aureus, E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa, A. baumannii were used as bacterial strains and
C. albicans, C. krusei, C. glabrata were used as fungus strains. It was determined that the ethanol extract was effective at
100-200 µg/mL concentrations against bacteria and at 50-100 µg/mL concentrations against fungi. It was determined that
S. laxa could be used as an antimicrobial agent.
Antioxidant status
Antioxidants combat free reactive oxygen species. In addition to the struggle, it also minimizes the damage and provides
detoxification (Sevindik et al., 2022). It also tries to prevent the autooxidation/perxidation state by reacting with radicals.
Endogenous and exogenous antioxidants are involved in the balance between oxidant/antioxidant (Dündar and Aslan,
1999; Sen and Chakraborty, 2011; Krupodorova and Sevindik, 2020). In this study, antioxidant (TAS) and oxidant (TOS)
levels of S. laxa were determined. The obtained results are shown in Table 2.
Table 1. TAS, TOS and OSI values of S. laxa
Sample
TAS (mmol/L)
S. laxa

7.565±0.167

TOS (µmol/L)

OSI (TOS/(TASx10))

9.516±0.097

0.126±0.002

In studies on different plant species, TAS value of Gundellia tournefortii was reported 6.831, TOS value as 3.712, and
OSI value as 0.054 (Saraç et al., 2019). TAS value of Rumex crispus was reported 6.758, TOS value as 5.802, and OSI
value as 0.086 (Durna DaĢtan et al., 2019). TAS value of Scorzonera papposa was reported 5.314, TOS value as 24.199,
and OSI value as 0.473 (Mohammed et al., 2020a). TAS value of Thymbra spicata was reported 8.399, TOS value as
6.530 and OSI value as 0.078 (Mohammed et al., 2020b). TAS value of Rosa canina was reported 4.602, TOS value as
6.294, and OSI value as 0.138 (Pehlivan et al., 2018). TAS value of Centaurea rigida was reported 3.522, TOS value as
15,424 and OSI value as 0.440 (Kına et al., 2021). Compared to these studies, the TAS value of S. laxa was found to be
higher than G.tournefortii, R. crispus, S. papposa, R. canina and C. rigida, and lower than T. spicata. The TOS value of
S. laxa was determined to be higher than G. tournefortii, R. crispus, T. spicata, R. canina, and lower than S. papposa and
C. rigida. The OSI value was higher in G. tournefortii, R. crispus and T. spicata species, and lower than S. papposa, R.
canina and C. rigida. In this context, it was determined that S. laxa could be evaluated as an antioxidant.
Conclusion
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In our study, antimicrobial, antioxidant, oxidant and oxidative stress states of S. laxa were determined. It was determined
that the oxidant compound levels of S. laxa were at normal levels and its antioxidant activity was high. It was found that
ethanol extracts of S. laxa were effective against bacterial and fungal strains. As a result, it was determined that S. laxa
could be an antioxidant and antimicrobial source.
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Özet
Enfeksiyon lokalizasyonu ile ilgili spesifik bulgusu olmayan ateĢ durumunda çok sayıda bakteriyel etyoloji akla
gelir. Bölgemizin tarım ve hayvancılığa dayalı sosyokültürel ve iklim özellikleri düĢünüldüğünde, zoonotik
karakterli Q ateĢi ve Bruselloz gibi hastalıklar sebebi bilinmeyen ateĢ etyolojisinde mutlaka hatırlanmalıdır.
Ayrıca önemli bir atipik pnomoni etkeni olan Mycoplasma pneumoniae‘da ayırdıcı tanıda dikkate alınmalıdır.
ÇalıĢmamızda, Kadirli Devlet Hastanesine akut ateĢ yakınması, kas ve eklem ağrıları, sırt ağrısı, baĢağrısı,
halsizlik, iĢtahsızlık ile baĢvuran ve fizik muayene ile ateĢ sebebi bulunamayan Wright testi negatif olan 92
hastanın serum örneklerinde serolojik yöntemlerle Brucella spp., M.pneumoniae ve C.burnetti spesifik antikor
varlığının araĢtırılarak bu mikroorganizmalar ile muhtemel bir enfeksiyon için delil aranması amaçlanmıĢtır.
Brucella spp. türlerinin seropozitifliği Rose-Bengal, Wright ve 2-ME testleri, Coxiella burnetti seropozitifliği
IgM ELISA testi ve M.pneumoniae seropozitifliği IgM ELISA ve Soğuk Aglütinasyon Testi ile taranmıĢtır.
Serum örneklerinde Rose-Bengal, Wright ve 2-ME testi ile B.abortus ve B.melitensis‘e karĢı seropozitiflik
tespit edilememiĢtir. C.burnetti IgM tespiti için anti-C. burnetii phase II- IgM ELISA yöntemiyle taradığımız
serum örneklerinde 11(%12) IgM pozitifliği belirlenmiĢtir. M.pneumoniae varlığını göstermek amacıyla
yaptığımız soğuk aglütinasyon testinde ise 1/128 titrede iki hastada (%2.2) pozitiflik görülmüĢ ve
M.pneumoniae IgM ELISA yöntemiyle soğuk aglütinasyon testi doğrulanmıĢtır.
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Abstract
Antioxidant compounds play an active role in reducing the effects of oxidant compounds in living organisms. Many
plants contain antioxidant compounds. Researching antioxidant-effective plants is very important for the discovery of new
natural products. In many parts of the world, herbal treatment is quite common. Complementary medicine is used in the
treatment of diseases, especially in developing and underdeveloped countries. In this context, the determination of
biological activities of plants is very important. In our study, total antioxidant and total oxidant levels of Fumaria
officinalis subsp. cilicica (Hausskn.) Lidén were determined. The oxidative stress index, which indicates the oxidant and
antioxidant balance, was determined. In this context, the plant was extracted with ethanol in the Soxhlet device. TAS and
TOS values were measured using Rel Assay kits. As a result of the studies, the TAS value of the plant extract
(4.824±0.132), TOS value (16.947±0.157) and OSI value (0.352±0.013) were determined. In this context, it was
determined that the plant has a high antioxidant potential. As a result, it has been determined that the plant can be a
natural antioxidant agent in pharmacological designs.
Keywords: Antimicrobial, antioxidant, oxidant, medicinal plants

Introduction
People have been using plants for centuries for some purposes (Kına et al., 2021). They have benefited from
plants to treat their diseases, to feed, shelter, defend, warm and clothe, and they still continue to benefit
(Mohammed et al., 2019). In recent years, many researchers have reported that different plant species have
different biological activities such as antioxidant, antimicrobial, anticancer, antiproliferative, anti-inflammatory,
DNA protective, anti-aging, antidepressant, antiallergic, hypoglycemic (Krishnaiah et al., 2011; Khalil et al.,
2020; Mohammed et al., 2020; Hardy, 2021; Pehlivan et al., 2021; Uysal et al., 2021; Vaou et al., 2021).
Oxidative stress is the shift of the balance in oxidative metabolism to the oxidative direction as a result of an
increase in the oxidant level and/or a decrease in the antioxidant level, especially in conditions that are
pathological for the body (Sevindik et al., 2020). Oxidants often have damaging effects on mitochondria, nuclei
and membranes for cells. In particular, free radicals that affect DNA cause irreversible damage in the organism
(Dadheech et al., 2008; Bal et al., 2019; Mushtaq et al., 2020). Free radicals are formed in various conditions
such as stress, radiation, pesticides, toxins and metabolic pathways in living things. Among the free radicals,
the most important ones are superoxide radical, hydroxyl radical, hydrogen peroxide and peroxynitrite, which
are also known as reactive oxygen species (Sevindik et al., 2018; Sharma and Kim, 2021). In this study, it was
aimed to determine the total oxidant and antioxidant activities of Fumaria officinalis subsp. cilicica.
Materials and Method
Plant samples were collected from Osmaniye (Turkey). The parts of the plant samples to be used were dried in a shaded
and ventilated environment. 30 g of dry samples were weighed and powdered. Then, extraction was performed with 200
mL EtOH at 50 0C for approximately 6 hours (Gerhardt EV 14). The solvents of the obtained extracts were removed in
the condenser (Heidolph Laborota 4000 Rotary Evaporator).
Antioxidant and Oxidant Tests
Antioxidant and oxidant levels of the plant's EtOH extract were determined using Rel Assay TAS and TOS kits (Erel,
2004; Erel, 2005). The calibrator Trolox was used in the TAS kit. The calibrator hydrogen peroxide was used in the TOS
kit. The oxidative stress index (OSI) was determined by dividing the TOS values to the TAS values by equating their
units, and the following formula was used (Sevindik, 2019).
TOS, µmol H2O2 equiv./L
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OSI (AU) =
TAS, mmol Trolox equiv./L X 10
Results and Discussion
The main cause of oxidative stress formation is free radicals (Krupodorova and Sevindik, 2020). Antioxidants are the
most important factors that inhibit the negative effects of free radicals on the human body. These antioxidants can be
taken endogenously or as supplements (Sevindik et al., 2022). In this context, it was aimed to evaluate F. officinalis
subsp. cilicica as a supplement antioxidant in this study. TAS, TOS and OSI values are shown in table 1.
Table 1 : TAS , TOS ve OSI values of Fumaria officinalis subsp. cilicica
TAS
TOS
F. officinalis subsp. cilicica
4.824±0.132 16.947±0.157

OSI
0.352±0.013

Values are presented as mean±SD

No study has been found in the literature to determine the TAS, TOS and OSI values of F. officinalis subsp. cilicica. In
studies on different plant species, the TAS value of Achillea millefolium was reported as 3.436, the TOS value as 2.839,
and the OSI value as 0.083 (Saraç et al., 2021). TAS value of Mentha longifolia subsp. longifolia was reported as 3.628,
TOS value as 4.046, and OSI value as 0.112 (Sevindik et al., 2017). TAS value of Salvia multicaulis was reported as
6.434, TOS value as 22.441, and OSI value as 0.349 (Pehlivan and Sevindik, 2018). The TAS value of the S.
absconditiflora was reported as 7.350, the TOS value as 8.501, and the OSI value as 0.116 (Akgül et al., 2020). The TAS
value of the Urtica dioica was reported as 7.817, the TOS value as 10,866, and the OSI value as 0.139 (Mohammed et al.,
2021). When compared with these studies, it was determined that the TAS value of F. officinalis subsp. cilicica was
higher than A. millefolium and M. longifolia subsp. longifolia, and lower than S. multicaulis, S. absconditiflora, U. dioica.
The TOS value of F. officinalis subsp. cilicica was determined to be higher than A. millefolium, M. longifolia subsp.
longifolia, S. absconditiflora and U. dioica, and lower than S. multicaulis. The OSI value of F. officinalis subsp. cilicica
was determined higher than A. millefolium, M. longifolia subsp. longifolia, S. multicaulis, S. absconditiflora and U.
dioica. In this context, it was determined that the plant has antioxidant potential.
Conclusion
In the study, total antioxidant, total oxidant levels and oxidative stress index of F. officinalis subsp. cilicica were
determined. As a result, it was determined that the plant can be used as a natural antioxidant source.
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Abstract
Plants are natural materials that are widely used in the treatment of diseases. Many plants contain bioactive compounds
that do not have nutritional properties but are very important from a medical point of view. These bioactive compounds
have very important medicinal properties. In this context, the determination of biological activities of plants is very
important for the discovery of natural products. In this study, the total antioxidant (TAS), total oxidant (TOS) and
oxidative stress index (OSI) of Nigella sativa L. were determined. In addition, antimicrobial activity of the plant extract
against bacterial (Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC
29212, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Acinetobacter baumannii ATCC 19606)
and fungal strains (Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135, C. glabrata ATCC 90030) was determined.
Extraction of the aerial parts of the plant was achieved with ethanol using the Soxhlet apparatus. TAS, TOS and OSI
values of the plant were measured using Rel Assay kits. Antimicrobial activity was determined against bacterial and
fungal strains by agar dilution method. According to the data obtained, the TAS value (5.705±0.112), TOS value
(7.499±0.080) and OSI value (0.132±0.003) of the plant extract were determined. It was determined that the plant extract
was effective at 25-200 µg/ml concentrations against bacteria and at 50 µg/ml concentration against fungus strains.
According to these results, it was determined that the biological activities of N. sativa used in our study were high. In this
context, it is thought that the plant can be used as a natural material in pharmacological studies.
Keywords: Antimicrobial, antioxidant, oxidant, medicinal plants
Introduction

Plants have been used for food, shelter, spice, tools, equipment and medical purposes in many different cultures
in human history (Mohammed et al., 2019; Akgül et al., 2022). In the treatment of many diseases, people use
traditional methods. Natural products are used on the basis of these methods. Among these natural products,
plants are widely used (Boukhatem and Setzer 2020; Mohammed et al., 2021). Plants have been the focus of
many researchers. Many studies have reported that plants have antioxidant, antimicrobial, anticancer, DNA
protective, antiproliferative, anti-inflammatory, hepatoprotective activities (Bonini et al., 2018; Pehlivan et al.,
2018; Fitzgerald et al., 2020; Khalil et al., 2020; Pehlivan et al., 2021; Uysal et al., 2021; Sevindik et al., 2022).
In this study, total antioxidant, total oxidant and oxidative stress index and antimicrobial activity of Nigella
sativa L. plant were determined.
Materials and Method
N. sativa samples were obtained from Gaziantep (Turkey). Plant samples were dried in a shaded and ventilated
environment. After the drying process was completed, 30 g of the samples were weighed. The samples were
pulverized for use. The powdered samples were extracted with 200 mL EtOH at 50 °C for approximately 6
hours. Solvents in the extracts were removed with the help of Heidolph Laborota 4000 Rotary Evaporator.
Antimicrobial Tests
The antimicrobial activity of the plant extract was determined using the agar dilution method. The lowest
concentrations inhibiting the growth of bacterial and fungal strains were determined for S. laxa extracts. In
addition, Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC
29212, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Acinetobacter baumannii
ATCC 19606 were used as bacterial strains. Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135, C.
glabrata ATCC 90030 were used as fungal strains (Bauer et al., 1966; Hindler et al., 1992; Matuschek et al.,
2014).
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Antioxidant tests
Antioxidant and oxidant levels of the plant's EtOH extract were determined using Rel Assay TAS and TOS kits
(Erel, 2004; Erel, 2005). The calibrator Trolox was used in the TAS kit. The calibrator hydrogen peroxide was
used in the TOS kit. The oxidative stress index (OSI) was determined by dividing the TOS values by equating their units
to the TAS value (Sevindik, 2019).
TOS, µmol H2O2 equiv./L
OSI (AU =
TAS, mmol Trolox equiv./L X 10
Results and Discussion
Antimicrobial activity
Many diseases caused by microorganisms have been increasing in recent years. The source of this is the resistance of
microorganisms to existing antimicrobial drugs and unconscious drug use (Sevindik et al., 2020). For this reason, the
discovery of new antimicrobial drugs has become inevitable. In this study, the effects of N. sativa against the bacterial
and fungal strains used in our study were investigated. The obtained results are shown in Table 1.
Table 2. MIC values of N. sativa

N. sativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

100

25

50

200

100

50

50

50

The MIC values are presented in units of µg/mL
1: S. aureus, 2: S. aureus MRSA, 3: E. faecalis, 4: E. coli, 5: P. aeruginosa, 6: A. baumannii, 7: C. albicans, 8: C. glabrata, 9: C.
krusei

The ethanol extract of N. sativa used in our study was effective against E. faecalis at 25 µg/mL concentration, against E.
coli, C. albicans, C. glabrata and C. krusei at 50 µg/mL concentration, against S. aureus, S. aureus MRSA and A.
baumannii at 100 µg/mL concentration, against P. aeruginosa at 200 µg/mL concentration. In this context, it has been
determined that N. sativa can be used as a natural antimicrobial agent.
Antioxidant and oxidant status
Plants produce many bioactive compounds within their body. Due to these properties, they are natural products with high
biological activities. Plants are natural products that are quite sufficient in terms of antioxidant activity (Sevindik et al.,
2018; Krupodorova and Sevindik, 2020). In this study, total antioxidant (TAS), total oxidant (TOS) and oxidative stress
index (OSI) of N. sativa were determined. According to the findings, TAS value of N. sativa was 5.705±0.112, TOS value
7.499±0.080 and OSI value 0.132±0.003. TAS, TOS and OSI values of N. sativa have not been reported before. In studies
on different plant species, TAS value of Scorzonera papposa was reported 5.314, TOS value as 24.199, and OSI value as
0.473 (Mohammed et al., 2020a). TAS value of Thymbra spicata was reported 8.399, TOS value as 6.530 and OSI value
as 0.078 (Mohammed et al., 2020b). TAS value of Rosa canina was reported 4.602, TOS value as 6.294, and OSI value as
0.138 (Pehlivan et al., 2018). TAS value of Centaurea rigida was reported 3,522, TOS value as 15,424 and OSI value as
0440 (Kına et al., 2021). Compared to these studies, the TAS value of N. sativa was determined to be higher than S.
papposa, R. canina and C. rigida, and lower than T. spicata. The TOS value of N. sativa was lower than S. papposa, C.
rigida, and higher than T. spicata, R. canina. The OSI value of N. sativa was determined to be lower than S. papposa, R.
canina and C. rigida, and higher than T. spicata. In this context, in our study, it was determined that N. sativa could be a
natural antioxidant source.
Conclusion
In this study, the antioxidant and antimicrobial potential of N. sativa was determined. As a result of the findings, it was
determined that the plant can be used as a natural antioxidant and antimicrobial source.
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Abstract
This study was carried out to determine the effects of Pyridaben application on germination and early seedling
growth in bread wheat (Triticum aestivum L. cv Ceyhan 99) and durum wheat (Triticum durum Desf. cv Ege
88). Before starting the germination treatments, wheat seeds were sterilized with 5% sodium hypochlorite. The
seeds were then rinsed three times with distilled water to remove sodium hypochlorite from their surface.
Germination tests were carried out in sterilized glass petri dishes. The experimental was set up as three
replications and 20 seeds in each petri dish. In the study, concentrations of 0, 5, 25, 50 and 100 ppm of
Pyridaben were applied. The experiment was carried out under controlled conditions. It was determined that the
final germination rates of 5, 25, 50 and 100 ppm Pyridaben treated bread wheat seeds were decreased by 3.3%,
1.7%, 6.7% and 13.3%, respectively, compared to the control. In durum wheat, 5-50 ppm Pyridaben
concentrations did not cause a statistically significant change on the final germination rates, while it caused a
15.0% decrease at 100 ppm concentration. It was determined that the germination index in bread wheat at
concentrations of 5, 25, 50 and 100 ppm decreased by 3.21%, 2.04%, 6.26% and 11.82%, respectively,
compared to the control. The germination index of durum wheat decreased up to 15.08%. It was determined
that root and shoot lengths and dry weights of bread wheat and durum wheat decreased in the effect of
pyridaben depending on the concentration of the pesticide applied. It was determined that pyridaben application
caused a decrease in vigor index of 53.12% in bread wheat and up to 46.40% in durum wheat. As a result, it
was observed that Pyridaben application had negative effects on germination and early seedling growth
depending on the concentration.
Key Words: Triticum aestivum, Triticum durum, Germination, Early Seedling Growth, Pyridaben.
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Abstract
The discovery of mushrooms has been based on many years, but it has also been proven by studies that
mushrooms had medicinal properties in ancient times. The inadequacy of existing natural resources has also
increased the number of studies in the field of mushrooms. Among the economically important fungi of the
genus Auricularia are A. auricula-judae, A. polytricha, A. fuscosuccinea species. These species have been used
in traditional medicine in Far East countries for many years and have become quite common in Europe in recent
years. In the literature studies, it has been shown that Auricularia species are important economically and
medically. As a result, apart from traditional methods, it has been determined by studies that Auricularia
mushrooms have cytotoxic properties, antiviral, antitumor, antifungal, anti-inflammatory, anti-bacterial,
antioxidant properties.
Keywords: Auricularia, Antimicrobial, antioxidant, oxidant, medicinal mushrooms.
1. Introduction
Many natural materials are used in complementary medicine (Akgül et al., 2016a; Sevindik et al., 2016). These
natural materials are used by the public in the prevention and treatment of many diseases. Natural ecosystems
are the habitats of many natural materials (Akgül et al., 2016b). Mushrooms are unchanging elements of natural
ecosystems (Mushtaq et al., 2020). In addition to many mushroom species that stand out with their nutritive
properties, mushrooms also attract attention with their medicinal properties (Sevindik et al., 2017; Sevindik,
2019). Many studies have reported that mushrooms have many biological activities such as antioxidant,
anticancer, anti-inflammatory, DNA protective, antimicrobial, hypoglycemic (Sevindik et al., 2018; Sevindik
and Akata, 2019; Baba et al., 2020; Gürgen et al., 2020; Krupodorova and Sevindik, 2020; Selamoglu et al.,
2020). In this study, the biological activities of species belonging to the genus Auricularia were investigated.
The obtained results are shown in Table 1.
Basidiocarps of the genus Auricularia (Auriculariaceae) are typically gelatinous and ear-shaped. All species of
the genus grow on trees. Some Auricularia species are edible. These species are grown commercially on a large
scale in China and East Asia. Auricularia species are saprotrophic wood rots and produce a white rot. While
many species are saprotrophic, some species may be found on live wood and be weakly parasitic. Auricularia
species are generally distributed in broad-leaved trees and shrubs. They can also be found singly, in clusters or
in layers on conifers, although in a few cases.
Table 1. Biological activities of Auricularia species
Auricularia species

A. auricula-judae
(Bull.) Quél.

Biyological activity

Antioxidant,
Antimicrobial,
Antiinflammatory,
Antibacterial,
Cytotoxicity,
Antitumor,
Antiviral,
Antiinflammatory,
Immunomodulatory activities
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A. auricularis (Gray)
Antioxidant,
G.W. Martin (Current
Immunomodulatory,
name: A. auriculaAntifungal activities
judae)
Antidiabetic,
A. cornea Ehrenb.
Antitumor activities
A. fuscosuccinea
Antioxidant activity
(Mont.) Henn.
A. polytricha (Mont.)
Sacc. (Current name:
Auricularia nigricans Antioxidant,
(Sw.) Birkebak,
Antimicrobial activity,
Looney & SánchezGarcía)
Antioxidant,
Auricularia spp. Bull. Antimicrobial,
Cytotoxicity activities

Yangchao et al.,2011; Basso et al., 2020; Sukmawati
et al., 2018
Fu et al., 2022; Cao et al., 2017
Liao et al., 2014

Packialakshmi and Sudha, 2016; Packialakshmi and
Sudha, 2015; Emre et al., 2016; Anno et al., 2021

Gebreyohannes et al., 2019; Raseetha et al., 2022;
Arsianti et al., 2022; Rabbani, 2020;

As a result of the researches, it was determined that Auricularia species have antioxidant, antifungal,
antidiabetic, antimicrobial, antiinflammatory, antibacterial, cytotoxicity, antitumor, antiviral, antiinflammatory,
immunomodulatory activities.
Conclusion
In this study, the biological activities of Auricularia species are indicated. As a result of the studies, it has been
determined that Auricularia species have many different biological potentials.
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Abstract

Complementary medicine is widely used in the treatment of diseases in many countries around the world. Many
natural materials are used in complementary medicine. It is known that mushrooms, which are among these
natural products, are used in the prevention and treatment of many diseases. In our study, total antioxidant, total
oxidant and oxidative stress index of Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (Sparassidaceae) mushroom were
determined. In addition, the ethanol extract of the mushrooms has been shown to be beneficial for bacteria
(Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC 29212,
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Acinetobacter baumannii ATCC
19606) and fungus (Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135, C. glabrata ATCC 90030). The
ethanol extract of the mushroom was obtained using the Soxhlet apparatus. TAS, TOS and OSI values were
measured using Rel Assay kits. Antibacterial and antifungal activities were determined using the agar dilution
method. According to the results obtained, the TAS value (4.619±0.162), TOS value (14.609±0.224) and OSI
value (0.317±0.006) of the mushroom extract were determined. It was effective against bacterial strains at
concentrations of 50-200 µg/ml and against fungal strains at concentrations of 50 µg/ml. In this context, it has
been determined that the mushroom has important antioxidant and antimicrobial potential.
Keywords: Antimicrobial, antioxidant, oxidant, medicinal mushrooms
1. Introduction
Mushrooms, which have been in our nature for many years, have various proteins, minerals and vitamins that
are important for human health (Sevindik et al., 2017). The tendency towards natural antioxidant sources with
rich content and low cost is increasing day by day, and this situation has accelerated especially with the studies
of extracting phenolic compounds in an accurate and effective way (Kuang et al., 2021). Many studies have
reported that mushrooms have antimicrobial, antioxidant, anticancer, anti-allergic, anti-proliferative and DNA
protective properties (Akgül et al., 2016; Sevindik et al., 2016; Elkhateeb et al., 2018; Chaturvedi et al., 2018;
Mahmood et al., 2019; Gürgen et al., 2020; Selamoglu et al., 2020; Sonawane et al., 2020). In this study, total
antioxidant, total oxidant status and antimicrobial activity of Sparassis crispa mushroom were determined.
2. Material and Method
S. crispa samples were collected from Bolu (Turkey) in 2020. The collected mushroom samples were extracted
with ethanol (EtOH) at 50 °C for approximately 6 hours (Gerhardt EV 14). The obtained extracts were
concentrated with a rotary evaporator (Heidolph Laborota 4000 Rotary Evaporator).
Antioxidant Tests
TAS and TOS values of the ethanol extract of the mushroom were determined using Rel Assay kits (Rel Assay
Kit Diagnostics, Turkey). TAS value was shown as mmol Trolox equiv./L (Erel, 2004). TOS value was shown
as μmoL H2O2 equiv./L (Erel 2005). The following formula was used while calculating the OSI (Arbitrary unit:
AU) (Sevindik, 2018).
TOS, µmol H2O2equiv./L
OSI =
TAS, mmol Trolox equiv./L X 10
Antimicrobial Tests
Antimicrobial activity tests of EtOH extract of the mushroom were determined by agar dilution method.
Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC 29212,
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Acinetobacter baumannii ATCC
19606 were used as test bacteria. Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135 and C. glabrata
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 142 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
ATCC 90030 were used as fungal strains. Bacterial strains were pre-cultured in Muller Hinton Broth medium
and fungal strains were pre-cultured in RPMI 1640 Broth medium. The lowest concentration that inhibits the
growth of bacteria and fungi was determined as the minimal inhibitory concentration (MIC) (Bauer et al., 1966;
Hindler et al., 1992; Matuschek et al., 2014).
Results and Discussion
Total Antioxidant and Oxidant Status
High levels of reactive oxygen species play an important role in the onset of many diseases in living organisms
(Aruoma et al., 1998). Antioxidant compounds play a role in suppressing oxidant compounds. In cases where
antioxidant compounds are insufficient, supplemental antioxidants can be used (Krupodorova and Sevindik,
2020; Ionescu-Tucker and Cotman, 2021). In this context, it is inevitable to determine new supplement
antioxidant compounds. In our study, TAS, TOS and OSI values of Sparassis crispa were determined for the
first time. According to the results of the study, TAS value (4.619±0.162), TOS value (14.609±0.224) and OSI
value (0.317±0.006) of S. crispa were determined. In previous studies on wild mushrooms, TAS, TOS and OSI
values of Cerioporus varius (TAS:2.312, TOS:14.358, OSI:0.627), Laetiporus sulphureus (TAS:2.195,
TOS:1.303, OSI:0.059), Suillus granulatus (TAS:3.143, TOS:18.933, OSI:0.603) and Helvella leucopus
(TAS:2.181, TOS:14.389, OSI:0.661) have been reported (Sevindik et al., 2018; Sevindik, 2019; Sevindik and
Akata, 2019; Mushtaq et al., 2020). Compared to these studies, the TAS value of S. crispa was higher than C.
varius, L. sulphureus, S. granulatus and H. leucopus. The TOS value of S. crispa was determined higher than
C. varius, L. sulphureus, H. leucopus and lower than S. granulatus. The OSI value of S. crispa was lower than
C. varius, S. granulatus and H. leucopus, but higher than L. sulphureus. In this context, in our study, it was
determined that S. crispa could be used as a natural antioxidant source.
Antimicrobial Activity
Mushrooms are encounter many microorganisms in the ecosystem. Because of these properties, fungi are
important antimicrobial sources (Baba et al., 2020). In our study, antimicrobial activities of S. crispa against
standard bacterial and fungal strains were determined. The obtained results are shown in Table 1.
Table 1. Antimicrobial activitiy of S. crispa
S.
E.
aureus
E. coli
faecalis
MRSA
EtOH
100
100
200
50
The MIC values are presented in units of µg/mL.
S. aureus

P.
A.
C.
C.
C.
aeruginosa baumannii albicans glabrata krusei
50

100

50

50

50

According to the results of the study, S. crispa was determined to be effective against E. coli, P. aeruginosa, C.
albicans, C. glabrata and C. krusei at 50 µg/mL concentration. In addition, it was determined that the
mushroom extract was effective against S. aureus, S. aureus MRSA and A. baumannii at 100 µg/mL
concentration. It was determined that the mushroom extract was effective against E. faecalis at 200 µg/mL
concentration. In this context, it has been determined that the fungus can be used as a natural antimicrobial
agent.
Conclusion
In this study, total antioxidant, total oxidant and oxidative stress index of S. crispa were determined. In
addition, its antimicrobial activity against bacterial and fungal strains was determined. According to the
findings, it was determined that the mushroom could be a natural antioxidant and antimicrobial source.
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ÖZET
Pandemi (Covid-19) ile dijitalleşme daha hızlanmış, pazarlama karar vericileri VUCA olarak isimlendirilen değişken bir
dünyanın içinde kendilerini bulmuşlardır. VUCA, volatility (değişkenlik), uncertainty (belirsizlik), complexity (karmaşıklık),
ambiguity (muğlaklık) kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuş bir kavramdır. Türkçe de karmaşık, oynaklık,
muğlaklık ve belirsizlik kelimelerin baş harflerinden oluşan KOMB kısaltması ile de tanımlanmaktadır. VUCA özünde
karmaşık, çalkantılı ve hızla değişen iş ortamlarıdır. Pandemi, dijitalleşme ve ekonomik krizler ile ortaya çıkan yeni dünya
düzeni bu kavram ile örtüşmektedir. Uzun planların yapılamadığı, geleceğin öngörülemediği bu belirsizlik ortamında,
dijitalleşmenin de etkisiyle hem bireyler hem de işletmeler bu yeni dünyaya ayak uydurabilmek için oldukça
zorlanmışlardır. Hızlı teknolojik değişimlerin yaşandığı, işlemlerin dijitalleştiği bu ortamdan pazarlama faaliyetleri de
etkilenmiştir. Dijital çağın getirdiği bu muğlak dünyanın ortaya çıkardıklarıyla baş edebilmek, değişimleri hızlıca
anlayabilmek ve uyum sağlayabilmek için bazı stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada merkeziyetsizliği, güvenlik
koruması, aracısızlığı ve bağlılık yaratımı ekosistemini oluşturan unsurlarıyla blockchain teknolojisiyle desteklenen
pazarlama faaliyetlerinin, VUCA nın oluşturduğu değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak alanları dönüştürecek etkiye
sahip olduğu söylenebilir. Çünkü blockchain teknolojisinin pazarlama faaliyetlerine ilişkin üç ana noktada önemli katkıları
bulunmaktadır. Blockchain teknolojisi; aracız olmasıyla pazarlama yapısını, güvenlik unsurlarıyla veri kalitesini, güven ve
şeffaflık getirileriyle müşteri ilişkilerini güçlendirebilmektedir. Bu doğrultuda, pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak
blockchain teknolojilerinin, VUCA ortamının yarattığı olumsuzluklara bir miktar çözüm olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, VUCA, Blockchain Teknolojisi
The Digital Face of Marketing in the VUCA World
ABSTRACT
With the pandemic (Covid-19), digitalization has accelerated, and marketing decision makers have found themselves in
a volatile world called VUCA. VUCA is a concept created using the initials of the words volatility, uncertainty, complexity,
ambiguity. In Turkish, it is also defined by the abbreviation "KOMB", which consists of the initials of the words complex,
volatility, ambiguity and uncertainty. VUCA is essentially a complex, turbulent and rapidly changing business
environment. The new world order that emerged with the pandemic, digitalization and economic crises overlaps with
this concept. In this uncertainty environment, where long plans cannot be made and the future cannot be predicted,
both individuals and businesses have had a hard time keeping up with this new world, with the effect of digitalization.
Marketing activities have also been affected by this environment where rapid technological changes are experienced
and transactions are digitized. Some strategies are needed to cope with what this ambiguous world brought about by
the digital age, to understand the changes quickly and to adapt. At this point, it can be said that the marketing activities
supported by blockchain technology, with its decentralization, security protection, intermediary and loyalty creation
ecosystem, have the effect of transforming the variable, uncertain, complex and ambiguous areas created by VUCA.
Because blockchain technology has important contributions to three main points regarding marketing activities.
Blockchain technology; By being an intermediary, it can strengthen its marketing structure, data quality with security
elements, and customer relations with trust and transparency returns. In this direction, it can be said that blockchain
technologies to be used in marketing activities can be some solution to the negativities created by the VUCA
environment.
Keywords: Marketing, VUCA, Blockchain Technology
Giriş

YaklaĢık otuz beĢ yıl önce, ABD Ordusu SavaĢ Koleji'ndeki sosyal bilimciler, öğrencilerinin gelecekte faaliyet
göstermeleri gereken ortamı anlatmak amacıyla ―VUCA‖ kısaltmasını buldular. Bu kısaltma Warren Bennis ve
Burt Nanus‘un liderlik teorilerine dayanan ve ABD Ordusu‘nun 1990‘ların baĢında SSCB‘nin dağılmasıyla
birlikte ortaya çıkarttığı bir kavramdır (Akdemir vd., 2021:349). VUCA terimi, değiĢken, belirsiz, karmaĢık ve
belirsiz olan mevcut dünyayı tanımlamak için geliĢtirilmiĢtir. Belirsizlikler ile dolu değiĢken yeni dünya
Ġngilizce değiĢken (volatility), belirsiz (uncertainty), karmaĢık (complexity) ve muğlak (ambiguity)
kelimelerinin baĢ harflerinden oluĢan ―VUCA‖ kelimesiyle ifade edilmektedir. DeğiĢkenlik; değiĢimin hızını,
büyüklüğünü ve dinamiklerini temsil ederken, Belirsizlik; sorunların ve olayların öngörülemezliğini ifade
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etmektedir. KarmaĢıklık; tüm organizasyonları çevreleyen kaosu temsil eder ve Muğlaklık; gerçekliğin
bulanıklığını ve koĢulların karıĢık anlamları olarak tanımlamaktadır (Horney vd., 2010:33). D ğer b r yandan
Türkçeye karmaĢık, oynaklık, muğlaklık ve bel rs zl k kel meler n baĢ harfler nden oluĢan ―KOMB‖ kısaltması
ile uyarlanmıĢtır (Karatekin Alkoç, 2021:991).
Son yıllarda hem jeopolitik hem de ticari bağlamlarda kullanılan biraz genelleştirilmiş bir terim haline gelen VUCA
üzerine çalışmalar artmıştır (Baran ve Woznyj, 2020:1). Savaş, kıtlık gibi olağan üstü olaylar karşısında yaşanılan
dönemler için kullanılan bu kavramın, günümüz içinde kullanılması hatalı olmayacaktır. Yaşanan Pandemi (Covid-19)
süreci, dünyanın genelinde hissedilen ekonomik kriz, doğal kaynakların azalması ve gittikçe artan dijitalleşme dünyayı
karmaşık bir sürecin içine hızla çekmiştir. Sürekli değişen, her gün daha istikrarsız hale gelen, büyük ve küçük
değişikliklerin daha öngörülemez hale geldiği bir dünyada yaşamaktayız. Olaylar tamamen beklenmedik şekillerde
gelişmekte, olayların akışını tahmin etmek zorlaşmaktadır. Yaşanan bu karmaşanın çok katmanlı pek çok sebebi
bulunmakta ve bu sebepler arasındaki etkileşim pek çok şeyi daha da karmaşıklaştırmaktadır. Bu yeni durumdan pek çok
alan etkilenmektedir. Pazarlamada bunlardan birisidir. VUCA nın geçerli olduğu pazara bir ürünü ilk sunan firma olmak
gibi hızlı kararlar vererek çevik pazarlama atakları sergilemek firmalara avantaj sağlamaktadır (Doz ve Kosonen, 2017:
168). Özellikle hızla artan dijitalleşme ile pek çok pazarlama faaliyeti bu duruma uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Yüz
yüze olmayan pek işlem hem güvensizliği hem de sahtekarlıkları arttırmaktadır. Blockchain teknolojileri bu noktada bir
çözüm olabilir.
Blockchain Teknolojileri ve Pazarlama İlişkisi
Blockchain teknolojisi, en temel tanımıyla merkezî olmayan, dağıtık ve ağa dâhil olan ya da olmayan herkesin şeffaflıkla
görebileceği açık bir dijital defter olarak ifade edilmektedir. Süreç boyunca yapılan işlemden sonraki tüm blokların
değişmesi ve ağın anlaşılması dışında kayıtlar geriye dönük olarak değiştirilemez. Denetleme ve doğrulama işleminin
gerçekleştirilmesi için ağdaki kullanıcılarına izin ve ödül verme olanakları da sunulmaktadır (Dedeoğlu, 2019:30).
Blockchain teknolojileri özellikle güven açısından aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı için yıkıcı, dönüştürücü ve
devrimsel bir teknoloji olarak da aktarılmaktadır (Dursun vd., 2021:10).

Şekil 2: Blockchain ve Pazarlamadaki Etkileri
Kaynak: Rejeb, Keogh ve Treiblmaier, 2020:3
Şekil 2 de gösterildiği gibi blockchain teknolojisinin pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak üç önemli alanda katkısı
bulunmaktadır. Merkeziyetsiz yapısı pazar aracılarını ortadan kaldırarak pazarlamanın en önemli yapısını pazar anlayışını
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ve pazar yapısını değiştirmektedir. Güvenli yapısı, ağ işlemlerinin bir önceki işlemin onayını alarak işlemesi tıklama
sahtekarlığının engelleyerek veri kalitesinin arttırmaktadır. Pazarlamanın en önemli unsuru olan değer üzerinde ise
müşterileri içine alan yapısıyla, birlikte yaratıma güven, şeffaflık, gizlilik bileşenleriyle güçlü katkılar sağlamaktadır.
Müşteriler sadece sadık birer müşteri olmanın ötesinde değer yaratım sürecine katılarak kendilerini işletmelerin
sunduğu hizmetlerin bir paydaşı olarak görerek değerin sunum sürecine gönüllü olarak katılım sağlayabilecektir. Kazankazan ilkesiyle de işletmeler yeni müşterilere erişime ve var olan müşterilerini koruma maliyetlerini azaltabilecektir.
Değerin birlikte yaratım sürecinde müşterilerin rolü müşteri sadakat programları geliştirme süreçlerine de önemli katkı
sağlayacaktır (Gümüş ve Aksoy, 2022:332).
Sonuç ve Değerlendirme
VUCA dünyasında başarı için bazı kritik faktörler belirtilmektedir. Sağlam iş temelleri, yenilik, hızlı tempolu yanıt,
esneklik, değişim yönetimi, yerel ve küresel düzeyde çeşitliliği yönetmek, pazar istihbaratı, çalışanlar ve müşteriler dahil
tüm ilgili paydaşlarla güçlü iş birliği bu faktörler arasındadır (Sarkar, 2016:9). Dijitalleşme ile dünyada değişimin ve
muğlaklığın hız artmaktadır. Bu durumda pazarlama ile ilgili karar vericiler için de VUCA nın geçerli olduğu ortamlardaki
uygulamalar pazarlama stratejisi olarak kullanılarak önem kazanmaktadır. Bu noktada blockchain teknolojisi
uygulamalarının pazarlama faaliyetlerine ilişkin getirdiği güven temelli aracısız sistem, dijitalleşmeyle VUCA döneminin
yaşattığı pek çok olumsuzluğa çözüm sunabilir. Blockchain teknolojisiyle pazarlama işlem maliyetlerinin dijital
platformlarda azalmasının sağlanması, pazarlama sadakat programlarının işlevlerinin daha etkinleşmesi, pazarlama bilgi
sistemi için doğru verilere ulaşılabilmesi, üretilen dijital içeriklerden devamlı gelir sağlanması ve dijital işlemlerden
kaynaklanabilecek sahtekarlıkların önüne geçilmesiyle VUCA ortamının yarattığı değişkenliğin, belirsizliğin, karmaşıklığın
ve muğlaklığın negatif etkileri azaltılabilecektir.
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DEĞERLĠ KONUT VERGĠSĠ VE TÜRK VERGĠSĠ SĠSTEMĠNE KATKISI
Doç. Dr. Özgür SAYGIN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Maliye Bölümü, Orcid ID: 0000 0002 2159 7112

ÖZET

Değerli Konut Vergisi 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Ġle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi mevzuatımıza girmiĢtir. Değerli Konut Vergisi
kanunda belirtilen sınırları aĢan değerlerdeki konutlar üzerinden alınmaktadır. Artan oranlı bir tarifeye sahip
olan vergi sadece konutlar üzerinden alınmaktadır. Değerli Konut Vergisi‘nin matrahı olan konut değeri Emlak
Vergisi Kanunu‘na göre belirlenen vergi değeridir. Vergiden elde edilen hasılat merkezi yönetim bütçesine gelir
kaydedilmektedir. Bu yönüyle Emlak Vergisi‘nden ayrılan vergi, konutlar üzerinden alınan ikinci bir vergi
olması nedeniyle aynı unsurdan çift vergi alınması tartıĢmalarına neden olmaktadır. Söz konusu verginin yeni
bir vergi olarak vergi sistemine girmesi yerine, Emlak Vergisi Kanunu‘na artan oranlı bir tarife eklenmesi
mükellef psikolojisi açısından daha olumlu etkiler oluĢturacaktır.
Anahtar Kelimeler: Değerli Konut Vergisi, Emlak Vergisi, Türk Vergi Sistemi
VALUABLE HOUSING TAX AND ITS CONTRIBUTION TO THE TURKISH TAX SYSTEM
ABSTRACT
Valuable Housing Tax has entered into our tax legislation with Law No. 7194 on ―Digital Service Tax and
Amendment to the Decree No. 375 and Some Laws. Valuable Housing Tax is collected on houses with values
exceeding the limits specified in the law. The tax, which has a progressive tariff, is collected only on
residences. The value of the house, which is the base of Valuable Housing Tax, is the tax value determined
according to the Real Estate Tax Law. The revenue from the tax is recorded as revenue in the central
government budget. In this respect, the tax that differs from the Real Estate Tax is a second tax levied on the
residences, so double taxation from the same element causes discussions. Instead of the tax in question entering
the tax system as a new tax, adding an increasing tariff to the Property Tax Law will create more positive
effects in terms of taxpayer psychology.
Keywords: Valuable Housing Tax, Property Tax, Turkish Tax System
1.GiriĢ
Değerli Konut Vergisi Türk Vergi Sistemine 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Ġle Bazı Kanunlarda ve 375
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile dahil olmuĢtur. Bahsi geçen
kanun ile vergi sistemine Dijital Hizmet Vergisi ve Konaklama Vergisi isminde iki yeni vergi daha
kazandırılmıĢtır. 7194 sayılı kanun ile üç yeni verginin aynı anda gündeme gelmesi mükellefler nazarında
olumsuz psikolojik etkilerin doğması riskini doğurmuĢtur. Vergi mevzuatında yer bulan söz konusu vergilerin
ne kadar vergi yükü getireceğinin ve vergi yükünün yüklenicisinin kimler olacağının izahı önem taĢımaktadır.
Özellikle Dijital Hizmet Vergisi nihai tüketicilere vergi yükü getirmekten ziyade uluslararası iĢlem hacmine
sahip dijital platformların reklam vb. faaliyetleri üzerinden elde ettikleri kazançları vergilendirmektedir. Bu
yönüyle Dijital Hizmet Vergisi bireylere ve tüketicilere yeni bir yük getiren bir vergi özelliği taĢımamaktadır.
Konaklama Vergisi ise 7194 sayılı yasa ile öğrenci pansiyon ve yurtları dıĢındaki tüm konaklama faaliyetlerini
vergilendiren bir vergi olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Konaklama Vergisi Dijital Hizmet Vergisi‘nden farklı olarak
vergi yükünün nihai tüketiciye yansıtıldığı bir vergidir. Konaklama hizmeti alan vatandaĢlar K.D.V. örneğinde
olduğu gibi ürün fiyatına dâhil edilmiĢ yeni bir verginin fiili yüklenicisi konumundadır.
7194 sayılı yasa ile ekonomik hayatımıza giren söz konusu vergilerin yeterli hasılat sağlayıp sağlamadığı,
mükellefler üzerinden oluĢturabileceği psikolojik etkiler ve ilgili ekonomik faaliyet alanlarında oluĢturdukları
etkiler önem arz etmektedir. Elde edilen kazanımlar vergilemenin toplam maliyetlerinden yüksek olmalıdır.
ÇalıĢmada Değerli Konut Vergisi bahsi geçen yönler açısından analiz edilecektir.
2.Değerli Konut Vergisinin Hukuki Temeli
Türk Vergi Sistemi‘nde servet üzerinden alınan vergilerden biri Emlak Vergisi‘dir. Değerli Konut Vergisi
servet üzerinden alınan yeni bir vergi olma özelliği taĢırken aynı zamanda konutlardan konut değeri üzerinden
alınan ikinci bir vergi olma özelliği de taĢımaktadır. Değerli Konut Vergisi 5.12.2019 tarihli 7194 sayılı
Kanunun 30 uncu maddesiyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa dördüncü kısım olarak eklenmiĢtir. Emlak
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Vergisi Kanunu‘nun 42. Maddesi ve 49. maddesi (49. madde dahil ) arasında Değerli Konut Vergisine ait
hükümlere yer verilmiĢtir. Bu yönüyle var olan bir vergi kanununun içine baĢka bir vergi eklenmiĢtir.
Değerli Konut Vergisi‘nin konusu Emlak Vergisi Kanunu 42. maddesinde Türkiye sınırları içindeki değeri 5
milyonu aĢan konutlar olarak ifade edilmiĢtir. 2019 yılındaki 5 milyon TL olarak kanunda yer alan bu değer
2022 yılında 6.173.000 TL‘ye güncellenmiĢtir. Ġlgili maddede ifade edilen konut değeri Emlak Vergisi Kanunu
madde 29‘da yer alan vergi değeri olarak belirlenmiĢtir. Verginin matrahı olarak belirlenen vergi değeri emlak
vergisinde olduğu tespit edilmektedir. 7194 sayılı kanunun ilk halinde vergi değeri ―bina vergi değeri veya
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri‖ olarak belirlenmiĢti. Yapılan yasa değiĢikliği ile
vergi değeri emlak vergisinde yer alan vergi değeri olmuĢtur. EVK madde 29‘da vergi değeri konutun arsa
değeri ve inĢaat maliyetinden meydana gelmektedir. Arsa değerleri her dört yılda bir her ilde oluĢturulan arsa
komisyonlarınca belirlenen metrekare arsa bedelleri üzerinden hesaplanmaktadır. ĠnĢaat maliyetleri ise Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın ortaklaĢa her dört yılda belirledikleri metrekare inĢaat
maliyetleri üzerinden hesaplanmaktadır. Arsa ve inĢaat maliyet bedelleri üzerinden hesaplanan vergi değerleri
piyasa değerlerinin oldukça altında kalmaktadır. Vergi değerinin düĢüklüğüne bağlı olarak emlak vergisinde ve
diğer birçok vergide vergi kayıpları meydana gelmektedir(Saygın,2019:134). Değerli Konut Vergisi‘nde de
konutun değeri bahsi geçen vergi değeri üzerinden yapılacağı için birçok konutta vergi kaybı yaĢanacaktır.
Değerli Konut Vergisi‘nin tarifesi artana oranlı bir tarifedir. Kanundaki ilk haliyle tarife Ģu Ģekildedir;
5.000.000 ile 7.500.000 arası binde 3
7.500.000 ile 10.000.000 arası binde 6
10.000.000 ve üzeri binde 10‘dur.
2022 yılı Güncel Değerli Konut Vergisi Tarifesi
6.173.000 ile 9.260.000 arası binde 3
9.260.000 ile 12.347.000 arası binde 6
12.347.000 ve üzeri binde 10‘dur.
Vergiye tabi olacak konut kanunda 2022 yılı için 6.173.000 TL ve üzerinde olan konuttur. Konutun değerinin
ifade edilen rakamın üstüne çıktığı yılı takip eden yıl mükellefiyet baĢlar. Konutun yıkılma yangın vb.
nedenlerle değer kaybetmesi durumunda ise takip eden yıldan itibaren mükellefiyet sona erer.
Değerli Konut Vergisi‘nin kapsamı dıĢında tutulan binalar bahsi geçen kanunun 46. maddesinde muafiyet
baĢlığında sayılmıĢtır. Buna göre kamu kurumlarına ait binalar vergiden muaftır. Ayrıca değeri ne olursa olsun
tek mesken vergiden muaftır. Birden fazla meskeni olanların değeri en düĢük olan bir meskeni vergiden
muaftır. Son olarak karĢılıklı olmak kaydıyla yabancı ülkelerin konsolosluk ve elçiliklerine ait binaları da
vergiden muaftır.
Verginin beyanı verginin ödeneceği yılda 20 ġubat tarihine kadar verilen beyanname ile mükellef tarafından
yapılır. Değerli Konut Vergisi bu yönüyle Emlak Vergisi‘nden ayrılır. Emlak Vergisi‘nde mükellef beyanı
kullanılmaz. Belediyeler tarafından takip edilen değerler üzerinden vergi hesaplanır ve ödenir. Değerli Konut
Vergisi‘nde de aynı vergi değeri kullanılmasına rağmen mükellef beyanı talep edilmektedir. Bu durum verginin
mükelleflerine Ģekli bir yükümlülük doğurmaktadır. Konutlara ait vergi değerinin ilgili belediyelerden alınması
ve verginin hesaplanması uygulamada daha hızlı mesafe alınmasını sağlayacaktır. Vergi Ģubat ve ağustos
aylarında iki eĢit taksit ile ödenir. Vergiden elde edilen hasılat merkezi yönetim bütçesine irat kaydedilir. Bu
yönüyle de emlak vergisi hasılatlarının belediyelere bırakılması uygulamasına aykırı bir uygulama söz
konusudur.
Değerli Konut Vergisinin Uygulaması
Değerli Konut Vergisi‘nin yeni bir vergi olarak vergi sistemine girmesinin kamuoyunda oluĢturduğu etki
verginin psikolojik maliyeti olarak görünebilir. Verginin 2021 yılı hasılatı 23.402.000 TL‘dir. VatandaĢlar
üzerinde oluĢan olumsuz psikolojik etkiler dikkate alındığında elde edilen hasılat oldukça düĢüktür. 2021 yılı
toplam vergi gelirleri 1.334.302.242.000 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Toplam vergi gelirleri içinde değerli konut
vergisine iliĢkin pay olukça zayıftır.
Değerli Konut Vergisi, Emlak Vergi ile aynı matrah üzerinden alınan bir vergidir. 2022 yılı rakamları ile bir
konutun 6.173.000 TL üstündeki değeri üzerinden bahsi geçen her iki vergi de alınmaktadır. Bu da aynı unsur
üzerinden iki kez vergi alınması tartıĢmalarını gündeme getirmektedir. Ayrıca değerli konut vergisinin
doğabilmesi için mükellefin birden fazla konutunun bulunması gerektiğinden, uygulamada kiraya vergilen
konut için gayrimenkul sermaye iradı vesilesiyle gelir vergisi ödenmesi de söz konusu olmaktadır. Konut
sahiplerinin aynı mesken için üç farklı vergi ödediği görülmektedir.
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Konutlar üzerinden benzer iki verginin alınması arsa, arazi ve iĢyerleri gibi diğer servet unsurları için geçerli
olmamaktadır. GeliĢen kentlerde arsa, arazi ve iĢyerleri hızla değer kazandığı dikkate alınırsa konut malikleri
ile arsa, arazi ve iĢyerleri malikleri arasında vergilemede adaletsizlik olduğu söylenebilir.
Sonuç
Türk Vergi Sisteminde 7194 sayılı yasa öncesinde gelir üzerinden, harcamalar üzerinden ve servet üzerinden
alınan 12 farklı vergi bulunmaktadır. Ġlgili yasa ile 3 yeni verginin vergi sistemine girmesi mükellefler
açısından olumsuz değerlendirilebilir. Uygulamaya konan yeni vergilerin oluĢan psikolojik maliyetlerin
üzerinde faydalar sunması beklenmektedir. Değerli Konut Vergisi arzu edilen düzeyde vergi hasılatı
sağlamamaktadır.
Değerli Konut Vergisi‘nin matrahı Emlak Vergisi Kanunda kullanılan vergi değeridir. Bahsi geçen vergi değeri
piyasa değerlerinin oldukça altında kalan, gerçek konut değerlerini yansıtamayan değerlerdir. Emlak vergisinde
var olan yapısal bir matrah problemi çözüme kavuĢturulmadan, baĢka bir vergi aynı matrah ile uygulamaya
konmaktadır.
Konutlara iliĢkin tüm bilgilerinin, dahası vergi değerinin belediyelerce bilinmesine rağmen mükelleflere
beyanname verme yükümlülüğü yüklenmesi uygulama açısından doğru değildir. Tüm belediyelerin ellerindeki
vergi değerlerini dijital ortamda ilgili vergi dairelerine ulaĢtırması iĢlem maliyetini azaltacaktır.
Devlet ve vatandaĢ iliĢkilerinde önemli bir çatıĢma noktası vergidir. VatandaĢlar için uygulamaya yeni bir vergi
konacağı bilgisi arzu edilir bir geliĢme değildir. Dahası mükellefler nazarında psikolojik olumsuz etkiler
oluĢturan söz konusu vergiden kayda değer bir hasılat elde edilmemektedir. Değerli Konut Vergisinin yeni bir
vergi olarak sisteme girmesi yerine Emlak Vergisi Kanununda vergi tarifesini değeri 5 milyon ve üzeri konutlar
için artan oranlı bir tarife haline getirmek daha doğru bir tercih olacaktır. Belediyelerin bu ihtimalde tahsil
ettikleri ek gelirler merkezi bütçeden belediyelere verilen kaynaklarda dikkate alınabilir. Sonuç olarak Değerli
Konut Vergisi uygulamaya iliĢkin yapısal problemleri ile vergi gelirlerine olumlu katkılar sağlamayan bir
vergidir. Ġlerleyen dönemde Emlak Vergisi Kanununda yapılacak tarife düzenlemeleri ile söz konusu verginin
kaldırılması önerilmektedir.
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GEL AL KONULU SOSYAL MEDYA PAYLAġIMLARININ ANALĠZĠ: TWITTER
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Özet
Ġnternetle birlikte yeni nesillerin alıĢ veriĢ alıĢkanlıkları değiĢmektedir. Çok kanaldan iĢlem talep eden
bireylerin sayısı artmaktadır. Bu Ģartlar altında çevrimiçi satılan ürünü mağazadan teslim etmek isteyen
iĢletmeler de görmek mümkündür. Bu durum lojistikte yeni yaklaĢımlara yol açmaktadır. Bu iĢ modelinde
müĢterinin duygu durumu iĢletme açısından önemlidir. ÇalıĢmada, son günlerde popüler olmaya baĢlayan
ürünlerin gel al (click and collect) olarak teslim edilmesi yöntemine yönelik duygu analizi yapıldı. Duygu
analizi için R programlama dili kullanılarak 1 haftalık Twitter veri sorgulaması gerçekleĢtirildi. Sorgulamada
―click and collect‖ anahtar kelimesi kullanıldı. Sorgulamayla sosyal medya kullanıcılarının ürünlerini gel al
modelinde teslim eden iĢletmelere yönelik bakıĢ açıları hakkında fikir oluĢturmak amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Lojistik, Gel al, Veri madenciliği, Twitter, Duygu analizi
Abstract
With the Internet, the shopping habits of new generations are changing. The number of people demanding
multi-channel transactions is increasing. Under these conditions, it is possible that companies want to deliver
the goods sold online from the store. This situation leads to new approaches in logistics. In this business model,
the emotional state of the customer is important for the company. In the study, a sentiment analysis was
conducted for the "Click and Collect" product delivery method that has become popular in recent days. For the
sentiment analysis, a one-week Twitter data query was conducted using the R programming language. The
keyword "Click and Collect" was used in the query. The query aims to undertand an impression of social media
users' views towards companies that deliver their products using the "Click and Collect" model.
Keywords: Logistics, Click and collect, Data mining, Twitter, Sentiment analysis.
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CUMHURĠYETĠN ĠLK YILLARINDA ĠKTĠSADĠ ANLAYIġ
Dr. Necip Ġhsan ARIKAN
Orcid: 0000-0003-1389-187X

ÖZET
Cumhuriyetin ilk dönemine ait iktisadi geliĢmelerin tutarlı bir değerlendirmesi, aynı dönemdeki küresel
ekonomik durum ve Ġmparatorluğun mirası doğru okunmadan yapılamaz (Yay, 2019). Nitekim 1920‘lerde
Osmanlı Devleti‘nin son zamanları ve genç Cumhuriyet‘e ait ilk yılların istatistiksel verileri ıĢığında; Büyük
Buhran‘ın Dünyayı kasıp kavurduğu ve 1. Dünya savaĢının yıkıcı etkileri neticesindeki küresel ekonomik bir
darboğazla birlikte, kendi buğdayının kendisine yetmediği, Ģeker dahi üretemeyip ithal eden, savaĢ yorgunu bir
halk ve iflas etmiĢ, yokun yok olduğu bir ülke manzarası hakimdir. 1938 yılına gelindiğinde ise ürettiği tarım
ve sanayi mallarını ihraç eden, dengeli kalkınma politikası benimsemiĢ bir ekonomi görülmektedir. Bu ekonomi
1927-1938 yılları arasında ortalama %8,72 oranında reel olarak büyüyebilmiĢtir (Durmus, 2016). Cumhuriyetin
ilk yıllarındaki ekonomik eylemlerin kodlarını Ġzmir Ġktisat Kongresinde (1923) okuyabilmekteyiz. Atatürk‘ün
kalkınma modeli (AKM), onun hayattayken isimlendirdiği bir çalıĢma olmayıp; gerçekleĢtirdiği eylemleri
ıĢığında somutlaĢtırılmıĢ ve sonradan adlandırılmıĢ bir modeldir. Atatürk‘ün iktisadi eylemlerinin sınıfsal ve
ideolojik bir tarzı olmadığı söylenebilir. Erken Cumhuriyet dönemi iktisadi anlayıĢı hem toplumun hem de
devletin gereksinimlerini dikkate alan pragmatik bir yapıya sahip, batı felsefesine dönük, kalkınma odaklı,
köklü toplumsal ve iktisadi reformları hayata geçirecek bir felsefenin ürünüdür (Kalaycı, 2009). Ekonomik
büyümeden daha çok ekonomik kalkınmayı hedefler. AKM‘nin, devlete ekonomiye müdahale etme yetkisi
verdiği görülmektedir. Ancak bütün eylemlerinin özünde güncel bilgiye dayanan, bilimsel bir öğretinin olduğu
söylenebilir. Atatürk‘ün sadece iktisadi anlayıĢı değil yaĢam felsefesi incelendiğinde, özünde bilimsel temelli
geliĢimin olduğu, durağanlığı kabul etmeyen, eldeki değerlerin muhafazasından daha çok onları geliĢtiren,
onlara yeni değerler katan ve hatta yeni değerler üreten bir dinamizm göze çarpar. Nitekim günümüzün
ihtiyaçlarına göre belirlenmiĢ ve geliĢtirilmiĢ ilkeli ve çağdaĢ iktisadi politikaların hayata geçirilmesi, AKM‘nin
özüne uygun bir giriĢim olacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarında her ne kadar katı devletçilikten gevĢemeye doğru
bir hareketlenme olsa da Büyük Burhan‘ın etkileri devleti ekonomiye müdahil olmaya itmiĢtir. Bu çalıĢmanın
önermesi, erken döneme ait ekonomik çözümlemenin, aynı yıllardaki küresel iktisadi gerçekler ve
Ġmparatorluktan kalan miras göz önüne alınmadan yapılamayacağıdır. Bugün sürdürülebilir ekonomik
kalkınmanın anahtarı, aynı zamanda yapısal reformların da öncüleri olan adalet, eğitim, sağlık, insan hakları
gibi temel normların iyileĢtirilmesi ile elde edilebilir.
Anahtar kelimeler: Erken Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları, Atatürk, Kalkınma, Büyüme.
THE ECONOMIC CONCEPT IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC
ABSTRACT
A consistent assessment of the economic developments of the first period of the Republic cannot be made
without a correct reading of the global economic situation in the same period and the historical, economic and
social legacy of the Ottoman Empire (Yay, 2019). As a matter of fact, in the light of the statistical data of the
last years of the country in the 1920s and the first years of the young Republic; Along with a global economic
bottleneck in which the Great Depression swept the world, there is a view of a war-weary people and a
bankrupt and extinct country, whose wheat is not enough for itself, cannot even produce sugar and imports it.
When it comes to 1938, an economy that exports the agricultural and industrial goods it produces and adopts a
balanced development policy is seen. This economy was able to grow at an average rate of 8.72% in real terms
between 1927-1938 (Durmus, 2016). We can read the codes of economic actions in the first years of the
Republic at the Izmir Economy Congress. Atatürk's development model (AKM) is not a work he named while
he was alive; It is a model embodied in the light of his actions and named later. It can be said that Atatürk's
economic actions did not have a class and ideological style. His economic understanding is the product of a
philosophy that has a pragmatic structure that takes into account the needs of both society and the state, is
oriented to western philosophy, is development-oriented, and will implement deep-rooted social and economic
reforms. It aims at economic development rather than economic growth. It is seen that AKM gives the
government the authority to intervene in the economy. However, it can be said that at the core of all his actions
is a scientific teaching based on current knowledge. When Atatürk's philosophy of life is examined, not only his
economic understanding, a dynamism that does not accept stagnation, that does not accept stagnation, that adds
new values to them and even produces new values attracts attention. As a matter of fact, the implementation of
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principled and contemporary economic policies determined and developed according to today's needs will be an
initiative in line with the essence of AKM. Although there was a movement from strict statism to liberalization
in the first years of the Republic, the effects of the Great Burhan pushed the state to become more involved in
the economy. The proposition of this study is that an adequate evaluation of the economic developments of the
period cannot be made without considering the economic developments in the same period in the world and the
historical economic and social heritage inherited from the Ottoman Empire. Today, the key to sustainable
economic development can be achieved by improving basic norms such as justice, education, health and human
rights, which are also the pioneers of structural reforms.
Keywords: Economic Policy in the early Republican Era, Atatürk, Development, Growth.
1. GĠRĠġ
Ekonomik büyüme, bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasındaki dönemsel yükseliĢtir. Gelir dağılımındaki adalet,
iĢ gücü kalitesinin artması ya da fırsat eĢitliği gibi istendik geliĢmeler olmadan da ekonomik büyüme
gerçekleĢebilir. Bu tarz bir büyümenin dünya ekonomilerinde Hindistan, Pakistan gibi örneklerinden bahsetmek
mümkündür.
Ekonomik kalkınma ise, bir ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik hedeflerine ulaĢma süreci olarak ifade
edilebilir. Toplumdaki her bireyin insanca yaĢamasını sağlayacak olan reel iktisadi hedefler, ekonomik
büyümeden daha çok ekonomik kalkınmanın amaçlandığı makro ekonomik politikalar ıĢığında hayata
geçirilebilir. ―Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık da olmaz‖ ve ―...askeri zaferler ne kadar
büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılan zaferler yaĢayamaz, kısa zamanda söner‖
sözleri aslında Atatürk‘ün iktisadi düĢünce yapısını da özetler niteliktedir (Özçelik, 2007).
Atatürk‘ün Kalkınma Modeli, onun yaĢarken isimlendirdiği bir model olmayıp, hayata geçirdiği eylemleri
ıĢığında somutlaĢtırılmıĢ ve sonradan adlandırılmıĢ bir modeldir. Atatürk‘ün iktisadi duruĢu; sınıfsal ve
ideolojik bir tarzın aksine hem toplumun hem de devletin gereksinimlerini dikkate alan faydacı (pragmatik) bir
yapıya sahip, batı felsefesine dönük, kalkınma odaklı, köklü toplumsal ve iktisadi reformları hayata geçirecek
kadar cesur bir felsefenin ürünüdür. Kontrollü bir ekonomik büyümeyi hedefleyen ve daha çok ekonomik
kalkınmayı amaçlayan bir yapıdadır. AKM devlete ekonomiye müdahale etme yetkisini vermektedir. Bu
yetkilendirmede amaç; istihdamı artırmak, para ve ücret istikrarını, adaletli bir gelir dağılımını ve dıĢ ödemeler
dengesini sağlamaktır. Osmanlı‘da kapitülasyonlara ve daha birçok yıkıma neden olan yüklü dıĢ borca karĢı,
genç cumhuriyette kontrollü ve borçsuz bir büyüme politikası benimsendiği söylenebilir. Yine Osmanlı‘da
geliĢmiĢ bir sanayinin olmayıĢı ve sanayinin geliĢtirilmesine yönelik giriĢimlerin baĢarısızlığı, sanayinin
Atatürk dönemine ait iktisadi geliĢim planlarının merkezine konmasına neden olmuĢtur. Onun iktisadi
yaklaĢımının izlerini Ġzmir Ġktisat Kongresi‘nde (1923) görmekteyiz. Kongrede vurgu yapılan devletçilik
anlayıĢı yoluyla ve sonraki 10 yılda gerçekleĢtirilmek istenen sanayi planları ile uzun vadeli bir ekonomik
kalkınmanın nihai hedef olduğu görülmektedir. 1929 Büyük Buhranı etkisiyle, Atatürk‘ün iktisat politikalarını
devletçilik ilkesi ile sağlama alma niyetinde olduğu söylenebilir. Ulusal sanayileĢme hareketinin iktisadi
merkeze alınması ile bazı büyük kazanımlar elde edilmiĢtir. Söz gelimi kamu-özel sektör dengesi ile köklü
sanayi kuruluĢlarının kurulması, ―süngü‖ sonrasında ―saban‖a geçiĢ, geleceğe yönelik somut sanayi
planlamacılığı gibi kısaca Cumhuriyet ekonomisinin ―kalkınma aati‖, sanayileĢmeye göre ayarlanmıĢtır
(Kalaycı, 2009).
2. DEVRALINAN ĠKTĠSADĠ MĠRAS
Osmanlı dönemine ait son dönemin ekonomisine bakıldığında; ham madde ihracatçısı, sanayi ürünlerini ithal
eden, dıĢ borçlardan muzdarip, ekonomi yönetiminin Duyun-u Umumiye‘de olduğu, savaĢ yorgunu bir iktisadi
manzara ile karĢılaĢırız (Boratav, 1989).
1913 sayımına göre, imalat sanayi iĢyerlerindeki istihdamın %80‘i gıda, tütün, tekstil ve kâğıt sektöründe idi.
Bu iĢyerlerinin sayısı 239 olup, yalnızca 22‘si yerli sermaye kapsamındaydı. Geriye kalan 217 sınai kuruluĢ ise
doğrudan yabancı sermaye veya onlara tabi olan yerli gayri Müslimlerindi. 1921‘de Merkezi Hükümetn yaptığı
sayımda ise iĢyeri baĢına 2 çalıĢanın düĢtüğü, dolayısı ile aile iĢletmesinden ziyade ücret-emek iliĢkisine dayalı
bir sınai üretiminin çok az olduğu görülmüĢtür. Kamu madenlerinin tamamına yakını ve özel madenlerin
tamamı yabancılar veya onların himayesindeki gayrimüslimler tarafından iĢletilmektedir. (Tezel, 1986).
Cumhuriyetin ilk yılları adeta yokluklar dönemi denebilir. Bu yoklukların birisi de sermaye birikiminin yerli
ellerde olmayıĢıdır. Ġlk yıllarda iktisadi politikaların temelinde yer alan, sermayenin gayri millî unsurlardan
yerli erklere geçiĢi Ģeklinde özetleyebileceğimiz milli iktisat görüĢü, bu yoklukları yok edecek etkenlerden biri
olan milli özel teĢebbüsü canlandırma niyetindedir (Kuruç, 1987).
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Birinci Dünya SavaĢı‘nın enkazı devasa boyutlardadır. Bu enkaz sadece ekonomik değil sosyal, beĢerî,
psikolojik, kültürel alanlarda karĢılaĢılan bir yıkımdır. Nitekim ülkeler milli servetleriyle birlikte en değerli
insan kaynaklarını da bu savaĢta yitirmiĢlerdir.
1929 Büyük Buhran ise, Cumhuriyet‘in ilk yıllarına denk gelmiĢ olan ve etkisinin tüm dünyada hissedildiği
küresel ekonomik bir krizdir. 1929 Büyük Buhranı, dünya ekonomisi için iĢsizlik ve ekonomik durgunluğun
görüldüğü bir dönemdir.
3. ERKEN DÖNEM ĠKTĠSADĠ ANLAYIġ
1923 ile 1938 yıllarını kapsayan Erken Cumhuriyete ait dönem aynı zamanda Atatürk‘ün Kalkınma Modeli
olarak bilinen eylem planlarının hayata geçirildiği bir zaman dilimi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Modelin
hareket noktası iktisadi bağımsızlık ve refah; en son hedef ise ülkeyi çağdaĢ (Batı) uygarlık düzeyine
ulaĢtırmaktır. Bu amaca yönelik araçlar ―devletçilik‖ sistemi ve Ġzmir Ġktisat Kongresi‘nden ön okumasını
yapabildiğimiz Birinci ve Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi planlarıdır. Kongre, planlar ve devamındaki eylemlere
bakıldığında sanayi öncelikli ancak tarımı ikinci plana atmayan ve hizmet sektörünü de ihmal etmeyen bir
yaklaĢım göze çarpmaktadır. Devlet ilk yıllarda özel sektör için teĢvikler getirmiĢtir. KĠT‘in kurulması bu
yıllardadır. Tüm tekellerin imtiyazlı Ģahıslara veya Ģirketlere devredildiği görülmektedir. Bu dönemde ĠĢ
bankasının kurularak sanayi teĢviki dikkat çekmektedir. Yabancı sermayeye ise belirli koĢullar altında izin
verilmektedir. Bu bağlamda iktisadi anlayıĢın belirmesinde 1923 Loza AnlaĢması ve Ġzmir Ekonomik
Kongresi‘nin etkili olduğu görülmektedir. Lozan‘ın bazı liberal hükümlerine rağmen ulusal çıkarları korumayı
amaçlayan ve sanayileĢmeyi teĢvik edici politikalar benimsenmiĢtir. Nitekim Lozan Konferansına gidilmeden
önce, Keynes'in kitabının Fethi Okyar tarafından Türkçe‘ye çevrilmesi ve Ankara Hükümeti tarafından
basılması güncel bilimsel geliĢmelerin köklü ekonomi politikalarının belirlenmesinde etkisini gösterir
niteliktedir.
Bu dönemde iktisadi bir politik yaklaĢım olarak devletçilik yoluyla kamu sermayeli yeni sınai kuruluĢlar ve
hizmet kurumları iĢletmeye açılacaktır. Diğer taraftan se özel sektör desteklenecektir. Bunun yanında yabancı
menĢeli Ģirketler imkanlar dahilinde millileĢtirilecektir. Bu dönemin tam olarak ne sosyalist ne de kapitalist bir
ideolojiyi esas aldığı söylenemez. Aksine ülkenin gereksinimlerini gidermeyi hedefleyen bir devletçiliğin esas
alındığı görülmektedir. Bu bağlamda ideolojik değil, pragmatik yaklaĢımların egemen olduğu bir dönemdir.
Cumhuriyet döneminin ilk yılları, bir dizi milli ve devletçi ekonomi politikaları (para, maliye, dıĢ ticaret, vb)
üzerine kurulu olarak dikkati çekmektedir. Para politikalrı ve mali yaklaĢımlara bakıldığında ise ―dengeci‖ bir
anlayıĢ (örneğin enflasyonsuz ve denk bütçe) eĢliğinde ulusal bir kalkınma hareketi baĢladığı görülmektedir.
(Kalaycı, 2008).
4. SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME
Bu çalıĢmanın önermesi, erken döneme ait ekonomik çözümlemenin, aynı yıllardaki küresel iktisadi gerçekler
ve Ġmparatorluktan kalan miras göz önüne alınmadan yapılamayacağıdır. Erken döneme ait cumhuriyet
yıllarının temel unsuru olarak ―denge‖ halinin gözetildiği söylenebilir. Ġktisadi dengeyi amaçlayan bu
yaklaĢımın temel ögeleri ise dört ana baĢlıkta toplanabilir: 1) Türk Lirasını değerli kılan anti-enflasyonist parakredi politikası 2) Kamu kaynaklarından güç alan denk bütçe politikası, 3) Devalüasyonsuz dıĢ ticaret
politikası, 4) Öz kaynaklara dayanan sistematik kalkınma politikası. Atatürk'ün tasarlayıp uygulamaya koyduğu
bu ekonomik yaklaĢımlar sonucunda: GSMH 15 yıllık dönemde yaklaĢık %8 artıĢ göstermiĢtir. Uygulamaya
kona anti-enflasyonist para ve mali politikaları sayesinde fiyatlarda ve yerli paranın değerinde istikrar
sağlanmıĢtır. Lozan BarıĢ AntlaĢması‘nın getirdiği gümrüklere dair engeller kalkar kalkmaz ülke sürekli dıĢ
ticaret fazlası vermeye baĢlayarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 36 milyon liralık döviz ve 26 ton
altın biriktirilmiĢtir (Tokgöz, 46-47).
Atatürk'ün ekonomik anlayıĢı en temel Ģekliyle; özel teĢebbüse dayanan ancak özelin yetersiz kaldığı kollarda
devletin katılımı ile iktisadi kalkınmanın devam ettirilmesi, yabancı sermayeye düĢmanlık gütmeyen fakat milli
çıkarların ön planda tutulduğu bir iktisadi siyaset yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢım çerçevesinde, Erken döneme ait
ekonomi politikaları incelenirken 1923-1928 yıllarında öncelikli olarak yeni Cumhuriyetin Lozan BarıĢ
AnlaĢması‘nın bağlayıcı hükümleri dahilinde, 1928 yılına kadar gümrük vergisi uygulayamadığı ve gümrükleri
düzenleme yetkisinin olmadığı dikkate alınmalıdır (Balkanlı, 2002: 86). Bu bağlamda ülke 1928 yılına kadar
zorunlu olarak liberal politikalar benimsemiĢtir. Bu etken 1928 yılına kadar olan dönemde genç Türkiye
Cumhuriyeti'nin dıĢ ticaret açığı vermesinde etkili olmuĢtur. Fakat Atatürk‘ün ekonomi politikalarının
dayanağı, iktisadi dengenin yani istikrarın temin edilmesidir. Atatürk 1 Kasım 1934 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin açılıĢında yaptığı konuĢmasında "dıĢ ticarette takip ettiğimiz ana prensip ticaret
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muvazenemizin aktif karakterini muhafaza etmektir" sözleriyle dıĢ ticaret dengesine verdiği önemi özetlemiĢtir.
Nitekim 1928 yılından, Atatürk'ün vefatı ola 1938 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti‘nde dıĢ ticaret açığı
sorunu yaĢanmadığı görülmektedir (Sabır, 2006).
KAYNAKLAR
Boratav, K. (1989). Türkiye Ġktisat Tarihi, 1908-1985, Ġstanbul: Gerçek Yayınevi, 2. Baskı, s. 11-13.
Durmus, S., & Aydemir, N. K. (2016). Atatürk dönemi Türkiye ekonomisi (1923-1938). Kafkas University. Faculty of
Economics and Administrative Sciences. Journal, 7(12), 155.
3. Kalaycı, Ġ. (2008). Atatürk‘ün Kalkınma Modeli: Devletçi Ġktisat Politikası Boyutu. Ekonomik Yaklasim, 19(Special), 227249.
4. Kalaycı, Ġ. (2009). Atatürk‘ün Kalkınma Modeli (AKM): Günümüz Sanayisi Ġçin Kazanımlar. Maliye Dergisi, (156), 152176.
5. Kuruç, B. (1987). Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Ankara, Bilgi Yayınevi, s. 45-47.
6. Özçelik, Ö., & Tuncer, G. (2007). Atatürk dönemi ekonomi politikaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 9(1), 253-266.
7. Sabır, H. (2006). Atatürk‘ün Ekonomi AnlayıĢı. SayıĢtay Dergisi, (62) , 3-19 . Retrieved from
https://dergipark.org.tr/en/pub/sayistay/issue/61519/918888
8. Tezel, Y.S. (1986). Cumhuriyet Dönemi‘nin Ġktisadi Tarihi (1923-1950), Ankara: Yurt Yayıncılık, 2. Baskı, s. 92-97.
9. TOKGÖZ, Erdinç (1981), "Atatürk Döneminde Türk Ekonomisi", Atatürk Dönemi Ġktisat Politikası, Ġ.Ü.Ġ.F.M.C. Yayınları,
Ġstanbul.
10. Yay, T. (2019). Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi ve Osmanlı Ġmparatorluğu‘ndan Devralınan Miras. Contemporary
Research in Economics and Social Sciences, 3 (1) , 77-114 . Retrieved from
https://dergipark.org.tr/en/pub/conress/issue/48518/546014
1.
2.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 155 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
BĠZĠM YUNUS‟UN ġĠĠRLERĠNDE DEĞERLER
Doç Dr. Hüseyin KürĢat TÜRKAN

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Tolga AKKUYU

Yüksek Lisans Öğrencisi/Öğretmen. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

ÇalıĢmada Mustafa Tatçı ‟nın hazırladığı “Yunus Emre Divanı” esas alınmıĢtır.

ÖZET
Değerler, bir toplumu ayakta tutan temel yapı taĢları olmakla birlikte, nesilden nesile aktarılan kurallar
dizisidir. Ġnsanoğlu, var olduğu çağdan bu zamana kadar farklı değerler oluĢturmuĢtur. Bu değerler; inançlara,
zamana, coğrafyaya, yaĢadıkları olaylara vd. yapılara göre değiĢkenlik göstermiĢtir. Her ne kadar geliĢen
teknoloji ile bazı değerler eski önemini yitirmiĢse de değer yargıları tamamen ortadan kalkmamıĢtır. Doğum,
ölüm ve evlenmeye bağlı olarak oluĢan değerler, geçmiĢten günümüze varlığını bir Ģekilde devam ettirmiĢtir.
Bu bağlamda değerlerden büyük bir bölümü katı bir Ģekilde yapılarını muhafaza ederken küçük bir bölümü de
çağın gereksinimlerine göre evrilmiĢtir. Söz konusu değerler, kültürel anlamda nesilden nesile sözlü veya edebi
bir yolla aktarılır. Birçok mutasavvıf, söz konusu bu edebî yolları tercih etmiĢtir. Dini Tasavvufi Türk Halk
Edebiyatı‘nın bilinen temsilcilerinden Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi baĢta olmak üzere Hacı BektaĢi Veli,
Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre vd. mutasavvıfların Ģiirlerinde değerler
eğitimine yönelik birçok özellik bulunmaktadır. Bu temsilcilerin arasında Yunus Emre‘nin de Divanı‘nda yer
alan değerler dikkat çekici bir özelliğe sahiptir.
Yunus Emre, 13. yüzyılda Anadolu‘da yaĢadığı bilinen ilk Türk mutasavvıflarındandır. Yunus,
Ģiirlerinde farklı bir yaklaĢımla insan sevgisini alabildiğine derin bir Ģekilde iĢlemiĢtir. O, tasavvuf ile ilgili
anlaĢılması en zor ve derin konuları dahi Ģiirlerinde oldukça yalın bir anlatımla anlatmıĢtır. Bu bağlamda
Yunus, tasavvufu millî unsurlarla birleĢtirerek yeni bir tasavvuf edebiyatı vücuda getirmiĢtir. Onun böylesine
sevilen bir Ģair ve mutasavvıf oluĢunun en önemli sebeplerinden biri sahip olduğu bu üslup ile ilgilidir.
Dili, asırlar öncesinden günümüze ve hatta yarınlara hitap eden bir köprü görevindedir. Onun Ģiirlerinde
birçok sosyal ve edebî değerlerin olduğu tespit edilmiĢtir. Yunus‘un Ģiirlerinde birçok değer bulunmasına
rağmen bu bildiride özellikle ―sevgi, kardeşlik, barış, yaratılana saygı, hoşgörü vb.‖ gibi göze çarpan değerler
üzerinde çalıĢıldı. Bu çalıĢmada, Mustafa Tatçı‘ nın ―Yunus Emre Divanı‖‘ nda tespit edilen değerlerden
bazıları tasnif edilerek ele alınacak ve elde edilen bilgilerle bir sonuca ulaĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Değerler, toplum, hoĢgörü, insan sevgisi, Yunus Emre, tasavvuf.
VALUES IN OUR YUNUS' POEMS
ABSTRACT
Values are the basic building blocks that keep a society alive, as well as a set of rules passed down from
generation to generation. Mankind has created different values since its existence. These values are; beliefs,
time, geography, events, etc. differed according to the structures. Although some values have lost their former
importance with the developing technology, value judgments have not completely disappeared. Values formed
due to birth, death and marriage have continued their existence from past to present. In this context, a large part
of the values have strictly preserved their structures, while a small part have evolved according to the
requirements of the age. The values in question are transferred from generation to generation in a cultural sense,
verbally or in a literary way. Many mystics preferred these literary ways. Pir-i Turkistan Hoca Ahmet Yesevi,
one of the known representatives of Religious Sufi Turkish Folk Literature, and Hacı BektaĢi Veli, Hacı
Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre et al. There are many features of values
education in the poems of mystics. Among these representatives, the values in Yunus Emre's Divan have a
remarkable feature.
Yunus Emre is one of the first Turkish mystics known to have lived in Anatolia in the 13th century.
Yunus, in his poems, has handled human love as deeply as possible with a different approach. Its language
serves as a bridge addressing the present and even the future from centuries ago. It has been determined that
there are many social and literary values in his poems. Although there are many values in Yunus's poems, in
this statement especially "love, brotherhood, peace, respect for the created, tolerance, etc." were studied on
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salient values such as In this study, some of the values determined in Mustafa Tatçı‘s Yunus Emre Divan will
be classified and discussed and a conclusion will be reached with the information obtained.
Keywords: Values, society, tolerance, human love, Yunus Emre, mysticism.
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SALUR KAZAN‟IN EVĠNĠN YAĞMALANDIĞI BOY‟UNDAKĠ ZARF-FĠĠLLER HAKKINDA BAZI
DEĞERLENDĠRMELER
Doç. Dr Ahmet HaĢimi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof. Dr. Bülent Arı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi,Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Türk kültür tarihinin en önemli yapıtlarından birisi olan Dede Korkut Hikâyeleri gün yüzüne çıktığından
beri üzerinde dil, edebiyat, tarih, sosyoloji gibi pek çok yönden incelemeye tabi tutulmuĢtur.
Ġlim âleminde ve Türk dili ve edebiyatı alanında Dede Korkut Kitabı yahut kısaca Dede Korkut adı ile
tanınan eser bir destanî Oğuz hikâyeleri mecmuasıdır. Bu eserin Dede Korkut adı ile anılmasına sebep, Dede
Korkut adındaki ozanlar pîrinin eserin bir nevi müellifi durumunda bulunması, eserde toplanmıĢ olan Oğuz
destanlarının onun tarafından düzenlenmiĢ gösterilmesidir (Ergin, 1997: 1).
Dede Korkut Oğuzdandır; Oğuzun Bayat Boyundandır. Bununla birlikte Ufa BaĢkırtlarınm Dede
Korkutu kendi oymaklarının ilk büyük atası olarak kabul ettikleri de söylenmektedir. Babasının (Kara Hoca)
veya (KarmıĢ) adında bir kiĢi olduğu kayıtlara geçmiĢ ise de bunlardan Kara Hoca'nm bir kiĢi adı olmayıp lâkap
olduğunu kabul etmek daha akla yakındır.
Hazret-i Muhammed zamanında yaĢamıĢ olması gerektiğini sananlar da bulunmaktadır. Bunlara göre,
Dedem Korkutun Kitabı'nın giriĢ bölümünde: "Resul Aleyhisselâm zamanına yakın Bayat Boyundan Korkut
Ata derler bir er koptu" denilmesi, ve Dedem Korkutun Kitabı'nda (Salur Kazanın Evinin Yağmalandığı Boyu)
adını taĢıyan oyun-destanda da adı geçen yiğit Büğdüz Emen'in: "Giderek Peygamberin yüzünü gören, gelerek
Oğuzdan sahabesi olan" sözleriyle öğülmesi Dede Korkutun yaĢadığı çağı üç aĢağı beĢ yukarı belirtir
sayılmaktadır (Sepetçioğlu, 1998: 25).
Oğuz Topluluğunun Dili ile yazılmıĢ Dedem Korkutun Kitabı: Dresden nüshası diye ünlü yazma eser,
Kitâb-ı Dedem Korkut alâ Lisân-ı taife-i Oğuzân, adını taĢımaktadır. Kitap bir Mukaddime (GiriĢ) ve 12
oyunun, hikâyeleĢmesinden oluĢmaktadır:
1- Dirse Han oğlu Boğaç Han boy'u (Destanı)
2- Salur Kazan'ın evinin yağmalandığı boy'u
3- Kam Pürenin oğlu Bamsı Beyrek boy'u
4- Kazan oğlu Uruz Beyin tutsak olduğu boy'u
5- Duha Koca oğlu Deli Dumrul boy'u
6- Kanglı Koca oğlu Kan Turalı boy'u
7- Kazılık Koca oğlu Yigenek boy'u
8- BaĢatın Tepegözü öldürdüğü boy'u
9- Begil oğlu Emren boy'u
10- Usun Koca oğlu Yigenek boy'u
11- Salur Kazan tutsak olup oğlu Uruzun çıkardığı boy'u
12- îç Oğuza taĢ Oğuz (dıĢ oğuz) âsî olup Berek'in öldüğü boy'u
Vatikan nüshası ise: "Hikâye-i Oğuznâme-i Kazan Bey ve gayri" adıyla bilinmektedir. Bu nüsha da bir
giriĢ (mukaddime) ve altı oyunun hikâyeleĢmiĢ Ģeklinden oluĢmuĢtur. HikâyeleĢtirilmiĢ bu altı oyun-destan
aĢağıdaki adlarla sıralanmıĢlardır:
1- Hikâyet-i Han oğlu Eöğaç Han
2- Hikâyet-i Bamsı Beyrek Boz atlı
3- Hikâyet-i Salur Kazanın Evi Yağmalandığıdır
4- Hikâyet-i Kazan Beğin oğlu Uruz Han tutsak olduğudur
5- Hikâyet-i Kazılık Koca oğlu Yeğen ek Bey
6- Hikâyet-i TaĢoğuz Içoğuza âsî olup Beyreğin vefatı
Sepetçioğlu, o tarihe kadar bilinen bu iki nüshanın dıĢında, zamanla daha baĢka nüshaların da
bulunabileceğine inanmaktadır (Sepetçioğlu, 1998: 15).
Sepetçioğlu‘na göre Dedem Korkutun Kitabı Türk milliyetçiliğini ve Türk birliğini pekiĢtirip
sağlamlaĢtıracak yapıda, hem edebiyat değeri olan ve hem de üstün bir sanat gücü taĢıyan, ayrıca beĢerî
unsurlarıyla zengin bir eserdir (Sepetçioğlu, 1998: 16).
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Çok daha kısaltarak söylemek istersek diyeceğiz ki Dede Korkut, Yunus Emre gibi, Karacaoğlan gibi,
Köroğlu gibi milletin özüne karıĢmıĢ, milletleĢmiĢ ve onda canlı olarak yaĢamağa devam eden ruhtur; milletin
ruhudur (Sepetçioğlu, 1998: 29).
Bilindiği üzere Dede Korkut Hikayeleri sırasıyla Kilisli Rifat (1916), Orhan ġaik Gökyay (1938), Ettore
Rossi (1952), Muharrem Ergin (1958), Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten (2001) tarafından yayımlanmıĢtır.
Bu çalıĢmada Ergin 1994 kullanılmıĢ, örnek cümleler bu eserden alınmıĢtır. Sayfa ve satır numaraları Dresden
(D) nüshasına göre Ergin‘in kullandığı numaralardır (Kerimoğlu, 2008: 60).
• Metin Ekici, 2019 Mart ayında, Kazakistan‘ın MankıĢlak Bölgesindeki Aktav Ģehrinde Veli
Muhammed Hoca ile ilmî bir toplantıda karĢılaĢmıĢ, Hoca, Ekici‘ye elindeki eseri göstermiĢ, Ekici eserin
PDF‘sini kendisine göndermesini istemiĢ ve Hoca Ekiciye PDF‘yi göndermiĢ. 25 Nisan 2019 tarihinde,
Bayburt‘ta ―Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu‖ düzenlenmiĢtir. Ġlk oturumun
üçüncü konuĢmacısı Prof. Dr. Metin Ekici; ―Yeni Bir Dede Korkut Boyu: Salur Kazan‘ın Yedi BaĢlı Ejderhayı
Öldürmesi‖ baĢlıklı bildirisiyle Dede Korkut Kitabı‘nın üçüncü yazmasının bulunuĢunu dünyaya duyurmuĢtur.
• Eserin bulunuĢuyla birlikte sosyal medyada sıra dıĢı bir tartıĢma baĢlamıĢ, eserin yayınlaması
konusunda bilim adamları birbirleriyle yarıĢmıĢtır. Eser hakkında sadece Haziran ayında Ahmet B. Ercilasun,
Osman F. Sertkaya, Youssef Azemoun, Metin Ekici çeĢitli dergilerde bilimsel makaleler yayımlamıĢlardır. Eser
pek çok gazetede haber konusu olmuĢtur.
• Kısa sürede eserin üç bilimsel yayını yapılmıĢtır. Metin Ekici‘nin hazırladığı çalıĢma Ötüken yayınları
arasından, Yusuf Azmun‘un hazırladığı çalıĢma Kutlu Yayınevi tarafından basılmıĢtır. Ġran Türklerinden
Shahgoli ve arkadaĢlarının çalıĢması ise Modern Türklük AraĢtırmaları Dergisi‘nde yayımlanmıĢtır (Arıkoğlu,
2019: 30).
Ercilasun‘a göre Dede Korkut‘un üçüncü yazmasının 1786-1797 yılları arasında veya 1786‘dan bir süre
önce, fakat mutlaka 1759‘dan sonra istinsah edildiğini söylenebilir. Eserin dil özellikleri de bunu
desteklemektedir (Ercilasun, 2019).
Gerçekten de Dede Korkut‘un üçüncü yazmasının bulunması ilim âlemini heyecana düĢürmüĢtür.
Türkçede zarf-fiiller dile iĢleklik kazandıran, dili zenginleĢtiren önemli unsurlardandır. Gerek tarihi
gerek çağdaĢ yazı dillerinde gerekse ağız araĢtırmalarında zarf-fiillerin yapısı ve iĢlevi bilim adamlarının
dikkatini çekmiĢ ve bu konuda birçok araĢtırma yapılmıĢtır.
Zarf-fiil, ―Cümlede yüklemin anlamını çeĢitli yönlerden etkileyen, fiilden bazı eklerle yapılmıĢ, Ģahıs ve
zaman belirtmeyen zarf görevindeki kelime‖ Ģeklinde tanımlanır. (Korkmaz 1992, 178).
Zarf-fiiller, kiĢi ve zaman kavramı olmadan temel cümlenin ya da yan cümlenin yüklemini niteleyen,
cümlede genellikle zarf tümleci olarak görev yapan fiilimsilerdir. Ġkinci bir görevleri yardımcı fiillerle birlikte
kullanılarak birleĢik fiiller kurmak olan zarf-fiiller, cümlede bağlaç görevinde kullanılabilirler ve birleĢik
cümleler kurabilirler. Bazı zarf-fiil ekleri zarf, edat gibi kalıcı sözcük yapımında da kullanılırlar. Zarf-fiil
kavramı çeĢitli kaynaklarda gerundif, Ģahıssız kip, ulak, bağ-fiil (bağ eylem), ulaç, ulaç-fiil, gerundium, zarf-fiil
gibi terimlerle karĢılanmıĢtır (Bayraktar, 2018: 137).
Dede Korkut üzerine pek çok alanda çalıĢma yapılmıĢtır. Türk dili bilim adamları da esere büyük ilgi
duymuĢ ve eserin dil özellikleri hakkında dikkatli araĢtırmalar yapmıĢlardır. Burada bu çalıĢmalardan
konumuzla ilgili olan birkaç çalıĢmadan bahsedilecektir.
Cemiloğlu, çalıĢmasında Dede Korkut‘ta söz dizimi incelemesi yapar. AraĢtırmacıya göre zarf-fiiller
baĢlığı altında bazı zarf-fiil eklerinin bu gün de kullanıldığı bazılarının ise bugün kullanılmadığını ifade eder.
Bunun yanı sıra bazı zarf-fiil eklerinin farklı iĢlevde kullanıldığından bahseder (Cemiloğlu, 2001: 55).
Kerimoğlu‘nun çalıĢmasında Dede Korkut Hikâyelerindeki zarf-fiilli birimler incelenmiĢtir. Ġlk olarak
zarf-fiil kavramı üzerinde durulmuĢ, daha sonra hikâyelerdeki zarf-fiilli yapılar, öğe sayısı, cümledeki yerleri,
ana cümleyle öğe ortaklığı, fiilimsilere bağlanıĢları, bağımsız sıralanıĢları açılarından değerlendirilmiĢtir
(Kerimoğlu, 2008: 59). Kerimoğlu, Dede Korkut Hikayelerinde -A ; -I ; -U ; -ArAK ; -Up ; -UbAn ; -UbAnI ; geç ; -IçAK ; -mAdIn ; -InçA ; -AndA; -dUKçA ; -dUKdA ; -AlI ; -ken. eklerini zarf-fiil eki olarak kabul
etmiĢtir (Kerimoğlu, 2008: 60).
Tural da sunduğu bildiride Ergin‘in Dede Korkut Kitabı‘ndaki metinden hareketle yardımcı cümlenin
temel cümleye olan zaman münasebetlerini ele alan -InçA, -AndA, -AlI, -dUkçA,
-dUktA, -mAdIn zarf-fiil
ekleri üzerinde durmuĢtur (Tural, 1999: 335).
Bu çalıĢmada ise Ergin‘in (1997) hazırlamıĢ olduğu Dede Korkut Hikâyeleri metin yayınından hareketle
Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy'undaki ilk önce zarf-fiiller tespit edilecektir. Daha sonra da bu zarfJune 28-30, 2022
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fiillerin iĢlevleri ile Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki görünümlerinden hareketle bu
lehçeler ile Dede Korkut‘un dili üzerinde birtakım değerlendirmeler yapılacaktır.
Salur Kazan‟ın Evinin Yağmalanması Boyu‟ndaki Zarf-fiiller
-A /-I / -U
Yukarıda farklı fonemlerle ifade edilen bu ekler aslında aynı iĢlevde kullanılan zarf-fiil ekidir.
Bu ekin Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy'undaki tespit edilen örnekleri Ģunlardır:
yata yata yanumuz ağrıdı, tura tura bilümüz ḳurıdı. (D36)
Sol tarafda Buğaçuk Melike Kara Göne oğlı Delü Budak ḳarĢu geldi, altı perli gürz ile depesine ḳatı tuta
urdı, … (D64)
ġökli Melike seni iletelüm, sana biglik alı virelüm (D40)
Ḳazan köpeği ḳovalayı Ḳara Çobanuñ üzerine geldi (D47)
Mere çoban, ḳarnuñ acıkmamıĢ-iken, gözün kararmamıĢ-iken bu ağacı koparı gör, yoḫsa seni bunda
ḳurtlar ḳuĢlar yir didi. (D40)
Geli geli yurdınun üzerine geldi (D44)
Kazan Bigüñ ḳarıçuḳ olmıĢ anası kara deve boynunda asılu gitdi. (D38)
Vākı asından sermürd örü turdı. (D39)
Sermürdi örü turdı (D42)
… ḳarıçuḳ anan ḳara deve boynunda asılu kiçdi, ḳırḳ ince billü ḳızı-y-ile ḥalaluñ boyı uzun Burla Ḫatun
ağlayuban Ģundan kiçdi, … (D47)
Çobanı bir ağaca sara sara möhkem bağladı, eylendi yorıyu virdi. (D50)
Ḳañḳıñuza yapıĢurlar-ise Ḳazan ḫatunı ḳanḳıñuzdur diyü, ḳırḳ yirden avaz viresiz didi. (D51)
Böyle digeç anasınuñ kararı kalmadı, yorıyu virdi, … (D55)
didi, yumru yumru ağladı, yanuk ciğerini tağladı (D56)
Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boyu‘nda bu ek, tasvir fiillerinde, tekrar gruplarında ve Türkiye
Türkçesinde -arak ekinin karĢılığında kullanılır.
―Geli geli yurdınun üzerine geldi (D44)‖ örneğinde zarf-fiil grubu Türkiye Türkçesine göre istem
farklılığı gösterir.
ÇağdaĢ Kırgız Türkçesi yazı dilinde bu ek, -A/-O ; -y biçimindedir. al-a ―alarak‖, kör-ö ―görerek‖, iĢtey ―çalıĢarak‖. (Kasapoğlu, 2007: 526).
ÇağdaĢ Özbek Türkçesi yazı dilinde ise bu ek, -ä / -y biçimindedir. BirleĢik fiil yapılarında ve tekrar
gruplarında görülür. eri-y eri-y ―eriye eriye‖, kelä iĢge tüĢdi ―gelir gelmez iĢe koyuldu (Öztürk, 2007: 338).
Türkiye Türkçesinde bu ek, tekrar gruplarında ve tasvir fiillerinde kullanılır. gide gide, düşeyazmak,
geledurmak, alıvermek, soruvermek, görüvermek (Kartallıoğlu, 2007: 65).
Örneklerden de anlaĢılacağı üzere Oğuz, Kıpçak ve Karluk lehçelerinden ekin kullanımı devam
etmektedir.
-AndA:
Bu ek de -An sıfat-fiil eki ile -dA bulunma ekinin birleĢmesiyle ortaya çıkmıĢtır. Bu ekin de Salur
Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy'undaki tespit edilen örnekleri Ģunlardır:
Ḳaranḳu aḫĢam olanda ḳayġulu çoban
Ḳar-ile yağmur yağanda çakmaklu çoban (D40)
Birin atanda ikisin üçin yıḳdı, ikisini atanda üçin dördin yıḳdı. (D41)
Ḳaranḳu aḫĢam olanda güni toğan
Ḳar-ile yağmur yağanda er gibi turan (D46)
Ḳaranḳu aḫĢam olanda vaf vaf üren
Acı ayran tökilende çap çap içen (D46)
Ḳaranḳu aḫĢama olanda ḳayġulu çoban
Ḳar-ile yağmur yağanda çaḳmaḳlu çoban (D47)
Tavla tavla bağlananda atuma yazuḫ
ḲartaĢ diyü saḳlayanda yoldaĢıma yazuḫ
Yumruğumda talbınanda Ģāh n kuĢuma yazuḫ
Yeter ile tutanda tazıma yazuḫ (D56)
Her atanda on iki batman taĢ atar-idi. (D56)
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acıġı tutanda taĢı kül eyleyen, … (D60)
Bu ek, Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy'undaki en sık kullanılan eklerden birisidir. Ek, Oğuz
grubu Türkçesinde …-dığı zaman, …-dığında ekiyle aynı iĢleve sahiptir. Ele alınan hikâyede de aynı anlamı
karĢılamak için hem -Anda hem de -dIgIndA eki birlikte kullanılır.
Bu ekle ilgili dikkat çekici bir husus ise aĢağıdaki örneklerde de görüleceği üzere -AndA zarf-fiil
ekinin Türkiye Türkçesindeki -dIğI sıfat-fiil eki iĢleviyle kullanılmasıdır. Buna dikkat edilmediği takdirde
birtakım aktarma problemleriyle karĢılaĢılabilir.
Ağ ban ivler dikilende yurdı kalmıĢ
Ḳarıçuḳ anam oluranda yiri ḳalmıĢ
Oğlum Uruz oḫ atanda puta ḳalmıĢ
Oğuz bigleri at çapanda meydan ḳalmıĢ
Ḳara mudbaḳ dikilende ocaḳ ḳalmıĢ (D44)
ÇağdaĢ Kırgız Türkçesinde bu ek, -GAndA / -GOndO Ģeklindedir. men al-ganda ―ben aldığımda‖, men
kör-göndö ―ben gördüğümde‖, sen çık-kanda ―sen çıktığında‖ Çengel Kasapoğlu, 2007: 527).
ÇağdaĢ Özbek Türkçesi yazı dilinde ise bu ek, -gändä / -gänimdä Ģeklindedir. Miltıq ảtgänimizdä
qorqup gảçti. ―Silah attığımızda korkup kaçtı.‖ (Öztürk, 2007: 341)
Türkiye Türkçesinde görülmeyen bu eke Azerbaycan Türkçesi yazı dilinde rastlanır.
-Up:
Oğuz, Kıpçak ve Karluk grubu lehçelerinin üçünde de kullanılan bir zarf-fiil ekidir. Bu ek de Salur
Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy'unda Ģu örneklerde tespit edilmiĢtir:
… mahbub kāf r ḳızları, ḳalın Oğuz biglerine sağraḳ sürüp içerler idi. (D36)
İçüp içüp UlaĢ oğlı Salur ḳazanıñ alnına Ģarabuñ itiĢi çıḳdı. (D36)
Parasaruñ Bayburd Hisarından parlayup uçan Beyrek boz aygırına bindi. (D37)
… bere çoban ırağuñdan yaḳınuñdan berü gelgil, baĢ indürüp bağır basgıl… (D40)
…bu çoban bizüm hepümüz kırar ola-mı didiler, daḫı turmayup ḳaçdılar (D42)
… kāf rlar leĢ nden b r böyük depe yığdı, çaḳmaḳ çaḳup od yaḳdı, daḫı kepeneğinden ḳurumsı idüp
yarasına basdı, yolun ḳıyısın alup oturdı, ağladı, sıġtadı (D42)
ġahbaz atlar gelüp içdügi su
Ḳızıl develer gelüp kiçdügi su
Ağ ḳoyunlar gelüp çevresinde yatduğı su (D45)
Arḳasını urup berk ağıluñ ardın söken
Ḳarma ögeç semüzin alup tutan
Ḳanlu ḳuyruḳ üzüp çap çap yudan (D46)
Çoban aydur: Beli ağam Ḳazan, giceden bir ḳuzı pişirip dururam, … (D49)
Bu yana ġökl Mel k kāf rler-ile Ģin Ģadman yiyüp içüp oturur-idi. (D51)
… boyu uzun Burla Ḫatunını getürüp sağraḳ sürdürmek gerek didi. (D51)
Burla Ḫatun oğlınuñ yamacına geldi, çağırup oğlına soylar, görelüm ḫanum ne soylar: (D52)
Ḳadın ana karĢum alup ne böğürürsin (D54)
Ḳāf rler Uruzı alup ḳanara dibine getürdiler. (D55)
Çağırup ağaca soylamıĢ, görelüm ḫanum ne soylamıĢ: (D55)
Mere ġökli Melik
Dünlügi altun ban ivlerümi getirüp-durursun
Saña kölge olsun (D57)
Demür Ḳapu Dervendindeki demür ḳapuyı depüp alan, …(D60)
Hemid-ilen Mardin kal‘asın depüp yıkan, demür yaylu Ḳapçaḳ Melike kan kusduran, gelüben Ḳazanuñ
ḳızın erlik-ile alan, Oğuzun aḳ saḳallu ḳocaları görende ol yiğidi taḫsinleyen (D60)
Ḳāf rler t ardına bırağub ḫorlayan, ilden çıḳup Ayġır Gözler Suyından at yüzdüren, … (D62)
ġökli melik böğürdübeni atdan yire saldı, ġafillüce ḳara baĢın alup kesdi, ḳaḫĢaduban alça kanın yir
yüzine dökdi. (D64)
Türkiye Türkçesinde de sık kullanılan bu ek, Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy'unda tekrar
grubu yapısında -ıp, -arak, -ınca iĢlevlerinde kullanılır. Bunun yanı sıra aĢağıdaki örnekte ek, bağlayıcı
iĢleviyle kullanılır.
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… bere çoban ırağuñdan yaḳınuñdan berü gelgil, baĢ indürüp bağır basgıl… (D40)
Bazı cümlelerde de -p eki tasvir fiili kurulumunda görev almıĢtır.
yolun ḳıyısın alup oturdı, … (D42)
Mere ġökli Melik
Dünlügi altun ban ivlerümi getirüp-durursun
Saña kölge olsun (D57)
ÇağdaĢ Kırgız Türkçesinde -(I)p / -(U)p Ģeklindedir. al-ı-p ―alıp‖, baĢta-p ―baĢlayıp‖, kör-ü-p ―görüp‖
(Çengel Kasapoğlu, 2007: 527).
ÇağdaĢ Özbek Türkçesi yazı dilinde en sık kullanılan zarf-fiil ekidir. Kullanım alanı çeĢitlidir. Zarf-fiil
oluĢturmanın yanı sıra tekrar grubu ve yarı tasviri fiiller de oluĢturur. Ek, Türkiye Türkçesine aktarılırken -ıp, arak, -ınca ile karĢılanır (Öztürk, 2007: 339).
Oğuz, Kıpçak ve Karluk grubu lehçelerinin üçünde de kullanılan bir ektir.
-UbAn / -UbAnI:
-p ekinin geniĢlemiĢ Ģekli olan bu ekler, bu günkü lehçelere göre arkaik bir yapıdır ve çağdaĢ lehçelerde
kullanılmaz. Türkiye Türkçesindeki -arak ekinin iĢlevlerinde kullanılır. Ele alınan hikayedeki örnekler
Ģunlardır:
… ḳaraġu gibi ḳara saçum uzanur gördüm, uzanuban gözümi örter gördüm… (D43)
Gice gelen ḫırsuzları ḳorkudan
Ḳorḳuduban Ģamatası-y-ile ürküden (D46)
… ḳarıçuḳ anan ḳara deve boynunda asılu kiçdi, ḳırḳ ince billü ḳızı-y-ile ḥalaluñ boyı uzun Burla Ḫatun
ağlayuban Ģundan kiçdi, … (D47)
… ḳarġu kibi kara saçını yoldı, oğul oğul diyüben zārılıḳ ḳıldı, ağladı. (D54)
Varuban Peyġamberüñ yüzini gören, gelübeni Oğuzda sāhabes olan, acıġı dutanda bıyıḳlarından ḳan
çıḳan, … (D62)
ġökli melik böğürdübeni atdan yire saldı, ġafillüce ḳara baĢın alup kesi, ḳaḫşaduban alça kanın yir
yüzine dökdi. (D64)
Dedem Ḳorkut gelüben boy boyladı, soy soyladı, … (D65)
ana haḳḳı Tañrı haḳḳı degülmise-y-idi ḳalkubanı yirümden tura-y-idüm,yaḳañ-ile boğazuñdan tuta-yidim, … (D53)
Varuban Peyġamberüñ yüzini gören, gelübeni Oğuzda sāhabes olan, acıġı dutanda bıyıḳlarından ḳan
çıḳan, … (D62)
ġökli melik böğürdübeni atdan yire saldı, ġafillüce ḳara baĢın alup kesi, ḳaḫşaduban alça kanın yir
yüzine dökdi. (D64)
AĢağıda örnekte ise gelübeni kelimesindeki zarf-fiil eki Türkiye Türkçesindeki -dığında ekinin
kullanımıyla eĢdeğerdir.
Varuban Peyġamberüñ yüzini gören, gelübeni Oğuzda sāhabes olan, acıġı dutanda bıyıḳlarından ḳan
çıḳan, … (D62)
-geç:
ÇağdaĢ özbek Türkçesi yazı dilinde kullanımı devam eden bu ek, Özbek Türkçesinde genellikle “-ınca /
-dıktan sonra” bazen de “-dığı için” anlamını karĢılar. kör-geç ―görünce‖, kör-me-geç ―görmeyince‖ (Öztürk,
2007: 340).
Bu ek, Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi yazı dilinde kullanılmaz. Ele alınan hikâyedeki örnekler
Ģunlardır:
Anlar öyle digeç at ağızlu Aruz ḳoca iki diznüñ üstine çökdi. (D37)
Böyle digeç Ḳazan aydur: (D43)
Çoban böyle digeç Ḳazan āh td , aḳlı baĢından gitdi, … (D48)
Çoban böyle digeç Ḳazana kahır geldi, aldı yorıyu virdi. (D49)
Böyle digeç Ḳazan aydur: (D49)
Oğlan böyle digeç buldur buldur gözinüñ yaĢı revan oldı. (D 54)
Böyle digeç anasınuñ kararı kalmadı, yorıyu virdi, … (D55)
Böyle digeç Ḳaraçuḳ Çobanın acıġı tutdı, tudakları tepserdi. (D58)
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-mAdIn:
Eski -matı / -matın ekinin devamı niteliğinde olan bir ektir.
ÇağdaĢ Kırgız Türkçesi yazı dilinde bu ek, -BAstAn / -BOstOn Ģeklindedir. al-bastan ―almadan‖, körböstön ―görmeden‖, ket-pesten ―gitmeden‖ (Çengel Kasapoğlu, 2007: 527).
ÇağdaĢ Özbek Türkçesinde de -mäsdän eki, Türkiye Türkçesindeki iĢleviyle kullanılır. Ziyảfät
tügämäsdän çıqıp ketsäk ―Ziyafet tükenmeden çıkıp gitsek‖ (Öztürk, 2007: 342).
Ele alınan hikâyedeki örnekler Ģunlardır:
… üç günlik yolı bir günde aluram, öyle olmadın yurdum üstine varuram, eğer sağ esendür aḫĢam
olmadın gine ben saña gelürem, … (D44)
Yigitlige usanmadın canuma yazuḫ (D56)
Savaşmadın uruşmadın ḳayıdayım
Girü döneyim gideyim bellü bilgil (D58)
-dIGInDA:
Türkiye Türkçesinde sıklıkla kullanılan bu ek, ÇağdaĢ Özbek ve Kırgız Türkçesi yazı dillerinde
bulunmaz.
Ele alınan hikâyedeki örnekler Ģunlardır:
Bu ḥalları gördüginde Ḳazanuñ ḳara ḳıyma gözleri ḳan yaĢ toldı… (D44)
Ḳara ḳoçlar gördüginde kiĢneĢdüren
Ḳızıl deve gördüginde ḳuyruḳ çarpup ḳamçılayan (D46)
Çobanı gördüginde ḫaberleĢdi, görelim ḫanum ne ḫaberleĢdi: (D47)
… anlar bir yidüginde sen k y g l sen kāf rler b lmesünler, tuymasunlar. (D54)
Hemid-ilen Mardin kal‘asın depüp yıkan, demür yaylu Ḳapçaḳ Melike kan kusduran, gelüben Ḳazanuñ
ḳızın erlik-ile alan, Oğuzun aḳ saḳallu ḳocaları görende ol yiğidi taḫsinleyen (D60)
Varuban Peyġamberüñ yüz n gören, gelüben Oğuzda sāhabes olan, acıġı dutanda bıyıḳlarından ḳan
çıḳan, … (D62)
-IpdUr:
-p zarf-fiil ekine bildirme ekinin getirilmesiyle oluĢan bir zarf-fiil ekidir. Günümüz Türkiye Türkçesi,
Kırgız Türkçesi ve Özbek Türkçesinde bu Ģekliyle kullanılmaz. Ele alınan hikâyedeki örnekler Ģunlardır:
ḲarĢu yatan ḳarlu ḳara tağlar ḳarıyupdur otı bitmez
Ḳanlu ḳanlu ırmaḳları ḳarıyupdur suyu gelmez
…
Mere ḳāf r Ḳazanuñ anası ḳarıyupdur oğul virmez. (D59)
-mAkdAn:
Ele alınan hikâyede tek örneğine rastlanan bu eke bu gün Türkiye Türkçesinde rastlanır. -mak isim-fiil
eki ile -dan ayrılma ekinin birleĢmesiyle ortaya çıkmıĢtır.
Dölin almaḳdan safañ var-ise ġökli Malik, ḳara gözlü kızuñ var-ise getür Ḳazana vir. … (59)
Sonuç
Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy'unda zarf-fiiller üzerine yapılan bu ince incelemede:
1. Ele alınan hikâyede tespit edilen zarf-fiil eklerinden bazılarının Oğuz, Kıpçak ve Karluk grubu
lehçelerinden Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi ve Özbek Türkçesiyle karĢılaĢtırıldığında bazı eklerin her
üçünde de bulunduğu, bazılarının ise bir kısmında bulunduğu halde diğerlerinde bulunmadığı sonucuna
varılmıĢtır. Bu da göstermektedir ki Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuz Türkçesinin özellikleri baĢta olmak üzere
Karluk ve Kıpçak Türkçesi unsurlarını da bünyesinde barındırmakla bir nevi bu üç lehçenin de atası
sayılabilecek nitelik arz etmektedir, denilebilir. Buradan hareketle hikâyelerin oluĢtuğu saha ile ilgili yapılacak
tespitlere bu çalıĢma katkı sağlayabilecektir.
2. Sadece bu hikâye üzerine yapılan bu çalıĢmada birçok zarf-fiilin farklı iĢlevlerde kullanıldığı bunun
sonucunda da Türkçenin o dönemde iĢlenmiĢ zengin bir dil olduğunu ortaya koymaktadır.
3. Hikâyeden bazı örneklerde -AndA zarf-fiil eki Türkiye Türkçesindeki -dIğI sıfat-fiil eki iĢleviyle
kullanılmaktadır. Bu tür kullanımların aktarma çalıĢmalarında dikkate alınması gerektiğini gözler önüne
sermektedir.
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SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE: KURMACA DĠLĠN ĠNġASI
Dr. Öğr. Üyesi Birsel SAĞIROĞLU
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Orcid: 0000-0001-6428-7686

ÖZET
Yazılı ya da sözlü kültürlerde öykü anlatımı, edebiyat türlerinin üstlendiği bir etkinlik olarak görülür. Anlatımın
bir parçası olan öyküler, masallar, romanlar ve destanlarla toplumun zengin sözellik deneyimi kanıtlanır ve dil
aracılığıyla dıĢ dünya yeniden yorumlanır. Yeniden yorumlanan dünyanın üslûp farklılıklarını da belirlediği
söylenebilir. Dildeki bu değiĢimi Jacques Lacan (1901-1981) teorisiyle çözümlemek olasıdır. Lacan teorisini
―dil‖ ve onun iktidarı üzerinden kurar. Ona göre dıĢ dünyayı belirleyen Ģey ―dil‖dir. Dil, hem bireye hem
topluma roller biçer, bu roller yerleĢik kabullerle ilintilidir. Kurmacada da benzer bir iĢleyiĢ söz konusudur.
Ġktidar olarak dil, sözlü kültürden günümüze dek dönemlerin değiĢmez yasalarında farklı kılıklarla ortaya çıkar.
Her dönem esasında ―önceki‖ini –bastırılmıĢ olanı- da içerir, bastırılmıĢ olan bir tehdit unsuru olarak ve aynı
zamanda kaybedilmiĢ olanın (nesne kaybının) kazanılabileceği düĢüncesiyle hareket eder. Ne var ki Lacancı
anlayıĢta bu, boĢ bir çabadır. Çünkü dönemsel algılar her defasında yeniden tanımlanır. Lacan‘ın bu çıkarımları,
kurmacanın tarihsellikle iliĢkisi bağlamında da saptanabilir.
Sözlü kültürde yalın, ideal ve değiĢmez özelliklere sahip, hayalî bir dünyanın hikâye anlatıcısıyla karĢılaĢmak
mümkündür. Sözlü kültürde toplumun doğayla bütünlük kurma isteği ve ―birey‖in daha keĢfedilmemiĢ olması
okura farklı bir kurmaca deneyimi sunar. Buna karĢılık yazılı kültüre geçiĢle birlikte akılcı yasaların etkisiyle
anlatı, dıĢ gerçekliği ―nedensellik‖ yasası temelinde temsil etmeye baĢlar. Bu yasaların toplum üzerinde
tahakküm kurduğu, modern dönemde Batılı olma fikrinin kurmacaya da sızdığı ve dilin bu fikirlerin
taĢıyıcılığını üstlendiği söylenebilir. Postmodern dönemde ise gerçekliğe duyulan güvenin azaldığı, Ģüphenin
arttığı ve yerleĢik anlatı yasalarının askıya alındığı gözlemlenebilir. Özellikle 1950‘li yıllardan sonra metinlerin
akıldıĢı bir üslûpla köktenci bir biçimde bütün dil yasalarını reddettiği tespit edilebilir
Bu çalıĢmada, yeniden yorumlanan dünyanın ―tarihsel geliĢim‖ ve ―kurmaca‖ iliĢkisi, Lacancı teori dikkate
alınarak sorgulanmıĢtır. Amaç, kurmacanın toplumsal değiĢimle iliĢkisini kuramsal bir çerçevede ortaya
koymak ve metnin ön plana çıkan özelliklerini ―dilin inĢa‖sı bağlamında çözümlemektir. Buna göre kurmacanın
toplumsal olayların/otoritelerin etkisiyle değiĢime uğradığı ve her dönemin tipik özelliklerini taĢıyan güdümlü
bir deneyimin sonucunda ortaya çıktığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın iddiasını desteklemek amacıyla dönemlerin
karakteristik taraflarını yansıtabilecek iki metin (Oduncu ve Kızı, Felatun Bey ile Rakım Efendi) seçilmiĢtir.
Dilin ve onun tarihsellikle olan bağı, Lacancı terminoloji ve örnek metinlerden kalkılarak irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Dil, kurmaca, tarihsellik, Jacques Lacan, Oduncu ve Kızı, Felatun Bey ile Rakım Efendi.
FROM ORAL CULTURE TO WRITTEN CULTURE: THE CONSTRUCTION OF FICTIONAL
LANGUAGE
ABSTRACT
In written or oral cultures, storytelling is seen as an activity undertaken by literary genres. The rich verbal
experience of society is proved with the stories, fairy tales, novels and epics that are part of the narrative and
the outside world is reinterpreted through language. It can be said that the reinterpreted world also determines
the stylistic differences. It is possible to analyze this change in language with the theory of Jacques Lacan.
Lacan builds his theory on "language" and its power. According to him, what determines the external world is
―language‖. Language assigns roles to both the individual and the society, these roles are related to established
acceptances. There is a similar process in fiction. Language as a power emerges in different guises in the
unchanging laws of the periods from oral culture to the present day. Each period essentially includes its
―previous‖ – the suppressed one – and acts as a suppressed threat and at the same time with the thought that
what has been lost (loss of object) can be regained. However, in the Lacanian understanding this is a futile
effort or fantasy. Thus, periodic perceptions are redefined every time. These inferences of Lacan can also be
determined in the context of the relation of fiction to historicity.
It is possible to encounter a storyteller of an imaginary world with ideal and unchanging features in oral culture.
In oral culture, the society's desire to integrate with nature and the fact that the "individual" has not yet been
discovered offers the reader a different fictional experience. On the other hand, with the transition to written
culture, with the effect of rational laws, the narrative draws attention with its function of representing the
external reality as a whole. It can be said that these laws dominate the society, the idea of being Western in the
modern era has also infiltrated into fiction, and the language has undertaken the carrier of these ideas. In the
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postmodern period, it can be observed that the trust in reality has decreased, the suspicion has increased and the
established narrative laws have been suspended. Especially after the 1950s, it can be determined that the texts
radically rejected all language laws with an irrational style.
In this study, the relationship between "historical development" and "fiction" of the reinterpreted world has
been questioned by considering Lacanian theory. The aim is to reveal the relationship of fiction with social
change in a theoretical framework and to analyze the prominent features of each period in the context of
"construction of language". Accordingly, it has been determined that fiction has changed under the influence of
social events/authorities and emerged as a result of a guided experience that has the typical characteristics of
each period. In order to support the claim of the study, a sample group was formed to represent the change from the oral culture to the present day. Language and its connection with historicity have been examined based
on Lacanian terminology and sample texts.
Keywords: Language, fiction, historicity, Jacques Lacan, Oduncu ve Kızı, Felatun Bey ile Rakım Efendi.
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MĠZAHTA ÜÇÜNCÜ BOYUT VE SEMĠH BALCIOĞLU‟NUN “KARĠKATÜR-SERAMĠK”
KAVRAMI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
ArĢ. Gör. Dr. Esma Burcu HAVASI
Seramik Sanatçısı; Korkut Ata Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,
ORCID: 0000-0002-8451-5006

Özet
Biçim ve içerik, bir sanat yapıtının olmazsa olmazıdır. Tüm estetik kuralları reddetmeleri ile ünlü Dada
Hareketi sanatçılarının, ―biçim bozma‖ ya da ―hazır nesne‖ gibi yeni sanatsal söylemleri bile, ―biçim‖ üzerine
düĢünmeyi sağlamıĢ, onu yok sayamamıĢtır. Bu yüzden sanat tarihi boyunca biçim ve içerik, değiĢen ve geliĢen
en önemli konulardan biri olmuĢtur. Hatta biçim ve içerikte ―uyum sorunu‖ eleĢtirmenlerce halen tartıĢılmakta
ve güncelliğini korumaktadır.
Klasik sanatın kurallarla dolu estetik anlayıĢı, 19.yy‘da Alman düĢünür Immanuel Kant‘ın estetik söylemiyle
sarsılmıĢ, 20.yy‘dan itibaren geliĢen Avangart Hareketler çok daha özgür bir biçim anlayıĢı geliĢtirmiĢlerdir. Bu
dönemden sonra figür ve nesnenin giderek tuval yüzeyinden silindiğini, leke, çizgi, nokta gibi çok daha soyut
ve o dönem için oldukça yeni bir üsluba yerini bıraktığını söylemek mümkündür. I. Dünya SavaĢı‘nın yarattığı
karamsar ortamın içinden doğan Dada Hareketi ve arkasından 60‘lı yıllarda Popüler Kültürü eleĢtiren Pop-Art
akımı, biçim ve içerik olarak açıkça ironi ve mizah dilini benimser.
Böylece sanatta, karikatüre benzeyen figürler, canlı renkler, izleyiciyi ĢaĢırtan ve sarsan hazır nesneler dikkat
çekmeye baĢlar. Seramik sanatında da, Popüler Sanattan etkilenerek 1960‘larda ortaya çıkan ―Funk Seramik‖
üslubu ve Robert Arneson, Clayton Bailey gibi Amerikalı sanatçılar iĢlerinde mizah dilini yoğun bir Ģekilde
kullanırlar.
Ülkemizde ünlü karikatür ve grafik sanatçısı Semih Balcıoğlu, ilk kez 1960‘li yıllarda ―üç boyutlu karikatür
yapılabilir mi?‖ sorusu ile yola çıkıp, mizah dilini üçüncü boyuta taĢıdığı eserler ortaya koymuĢtur. EczacıbaĢı
Seramik Fabrikası Sanat Atölyesi ve Prof. Sadi Diren iĢbirliği ile fabrikanın atölyelerinde önce seramik
malzemeyi tanımıĢ, ardından çizimlerini, seramik malzeme ile ĢekillendirmiĢtir. Ortaya çıkan bu yeni biçim
artık ne sadece seramik ne de karikatürdür, bu yüzden yapıtlarına; ―karikatür seramik‖ adını vermiĢtir.
Sunulması önerilen bildiride; Semih Balcıoğlu‘nun seramikleri, 1965-67 yılları arasında açarak Avrupa‘nın
ünlü gazetelerinde yer aldığı ve dünyada yankı uyandırdığı karikatür seramik sergileri ve önemli uluslararası
müzelere kabul süreci hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca esin kaynağı olduğu genç kuĢak sanatçıların konuyla
ilgili eserlerinden örnekler sunularak, ortaya çıkan bu yeni biçemin özellikleri incelenecektir. Bu yolla
disiplinler arası yeni bir söyleme imza atmıĢ, dünyaca ünlü bir Türk Sanatçının özgün tavrının gelecek
kuĢaklara aktarılarak ilham vermesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Seramik, Karikatür, Mizah, Biçim ve Ġçerik, Semih Balcıoğlu
AN EXAMINATION ON THE THREE DIMENSIONAL HUMOR AND SEMĠH BALCIOĞLU'S
CONCEPT OF “CARTOON-CERAMIC”
Abstract
Form and content are essential parts of the artworks. Even the new artistic discourses of the Dada Movement
artists, famous for their rejection of all aesthetic rules, such as "deforming" or "ready-made object", made them
think about "form" and could not ignore it. Therefore, with their changing and developing nature, form and
content have been one of the most important issues throughout the history of art. Even today, the "consistency
problem" in form and content is still a current discussion area of the critics.
The normative aesthetic understanding of classical art, has first shaken by the aesthetic discourse of the German
thinker Immanuel Kant in the 19th century. Beginning from the 20th century, the avant-garde movements
developed more independent understanding of form. It can be said, the figure and the object gradually
disappeared from the canvas surface after this period, leaving its place to a much more abstract and rather new
style, such as stains, lines, and points. The Dada Movement, emerging in the pessimistic environment of the
First World War, and the Pop-Art movement, that criticizes the Popular Culture developed in the 60s, openly
adopts the language of irony and humor as form and content.
Thus, cartoon-like figures, vibrant colors, ready-made objects that shock the audience began to draw attention
in art. In the 1960‘s, the "Funk Ceramic" style has emerged being influenced by Popular Art. American artists
such as Robert Arneson and Clayton Bailey heavily used the language of humor in their works.
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In 1960‘s, Semih Balcıoğlu the famous cartoonist from Turkey, first asked the question: "Is it possible to make
a three-dimensional cartoon? He started with this question and produced works that combined the language of
humor with the three dimensional art. He bacame familiar with the ceramic material in the workshops that
established in cooperation with EczacıbaĢı Ceramic Factory and Prof. Sadi Diren. Then he recreated his
drawings with ceramic material. He named this newly emerged form as ―cartoon ceramic‖. Because it was
neither just ceramic nor caricature.
Within the proposed presentation, information will be given about Semih Balcıoğlu's ceramics, cartoon-ceramic
exhibitions that he opened between 1965 and 67, which were adversited in the famous newspapers of Europe
and had an impact on the world, and his admission process to international museums. In addition, the features
of this newly emerged style will be examined by presenting some art work examples cerated by new generation
artists. In this way, this study aims to inspire young artists by giving information about the original attitude of a
world-famous Turkish artist, who created a new way of interdisciplinary discourse.
Keywords: Art, Ceramics, Caricature, Humor, Form and Content, Semih Balcıoğlu
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EFSANEDEN ĠMGEYE KÜLTÜREL BĠR MEKÂN OLARAK DÜLDÜL DAĞI
Dr. Öğr. Üyesi, Ali DOĞANER
Osmaniye Korkut Ata Üniverstesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, https://orcid.org/0000-0003-4600-8350,
Halil CANLI
https://orcid.org/0000-0001-8564-9391,

Özet
Dağlar, geçmiĢten günümüze kadar insanoğlunun yaĢamsal faaliyetlerini sürdürdüğü yeryüzü oluĢumlarıdır.
Eteklerinde daha çok kalıcı yerleĢmelerin görüldüğü dağların yüksek kesimlerinde yaylacılık kültürü
yaĢatılmaktadır. Dağlar barındırdığı hayvan varlığı sayesinde avcılık faaliyetlerine, doğa güzelliği ve su varlığı
ile turizm aktivitelerine ev sahipliği yapmaktadır. Dağların yükseltisi arttıkça iklim özellikleriyle birlikte
bitkiler de çeĢitlenmektedir. Buradan toplanan bitkiler, gıda maddesi olarak ve halk hekimliğinde sağaltım için
kullanılmaktadır. Dağların oluĢması, ad alması mitoloji ve efsanelere konu olmuĢtur. Etrafında geliĢen olaylarla
sözlü ve yazılı kültüre kaynaklık eden dağlar, aynı zamanda kültürün yaĢatıldığı ritüel, Ģenlik ve festivallere de
mekân oluĢturmaktadır. Bu özelliklere sahip dağlar, fiziki varlıkları ve iĢlevsel özellikleri yanında zamanla
imgeleĢerek yerleĢim yerlerinin simgesi hâline dönüĢebilmektedir. Osmaniye‘nin Düziçi ilçesi sınırları içinde
bulunan, çevre yerleĢim yerlerinden de görülebilen Düldül Dağı; çeĢitli açılardan sözlü ve yazılı kültür
içerisinde yer alırken aynı zamanda farklı ekonomik faaliyetler yapılan, yaylacılık kültürü devam eden, Düziçi
halkı tarafından simge olarak görülen bir kültür unsuru olma özelliği taĢımaktadır. Düldül Dağı‘nda yetiĢen
doğal bitkiler insanlar ve diğer canlılar için son derece önemlidir. Bu bitkiler arıcılık, büyükbaĢ/küçükbaĢ
hayvancılık yapanlar ve aktarlar için ekonomik değer taĢımaktadır. SatıĢı yapılan bitki ve ürünlerin Düldül ile
iliĢkili olduğu özellikle belirtilmektedir. Piknik ve mesire alanı olarak da kullanılan Düldül Dağı‘nda doğa
yürüyüĢü ve paraĢütle atlama sporları da yapılmaktadır. Ġlçede bulunan resmî/özel kurum ve kuruluĢlar Düldül
ismi taĢımakta ve amblemlerinde Düldül Dağı görseli kullanabilmektedir. Böylece, Düldül Dağı ile benzerlik
kurularak güçlü, görkemli, kalıcı, görünür olma gibi özellikler ya da hedefler içinde olunduğu
vurgulanmaktadır. Düziçi ilçesinin turizm değerleri Düldül Dağı etrafında yoğunlaĢmıĢtır. Düldül Dağı‘na
yapılan teleferik hattının hizmete girmesi ile yörenin turizm potansiyeliyle birlikte dağın önemi daha da
artacaktır. Düldül Dağı halk edebiyatı ürünleri için de son derece önemlidir. Efsane, halk hikâyesi gibi anlatı
türlerine; ağıtlara, âĢık tarzı Ģiirlere kaynaklık etmiĢ, verilen örnek metinlerden de anlaĢılacağı gibi çeĢitli
yönleriyle ön plana çıkarılmıĢtır. ÇalıĢmada, konuyla ilgili literatür taranmıĢ, Düziçi ilçesinden gözlem ve
görüĢme teknikleriyle bilgiler toplanmıĢtır. Elde edilen veriler, nitel araĢtırma yöntemi takip edilerek
değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Dağ, Düziçi, Düldül, halk edebiyatı.
DÛLDÛL MOUNTAIN AS A CULTURAL PLACE FROM LEGEND TO IMAGE
Abstract
Mountains are the earth formations where human beings have continued their life activities from past to
present. More permanent settlements are seen at the foot of the mountains. However, the ―transhumance
culture‖ is kept alive in the high parts of the mountains. The mountains are home to hunting activities thanks to
the presence of animals. In addition, it hosts tourism activities with its natural beauty and water presence. As
the altitude of the mountains increases, the plants also diversify together with the climatic characteristics. The
plants collected from here are used as food and for therapy in folk medicine. The formation of mountains and
taking a name have been the subject of mythology and legends. The mountains, which are the source of oral
and written culture with the events surrounding them, also create a place for rituals, entertainment and festivals
where the culture is kept alive. Mountains with these features can turn into symbols of settlements by becoming
images over time, as well as their physical assets and functional features. ―Dûldûl Mountain‖ is located within
the boundaries of ―Düziçi district‖ of ―Osmaniye‖ and can be seen from the surrounding settlements. This
mountain is included in oral and written culture in various aspects. At the same time, it is a cultural element that
is seen as a symbol by the people of Düziçi, where different economic activities are carried out, the
transhumance culture continues. The natural plants that grow on ―Dûldûl Mountain‖ are extremely important
for humans and other living things. These plants have economic value for ―beekeeping, cattle/sheep breeding
and herbalists‖. It is especially stated that the plants and products sold are related to the ―Dûldûl‖. On ―Dûldûl
Mountain‖, which is also used as a ―picnic and recreation area; trekking and parachuting sports‖ are also carried
out. Official/private institutions and organizations in the district bear the name ―Dûldûl‖ and the image of
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―Dûldûl Mountain‖ is used in their emblems. Thus, by establishing a similarity with ―Dûldûl Mountain‖, it is
emphasized that it is within the characteristics or goals such as being ―strong, magnificent, permanent and
visible‖. The tourism values of Düziçi district are concentrated around ―Dûldûl Mountain‖. With the
commissioning of the cable car line to ―Dûldûl Mountain‖ the importance of the mountain will increase with
the tourism potential of the region. ―Dûldûl Mountain‖ is also extremely important for folk literature products.
It has been the source of narrative genres such as ―legend, folk tale, elegies, and lover-style poems‖. As can be
understood from the sample texts given, it has been brought to the fore with various aspects. In the study, the
literature on the subject was scanned, and information was collected from Düziçi district by observation and
interview techniques. The data obtained were evaluated by following the ―qualitative research method‖.
Keywords: Mountain, Dûziçi Town, Dûldûl Mountain, folk literature.
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BLOKZĠNCĠR TEKNLOJĠSĠNĠN YENĠ BĠR ÜRÜNÜ OLARAK NFT TANIMI VE KÜRESELLEġME
SÜRECĠNDE PAZARLAMAYA ETKĠLERĠ ÜZERĠNE LĠTERATÜR TARAMASI
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Özet
Bu çalıĢmada literatürde ĠĢletme ve Pazarlama alanında NFT (Nitelikli Fikri Tapu) hakkında yeterince
araĢtırma bulunmamasından yola çıkılarak, literatüre kazandırmak amaçlanmaktadır. AraĢtırma yöntemi olarak
nitel araĢtırma yöntemlerinden literatür taraması ve dokümantasyon analizi teknikleri kullanılmıĢ olup, konunun
detaylıca anlaĢılması ve çerçevesini çizmek açısından tümevarımsal bir model uygulanmıĢtır. Sonuç olarak,
Blokzincir teknolojisi ve NFT iĢletmelerin büyümelerinde ve küresel pazarda rekabet stratejilerinde ele
alınması ve üstünde durulması gereken bir araçtır. Bu nedenle ĠĢletme ve Pazarlama literatüründe yer almalı,
yeni stratejiler geliĢtirilmeli ve kavramları tanımlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Blokzincir teknolojisi, NFT, pazarlama, küreselleşme, rekabet, işletme.
THE DEFINITION OF NFT AS A NEW PRODUCT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND
LITERATURE REVIEW ON ITS EFFECTS ON MARKETING IN THE PROCESS OF
GLOBALIZATION
Abstract
In this study, starting from the lack of sufficient information about NFT (Non-fungible Token) in the field of
business and marketing in the literature, it is aimed to bring it to the literature. As a research method, literature
review and documentation analysis techniques from qualitative research methods were used, and an inductive
model was applied in order to understand and outline the subject in detail. As a result, Blockchain technology
and NFT is a tool that should be considered and emphasized in the growth of enterprises and their competitive
strategies in the global market. For this reason, it should be included in the business and marketing literature,
new strategies should be developed and its concepts should be defined.
Keywords: Blockchain technology, NFT, marketing, globalization, competitive, business.
GiriĢ
ĠĢletme alanında dijital liderliğin ve dijital pazarlamanın yükseliĢe geçmesi, teknolojik çevreye olan
uyumun öneminin gitgide artması dolayısıyla örgüt kültürünün de dönüĢtürülmesi ve iĢletme çevresine
teknolojik değiĢimler bağlamında entegre edilmesi gibi iĢletme ya da Ģahısların küresel pazarlamaya
eklemlenmesi ve sürdürülebilirliği açısından oldukça mühim hale gelmiĢtir. Pazarlama alanında ise Blokzincir
teknolojisinin yeni ve geliĢtirilmiĢ bir uygulaması baĢka bir deyiĢle ürünü olarak NFT‘nin kavram olarak
anlaĢılması literatür taraması, dokümantasyon inceleme ve örnek kullanım neticesinde önemli ve gerekli olduğu
görülmüĢtür.
Ürünlere biriciklik özelliği kazandırması, üretim maliyetinin geleneksel yöntemlerden farklı olarak oldukça
az olduğu gerçeği ve rekabetçiler arası farklı fırsat yolları açması iĢletmelere marka tutundurma ve reklam
çalıĢmaları vb. birçok açıdan avantaj sağlaması gibi özellikler NFT‘nin pazarlama alanını dönüĢtürdüğü ve hem
Ģirketler hem de Ģahıslar tarafından popülerlik kazandığı görülmektedir.
Bu çalıĢmada araĢtırılan konu içeriğindeki kavramlar tanımlanarak anlaĢılması kolaylaĢmakta ve
detaylı çerçevesi çizilmektedir. Ayrıca alan yazın bulgularına, dokümantasyonlara, örnek olarak ürün görselleri
ve Ģekillere yer verilirken tablo ve grafiklerle desteklenmesi amaçlanmıĢ ve ikincil kaynaklardan nicel veriler
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eklenmiĢtir. Sonuç bölümünde ise tüm çalıĢmayı kapsayacak Ģekilde analiz eden değerlendirmeler ve öneriler
yapılmaktır.
AĢağıda gösterilen Ģekillerde Türkiye ĠĢletme ve Pazarlama alan yazınında Blokzincir Teknolojisi
konulu araĢtırmaların eksikliği gösterilmektedir.

ġekil 1.1. Yıllara Göre YayınlanmıĢ Blokzincir Konulu Eser Sayıları
Kaynak: Sinan Ç. & Abdullah Z.A., (2021), Yıllara Göre ÇalıĢma Sayıları
ġekil 1.1‘de Yıllara göre sınıflandırılmıĢ sıklık histogram grafiği Ģeklinde gösterilmiĢtir. AraĢtırma konusu ve
atıf sayıları bakımından akademik alan yazında blokzincir kavramına olan ilginin günümüze yaklaĢtıkça arttığı
görülmektedir. ―Örneğin kripto para konulu makale sayısı, 2018 yılında 1658 tane, 2019 yılında 2817 tane ve
2021 yılında ise 4501 tane olarak grafikte gösterilmektedir. Çizmecioğlu‘nun çalıĢmasında ifade ettiği üzere
Ģekildeki veriler; ―Web of Science (WoS) veri tabanında ―blokzincir‖ içeriği araştırılmış, 2015-2020 yılları
arasında gerçekleştirilen sadece 1106 ―makale‖ türündeki çalışmalardan elde edilmiştir.‖ (Çizmecioğlu &
Akman, 2021, s. 3)

ġekil 1.2. Blokzincir Ġçeriği Hakkında En Fazla Yayın Yapan Ülkeler
Kaynak: Sinan Ç. & Abdullah Z.A., (2021), Yıllara Göre ÇalıĢma Sayıları
ġekil 1.2.‘de Çizmecioğlu ve Akman‘nın elde ettiği verilere göre alan yazına en fazla katkı yapan ilk 10 ülke
Ģekildeki gibi sıralanmıĢtır. ―ABD 226 adet yayın ile yüzde 20,4; Ġngiltere 147 yayın ile yüzde 13,2 ve Çin 102
adet yayın ile yüzde 9,2 olarak ilk üç sırayı oluĢturmaktadırlar.‖ (Çizmecioğlu & Akman, 2021, s. 4)
Türkiye‘nin alan yazında blokzincir içeriği açısından 2015-2020 yılları arasında makale türünde ilk onda yer
almadığı görülmektedir.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, NFT‘nin blokzincir teknolojisinin yeni bir ürünü olarak
bilimsel alana kazandırılmasının önemi anlaĢılmaktadır. Bu bağlamda tüm bu gerekçeler hem araĢtırmanın
amacını hem de önemini açıkça ifade etmektedir.
2.Kavramsal Çerçeve
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Dijital devrimin gerçekleĢmesiyle birbirinden ayrı birçok sektör, dünyanın dört bir yanında yaĢayan her bir
insan, ticari ve diplomatik iliĢkiler ve daha sayılabilecek sosyal bilimlerin ilgilendiği nice olgu ve alanlar
birbirine daha çok yaklaĢmıĢ ve küreselleĢme günden güne hızlanarak devam etmiĢtir.
Dijital devrim, kavram itibari ile teknolojik geliĢmeler ve ilerlemelerin ortaya çıkardığı sesler, görüntüler,
imgeler ve bilgi kaynaklarının sayısallaĢtırılıp aslında ikili sistem kodu transformasyonuna izin veren, bir
değerler serisi değiĢikliği anlamına gelir. (Tatlıdil, 2014, s. 443)
Ġnternetin bulunmasıyla birlikte hayatımıza giren Web 1.0 teknolojisi kiĢisel bilgisayarlar (PC) aracılığı ile
bilgiye ulaĢabilmeyi kolaylaĢtırmıĢ ve iĢletmeler ya da kurumlar içi bilgi aktarımını, depolamayı daha proaktif
hale getirmiĢtir.
Web ilk çıkıĢında bile sadece beĢ yıl içinde, kullanıcı sayısı 40 milyona çıkmıĢtır. Bunu takiben Yahoo!
ve Google gibi arama motorları eklenmiĢ, Ģifreleme ve güvenlik gibi yeni özellikler Web ‘in içine aktarılmıĢtır.
Günümüzde ise internet kullanıcı sayısı 2 milyondan fazladır. (Tatlıdil, 2014, s. 445)
Tablo 1.1. Web GeliĢim Kategorileri ve Özellikleri Bakımından Ayırt Edici Özellikleri

Kaynak: Ġbrahim A., (2022), Web 1.0, 2.0, ve 3.0‘ın Özellikleri
Tablo 1.1.‘de gösterildiği gibi Web 3.0 henüz bütünüyle ifade edilmese de bugünkü geliĢmeler üzerine inĢa
edilen en mutlak beklenti, bu yeni internet çağının Blokzincir ağı içerisinde iĢleyen, merkeziyetsiz eĢler arası
etkileĢimde olan, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklikle çevrelenmiĢ bir geleceği ifade etmektedir. Web 3.0‘ın
baĢka bir boyutu da Ģüphesiz Blokzinciri üzerine inĢa edilen Metaverse olarak adlandırılan günümüzün popüler
olgusu sanal evrenlerdir. (Arvas, 2022, s. 65)
Özetle Web 3.0 teknolojisinin dünyamıza kazandırdığı tartıĢmalı olduğu kadar oldukça inovatif ve kaçınılmaz
bir gerçek olan sanal evrenler ve bu evrenlerde etkileĢimi hızlandıran, dünyayı etkileyen sanal ekonomilerdir.
NFT ise blokzincir teknoloji tabanlı geliĢtirilen sanal evrenlerde kullanılabilecek kripto paraların geliĢtirilmiĢ
ve yeni özellikler eklenmiĢ satın alma aracı olmaktan daha öte güvenlikli ve kripto edilmiĢ tapu niteliği taĢır.
AĢağıda sırasıyla bahsi geçen kavramların tanımı ve anlaĢılması, geliĢim süreçlerinin açıklanması ve son
olarak NFT‘nin pazarlama alanındaki yeri ve rolü üzerinde durulmuĢtur.
Blokzincir Teknolojisi ve NFT Kavramları
ĠĢletme alanı açısından Blokzincir teknolojisi verilerin korunması, uluslararası olarak güvenli bir Ģekilde
transferinin gerçekleĢmesi ya da paydaĢlar arası bilgi aktarımı konusunda yeni bir dijital pazar yeridir.
Bilim ve teknoloji dünyasında geliĢmeler ve etkilerinin bir sonucu olarak deneyimlenen değiĢiklikler
çoğunlukla küresel çapta olmaktadır. Sanayiden bilgi toplumuna evrim sürecinde dijital çağ olarak
isimlendirilen yeni bir çağ ortaya çıkmaktadır. Günümüzde içinde yaĢamakta olduğumuz bu çağda, yeni
teknolojik geliĢmeler iĢ tanımları, süreçleri ve yapılarında da değiĢikliklere neden olmaktadır. YaĢanan bu
değiĢiklikler bazı iĢler ve görevlerin yerini dijital iĢlemler ve yapay zekâ gibi yazılım sistemleri almaktadır.
(Çetin & Kayhan, 2021, s. 201-202) Bu teknolojinin en yeni boyutu olarak Blokzincir karĢımıza çıkmaktadır.
Blokzincir teknolojisi Metaverse sanal evreni içerisinde oluĢturulan sanal ekonominin tamamıyla
fiziksel dünyadan ayrı olmayacağı ama yine de geleceğin ekonomisiyle ayrılmaz bir parçası olacağı
öngörülmektedir. (KuĢ, 2021, s. 252) Bu açıdan bakıldığında Blokzincir teknolojisini anlamak ve ayak
uydurmak gerektiği apaçık görülmektedir.
Blokzinciri, finansal iĢlemlere yeni bir araç geliĢtirme hedefinin dıĢında merkeziyetsiz bulut depolama,
akıllı varlıklar veya mülkler, mülkiyet ve telif dağıtımı, obje ve nesnelerin interneti, tedarik zinciri yönetimi,
sağlık ve merkeziyetsiz kendi içinde bağımsız organizasyonları kapsamak için farklı birçok alanda kullanılmaya
elveriĢlidir. (Arvas, 2022, s. 63)
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ġekil 2.1. Blokzincir Teknolojisinin ĠĢlevsel Olduğu Alanlar
Kaynak: Fatih Ç., (2021), Blok zinciri kullanım alanları
ġekil 2.1.‘de gösterilen Blokzincir kullanım alanları teknolojinin her yeni geliĢmesinin daha fazla alana
yayılımcı niteliğinde olduğunu göstermekle birlikte, farklı alanları birbirine entegre ederek yakınlaĢtırmakta bu
da öneminin gün geçtikçe arttığı anlamına gelmektedir.
Blokzincir kelimesinin 2008‘de ilk kullanımından bu yana üzerinden uzun yıllar geçti. Üstelik bu
kelime yeni bir sanayi devrimini de beraberinde getirirken küresel piyasayı bu denli etkileyen ve dönüĢtüren bir
dinamiğe sahip olmakla birlikte, kavram yazılım, biliĢim ve bilgisayar mühendisliği sektörünün güncel
ürünüdür.
Blokzincir kavramı ilk defa yazar Satoshi Nakamoto tarafından yayınlanan -Bitcoin: A Peer to Peer
Electronic Cash System- (Bitcoin: Uçtan Uca Bir Elektronik Nakit Sistem) baĢlıklı makalenin yol açtığı
tartıĢmalar sırasında kullanıldı. (ġenkardeĢ, 2021)
Bu yeni teknoloji, verilerin internet ağı tabanlı zaman mühürlü Ģekilde, yapısal biçimi dağıtık olan,
kriptolanmıĢ -ĢifrelenmiĢ-, değiĢtirilemez nitelikte kaydedilmesine ve aktarılmasına olanak tanıyan, güvenlikli,
transparan bir Ģekilde dijital muhasebe defteri sunmaktadır. (ġenkardeĢ, 2021, s. 155)
Geleneksel satın alma ya da yatırım iĢlemlerinin risklerini Blokzincir teknolojisi yenilikçi bir getirisi
olarak güvenli alan sunmakta ve riskleri oldukça aza indirgemektedir.
Blokzincirin bize sunduğu sanal muhasebe defterinde her iĢlem artan katılımcı sayısıyla birlikte
geçerliliği daha da tasdiklenerek doğrulanmakta, yer alan bilgiler bir defa daha kaydedilip değiĢtirilemez ve
silinemez özelliği kazanan mekanizmayla çalıĢmaktadır. Bu mekanizma bireylere kiĢisel verilerinin kendi
kontrollerinde olması gücünü vermektedir. (Özirili, 2021, s. 4)
Blokzincir teknolojisiyle beraber hayatımıza giren kripto paralar bir bakıma NFT aracılığı ile
dönüĢmüĢtür. TDK‘nin dilimize katmayı gerekli gördüğü bir kelime olarak NFT‘nin Nitelikli Fikri Tapu olarak
açılımı uygun görülmüĢtür, kökeni Ġngilizce olan NFT (Non-fungible Token) kısaltmasının birebir Türkçeye
çevirisi değiĢimi mümkün olmayan -değiştirilemez- jetondur. NFT kelime anlamından da anlaĢılabileceği
Ģekilde aslında sanal platformlarda dijital ürünlerin iktisadi bir değeri olan kripto paralarla eĢleĢtirilip, bir
orijinallik ve tapu belgesi görevi görmektedir.
NFT, bu nitelikleriyle disiplinler ötesi bir terimdir ve pazarda yer almak isteyenler için anlaĢılması
gerekmektedir. Küresel alım satıma kolayca eriĢim olanağı sağlaması ve bu eriĢimin hızla geliĢmesi nedeniyle
hem uluslararası düzeyde hem de uluslar düzeyinde hukuk, iĢletme ve ekonomi vb. alanlarda çerçevesi,
sınırları, kısıtlamaları ve yaratabileceği sorunlara çözümleri araĢtırılmalı ve çalıĢılmalıdır.
Blokzincir
teknolojisinin yeni bir boyutu olan NFT kısaca dijital ürünlerde biriciklik bağlamında kimlik kazandıran
ĢifrelenmiĢ ve güvenilir değiĢtirilemez jetonlara Ģifrelenerek iliĢtirilmiĢ eser ya da ürünlerdir.
Blokzincir teknolojisi üzerine yapılandırılmıĢ sanal evrenleri yaratmıĢ ve sanal evrenler -Metaverse- içerisinde
sanal ekonomiler oluĢturulmuĢtur. Bu sanal ekonomilerde kripto paralar ve yeni bir ürün olan NFT‘ler ile alım
satım iĢlemleri gerçekleĢtirilmektedir. Bu iĢlemler adım adım aĢağıdaki Ģekillerde gösterilerek açıklanmaktadır.
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ġekil 2.2. Blokzincir Teknolojisinde NFT‘nin -Mint -Süreci
Kaynak: Fatih A. & Zeynep A., (2022) , Mint Süreci
ġekil 2.2.‘de Merkeziyetsiz ve iĢlemleri her aĢamada Ģifreleyen bir ağ yapısı sunan blokzincir, NFT oluĢum
sürecinde bazı terimler üretilmiĢtir. Bu terimlerden biri olan ―mint‖ süreci aslında sırasıyla uygun Pazar yeri
seçimi yapıldıktan sonra – bu kripto para cüzdanı sistemine uyumlu bir alıĢveriĢ sitesi platformu olarak
düĢünülebilir-, tıpkı fiziksel olarak bir bankaya gidip Ģahsi hesap açtırmak gibi sanal ağda hesap açma iĢlemi
gerçekleĢtirilir, satılacak olan ürün yani yaratılan eser (resim, ses, kod vb. gibi dosyalar) sisteme
yüklenmesinden sonra pazarda dikkat çekecek ve fark yaratacak bir hikaye ile süslenmesi adımından sonra
fiyatı piyasa araĢtırması sonucu eseri sisteme yükleyen kiĢi ya da kurumlar tarafından belirlenir, bir sonraki
aĢama olan token yani kripto para birimi seçilir, blokzincir teknolojisi telif maddelerinin akıllı sözleĢmeye
Ģifrelenerek eklenmesini sağlar ve NFT‘nin meta piyasaya arzı gerçekleĢtirilmiĢ olur ve NFT‘nin mintlenmesi
sağlanır. Yani eserin biriciklik özelliği ile birlikte bir kripto paraya bir anlamda iliĢtirilmesi uç uca
eklemlenmesi sağlanır.
Özetle; Dijital bir içerik anlamında kullanılan dosyanın özgün bir Ģekilde geliĢtirilip Metaverse pazarlarında
satıĢa arz edilmesi sürecine NFT üretimi, teknik bir ifadeyle ise mint edilme olarak adlandırılmaktadır. (Anıl &
AlankuĢ, 2022, s. 142)
NFT‘ler, günümüzde popüler olarak bazı dijital platformlarda kullanılmaktadır. NFT alanları sadece oyun
piyasalarından ibaret olmayıp gayrimenkul ve sanat eseri gibi birçok varlıklar piyasasında da etkin rol
oynamaktadır. En çok öne çıkan NFT‘ler sanat alanında olmakla birlikte Web 3.0‘ın getirdiği baĢka bir yenilik
de Metaverse piyasalarının en önemli ürünüdür. Kripto sanat, NFT‘lerin sanat alanına yansıyan bir akım olarak
en baĢat görevi dijital dosyaları eĢsiz ve biricik hale getirmek olan dijital kreasyonlar sanatı olarak tanımlanır.
(Arapoğlu, 2021, s. 91)
Hem sanat hem de sanat ile iliĢkili ürünlere ulaĢımı zahmetsizleĢtiren bir blokzincir teknoloji olan NFT olarak
tanımlanan kripto paralar 2017 yılından itibaren halka açık bir Ģekilde kullanılmakta ve tercih edilmektedir.
(ġenkardeĢ, 2021, s. 155)
2020 yılından beri hızla büyüme gösteren NFT‘ler ―Coin Market Cap 2021‖de bahsedildiği Ģekilde piyasa
hacmini 2021 yılı haziran ayı içerisinde toplamda 20 milyar Amerikan Dolarının üzerine çıkarmıĢtır.
(ġenkardeĢ, 2021, s. 157)
Sonuçta; NFT‘ler piyasa hacmini ivmeli bir Ģekilde geniĢletmeye devam ederken, birçok iĢletme, dünya
çapında ünlü sanatçılar ve kiĢiler piyasaya katılım göstermeye devam etmektedir.
KüreselleĢme ve ĠĢletmenin Bir Bilim Dalı Olarak Pazarlama Kavramları
KüreselleĢme geniĢ anlamda iĢletme alanındaki geliĢmeleri kapsayarak, bütün geliĢmelerden etkilenen
ve etkileyen konumunda bir üst kavramdır. Ġnsanlık tarihine geçmiĢten günümüze kadar baktığımızda, her yeni
çağın bir baĢka devrimle baĢlayıĢı, giderek artan ve geliĢen iletiĢim ağı, uluslararası düzeyde kurum ve
örgütlerin sayısındaki artıĢlar, lojistik ve taĢımacılık ağlarının giderek geliĢmesi ve zaman maliyetlerinin azalıĢı
vb. etkenler dahilinde bütün olguların küreselleĢmeye katkıda bulunduğu ve dünyanın küreselleĢmeye devam
edeceğinin kaçınılmaz olduğudur.
Küresel dünyanın her bilim dalında olduğu gibi uluslararası pazarlama alanında da bazı tartıĢmaları
devam etmektedir. Buna karĢın küreselleĢme engellenecek bir dönüĢüm olgusu değildir.
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KüreselleĢme iĢletme ve pazarlamayla bütünleĢik bir yapıdadır. Üstelik Küresel Pazarlama kavramı
pazarlama disiplinin çalıĢma alanlarından biridir. KüreselleĢme teknik açıdan iĢletmelerin büyüme ve varlığını
sürdürme aracı olurken öte yandan iĢletmenin kendisini doğrudan etkiler. KüreselleĢme iĢletmeleri, örgüt yapısı
ve kültürü, teknolojik geliĢmelere uyum sağlama gerekliliği vb. konularda iĢletmenin yeni pazarlara girmesi,
yeni fırsatlar yaratması ve kendisine uygun rekabet ortamı bulması konusunda teĢvik edici ve bazen de zorlayıcı
bir itici güç olmaktadır.
En genel anlamıyla küreselleĢme daha yaygın olarak tercih edilen açıklamasıyla ürün ve hizmetlerin,
üretim unsurlarının, sahip olunan teknolojik bilgilerin ve finansal kaynakların zamanla bütünleĢtiği bir süreç
olarak ifade edilmektedir. (Arıcıoğlu, 2012, s. 37)
BeĢerî kaynakları finansal bir kaynak olarak ele aldığımızda teknolojik altyapının geliĢtirilmesi aĢamasında
yapılabilecek bütün yatırımların sermaye birikimi açısından olumlu etkileri olup ekonomik büyümeyi pozitif
yönde etkilediği yapılan ampirik çalıĢmalar sonucu gözlemlenmiĢtir. (Açıkgöz, Kök, & Ġspir, 2008, s. 359)
Ekonomik büyüme ise iĢletmelere küresel pazarda yer kazandıran dolayısıyla küreselleĢmeyi hızlandıran bir
etkendir.
Sonuçta, basit bir Ģekilde küreselleĢme, uzak ya da yakın mekanlar arası mesafeyi yok sayarak,
devletlerin ve insanların yakınlaĢması, birbirleri ile iktisadi ve beĢerî etkileĢimlerde olması hali olarak
tanımlanabilir. (Kıvılcım, 2013, s. 219)
YakınlaĢan ve artan sosyal iliĢkiler, insanların kiĢisel yeteneklerinin geliĢmesini, kariyer hedeflerini
gerçekleĢtirmelerini, iĢ birliğini ve bilgi paylaĢımını teĢvik ederek üretkenliğin artmasını sağlamaktadır.
(Akverdi vd., 2019, s. 280) Bu olumlu etki iĢletmelerin ekonomik olarak büyümelerinde önemli rol
oynamaktadır.
KüreselleĢme ve dijital devrim araçları ile birlikte dünyanın öteki ucundaki insanlar birbirleriyle daha
yakın etkileĢim kurma avantajını kazanırken iĢletmelerin pazarlama karmaları dahilinde bu araçları kullanarak
müĢteri potansiyelini geliĢtirmekte ve geniĢletmektedir.
Diğer bir ifadeyle, iĢletmeler küreselleĢme ile örgüt yapılarını revize ederek pazarda örgütsel etkinlik,
üstünlük sağlama, hizmet kalitesi gibi hedeflerine ulaĢmaya çalıĢmaktadırlar. (Kanbur, 2008, s. 389)
ĠĢletmeler mevcut ürünlerinin satıĢına odaklandıkları zaman ve müĢterilerinin teknolojik geliĢmeler ve
küreselleĢen pazar temelinde değiĢen koĢullarına ve isteklerine kayıtsız kaldıkları zaman varlıklarını
sürdürmekte zorlanacaklardır.
Örneğin yeni bir teknolojik geliĢme ya da ani bir toplumsal kriz müĢteriler üzerinde doğrudan bir etkiye
sahiptir. ĠĢletmeler bu tür değiĢikliklere hazırlıklıysa ve uyum sağlayabiliyorsa müĢterilerini cezbetmenin yeni
yollarını bulabilir. (Göbekçin vd., 2019, s. 246) Nitekim iĢletme üretme sürecinden ziyade müĢteri
memnuniyetini sağlama ve müĢteride değer algısını yaratma sürecidir.
KüreselleĢme insanların daha hızlı, kolay iletiĢim kurmalarına olanak tanırken üst düzeyde ise
iĢletmeleri de yakından etkilemesi açısından önemli bir olgudur. ĠĢletmeler küreselleĢme olgusu etrafında
yeniden Ģekillenerek ya da uyum sağlayarak geliĢirken, pazarlama stratejileri de bu anlamda önem
kazanmaktadır. Pazarlama stratejileri ise değiĢmekte ve dönüĢmekte olan küresel pazarlar temelinde bilgilerin
güncel olarak takibinin yapılarak ve teknolojik geliĢmelere uyum sağlayarak belirlenmelidir.
Bu araĢtırmada küreselleĢme kavramına geniĢçe yer verilmesinin amacı ―küreselleĢmenin kaynakları
arasında biliĢim, yazılım ve bilgisayar teknolojileri baĢta olmak üzere teknolojide yaĢanan hızlı ve yaygın
geliĢmeler olmasıdır.‖ Kaynak olarak teknoloji sınırlar ötesi iletiĢimi geliĢtirirken örgütsel maliyetleri de
azaltmaktadır. (Narula, Dunning, & Keskin, 2008, s. 416)
Nitekim günümüzde teknolojik geliĢmeler, müĢteri ya da tüketici davranıĢlarını analiz ederek verilere
dönüĢtürme imkânı sağlamaktadır. Bu veriler yeni nesil teknolojide arĢivlenmektedir. Söz konusu veriler
aracılığı ile ürün ve hizmetlerin müĢteriye nasıl sunulacağı konusunda avantajlar elde edilebilmektedir. (Bilgiç
& Esen, 2018, s. 27)
Sonuç olarak teknolojik geliĢmeler iĢletmenin çevre unsurlarından biri olarak, küreselleĢmeyi çift yönlü Ģekilde
doğrudan etkilemektedir.
Pazarlama, iĢletmelerin sadece ürün ve hizmetlere odaklanmasından ―içinde insan bulunmayan
mekanlarda artan ticari siteler, farklı türlerde bilgi hizmeti sunan sanal pazaryerlerinde, temelde hizmet
alanında konumlandırılmıĢ ya da yasal sahipleri için sabit kazanç ve kar üreten yapay zekâ sistemlerini‖
(Zengin & Zengin, 2022, s. 125) kapsayan geniĢ ve stratejik bir alana evirilmiĢtir. GeçmiĢten günümüze
endüstrinin tarihsel geliĢimine bakılırsa, pazarlamanın yeni geliĢmelerini de daha kolay anlaĢılmaktadır.
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Endüstri 5.0 baĢka deyiĢle sanayinin son devrimi ile birlikte pazarlama yeni dijital teknoloji araçlarını
daha etkin kullanmaya odaklanmıĢtır. 2000‘ler pazarlaması dijital çağ ile birlikte dönüĢmüĢtür. ―Yatırım getirisi
pazarlaması, müĢteri varlığı pazarlaması, tüketicinin güçlendirilmesi, orijinallik pazarlaması, marka değeri
pazarlaması, sosyal sorumluluk pazarlaması, sosyal medya pazarlaması ve birlikte yaratma pazarlaması‖ ortaya
çıkmıĢtır. (Durukal, 2019, s. 1616-1617)
Sonuç olarak internetin kullanımı üzerinden geçen uzun bir süre sonrasında pazarlamanın iĢleyiĢini de
neredeyse kökten değiĢtirmiĢtir. Teknolojide yaĢanan hızlı geliĢim ve değiĢimler rekabeti hızlandırmıĢtır.
ĠĢletmeler rekabet yarıĢına uyum sağlayabilmek için; kalite, yenilik, tasarım, hız, tutundurma gibi ürüne iliĢkin
pek çok konuda sürekli olarak yenilenmek zorundadır. Pazarlama stratejilerine müĢterileri, tedarikçileri,
çalıĢanları ve yatırımcıları entegre etmeleri bir gereklilik haline gelmiĢtir. Böylelikle iĢ dünyası sürekli
yenilenmeye ve geliĢmeye giden yolda birbirine entegre olmuĢ dünyanın zorluklarıyla bu iĢ birliği sayesinde
daha kolay yüzleĢebilecektir. (Durukal, 2019, s. 1630)
Ayrıca Blokzincir teknolojisi temelinde NFT‘lere, sanal evrenlerin kuruluĢuna ve teknolojik geliĢmelere
yatırım yapan Ģirketler uzun vadeli planlarında geri dönüĢünün büyük gelirler getireceğini hesaplamaktadırlar.
Bu sanal olduğu kadar en kolay eriĢilebilen küresel Pazar piyasasında baĢarılı olabilmek için öncelikle
piyasanın iyi analiz edilmesi, pazarlamanın doğru yapılması ve her daim özgün fikirler sunması gerekmektedir.
(Anıl & AlankuĢ, 2022, s. 159)
3.Literatür Taraması ve Bulgular
Literatür taramasında elde edilen ikincil kaynakların birçoğuna DergiPark ve Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesinin öğrencilerine uzaktan eriĢim hizmeti vermekte olduğu kütüphanesinden ulaĢılmıĢtır. Basılı
kaynaklar da dahil olmak üzere toplamda 38 araĢtırma incelenmiĢtir. Bu araĢtırmaların tür bakımından tasnifi
Ģöyle açıklanabilir; 23 adet dergi makalesi, 1 adet dijital makale, 1 adet kitap tanıtımı amaçlı dergi makalesi, 1
adet konferans bildirisi, 4 adet basılı kitap bölümü, 8 adet Web Sitesi içeriğinden oluĢturulmuĢtur.
AraĢtırmaların konu bakımından tasnifi; 18‘i NFT, Metaverse, Blokzincir ve Kripto Para konularında, 4‘ü
KüreselleĢme konusunda, 4‘ü Pazarlama, Dijital Pazarlama, Pazarlamanın Süreçleri konularında, 4 Basılı Kitap
ĠĢletme, Ekonomi, Liderlik ve Küresel Pazarlama konularında, Web Siteleri ise NFT satıĢları ve giriĢimleri
konusunda haber niteliğinde yazılardan oluĢmaktadır.
Bütün bu dokümanlar incelendiğinde Pazarlama alanı açısından Metaverse Sanal Evren kavramı temel
alınarak teknolojik geliĢmelerin yansımaları tartıĢılmıĢ ve pazara girecek olan iĢletmelerin pazarı iyi tanıması
ve doğru pazarlama stratejisi geliĢtirmesi gerektiği, Metaverse ve blokzincir teknolojilerinin kaçınılmaz bir
gerçek olduğu konusunda hem fikir olunduğu görülmüĢtür. NFT‘nin araĢtırma konusu olarak seçildiği
araĢtırmalar; turizm, müzik, sanat, hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası iliĢkiler alanlarına katkıda bulunmuĢtur.
3.1.Bulgular
1. NFT‘nin ürünlere biriciklik ve tapu özelliği kazandırması, ürünleri Ģifrelemesi ve güvenlik düzeyini
arttırması açısından hukuk alanında siber sigorta kapsamında kanunda yer verilip verilemeyeceğinin
belirlenmesi gerektiği sonucuna varan ġağban, makalesinde ―NFT‘ler açısından öncelikle, güncel ve küresel
geliĢmelerin de takibiyle birlikte menkul değer olarak bir anlam ifade edip etmediğinin kat‘i suretle tespitinin
yapılması gerekmektedir. ġayet bir yatırım aracı olarak görülecek ise de bu yönelik önlemlerin gecikmeksizin
alınmasında fayda vardır. Her ne kadar Merkez Bankasının kripto paraların finansal iĢlemlerde kullanılmasının
yasaklanmasına dair yönetmeliği olsa da küresel geliĢmelerin kulak tıkanarak engellenemeyeceği hususu da
değerlendirilmelidir.‖ (ġağban, 2021, s. 486-487) BelirtmiĢ ve hukuk alanına entegresinin ivedilikle sağlanması
önerisinde bulunmuĢtur.
2. Kripto Para kullanıcılarının bilgi düzeylerini nicel bir yöntem kullanarak ölçmeyi hedefleyen Özay ve
Mirgen makalesinde örneklem olarak 2021 Mayıs ve Ekim ayları arasında ulaĢılan 18 yaĢ üstü Türkiye‘de
yaĢayan 445 kripto para kullanıcısını kolayda örnekleme yöntemi ile seçmiĢtir. Daha önce geliĢtirilmiĢ bir anket
ölçeği olmamasından kaynaklı, araĢtırmacılar kavramsal çerçeveye ve literatür taramasına dayanarak 31 ifadeli
(9 tanesi demografik) anket ölçeği oluĢturmuĢlar ve cevaplar için 5‘li Likert ölçeğini tercih etmiĢlerdir. Sonuç
olarak katılımcıların bilgi düzeylerinin yüksek olduğu kripto para ve blokzincir teknolojilerine güvendikleri,
diğer yatırım araçlarına göre daha avantajlı buldukları, devlet müdahalesini içeren herhangi bir yasal düzenleme
istemediklerini ve daha çok kısa vadeli alım satımlara yönelik kullandıklarını ve enflasyona karĢı koruyucu bir
faktör olarak gördükleri gözlemlenmiĢtir. (Özay & Mirgen, 2021, s. 40-53)
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3. Anıl ve AlankuĢ ‘un Metaverse ve pazarlama konulu makalesinde ise; pazarlama karmasının
uygulanabilirliği açısından Metaverse sanal evren piyasasının elveriĢli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. (Anıl &
AlankuĢ, 2022, s. 159)
4. Metaverse ve Benlik sunumu adlı makale çalıĢmasında; ―Kullanıcılar NFT‘lerle kendi statülerini,
sosyoekonomik sınıflarını, kimliklerini, imajlarını kurgulayıp muhataplarına avatarları aracılığıyla yansıtacak,
artırılmıĢ gerçeklik araçları ile bu deneyimi bizzat bedenleri ile yaĢıyormuĢ algısına varacaklardır. Dolayısıyla
kullanıcılar sanki fiziki dünyadaymıĢçasına, bu üç boyutlu sanal evrende benliklerini muhataplarının
beklentilerine göre dizayn etmekten kaçınmamaktadır. Özellikle lüks markalar için yeni bir pazara dönüĢen bu
platform, kullanıcıların ideal benliklerine uygun dijital ürünler ile yeni bir tüketim deneyimine temel
oluĢturmaktadır. Markalar fiziksel mağazalarındaki fiziki ürünlerinden çok daha pahalıya sattıkları NFT ürünler
ile tüketim kültürünü perçinlemektedir. Gucci, Luis Vuitton, Channel gibi lüks markaların da yer aldığı bu
platformda kullanıcılar marka fanatizmi, tüketim kültürü, moda akımları etkisiyle, kimisi reel yaĢamlarındaki
konforlarını taĢımak kimi de ancak böyle bir evrende bu lükse sahip olarak ideal benliğini kurgulamak üzere
NFT‘lere binlerce dolar vermeyi göze almaktadır. Geleceğin dünyasında fiziksel yaĢam Metaverse de tekrar
yaratılacak gibi görünmektedir.‖ (Türk, Bayrakçı, & Akçay, Metaverse ve Benlik Sunumu, 2022, s. 331)
5. BaĢarın siyaset bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler alanı açısından Kripto Para teknolojisini değerlendirdiği
makalesinde; ―Neo-liberal akımın yeni yüzü Teknoloji Elitleri‘ nin devlet sistemi ve bankacılık düzeni ile
yaĢadıkları sıkıntıların çıkıĢ kapısını burada bulmaları kripto para teknolojisine politik bir boyut kazandırıyor.
Kripto Paraların Teknoloji Elitleri‘nin oluĢturması muhtemel blokta önemli bir rol oynaması ve toplum
desteğini de almaları ile ilerleyen aĢamalarda Doların yerini alması ihtimali yüksek bir olasılıktır. Temelini
merkezsiz ve devletsiz bir yapı olarak kurgulayarak anarĢist bir boyut kazanmıĢ olsa da gerçekleĢmede tanık
olacağımız düzen sadece emeğin sömürüsünün el değiĢtirdiği kapitalist sistemin devamı niteliğinde olacaktır.‖
(BaĢar, 2021, s. 127) EleĢtirisinde bulunmuĢtur.
6. Mark‘ın NFT‘yi tanıtmak amaçlı yazdığı bu makalede; NFT‘nin fiziksel bir mal satın almak, online
bankacılık iĢlemleri yapmak ya da kredi kartı kullanmak gibi bir Ģey olduğu anlatılmaktır. Üstelik NFT takip
edilemez, değiĢtirilemez, biricik ve tapu özelliğindedir Ģeklinde açıklanmıĢtır. (Mark Eckerle; CPA; WITHUM,
2021-2022, s. 24)
7. Kireyev ve Evans‘ın makalesinde; Büyük ölçüde bir bilim teknolojisi olarak ortaya çıkan NFT, müĢteriye
değer kazandırmak açısından alıcı ve satıcılar için önemli bir araçtır. Bu yeni teknolojide doğru ve güvenilir
konumu almak gerektiği vurgulanmıĢtır. (Kireyev & Evans, 2021, s. 7)
8. Hatzisin Konferans Bildirinde; NFT‘lerin kripto para piyasasının çoğunluğunu oluĢturduğu, yasal
düzenlemeler konusunda bazı ülkelerin çalıĢmaya baĢladığı ve 2022 Ocak ayında yüzde 4,2 azaldığından
bahsedilmektedir. (Hatzis, 2022)
Nitekim literatür incelendiğinde, NFT, blokzincir ve Metaverse olarak adlandırılan sanal evren
teknolojinin bir getirisi olsa bile sosyal bilimler açısından birçok alanın entegre olması kaçınılmaz ve üzerinde
bilimsel çalıĢmaların yoğunlaĢtırılması gereken bir olgu olduğu görülmektedir.
3.2.Örnekler:
1. NFT‘nin dünyada en çok satılan on eser listesinde yer alan ShiftDelete‘in haberine göre ilk sırada yer alan
eser;
―The First 5,000 Days isimli NFT, en pahalı NFT eseri‖ Çünkü tam 69 milyon dolara satıldı‖ (Çakır, 2022)

ġekil 3.1. En Pahalı Eser
Kaynak: www.shiftdelete.net
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2. BBC‘den bir habere göre; ―Türk dijital sanatçı Refik Anadol'un, "Machine Hallucinations" isimli NFT
koleksiyonu, yine Winkelmann gibi Sotheby's tarafından düzenlenen bir açık artırmada 5,1 milyon dolara
ulaĢtı. Anadol Twitter'dan satıĢ sonrası yaptığı paylaĢımda "Hala Ģoktayım ve minnettarım" ifadelerini
kullandı.‖ (Öç, 2021)

ġekil 3.2. Refik Anadol Örneği
Kaynak: www.pazarlamasyon.com
4.Sonuç
Literatür taraması analiz edildiğinde bilimsel alana katkı açıdan hemfikir olunan noktanın teknolojinin
yeni bir ürünü olarak NFT‘nin kavramsal olarak çerçevesinin çizilmesi bütün alanlar açısından gerekli
görülmüĢtür. Bu gereklilik küreselleĢmeyi bu denli ivmelendiren son dijital devrim olması dinamiğinden
doğmaktadır. NFT ticaret hacmi azımsanamayacak kadar büyük, gün geçtikçe kendini geliĢtiren, dünyanın her
yanından cazip bulunan bir ürün ve araç olarak görülmekte ve gittikçe popülerleĢmektedir. Kitleleri
yakınlaĢtıran, iĢletmelerin bu küresel pazara büyük kazanç getireceği ümidi taĢımaları, reklam ve pazarlama
çalıĢmalarına hızlıca yanıt alabilmeleri ve fiyatlandırma sürecinde maliyet girdilerinin oldukça düĢük olması ve
değer yaratmak açısından yeni ve kolay bir fırsat edinmeleri NFT‘nin bu denli ses getirmesini kaçınılmaz
kılmaktadır.
Bilimsel açıdan sosyal bilimler literatürüne NFT konusunda katkı sağlanmalı, çeĢitli araĢtırma
yöntemleri ile ele alınarak irdelenmeli ve analizi yapılması alan yazındaki az sayıda daha önceki çalıĢmalar gibi
bu projede de önerilmektedir. Nitekim bilimsel çalıĢmalar NFT‘nin sınırlarının belirlenmesi, doğurabileceği
fırsatları değerlendirmek açısından yeni stratejiler oluĢturulmasında rehber olması, pazarlama araçlarının
değiĢimi ve dönüĢümlerinin kapsamlı olarak tarif edilebilmesi her açıdan önem taĢımaktadır.
Sonuç olarak blokzincir teknolojisinin yeni bir ürünü olarak NFT, sanal evrenin vazgeçilmez bir parçası
ve dolayısıyla sanal ekonominin en güvenilir aracı konumundadır. Sosyal etkileĢimler, statü ve değer algısı
yaratmak açısından birçok fırsat sunan NFT çevresinde sanal evrenler hükümetlerin henüz yasal çerçevesi
üzerinde çalıĢtığı bir olgu olmasına rağmen iĢletmelere rekabet avantajı sağladığı değiĢmez bir gerçektir. Bu
bağlamda gelecekte iĢletmelerin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyebilecek bir küreselleĢme unsuru haline
geleceği öngörülmekte ve hem ĠĢletme hem de Pazarlama alanında bilimsel çalıĢmalarının arttırılması gerektiği
sonucuna varılmaktadır
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ÖZET
Ġçerisinde bulunduğumuz yüzyılda meydana gelen (teknoloji, iletiĢim, globalleĢme, kültür …)
değiĢimler toplumu yeniden dizayn ederken, onu Ģekillendiren tüm kurumlarında farklılaĢtırmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu kurumların baĢında gelen eğitim sisteminin bu değiĢimlerden etkilenmemesini beklemek
mümkün değildir. Bir yandan geleceğin nesillerini yetiĢtirmek için eğitim sistemi çağın gereklerine göre
yenilenirken, bir yandan da eğitim kadrosunun bu değiĢimlere hazırlanması ve nesilleri hazırlanması
beklenmektedir. YaĢanan hızlı değiĢimlerde karĢımıza çıkan en büyük sorunlardan dan birisi kuĢakların konuya
bakıĢ açıları ve ortaya koydukları dirençtir.
Ülkemizde eğitim kurumlarının büyük çoğunluğu devlete ait olmasından dolayı geliĢim ve değiĢim
programları, amaç ve hedefler merkezi karar alma yöntemiyle belirlenir. Ancak öğretmenlerin adalet ve
bağlılıklarını etkileyecek en önemli unsur uygulamadır ve bunu yöneticilerin yaptığı tutum ve davranıĢlar
belirlemektedir. Örgütsel adaletin kaliteli çıktılar ve yüksek verim üzerindeki etkilerinin yanında pek çok
örgütsel değiĢken üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Örgütsel adalet aynı zamanda örgütsel bağlılık
üzerinde de etkilidir.
Bu çalıĢmada, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Osmaniye Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı
Ortaöğretim (Lise) Müdürlüklerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık düzeyleri
arasındaki iliĢkiyi belirlemek ve bu örgütlerde gerçekleĢen adaletli uygulamaların, örgütsel bağlılık üzerinde
olumlu bir etkisinin olduğu ve örgütsel adaletin öğretmen performansı üzerine etkilerini incelemektir. Bununla
birlikte öğretmenlerin yaĢ farklılıkları göz önünde bulundurularak belirlenen kuĢaklar arasındaki farklılıklarda
belirlenmeye çalıĢılacaktır. Bu çalıĢmanın bir diğer hedefi ise bireylerin X ve Y kuĢakları olarak belirlendiği
sınıflarda tükenmiĢlik ve değiĢime olan dirençlerinin bağlılık ve adalet algıları üzerinde aracılık etkisinin
sorgulanmasıdır.
ÇalıĢmada belirlenen hedefleri gerçekleĢtirebilmek için yerli ve yabancı literatür incelenerek geçerliliği
ve güvenilirliği sağlanmıĢ ölçekler tespit edilmiĢ ve bir anket formunda bir araya getirilmiĢtir. Veriler bu form
yardımıyla bireylerden yüzyüze yapılan görüĢmeler yardımıyla toplanmıĢtır.
AraĢtırmanın tanımlayıcı istatistikleri belirlendikten sonra ölçeklerin yapı geçerlilikleri ve
güvenilirlikleri literatürde belirlenen sınırlara göre değerlendirilmiĢtir. Parametrik analizlere uygun olduğu
tespit edilen veriler yardımıyla, korelasyon, faktör, t-testi, regresyon ve aracılık analizleri yardımıyla hipotezler
test edilmiĢtir.
Anahtar kelimeler: X-Y KuĢakları, Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Aracılık
DIFFERENCES OF GENERATION X AND Y TEACHERS IN PERCEPTION OF
ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT; EFFECT OF
RESISTANCE TO CHANGE AND BURNOUT LEVELS
SUMMARY
The changes (technology, communication, globalization, culture…) that have taken place in the century
we live in, while redesigning the society, make it compulsory for all the institutions that shape it to
differentiate. It is not possible to expect the education system, which is one of these institutions, not to be
affected by these changes. On the one hand, the education system is renewed according to the requirements of
the age in order to raise the generations of the future, on the other hand, it is expected that the education staff
will be prepared for these changes and their generations will be prepared. One of the biggest problems we
encounter in rapid changes is the perspectives of generations on the subject and the resistance they show.
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Since the majority of educational institutions in our country belong to the state, development and change
programs, goals and targets are determined by the central decision-making method. However, the most
important factor that will affect teachers' fairness and commitment is practice, and this is determined by the
attitudes and behaviors of the administrators. Organizational justice has positive effects on many organizational
variables as well as its effects on quality outputs and high productivity. Organizational justice is also effective
on organizational commitment.
In this study, it was aimed to determine the relationship between organizational justice and
organizational commitment levels of teachers working in Osmaniye Provincial Directorate of National
Education and affiliated Secondary Education (High School) Directorates within the body of the Ministry of
National Education and that the fair practices realized in these organizations have a positive effect on
organizational commitment and that organizational justice has a positive effect on teacher education. examine
its effects on performance. In addition, it will be tried to determine the differences between the generations
determined by considering the age differences of the teachers. Another aim of this study is to question the
mediating effect of burnout and resistance to change on perceptions of commitment and justice in classes where
individuals are designated as X and Y generations.
In order to achieve the goals determined in the study, the scales with validity and reliability were
determined by examining the domestic and foreign literature and were brought together in a questionnaire form.
Data were collected through face-to-face interviews with individuals using this form.
After the descriptive statistics of the research were determined, the construct validity and reliability of
the scales were evaluated according to the limits determined in the literature. Hypotheses were tested with the
help of data found to be suitable for parametric analysis, correlation, factor, t-test, regression and mediation
analysis.
Keywords: Generations X-Y, Organizational Justice, Organizational Commitment, Mediation
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SAĞLIK ÇALIġANLARININ DUYGUSAL SERMAYE,PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLUġ VE ÖRGÜTSEL
VATANDAġLIK DAVRANIġI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ : GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ
Sait Fırtana
Yüksek Lisans Öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ,Orcıd No : 0000-0003-1425-3677

Özet
ÇalıĢmanın Amacı ve Önemi
Bu çalıĢmanın amacı Gaziantep ilindeki sağlık çalıĢanlarının duygu, duygusal sermaye, psikolojik iyi oluĢ ve
örgütsel vatandaĢlık davranıĢı olgusunun birbiriyle etkileĢimine bütüncül bir bakıĢ açısıyla ortaya konulmaya
çalıĢılmıĢtır. Duygular kiĢinin hem iĢ yaĢamına hem de özel yaĢamına yönelik davranıĢlarına etki etmektedir.
Bu durum bir sermaye türü olarak literatüre de girmiĢtir.Sosyal sermaye kuramının doğru bir Ģekilde
anlaĢılabilmesinde duygusal zeka, duygusal emek, duyguların yönetimi ve feminizmin önemli bir yere sahip
olduğu görülmektedir.Psikoloji çalıĢmaları günümüzde kiĢilerin olumlu yönlerinin geliĢimine odaklanmaya
baĢlamıĢ, literatürde hayatın anlamını temel alan araĢtırmalara daha fazla yer verilmeye baĢlanmıĢtır. Örgütsel
vatandaĢlık davranıĢının tanımlaması , örgütün etkin ve verimlilik esaslı çalıĢmasına katkı sunan , belirli bir
beklenti ve ödül unsuru içermeyen , istekli bir Ģekilde kiĢisel ekstra yönlü rol üstlenilen davranıĢlar olarak
açıklanmaktadır.
ÇalıĢmanın Örneklemi
Bu çalıĢmanın örneklemi Gaziantep ilinde görev yapan kamu/özel sağlık çalıĢanları oluĢturmuĢtur.
Veri Toplama Tekniği ve Ölçekler
Gaziantep ilinde (n=420) özel/kamu sektörü sağlık çalıĢanına anket yöntemiyle ulaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada
veriler duygusal sermaye için Newman ve Purse (2007) tarafından 77 madde olarak geliĢtirilmiĢ, Newman vd.
(2015) tarafından 30 maddeye indirilmiĢtir. Ölçek Tutcu (2018) tarafından hazırlanan doktora tezi kapsamında
Türkçe ‘ye uyarlanmıĢtır. Orijinal ölçek; kiĢisel farkındalık, sosyal farkındalık, iliĢki yönetimi, özyönetim ve
uyumluluk Ģeklinde 5 boyuttan meydana gelmektedir. Psikolojik iyi oluĢ için Ölçekte yer alan ifadeler 5‘li
Likert Sistemi (― 1= Kesinlikle, Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum‖) , Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto,
Choi, Oishi ve Biswas-Diener (2010,s.154-155) tarafından geliĢtirilen ölçeğin kullanılmıĢtır. Ölçek Türkçe‘ye
Telef, B.B. (2013) tarafından uyarlanmıĢ, geçerlilik ve güvenirliği yapılmıĢtır. Bu ölçek; tek boyut ve toplam 8
maddeden meydana gelmektedir. Cevaplar 5‗li likert ölçeği ile alınmıĢtır. (―1=Kesinlikle katılmıyorum,
5=Kesinlikle Katılıyorum‖) Ģeklinde ölçülmektedir. Örgütsel vatandaĢlık davranıĢlarını ölçmek için Türkçe
geçerlemesi ve uyarlaması Basım ve ġeĢen (2006) tarafından yapılan ölçek kullanılmıĢtır. Ölçekte 6‘lı Likert
tipinde 19 madde yer almaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, korelasyon ve çoklu
regresyon analizlerinden yararlanılmıĢtır.
Bulgular
Duygusal Sermaye ve Psikolojik Ġyi OluĢ ĠliĢkisi
Model bir bütün olarak istatistiksel açıdan anlamlıdır. Psikolojik iyi oluĢtaki değiĢimin %32,4‘sinin duygusal
sermayenin alt boyutları tarafından açıklandığı ifade edilebilir. Bu bağımsız değiĢkenler arasında farkındalık
(= 0,445) ve uyumluluk (= 0,595) boyutlarının psikolojik iyi oluĢtaki değiĢimde en yüksek seviyede etkiye
sahip olduğu görülmektedir. Buna karĢın iliĢki yönetimi (Sig.= 0,720>0,05) ve öz yönetim (Sig.= 0,355>0,05)
boyutları psikolojik iyi oluĢu pozitif ama anlamlı olmayan bir Ģeklide etkilemektedir.
Örgütsel VatandaĢlık ve Psikolojik Ġyi OluĢ ĠliĢkisi
Örgütsel vatandaĢlık davranıĢının psikolojik iyi oluĢ üzerine etkisini ortaya koyan regresyon analiz (F=
190.730; p<0.01) sonuçları bize örgütsel vatandaĢlık ve psikolojik iyi oluĢ arasında anlamlı iliĢki olduğunu
göstermektedir.
Duygusal Sermaye ve Örgütsel VatandaĢlık ĠliĢkisi
AraĢtırmada, değiĢkenler arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla Pearson Korelasyon Tekniği kullanılmıĢtır.
Ġlk olarak duygusal sermaye ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasında bir iliĢki olup olmadığını görmek
amacıyla yapılan analizin sonucu duygusal sermaye ve örgütsel vatandaĢlık arasında pozitif yönde anlamlı bir
iliĢki bulunmaktadır (r= .37, p<.01). Daha sonra Pearson Korelasyon analizine duygusal sermaye alt boyutları
(Öz-Farkındalık, Öz Yönetim, Sosyal Farkındalık, Sosyal Beceriler) dahil edilmiĢtir. Buna göre örgütsel
vatandaĢlık ve duygusal sermaye boyutları arasında (r = .12, p< .01; r =.42, p< .01 , r = .35, p< .01, r=.28,p
<.01,r=18,p<.01) pozitif ve anlamlı sonuçlar bulunmuĢtur.
Sonuç , Sınırlılıklar ve Öneriler
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Bu çalıĢmada, gaziantep ilindeki sağlık çalıĢanlarının duygusal sermaye, psikolojik iyi oluĢ ve örgütsel
vatandaĢlık davranıĢı üzerindeki etkisi analiz edilmiĢtir. Yapılan analizlerin sonucuna göre; duygusal
sermayenin alt boyutlarından farkındalık ve uyumluluk psikolojik iyi oluĢu anlamlı ve pozitif bir Ģekilde
etkilemektedir.BaĢka bir yönü ile sağlık çalıĢanlarının farkındalık ve uyumluluk düzeyleri arttıkça, psikolojik
iyi oluĢ düzeylerinin de artacağı ifade edilebilir. Öte yandan, çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, duygusal
sermayenin alt boyutları olan iliĢki yönetimi ve öz yönetimin psikolojik iyi oluĢ üzerinde anlamlı bir etkiye
sahip olmadığı tespit edilmiĢtir. Duygusal sermaye ve örgütsel vatandaĢlık arasında pozitif yönde anlamlı bir
iliĢki bulunmaktadır. Ayrıca duygusal sermaye boyutları ile örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasında pozitif ve
anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ile psikolojik iyi oluĢ arasında yüksek düzeyde
pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ġlgili literatür incelendiğinde doğrudan duygusal
sermaye,psikolojik iyi oluĢ ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢı arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmanın
yapılmadığı görülmektedir. Bu çalıĢmanın temel kısıtlayıcısı, alan araĢtırmasının Gaziantep ilinde bulunan
sağlık çalıĢanları ile sınırlandırılmıĢ olmasıdır. Bu doğrultuda, yapılan değerlendirmeler yalnızca Gaziantep
ilindeki sağlık çalıĢanları ölçeğinde geçerlilik göstermektedir. AraĢtırmanın farklı bölge, sektör veya
kapsamlarda tekrarlanması ulaĢılan bulguların genelleme yapılabilmesi açısından önem taĢımaktadır. Türkçe
literatürde duygusal sermaye konulu oldukça az sayıda araĢtırma bulunduğundan dolayı bu araĢtırmanın analiz
sonuçları, çeĢitli sektör ve/veya birim örneğinde yapılabilecek çalıĢmalara yol gösterici katkılarda bulunabilir.
Bu analiz sonuçlarının baĢka sektörlerde geçerlilik gösterip göstermediği, söz konusu sektörlerde yapılacak
çalıĢmalar neticesinde elde edilen bulgularla kıyaslanması sonucunda görülebilir.
Anahtar Kelimeler: Duygu, Duygusal Sermaye, Psikolojik Ġyi OluĢ,Örgütsel VatandaĢlık.
The Purpose and Importance of the Study
Summary
The aim of this study is to present the phenomenon of emotion, emotional capital, psychological wellbeing and organizational citizenship behavior of health workers in Gaziantep province from a holistic point of
view of their interaction with each other. Emotions affect a person's behavior both for his work life and for his
personal life. This situation has also entered the literature as a type of capital.It is seen that emotional
intelligence, emotional labor, emotion management and feminism have an important place in the correct
understanding of the theory of social capital.Psychology studies have begun to focus on the development of
positive aspects of people today, and research based on the meaning of life has begun to be given more space in
the literature. The definition of organizational citizenship behavior is explained as behaviors that contribute to
the effective and efficiency-based work of the organization, do not contain a certain element of expectations
and rewards, willingly take on a personal extra-directional role.
Sample of the Study
The sample of this study was composed of public/private health workers working in Gaziantep province.
Data Collection Technique and Scales
A private/public sector health worker in Gaziantep province (n=420) was reached by survey method. In
this study, the data were developed as 77 items by Newman and Purse (2007) for emotional capital, Newman et
al. It has been reduced to 30 items by (2015). The scale was adapted to Turkish within the scope of the doctoral
thesis prepared by Tutcu (2018). The original scale consists of 5 dimensions; personal awareness, social
awareness, relationship management, self-management and compliance. Psychological Well-Being Scale
statements located on a 5-point Likert System (― 1= Definitely Disagree, 5= strongly agree‖) Diener, Wirtz,
Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi and Biswas-Diener (2010,p.154-155) were used in the scale developed by. The
scale is translated into Turkish, B.B. It was adapted by (2013) and its validity and reliability were made. This
scale consists of a single dimension and a total of 8 items. The answers were taken with a 5-point likert scale. It
is measured as (‖1=Strongly disagree, 5=Strongly Agree"). In order to measure organizational citizenship
behavior, the Turkish validity and adaptation scale conducted by Basım and ġeĢen (2006) was used. There are
19 items in Likert type with 6 items in the scale. Frequency, mean, correlation and multiple regression analyses
were used to evaluate the data.
Findings
The Relationship between Emotional Capital and Psychological Well-Being
The model as a whole is statistically significant. It can be stated that 32.4% of the change in
psychological well-being is explained by the lower dimensions of emotional capital. Among these independent
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variables, it is observed that the dimensions of awareness (Dec= 0.445) and compatibility (DEC= 0.595) have
the highest level of effect on the change in psychological well-being. In contrast, relationship management
(Sig.= 0.720>0.05) and self-management (Sig.= 0.355>0.05) dimensions positively but not significantly affect
psychological well-being.
The Relationship between Organizational Citizenship and Psychological Well-Being
The results of the Dec analysis (F= 190.730; p<0.01), which revealed the effect of organizational
citizenship behavior on psychological well-being, show us that there is a significant relationship between
organizational citizenship and psychological well-being.
The Relationship between Emotional Capital and Organizational Citizenship
In the study, Pearson Correlation Technique was used to Decipher the relationships between the
variables. Firstly, the Dec of the analysis conducted to see if there is a relationship between emotional capital
and organizational citizenship behavior is that there is a Dec significant relationship between emotional capital
and organizational citizenship (r= .37, p<.01). Later, the emotional capital sub-dimensions (Self-Awareness,
Self-Management, Social Awareness, Social Skills) were included in the Pearson Correlation analysis.
Accordingly, between the dimensions of organizational citizenship and emotional capital (r Dec.12, p< .01; r
=.42, p< .01 , r = .35, p< .01, r=.28,p <.01,r=18,p<.01) positive and significant results were found.
Conclusion , Limitations and Recommendations
In this study, the effect of health workers in Gaziantep province on emotional capital, psychological well-being
and organizational citizenship behavior was analyzed. According to the results of the analyses, awareness and
compatibility of the sub-dimensions of emotional capital affect psychological well-being in a meaningful and
positive way.In another aspect, it can be stated that as the awareness and compliance levels of health
professionals increase, their psychological well-being levels will also increase. On the other hand, according to
the results of multiple regression analysis, it was found that relationship management and self-management,
which are sub-dimensions of emotional capital, do not have a significant effect on psychological well-being.
There is a Decisively significant relationship between emotional capital and organizational citizenship. In
addition, a positive and significant relationship Dec found between emotional capital dimensions and
organizational citizenship behavior. It has been concluded that there is a significant positive relationship
between organizational citizenship behavior and psychological Decency at a high level. When the related
literature is examined, it is seen that no research has been conducted that directly examines the relationship
between emotional capital, psychological Decency and organizational citizenship behavior. The main limitation
of this study is that the field research is limited to health workers located in Gaziantep province. Accordingly,
the evaluations made are valid only on the scale of health workers in Gaziantep province. It is important to
repeat the research in different regions, sectors or scopes in order to generalize the findings reached. Since there
are quite a few studies on emotional capital in the Turkish literature, the results of the analysis of this research
can make a guiding contribution to studies that can be conducted in various sectors and/or units. Whether the
results of this analysis are valid in other sectors can be seen as a result of comparing them with the findings
obtained as a result of the studies to be carried out in these sectors.
Keywords: Emotion, Emotional Capital, Psychological Well-being, Organizational Citizenship.
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PROAKTĠF KĠġĠLĠK, YEġĠL ÖRGÜTSEL DAVRANIġ VE ETĠK ĠKLĠM ĠLĠġKĠSĠ: KAMU VE
ÖZEL SEKTÖR ÇALIġANLARI ÜZERĠNE ÇALIġMA
Sait Fırtana
Yüksek Lisans Öğrencisi,Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ,Orcıd No : 0000-0003-1425-3677

Özet
AraĢtırmanın amacı proaktif kiĢilik,yeĢil örgütsel davranıĢ ve etik iklim arasındaki iliĢkiyi incelemektir.
KüreselleĢme, teknoloji, iklim değiĢikliği, yeĢil davranıĢ…Farklı terimleri kullanmak ve artırmak mümkün
olduğu bu süreçte günümüzün Ģekillenmesinde sıklıkla söz konusu olan sürdürme veya sürdürülebilirlik
tanımı göze çarpmıĢtır. Kurumların çevresel gayretli iĢ yapma stratejilerine entegresyon sağlan değiĢimi
baĢlatan sürdürülebilirlik, çoğu zaman ise yeĢil kamu ve özel birimleri, kimi zaman atıksız yaĢam, kimi zaman
da yeĢil davranıĢlar ile kamu ve özel kurumlarda kendine yet edinmektedir. Buradaki önemli unsur bu değiĢim
ce sürekliliği kimin baĢlatacağıdır. Yanıt olarak değiĢimin farkında olan ve yönünü yaĢanabilir bir düzene
çevirme özeliğine sahip proaktif kiĢiler verilebilir. Proaktif kiĢilik özelliğine sahip bireyler, fikirlerini
yöneticileri ile paylaĢarak onlarla iliĢkiler kurmanın önemini çevresel değiĢimi baĢlatacak nitelikte görürler.
ÇalıĢmalar, proaktif kiĢiliğin insanları öğrenmeye teĢvik ederken, beceri geliĢtirme için bir yakıt görevi gören
geliĢim fırsatlarını da keĢfetmeye yönlendirdiğini belirtmektedir. Proaktif kiĢiliğe sahip bireyler, kendilerini
çalıĢma ortamlarını ve koĢullarını iyileĢtirmekten sorumlu hissettikleri için sürekli olarak gelecek odaklı ve
eylem odaklı davranıĢlar sergileme eğilimindedir. Bu bakımdan problem çözme, yeni arayıĢlar içinde olma,
fikirlerinin savunucusu olma ve iyileĢtirmeye yönelik hedefler bu kiĢilik özelliğine iliĢkindir. Çevresel
değiĢikliklere nasıl tepki verileceğini belirleyen doğal bir eğilim olan proaktif kiĢilik, bireyin çevre tarafından
engellenmemesine ve ortamı Ģekillendirmek için inisiyatif ak güçlü duygular barındırır. Proaktif kiĢilik, Sosyal
Öğrenme Kuramı gereğince bireyin kendi doğasında var olan bir kiĢilik özelliği olarak belirmektedir. Bunun ise
çalıĢmanın hareket noktasını oluĢturan sürdürülebilir çevre yanlısı davranıĢlar ile kesiĢtiği düĢünülmektedir.
Etik iklim ―ne doğru davranıĢı oluĢturmaktadır‖ a dair yargıdır, böylece etik sorunların idare edildiği psikolojik
bir mekanizma haline gelmektedir. Bir iĢletmenin etik iklimi, ahlaki davranıĢ ve tavırlarla ilgili olan örgütsel
değerler, uygulama ve iĢlemleri içerir. Doğru ve yanlıĢ sorusuyla ilgili olan tüm örgütsel değerler örgütün etik
iklimine katkıda bulunmaktadır. Örneğin doğru davranıĢın hangisi olduğu ve etik problemlerle nasıl baĢ
edileceği önemlidir. Etik iklim, çalıĢanlara sorunları değerlendirerek çeĢitli alternatifleri göz önünde tutmakta
yardımcı olurken, kabul edilebilir ve edilemez davranıĢlar hakkında karar vermeleri konusunda da çalıĢanlara
yol gösterir. Kamu ve özel sektör çalıĢanları üzerine ankaet çalıĢması (n=240) yapılmıĢtır. AraĢtırma da çoklu
varyans ve korelasyon yöntemi kullanılmıĢtır.YeĢil örgütsel davranıĢ boyutlarını çevresel duyarlılık, çevresel
katılım, ekonomik duyarlılık, yeĢil satın alma ve teknolojik duyarlılık oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda
proaktif kiĢilik yeĢil örgütsel davranıĢ ve etik iklim arasında olumlu etki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Proaktif KiĢilik,Sürdürülebilirlik,Ġklim DeğiĢikliği,Etik Ġklim,YeĢil Örgütsel DavranıĢ.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROACTIVE PERSONALITY, GREEN ORGANIZATIONAL
BEHAVIOR AND ETHICAL CLIMATE: A STUDY ON PUBLIC AND PRIVATE SECTOR
EMPLOYEES
Summary
The aim of the research is to examine the relationship between proactive personality, green organizational
behavior and Dec climate. Globalization, technology, climate change, green behavior, different terms of Use,
and in this process it is possible to increase in shaping today often question the resume, or the definition of
sustainability stood out. Environmental sustainability business strategies entegresyon diligent institutions
initiating a substantial change, most of the time, green public and private units, sometimes in waste-free life,
sometimes green behaviors are acquired with public and private institutions in yourself yet. The important
element here is who will initiate this change and continuity. In response, proactive people who are aware of the
change and have the ability to turn its direction into a livable order can be given. Individuals with proactive
personality traits see the importance of establishing relationships with their managers by sharing their ideas
with them in a way that will initiate environmental change. Studies indicate that the proactive personality
encourages people to learn, while also directing them to explore development opportunities that serve as a fuel
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 186 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
for skill development. Individuals with a proactive personality tend to constantly exhibit future-oriented and
action-oriented behavior, as they feel responsible for improving their working environment and conditions. In
this regard, the goals of solving problems, searching for new ones, being an advocate of their ideas and
improving are related to this personality trait. A proactive personality, a natural tendency that determines how
to react to environmental changes, harbors strong feelings that the individual is not blocked by the environment
and takes the initiative to shape the environment. According to the Social Learning Theory, proactive
personality is defined as a personality trait inherent in an individual. It is thought that this intersects with the
sustainable pro-environmental behaviors that constitute the starting point of the study. Ethical climate is the
judgment about ‖what constitutes the right behavior", so that it becomes a psychological mechanism by which
ethical problems are handled. The ethical climate of an enterprise includes organizational values, practices and
operations that are related to moral behavior and attitudes. All organizational values related to the question of
right and wrong contribute to the ethical climate of the organization. For example, it is important which is the
right behavior and how to deal with ethical problems. The ethical climate helps employees to evaluate problems
and consider various alternatives, while also guiding employees to make decisions about acceptable and
unacceptable behaviors. A survey was conducted on public and private sector employees (n=240). Multiple
variance and correlation methods were used in the research.Environmental sensitivity, environmental
participation, economic sensitivity, green purchasing and technological sensitivity are the dimensions of green
organizational behavior. As a result of the research, it was concluded that there is a positive effect between
proactive personality, organizational behavior and Dec climate.
Keywords:Proactive Personality, Sustainability, Climate Change, Ethical Climate, Green Organizational
Behavior.
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SeçilmiĢ OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji, Eğitim Göstergesi ve CO2 Emisyonlarının Sağlık
Harcamaları Üzerindeki Etkisi
ArĢ. Gör. Dr. Gökhan KONAT
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, ĠĠBF, Ekonometri Bölümü, ORCID ID: 0000-0002-0964-7893.

Özet
Süregelen iklim değiĢikliği yüzünden tüm dünya Ģiddetli çevresel sorunlarla karĢı karĢıyadır. Bu çalıĢma temel
olarak sağlık harcamalarının bazı önemli faktörlerini vurgulamaya ve sağlık harcamaları ile
arasındaki
iliĢkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sera gazları tarafından sürekli kirlenen hava yüzünden günümüz
dünyasında temiz hava solumak gitgide zorlaĢmaktadır ve temiz hava bir nimet haline gelmektedir. Solunum
yolu hastalıklarına birçok faktör etki etmektedir ve bunların baĢında
ve
gibi hava kirleticileri
gelmektedir. Dolayısıyla hava kirliliğinde meydana gelen artıĢ ister istemez halk sağlığını olumsuz etkilemekte
ve insanların canına mal olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)‘nün istatistiklerine göre, her yıl dünya
çapında yaklaĢık üç milyon insanın hava kirliliğine bağlı olarak yaĢamını kaybettiği raporlanmaktadır. Politika
yapıcılar sera gazlarındaki ana kirletici olan
emisyonlarının halk sağlığı üzerindeki zararlı etkisinden
dolayı sınırlama amacı gütmektedirler. Sağlık harcamalarının artması kalkınmanın arttığını, dolayısıyla da
emek verimliliğinin artacağını gösterir. Hava kirliliğinin sebep olduğu sağlık problemlerini ortadan kaldırmaya
yönelik sağlık harcamaları, emek faktörünün sürekli olarak sağlık hizmetinden faydalanmak zorunda kaldığının
bir göstergesi olabilir. Bu durum ise birçok açıdan emek verimliliğini olumsuz yönde etkileyerek potansiyel
ekonomik büyümeyi baltalamaktadır. Yani sağlık harcamalarında meydana gelecek olan artıĢın ekonomik
büyümeyi etkileyen iĢgücü verimliliğini olumsuz yönde etkileyeceği aĢikârdır. Dolayısıyla hava kirliliğinin
yüksek seviyelerde olması sosyal maliyeti artırmakta ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu bağlamda seçilmiĢ 10 OECD ülkesi (Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Ġtalya,
Norveç, Polonya, Ġspanya ve Ġsveç) için 1995-2020 dönemini kapsayan yıllık gözlemler ile panel veri analizi
yöntemlerinden faydalanılarak çeĢitli sınamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bağımlı değiĢken olarak sağlık harcaması
(SH) değiĢkeni kullanılmıĢtır. Bağımsız değiĢken olarak hava kirleticilerinin göstergesi olarak karbondioksit
emisyonu (CO2), ekonomik gösterge olarak GSYĠH yıllık büyümesi (GDP) ve eğitim değiĢkeni olarak ise
ilköğretim tamamlama oranı (EĞT) ve yenilenebilir enerji tüketimi (RE) değiĢkenleri modele dâhil edilmiĢtir.
DeğiĢkenlerin durağanlık mertebelerini sınamak için Pesaran (2007) tarafından önerilen panel birim kök analizi
kullanılmıĢtır. SH, RE, CO2 ve EĞT değiĢkenlerinin I(1) olduğu GDP değiĢkeninin I(0) olduğu görülmüĢtür.
Bağımlı değiĢkenin I(1) bağımsız değiĢkenlerin I(1) ya da I(0) olduğu durumlarda kullanılan Westerlund (2008)
tarafından önerilen ve Durbin Hausman ilkesine dayanan eĢ bütünleĢme sınaması neticesinde yapılan
koentegrasyon sonuçları kurulan model için eĢbütünleĢme iliĢkisinin olmadığını göstermektedir.
Sağlık harcamalarını artırmak için nüfus ve sağlık sektörüne ayrılan bütçe yüzdesi gibi diğer birçok
sosyo-ekonomik faktörün dikkate alınması gerekmektedir. Yeterli sağlık hizmeti sunma ihtiyacı, son
zamanlarda dünya genelinde sağlık sektöründe hızlı bir geliĢmeye yol açmıĢtır. Sağlık harcamalarının zorunlu
olduğuna ve sonuç olarak devlet müdahalesinin gerekli olduğuna inanılmaktadır. Sağlık harcamaları bir ülke
ekonomisinin geliĢmesi için gerekli olduğundan, bu tür harcamalar politika yapıcılar üzerinde baskı oluĢturur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcaması, Karbondioksit Emisyonu, Panel Veri.
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Participation and Experience of Adult Learners in Distance Learning Programmes of National Open
University
Assoc. Prof. Francis O. Olaniyi,
Department of Adult Education, Adekunle Ajasin University,

Abstract
The paper examines experience of adult learners in distance learning programme of National Open University
of Nigeria, Oyo State Centre. Descriptive research method was adopted for the study. Structured questionnaire
were designed to gather information from learners of NOUN in Oyo State. Data collected were analysed using
frequency counts and simple percentage. The results of the study showed that experience of adult learners in
distance learning programme have either positive or negative effects on their studies. Findings revealed that
adequate and inadequate infrastructures affect the experience of adult learners in distance learning of NOUN.
Findings of the study also indicated that there were measures put in place that could be used to improve the
effect of experience on adult learners academic performance(s). The study recommended that Ministry of
Education and NUC should monitor National Open University and accredit all the programmes. The staff of
NOUN should be more proactive in rendering their services. Distance education fees should be reduced by the
government. Lecturers and learners of NOUN programmes should have place for face-to-face interaction to
enhance academic performance.
Key words: Adult learners, Distance learning, NOUN, Programmes.
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Games-Based Learning Practices to Enhance Self-Directed Learning among Students with Intellectual
Disabilities in Inclusive Classroom Settings
Fr. Baiju Thomas
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Faculty of Disability Management and Special
Education, Vidyalaya Campus,

Abstract
The current study discusses game-based learning practices (GBLP) to enhance self-directed learning among
students with intellectual disabilities (SwID) in inclusive classroom settings. In our technological age,
everything around us is continually developing and expanding. In recent times, new technologies have become
more widely used in the field of education to assist SwID in enhancing and managing their performance in
inclusive classroom settings. As an outcome, GBLP was not a primarily common subject in the program. GBLP
uses game technology to create a lively, engaging, inspiring, practical learning environment that encourages
effective learning strategies. Many experts now believe that, rather than more traditional instruction techniques,
this technique can inspire today's leisure to engage SwID more fully in learning through relevant GBLP. Selfdirection is emphasized by the fact that every person or classroom experience exhibits to some extent. Selfdirected learning does not mean that you will do all of your tasks on your own. Teachers and school institutes
actively contest using current and new technologies in education. While gaming in education may seem to be a
diversion from learning, its goal is to increase SwID's motivation and engagement, enhance their visual
abilities, improve their communication and collaborative skills with their peers, and help them integrate gaming
values into a real-world environment. In this study, we argue that while considering or adopting games as
learning environments, a diversity of perspectives must be addressed. We define GBLP and gaming before
exploring theoretical perspectives for learning with games, implying that playfulness is unrelated to experience
learning. Then we will go through game design elements that help with understanding by encouraging
intellectual, behavioral, emotional, and interpersonal engagement with the content. While educational
technology is used to simplify and enhance learning, it does not directly impact SwID accomplishment since
technology tools must be paired with the content to be effective. Success, educational technology, gaming, and
simulation are some of the terms used in this study. In some contexts, the process was flexible enough to
support GBLP; in others, a more significant revision was necessary. This study addresses the acceptability and
use of gaming technology in classroom learning. This topic usually focuses on truth by highlighting the
relevance of GBLP among SwID in inclusive classroom settings.
Keywords: Games Based Learning Practices, Enhance, Self-Directed Learning, SwID, and Inclusive
Classroom Settings.

Introduction
Everything around us is rapidly developing and spreading in our technological age. New technologies have
become more prevalent in education in recent years, with the intent of enhancing student performance in all
parts of their study. Incorporate games into teaching has been used since its inception in the 1950s; as video
games became more widely available and educational concepts began to shift, users began to accept video
games as teaching tools (Seaborn and Fels, 2015). The term "serious" describes educational and web-based
learning games in GBLP studies (Pan et al., 2021). In inclusive education, however, GBLP was not a prominent
issue. This study aims to produce a list of numerous learning strategies that can help students improve their
grades. Students with IDs are motivated to improve their performance by hunting for keywords in a GBLP for
learning since it is more entertaining, as per various studies. The study demonstrates the value of using GBLP
to allow students to share information, knowledge, and perspectives on the educational process. As an outcome,
this study has proven to be a terrific strategy for creating an ideal learning environment for children; it enhances
academic levels among SwIDs in inclusive classroom settings. This could be due to a lack of a clear policy in
schools about the role of teachers in both GBLP and game creation and an insufficient time for teachers to
become familiar with video game elements. Another possibility is that teachers lack the educational skills
required to teach video games (Jessel, 2012). The study's primary goal is to determine the significance of selfdirected learning. SwIDs learn independently and gain skills in self-directed learning. In inclusive classrooms,
techniques and procedures essential for completing education are frequently used to enhance the GBLP for
SwIDs. The GBLP stands for taking gaming principles and applying them to real-life situations to engage
people (Trybus 2015). Like other types of games, computer games provide a setting, rules, and limits for
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players to interact with one another or with a game environment element to achieve goals. Various educational
and social media games are available, as well as a variety of GBLP mainly geared at the entertainment fair.
Just a few instances include:
 Providing challenges to be addressed.
 Allowing for the investigation of a model of a piece of our environment.
 Encouraging teamwork and role play.
For some time, many people commenting have been interested in the potential of computer games to facilitate
learning and the educational value of movies and video games (Allsop, 2012; Robertson & Howells, 2008;
Spires, Rowe, Mott & Lester, 2008). Students with IDs can connect with educational information humorously
and dynamically because of the motivational technique adopted. GBLP provides learning experiences that
gradually increase marketing efforts and lead consumers to the desired result. Competitive rankings, prizes, and
regular communication may be part of a traditional GBLP. These methods have proven quite popular in higher
education and institutions to inspire students with IDs to study. GBLA and gamification in various settings,
such as business training, education, and social media, are becoming incredibly common. Many people have
been exposed to GBLP in some way or another, whether conscious of it or not. There has been a resurgence of
interest in using video games for learning, and some claims concerning the efficacy of GBLP in education have
been made. These educational games are being touted as potentially transformative educational technologies.
Several times, positive repercussions and effects have been mentioned. This study investigates the learning
effects of GBLP to understand better the situation in which a game can be beneficial for learning among SwIDs
in inclusive classroom settings.

Game-Based Learning Practices
Education is constantly changing to meet the needs of a diverse student population. The GBLP method is a
more recent innovation. The word "game-based learning" refers to a method of teaching in which video games
are primarily or primarily used to supplement traditional classroom instruction (Denham, Mayben, & Boman,
2016). Several studies have shown that using games in the classroom impacts students' academic development.
Using individualized educational plans, teachers can cater their instruction to meet the individual needs of each
student while also creating an inclusive classroom. The term "game-based learning practices" refers to using
games' power for educational purposes, such as monitoring achievement by using games as a learning aid
without placing students under stress or pressure to improve their academic level (All et al., 2016). GBLP was
formed in the early 1980s and has since grown and established (Johnson, Adams & Haywood, 2011). One of
the most challenging aspects of integrating GBLP into formal education is assisting teachers in connecting what
they learn in school and what they learn in the game. To address this problem, one suggested instructional
strategy is to integrate external frameworks in games that reinforce the structure of ties between disciplinary
material and game content. But, this will require a deeper understanding of building GBLP effects (Barzilai and
Blau, 2014). The related study in GBLP has made promising advances in domains such as healthcare (Beale,
Kato, Marin-Bowling, Guthrie & Cole, 2007; Salajan et al., 2009). It also helps with concept and work
integration in a low-stress environment. It involves humorously presenting work and evaluations to encourage
pupils to cooperate and learn more quickly (Kanimozhi and Jayakumar, 2015). Some studies have discovered a
favorable impact on learning and motivation; however, learning methods and contextual factors minimize this
effect. In addition, a GBLP investigation found a jumble of techniques, methodology, and descriptions of
gaming for educational purposes. GBLP differs from amusement games because it is created with instructional
rather than enjoyable goals. As an outcome of GBLP, students are more deeply involved in completing
challenging academic tasks and work much harder to challenge each other on homework. Many studies have
found that students who learn using GBLP have higher motivation and self-efficacy when they believe they are
competent. That skill understanding and competence are the essential factors in motivation and performance
(Hamari et al., 2016). Despite various teaching study programs, teachers cannot customize a suitable game, and
the game may not entirely fit the course content and study goal. In the discipline of computer-assisted learning,
GBLP is one of the fastest-growing fields. The GBLP includes:
 Web-based games.
 Virtual reality games.
 Simulation games.
 Play online games.
 Multi-user element plane games.
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In a learning setting, the GBLP is based on a student's ability to navigate and explore a significant component
of games. Children can experience the consequences of their choices while playing the game and actively
practice and learn the appropriate way to do things. "Studies show that children retain only 20% of what they
hear and read, but up to 90% of what they have practiced" (Jin et al., 2018). This study revealed that the GBLP
improves SwIDs' learning outcomes significantly. The GBLP can be implemented in a classroom setting and is
both possible and practical for long-term learning. We intend to incorporate multimedia aspects in the future to
increase SwIDs' learning motivation in inclusive classroom settings by enhancing the visuals and content of the
games. The effects of using GBLP and interactive virtual technologies have been studied in several studies, and
the outcomes have shown that they positively impact the educational process. Using simulation and GBLP,
some previous studies looked at how students and teachers' responsibilities evolved. Teachers became
knowledge facilitators as students became more engaged and involved (Dinis et al., 2017). GBLP has emerged
as an innovative learning method that increases student motivation, emotional involvement, and enjoyment. Our
study investigates the effectiveness of GBLP in planning education. We look at how gamification affects
planning students' perceptions of learning, engagement, and teamwork. As per the outcome, SwIDs were
favoured and were more engaged in the GBLP. Finally, we believe that GBLP is particularly suited to
educational planning in inclusive classroom settings.

Game-Based Learning Practices in modern Educational Systems
GBLP is becoming increasingly popular around the world. On the other hand, several countries are still
struggling to implement GBLP principles in their academic institutions. This study focuses on identifying the
main types of GBL strategies that have been applied in educational contexts by offering one typical game
instance for each case. The study also examines how GBLP is used in educational settings worldwide,
identifying common GBLP technologies and methods. GBLP may "teach and educate," and they're a good
approach to learning skills and attitudes that are hard to understand through rote recall (Michael & Chen, 2006).
Any discipline in higher learning can benefit from GBLP. On the other hand, planning education lends itself
particularly well to game-based learning. Frank (2006) discovered that planning practitioners today require
different skills than their predecessors in her examination of three decades of planning education because
planning is no longer based on a rational paradigm. This shift in practitioner roles has presented planning
education with challenges and opportunities (Myers & Banerjee, 2005; Afshar, 2001; Hartt, 2015). This is only
one of many claims about video games' educational value. Educational video games are becoming more widely
recognized as a promising modern teaching innovation (Becker, 2007), and they are regarded to be capable of
effectively assisting instructional goals since they provide a variety of cognitive and emotional learning
methodologies (Akilli, 2007; Gee, 2003; Hayes & Games, 2008; Ke, 2009; Papastergiou, 2009). As per Myers
and Banerjee (2005), planning education should focus on the fundamental, generic skills that are unique to
planning. Some examples are facilitating civic engagement, stakeholder collaboration, negotiation, and
communicative action. The GBLP is a vehicle for honing these abilities. GBLP, like initiatives, masterclasses,
and studios, aims to promote deep learning while also assisting in developing interpersonal and problemsolving skills. Students must take responsibility when using autonomy-based learning techniques, and teambased work reflects modern-day planning and necessitates leadership (Frank, 2007). GBLP is a broad name for
a teaching method that aids a teacher in piquing a children's attention by incorporating various aspects of games
into the classroom and allowing students to acquire certain skills in real-world settings (Fu et al., 2006; 2009).
Each student's progress in GBLP is determined by their grasp of the topic being taught. Because education is
both enjoyable and challenging, students are encouraged to engage. On the other hand, the GBLP promotes
involvement. Instructional strategies tap into human urges to gather, compete, and succeed. GBLP is also lowcost and simple to integrate into an outstanding educational environment. Students' motivation is boosted by
GBLP, which encourages them to take more courses to improve their prior high scores, climb the leader board,
or earn rewards (Findlay, 2016). Most games, like framing, have a random component that forces students to be
creative and adapt. Games can also aid in developing management and interpersonal skills, which have
surpassed technical abilities in private and public sector planning (Turok & Taylor, 2006). SwIDs are more
effective because of their personality and self-motivation, which their lack of motivation and experience can
describe. Computer games may motivate SwIDs to perform at aspects of learning achievement that are not
widely displayed (Durkin, 2010). Games can be used to improve the learning experience for both students with
special needs and those who enjoy playing games for fun or relaxation. Serious games can be an effective
motivator and ally for teachers working with students with low self-esteem or other special educational needs
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(Saridaki et al., 2009; Brown et al., 2005). For the first time, Malone and Lepper (1987). Proposed that video
games could be used in the classroom. Since then, a slew of studies has shown that people are eager to test their
previously learned skills in computer game activities and learn new ones (Malone, 1980). In interactive design,
conceptual views of a game are used to design an entire lecture or course, whereas, in the modular system, each
GBLP module can be considered an optional feature. A holistic approach to interactive educational game
design performance and classroom circulation. Students with IDs frequently choose an alter ego to represent
their characters in these settings, and each of their actions moves them closer to earning points or trying to
climb a scoreboard. By relieving students with IDs of common learning fears and worries, engaging games can
help create a safe and adventurous learning environment. However, interactive designs have the potential to
shift the focus of learning activities to extrinsic motives, which complicates matters given that the GBLP's
original goal was intrinsic motivations among SwIDs in inclusive classroom settings.

Games-Based Learning Practices for Students with Intellectual Disability
Game-based learning allows students to explore and comprehend their surroundings, which is especially
important for SwIDs (Piaget, 1962). Intellectual disability is a neuro-developmental- developmental disorder
resulting in a deficit in cognitive and adaptive functioning during childhood (American Psychiatric Association,
2013). For SwIDs, it was hoped that GBLP would help teach and enhance specific skills. SwIDs gain a lot from
using games as learning programs because they make learning more fun. New information, new skills, and new
ways of thinking are available to SwIDs through GBLP's initiatives (Sigh & Agarwal, 2013). This long-term
condition is caused by incomplete brain development and functions that impact all aspects of development. The
outcomes of such a condition cannot be eradicated due to the underdevelopment of the nervous system that
occurs during human development. Still, it is essential to promote cognitive and social development (Poredo
Lavor & Radii, 2011). Students' attitudes and patterns of behavior, thinking, and perceive the world around
them are impacted by computer games in various ways, such as: biologically; socially; ethnically; emotionally,
intellectually, and physically." (Agarwal, S., and S. Sigh, 2013). Since these studies have a limited capacity, it
is necessary to thoroughly examine how educational games can improve the learning of SwIDs. Hence, this
evaluation seeks to fill this void by including a wide range of disabilities in the discussion. More than one study
on GBLA and special education have centered on how operating systems and technologies adopted were
evaluated from the point of view of rapid technology evaluation. (Stanin et al., 2020). While some studies have
looked at how SwIDs might view games as a learning tool, their scope is minimal. GBLPs for SwIDs need to be
tailored to their needs. Students can learn new skills and knowledge through GBLP's engaging learning
programs. For SwIDs to progress, self-directed learning and group problem-solving are vital. This framework
includes the following abilities (Dziorny, 2007). Sequences, information processing, and experimentation make
up the GBLA's framework (Kosmas et al., 2018). As for students who have difficulty moving their bodies, it
has been found that group work and effective interpersonal learning can help them (Zen, 2015). It is possible to
improve executive function and concentration through the practice of education by doing, for example (Kang
and Chang, 2019). SwIDs or educational issues are involved in every school. Using non-traditional teaching
methods can help struggling students learn in any school. Instead of the more traditional paper and pencil
exercises, students with IDs are tried to introduce to GBLP using this new approach. Substantial evidence
supports the claim that GBLP enhances test scores, social skills, and a positive learning environment. GBLP
does not provide students with relevant experience, making it difficult for teachers to design games. Research
on GBLP was carried out to identify the various types, benefits, and drawbacks of GBLP in unique education
settings and the best ways to keep studying and trying to implement GBLP in inclusive classroom settings. In a
traditional classroom, students may be referred to as "slow learners" if they have SwIDs or other significant
issues. Since of their low self-esteem and lack of internal motivation, SwIDs face challenges participating in
GBLP. SwIDs have a reputation for being mentally unstable, and as an outcome, many people seem to think
they're silly. Teachers in special education are still doubtful of GBLP, which has primarily been used as an
external rewards reassurance. This communication contains a set of observations from teachers and staff about
the powerful motivational impact of games in SwIDs' learning programs in inclusive classroom settings.

The Concepts of Self-Directed Learning
We hope this study will shed light on the importance of self-directed learning. Self-directed learning occurs
when you take control of your education. People who are used to doing this kind of thing don't consider it
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anything special. In this type of education, the primary mode of communication between students and teachers
and between students and their peers is in writing. This information will come in handy if you're ever away
from home. As a result of this type of learning, many people claim that it has a positive emotional effect. These
people are capable of handling themselves. Consequently, they will reap the rewards of their hard work and
creativity far and wide. Research on self-directed learning examines its history, factors that influence it and its
advantages, and teachers' roles in supporting it. Students become passive information consumers in classrooms
where the teacher is the focus of attention (Fisher & Sugimoto 2006). Because students are all given the same
information, learning styles that support self-directed learning may be hindered. Students who take personal
responsibility for their education are more likely to actively acquire the knowledge and skills necessary to
succeed in the workforce after high school (Fisher & Sugimoto 2006; Heikkila & Lonka 2006). In self-directed
learning, the learner is the only one responsible for imparting knowledge. To engage in self-directed learning,
people must pay attention and take responsibility for their education. Self-directed learning has a positive
impact on students. As an outcome of their increased autonomy, they are better positioned to determine their
educational paths. Anyone can benefit from developing a stronger sense of self-direction. An indication would
be that all learning will be done on one's own. This curriculum places great emphasis on how to interact with
others. A student's interests and passions can help them apply what they have learned in the classroom to new
situations. To help students take control of their education, they can use resources like self-directed reading,
discussion groups, internships, and electronic dialogue. Critical thinking, dialogue facilitation, resource
acquisition, and evaluation of outcomes are just some of how educators can enormously impact students'
academic success (Self-Directed Learning, 2006). Student independence is referred to as "self-directed
learning" in this context. Learning on Your Own Using Your Own Initiative Research into self-directed
learning has only recently gained traction, despite its importance in education for millennia. A growing number
of academics, businesses, and policymakers are interested in the idea of self-directed learning as a way to keep
up with the rapidly changing demands of a technologically advanced and globally interconnected world.
Today's students will be expected to continue their education even after completing their formal education.
Individuals with solid cognitive abilities, good self-control, and an in-depth understanding of learning are more
likely to continue in inclusive classroom settings.

Game-Based Learning Approaches to Enhance Self-Directed Learning
This century's students will need self-directed learning, which means they'll need to change their learning
models from teacher-directed pedagogy to self-directed learning. More success is likely for children in a GBLP
environment with features that encourage self-directed education, such as safe spaces and real-world learning
environments. This study assesses the integration of GBLP into strategies for self-directed learning in inclusive
educational settings. It is also possible to evaluate the suitability of GBLP for helping students with IDs to
develop their self-directed learning strategies. SwIDs experience strategies such as discussions and the thinkaloud protocol were used to determine the coding scheme for self-directed learning techniques. SwIDs benefit
from various other factors when it comes to learning from their own video game experiences. By incorporating
these elements, teachers and game designers can help students become more self-directed. Sharing information,
exchanging ideas, and connecting with like-minded individuals positively impact the world. Teachers,
educational materials, and community content all go a long way toward building up the body of knowledge in
our society's educational system. Through the exchange of information and ideas through dialogue, discussion,
and collaborative effort, community members benefit from integrating massive amounts of data (Wu, 2014).
GBLP is a powerful learning tool that doesn't put students who are self-directed in their learning under any
stress (All et al., 2016). (All and colleagues, 2016) Using this method also allows for incorporating new ideas
while maintaining a stress-free environment. Learners should be given exercises that encourage self-directed
learning while allowing them to learn together fun and engagingly (Kanimozhi and Jayakumar, 2015). To the
extent that it is devoted primarily to educating rather than entertaining, the GBLP represents a departure from
conventional forms of entertainment.
Students are likelier to do their best work and pay attention in class when games make learning fun. A study
found that students who learn through games are more motivated and confident when they feel competent. It
has long been believed that their motivation and achievement are directly linked to their ability to understand
and apply their learning skills (Hamari et al., 2016). Helping teachers connect the dots between what they
learned in school and what they learned through games is essential when integrating games into formal
education. To meet this challenge, gaining a better understanding of the effects of GBLP on teaching-learning is
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necessary before games with external implants can be developed (Barzilai and Blau, 2014). Academics widely
accept that a person's personality and the way they learn affect their learning style. Several studies have found
that style-based instruction is more motivating, satisfying, and effective than other types of education (Hwang
et al., 2015). GBLA is one of the world's most rapidly expanding self-directed learning institutions. Interactive
systems, GBLA, and simulation models can all be used to engage students in learning. This is an excellent
option for students who want to learn about games. This is how things stand. Students can benefit greatly from
the opportunities to exercise and learn while participating in fun and dealing with the possible outcomes. Only
20% of what students hear and read are retained, but 90% of what they do is maintained" (Jin et al., 2018).
Students who have difficulty following directions or dislike problem-solving in the traditional classroom may
benefit from using GBLA to enhance self-directed learning in inclusive classroom settings.

Game-Based Learning Approaches in Inclusive Classrooms
Most Game procedures include various GBLP activities (Shaffer, Halverson, Squire, & Gee, 2005). Many
gamers believe that GBLP is the only platform for playing games. It follows that creating the game's level of
detail concerning the overall player experience is a delicate balancing act (Plass, Perlin, & Nordlinger, 2010). If
a GBLP wants to make the same math topic more interactive and enjoyable, the homework activities must be
reworked using illusionary conflict and game rules. For example, students with IDs could be given points and
stars for completing tasks they find tedious. Although games are not crucial for human development, it doesn't
matter how they're defined, even though games are just games. More teachers are relying on GBLP to help their
students with IDs. Advancement and engaging teaching methods enable students with IDs to advance at their
own pace in the GBLP. Is there any way to explain why a GBLP model cannot be used as a complete
educational model? GBLP and playful education require, in our opinion, the design of specific environments. A
more comprehensive range of educational technologies was possible as GBLP proceeded. Learning
environments can be more interactive for students of any age by students with IDs who use their existing
gaming and system skills and interests to collaborate with educators. This is the most noticeable shift when
comparing GBLP to non-game scenarios. You can "enhance the learning" in inclusive classrooms by awarding
a prize to the student with IDs with the longest record of timely completion of daily homework. The GBLP
mandates that students meet a set of objectives. We hope you'll play GBLP with us and get a taste of what it's
like to compete in a real game. With a focus on inclusion, this school provides a stimulating learning
environment for students with IDs in inclusive classroom settings. There are benefits for everyone, from
students with special needs in high school to students in elementary and middle schools and everyone in
between. "Gamified" and "gamification" are commonly used when discussing the GBLP for students with IDs
in inclusive classroom settings.

Conclusion
The outcome of the current study is intended to inform future studies of GBLP that focus on how teachers
translate game-based knowledge procedures, their expectations and assumptions regarding games, their shifting
roles, and how their pedagogical approaches relate to the pedagogical methods ingrained in particular games.
As was indicated at the outset, gaming scenarios offer a valuable opportunity for enhancing situation abilities
and knowledge because they imitate everyday situations for citizens in current society and give the possibility
to learn about unique options. All students with IDs receive an education, but not all students always receive the
instruction that best suits their learning style, mainly because learning styles vary. Using GBLP is one way to
improve instruction for all students. Enhanced academic performance, social and behavioural improvement, and
the acquisition of 21st-century skills are some advantages of GBLP. The transferability of skills and a lack of
game design are two more GBLP-related problems that want consideration. Overall, the kids' achievements are
evidence of how well GBLP was carried out. Games may be changed to enhance learning and keep students
interested in their studies for a long time (Hamari et al., 2015). The ability to build skills in self-directed
learning may be the most significant aspect linking undergraduate study, graduate study, and ongoing
professional development. To enable practitioners in the present and the future to approach with a continual
reflection and critical attitude, learning experiences should encourage self-assurance, questioning, reflecting,
openness, risk-taking, unpredictability, and surprise. These GBLP teaching approaches are becoming
increasingly popular since studies have shown that they are at least as effective as traditional teaching strategies
and encourage staff and students with special needs to participate in inclusive classrooms. Games, however, do
not help in learning on their own. Considering the various GBLP points of view presented here enables one to
talk about not only the educational decisions teachers make concerning games but also how these decisions
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expose the teachers' keys and positions on the games and the learning environments in which students with IDs
perform and cooperate in inclusive classroom settings.
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Abstract
Language is the carrier of scientific thought in all branches of science. Scientific and technical information
originated from the thoughts of the human mind and was expressed through language. Language is a
communication system that is the carrier of these. In today's information age, education is a power and
language is the most important key to reach this power. In the language education process, it is very important
to provide students with correct and effective writing skillS. Teaching Academic writing skills is known as a
process that creates great difficulties for both students and teachers. The word academic has French origin and
comes from the word academy and is used with the adjective meaning related to the academy, having a
scientific quality. Therefore, academic writing can be expressed as any type of scientific writing. For academic
writing, which aims to share scientific knowledge, there are various definitions in the literature that are close to
each other and complement each other. Chin et al. (2015) considers academic writing as a general term that
refers to all writings created for research purposes. ―The process of creating a systematic text with its own rules,
in which scientific language is used, which requires advanced writing skills.‖ (Kan 2017).
An important reason why academic writing is seen as a difficult occupation is inadequate writing instruction.
Academic writing can be expressed as any type of scientific writing. There are serious problems in academic
writing. That's why students need to start improving their writing and academic writing skills from the moment
they start learning English. For academic writing, which aims to share scientific knowledge, there are various
definitions in the literature that are close to each other and complement each other. In the study, academic
writing concept is investigated and some remedial ways are denoted so as to improve academic writing.
Keywords: English, academic writing, language skills, learners
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ÖZET
Teknolojik geliĢmeler ve hızla devam eden küreselleĢme olgusu sebebiyle ülkeler arasındaki iliĢkiler her geçen
gün çok daha yakın hale gelmektedir. Eğitim, ulusun potansiyel nüfusunun verimli ve etkin bir hale getirilmesi
ve bununla ilgili olarak da yapısının da daha güçlü hale gelmesine katkıda bulunduğundan toplumlar için
önemli bir husustur. Herhangi bir ülkede oluĢturulan ve devam ettirilen eğitim sistemi, o ülkenin geliĢmiĢlik
seviyesiyle yakından iliĢkilidir. Ulusların eğitim sistemleri güçlü olduğu takdirde kalkınma güçleri ve yaĢam
kaliteleri de bu bağlamda hiç Ģüphesiz gayet iyi bir durumda olacaktır. Ülkemizdeki genç ve dinamik genç
bireylerin fiziksel ve psikolojik geliĢimlerini sağlıklı bir Ģekilde geliĢtirmek için uygun eğitim stratejilerine
ihtiyaç vardır. Ayrıca genç bireylerin mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve ulusa faydalı kiĢiler
olarak yetiĢmelerine olanak verecek bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Buradan hareketle, ulusun
kalkınmasının ve yaĢam seviyelerinin yüksek olmasında çok etkin bir unsur olan eğitimin ve eğitim
sistemindeki değiĢimlerin de ulusun toplum yapısı ve niteliklerinin göz önünde bulundurularak yapılması
gereklidir.
Türkiye'de eğitim boyutu ele alındığında, 2004 yılından sonra geleneksel eğitim anlayıĢından vazgeçilerek yeni
eğitim ve öğretim programlarının uygulamalara konulmaya baĢlandığı dikkatleri çekmektedir. Bu yeni
izlencelerde Yapılandırmacı (constuctivist) yaklaĢım esas alınarak beyin temelli öğrenim, öğrenci odaklı
öğretim gibi metot ve yaklaĢımlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır (GüneĢ, 2010). Bu yaklaĢıma göre öğrenme
faaliyetinde öğrencilerin hiçbir engellemeyle karĢılaĢmadan bilgiye ulaĢmasına olanak sağlanır, öğrenci aktif ve
sosyal bir etkileĢim içerisindedir (Can, 2004; Chapman et al., 2003). Bu bağlamda günümüz dünyasında,
yabancı veya ikinci bir dil eğitiminin önemi tartıĢılmaz bir gerçektir. Yabancı bir dil bilmek ve uygulamak
gücün bir sembolü olarak da görülmektedir. Böylelikle, özellikle geliĢmekte olan ülkeler, vatandaĢlarını; sosyal,
ekonomik ve teknolojik değiĢikliklere yetiĢmek amacıyla en az bir yabancı dil öğrenmeleri için onları
cesaretlendirmektedir. Yabancı dil bilmek çok önemli bir konu olup gelecekte daha da önemli bir hal alacaktır.
ÇalıĢmada eğitim boyutunda etkin bir yabancı dil eğitimi açıklanarak, Türkiye'de yabancı dil öğretiminin
durumu incelemiĢtir. Eğitim sistemimizin son yıllarda benimsediği Yapılandırmacı (constuctivist) yaklaĢım
kavram açıklanmıĢ ve yabancı dil öğreniminde önemli unsurlardan olan öğrenci ve ders profili kavramları
üzerinde durulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Yapılandırmacı(constuctivist) yaklaĢım, öğrenci profili, ders profili, yabancı dil öğretimi
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Abstract
This article is devoted to problems and solutions of distance learning. The main purpose of the research is to
analyze the problems that prevent students from studying better in distance education, and also to provide their
solutions. Computer technology and distance learning together have given a lot in the field of education.
Distance learning is recognized as one of the key areas of UNESCO's main cultural and educational programs.
And over the past decades, it has become a global phenomenon of educational and information culture.
According to UNESCO, "distance education is characterized by its focus on open access to education and
learning, freeing learners from time and space constraints and offering flexible learning opportunities for
individuals and groups of learners." The essence of distance learning is that students receive the necessary
knowledge in their professional field through Internet technologies.
It is important to consider advantages and disadvantages of distant education. Distance learning mode plays an
essential role in the current situation at the moment. Nowadays for this reason this type of learning is of great
importance all over the world. Moreover, the problem of the quality of education is one of the central ones in
modern educational policy and science, because it is associated with solving a set of tasks aimed at developing
an individual, preparing him for life in a rapidly changing and contradictory world, a person with high moral
aspirations and motives for highly professional work. The massive transition of education to a distance format,
combined with the rapid growth, complication and spread of digital technologies, their active penetration into
educational processes, has led to an urgent need to create and implement digital tools. Under these conditions,
of course, the importance of the discussion on defining the conceptual meanings and approaches to the concept
of "quality of education" remains, but the greatest interest today lies in the area of practice in which the
operationalization of various approaches and concepts takes place.
Keywords: distance learning, computer technology, learning opportunities, knowledge, education
1.Introduction
The world society has entered a new phase of its evolutionary development - the phase of the information
society, which is characterized by the intensive penetration of information and communication technologies
into all spheres of human life, and the role of information resources is becoming no less important than material
and energy resources. Information activity and information technology are becoming integral components of
almost all types of professional activity. The informatization of education plays an important role in improving
the quality and accessibility of education. With the competent use of information and communication
technologies, the effectiveness of teaching, the culture of the lesson is significantly increased, interest in the
subject is formed, which means that the education becomes high-quality, meeting the requirements of new
educational standards of distant learning. The introduction of new technologies into the learning process allows
to use modern electronic means of support and accompaniment of the educational process. Information
technologies occupy a central place today in the process of intellectualization of society, development of the
educational and cultural systems. The desire of educational institutions to use information and communication
technologies in the education system is dictated by social, pedagogical and technological reasons. Thanks to the
means of information and communication technologies, new learning technologies have appeared - distance
educational technologies, which are becoming a noticeable component of the education system today.
The quality of education is a multifaceted and important phenomenon. At this stage of development of the
education system all over the world, the problem of the quality of education becomes a priority. The crisis
caused by a dangerous new coronavirus required urgent measures to reduce the risks of the spread of infection
in various spheres of people's lives and activities. In the field of education, an emergency transfer of the
educational process to a distance form using e-learning technologies was chosen as such a measure. In the face
of the threat of the spread of coronavirus infection, most universities and colleges around the world have
decided to change to distance learning.
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2.Methodology
At the same time, it should be noted that the crisis served as a stimulus for innovation in the field of education.
Innovative approaches are used to ensure the continuity of education and training, from radio and TV
broadcasts to online lessons to support the educational process. Thanks to prompt action response, taken to
organize a smooth educational process around the world, measures were taken to develop distance education.
Taking into consideration the given problematic situation on our planet, distance learning is gaining more and
more popularity, which is already actively used at all levels of the educational system of countries around the
world. The importance of the quality of education in the new reality is undoubted, and therefore the search for
educational technologies that are largely capable of preparing a person for changes, for the needs of the present
moment, is constantly being carried out by scientists and practitioners in all spheres of activity.
Nowadays distance learning has proven its importance and relevance. Distance learning is recognized as one of
the key directions of the main cultural and educational programs of UNESCO, over the past decades it has
become a global phenomenon of educational and information culture. Currently, the use of distance learning
helps to solve one of the most important modern problems facing the educational sphere in the era of a
pandemic. Thanks to the use of such modern technical means as the Internet, this form of education allows us to
organize the educational process in such a way as to ensure the implementation of the basic requirements for it.
However, the success and effectiveness of any form of training depends on the organization of quality
assessment, since only well-organized control and the correct use of the given results of this control contribute
to the quality assurance of education.
The modern development of distance education is carried out under the influence of practical requests and
interests in society. According to international statistics, the majority of "students" in distance education are
over 25 years old, working and wanting to expand their professional knowledge without leaving work,
however, distance education is suitable for everyone. Distance education as a form of education has both
advantages and education programs are much cheaper than similar courses conducted under the traditional
system. Educational institutions save on rent, electricity and expensive equipment, as no separate rooms or
computers are required for education .In addition, most of the time, students are engaged independently, which
means that teachers can teach more students at the same time, which makes the cost of distance education more
affordable. Distance education is generally indispensable for cities and countries that do not have access to any
education. This makes education accessible to everyone. Distance education allows a person to overcome
psychological barriers related to communication qualities, such as shyness and phobia of public speaking.
Distance education is mobile, which means that the student always has access to current issues. All you need is
the Internet. It is believed that distance learning is the only possible way for people who spend most of their
time at work, with children or their families to acquire new knowledge and skills. Anyone has the opportunity
to improve their skills or gain new knowledge without fear of losing their job and leaving the job. It does not
allow to take into account individual differences in the level of education and professional experience of
students. The capacity of telephone lines in different countries may not be sufficient for the organization of
training and examination teleconferences. Although distance education may seem like part-time education at
first, in reality it has many distinctive features. For instance, part-time students are required to come to school
1-2 times a year from their place of residence, listen to lectures, and complete assignments there. However, in
the case of distance education, students will be able to receive this education while sitting at home. In fact,
while distance learning has similarities, there are many differences. Thus, unlike part-time education, distance
education is conducted via the Internet. This is one of the most important aspects of information technology in
education. Distance education is available wherever students are. First of all, high-speed internet is needed for a
student to receive this education. Through distance education, students can study at universities in the UK and
many other countries around the world. Classes include electronic materials, video textbooks, etc. are taught
with materials. It should be noted that the degrees awarded in distance education do not differ from the diploma
of full-time education, so as not to discriminate. The second advantage of this is that while studying in
Azerbaijan, students can also continue their distance education.
3.Results and Discussion
Distance education has become a global phenomenon educational and informational culture. Distance learning
technologies are educational technologies implemented using information and telecommunication technologies
in indirect (at a distance) interaction of students and teaching staff. Distance learning is a universal humanistic
form of education based on the use of e-learning and distance educational technologies that create conditions
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for the student to choose educational disciplines of basic and additional education, dialogue exchange with the
teacher, while the process training does not depend on the location of the student in space and time.
In the current situation, associated with a high risk of infection with coronavirus, the only possible and adequate
response of universities and colleges to an external challenge was a temporary full transition to distance
learning. And in these conditions, all possible resources of universities, partner universities, external providers
of content and services were used to implement the educational process via the Internet. The important
requirements for the system were its reliability, the bandwidth of Internet channels, the ease of creating and
placing content, the availability of services and platforms for teachers and students. Teachers are forced to
organize the educational process through distance learning technologies based on various methods of delivering
electronic content and available communication tools for students and teachers in the electronic information and
educational environment. The use of distance learning confirms the relevance and novelty of this direction of
education development, brings us closer to understanding the essence distance learning, which is one of the
ways to get modern education. Such a sharp transition to "distance" is a forced and urgent measure, not all
universities were ready for this radical restructuring of the educational process based on objectively different
levels of information infrastructure development, provision of disciplines with electronic educational resources
and the readiness of teachers to use digital platforms and services in the educational process.
Object of research is the process of distance learning in the modern world. A number of advantages can be
distinguished when using distant education in various forms of organizing the educational process:
-the use of distance learning technologies allows us to reduce the cost of training (we do not need the cost of
renting premises, travel to the place of study, both students and teachers, etc.);
-train a large number of people;
-improve the quality of education through the use of modern information and communication technologies;
-create a unified educational environment;
-a fundamentally new organization of students' independent work;
- use of audio and video documents and their integration;
- individualization of training;
- independence from the time and location of the student and the trainer;
- availability of training materials at any time;
- an increase in the intensity of the educational process;
- the ability to self-control the degree of assimilation of the material on each topic an unlimited number of
times;
- additional motivation for cognitive activity;
- organization of distance learning, including for students, missing classes due to illness.
Today distance learning gives us the opportunity to create systems of mass continuous self-learning for the
general exchange of information, regardless of time and space. The distance learning system allows us to
acquire the necessary skills and new knowledge using a personal computer and access to the Internet. The
location of the personal computer does not matter, therefore, lessons can be conducted at home, at work, in the
online classroom of one of the distance learning centers, as well as in any other place where there is an Internet
connection. These are the most important advantages of distance learning over traditional forms. Systematic
and effective interactivity is ensured with distance learning. Distance learning is structured in accordance with
the same goals and content as face-to-face education. But the forms of presentation of the material and the
forms of interaction between the teacher and students are different. The didactic principles of organizing
distance learning are the same as in full-time education, but their implementation is different, which is due to
the specifics of the new form of learning by the capabilities of the Internet information environment and its
services. With the availability of education obtained with the help of distance learning technologies provide a
sufficiently high quality of education, which is ensured by the relevance, completeness and systematic nature of
multimedia educational content, the quality of training of the teaching staff, systematically improving their
qualifications and high characteristics of teaching aids and communications corresponding to the modern world
level of development of educational technologies.
On the other hand there are a number of problems and difficulties here. The first problem is that in order to
implement educational programs using exclusively e-learning, distance educational technologies in an
organization carrying out educational activities must conditions should be created for the functioning of the
electronic information and educational environment, which includes electronic information resources, a set of
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information technologies, telecommunication technologies, appropriate technological means and ensures the
development of educational programs by students in full, regardless of the location of the students. Another
equally important problem is the personnel problem. It is not enough to provide a teacher with a computer,
high-speed Internet, an electronic textbook, a multimedia board, but it is also necessary to teach him how to use
all this wealth, provide him with modern methodological developments. Nowadays some universities try to
solve these problems. For instance, before spreading coronavirus infection, Odlar Yurdu University could
overcome the given difficulties by organizing free computer courses for its staff, thanks to which many teachers
and university staff were completely ready for distance education. Moreover, it is important to note that Odlar
Yurdu University has an appropriate IT infrastructure: technopark with appropriate equipment, computer and
telecommunications equipment, software, computer networks, databases, high-speed Internet, which is very
important for the support and development of distance education. Many universities around the world have
created and continue to improve effective quality management systems for distance learning.
Nevertheless, the changes that have taken place make one think that the promising learning prospects and the
accelerated transformation of the delivery of quality education cannot be viewed in isolation from the critical
task of ensuring that no one is left behind. This applies to children and youth, suffering from a lack of resources
or an enabling environment for access to learning. This also applies to educators and their need for better
learning and support in new teaching methods. Education is not just a basic human right. This is a fundamental
right on which the realization of all other human rights directly depends. Education is a global good for all, the
most powerful driver of progress towards all sustainable goals, development and the foundation for a just,
equitable, inclusive and peaceful society. When education systems collapse, the task of building peace and a
prosperous and productive society becomes impossible. A massive effort all over the world in a short time to
respond to shocks in education systems reminds us that transformation is achievable. It is necessary to seize this
opportunity to find new ways to overcome the crisis in the education sector and develop a set of solutions,
implementation which in life was previously considered difficult or impossible. One of the solutions is unified
educational network. The presence of a unified educational network will ensure high-speed exchange of
information between educational institutions within the country, as well as facilitate access to educational
content. In addition, educational institutions will be provided with Internet access with the active use of
information security systems.
4.Conclusions
Consequently, distance learning can satisfy the needs of society and form a personality that can be successfully
realized in it. The introduction of distance components into the educational process determines the
individualization of training (a potential opportunity to improve the quality of training for account of taking into
account the individual characteristics of students), personalization of the educational process (teaching students
on an individual schedule that can quickly change in accordance with their current employment and the rate of
information perception, activates independent student's work), improving the quality of education (involves the
use of new principles, techniques and technical means, increasing the effectiveness of learning by introducing
innovative educational technologies. E-learning, use of distance learning educational technologies are widely
used at various levels of education. Distance learning allows each person to study at their own pace, based on
personal capabilities and characteristics, and also not to limit themselves in the regional choice of an
educational institution. An important condition for the implementation of educational programs with the use of
e-learning, distance educational technologies is the availability of electronic information resources, electronic
educational resources that ensure the development of educational programs by students or their parts. Society as
a whole and the academic community have practically overcome the well-known bias against distance and elearning methods. Many universities are currently, on one scale or another and in one form or another,
developing and applying means and methods of distance education. On a regular basis, many universities hold
conferences and seminars on topics that reflect both systemic problems and individual issues in the field of
practical application of distance learning technologies. It helps to find out problems and difficulties in distant
learning education and their solution as well. The results of the study give reason to join opinion, prevailing in
the world community - distance education gives the quality of education, at least not inferior (and in a number
of parameters and superior) quality of education obtained by "traditional" methods.
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Discipline in the higher education classroom: A study of its intrinsic influence on professional attributes,
learning and safety.
Harshita Singh
Banasthali Vidhyapeth University

Abstract
Discipline in the higher education classroom is a widely debated phenomenon, especially since it is defined
interchangeably with classroom management, which is pertinent to schooling in non-adult institutions. This research
aimed to apply the principles of discipline in a higher education context to study the impact of attitude and behaviour on
learning conditions while embracing partnered approaches with adult learners to maintain its relevance. The consequences
of misbehaviour under the key concepts of disruption and safety in the classroom were examined. This study was
conducted within a healthcare professional programme in the UK where theoretical learning is partnered with practical
settings to inform evidence-based practice. Within the practical context, the frequency of claims highlighting the impact
of undisciplined behaviour persists, while the educational approaches of partners to address this are vague. Thus, the
overarching aim of this study was to identify whether discipline in the classroom can act as a behavioural strategy to
influence attributes outside the classroom. Using a qualitative methodology, the study compares the perceptions of
students at varying levels under a critical realist theoretical framework. The findings further substantiate the intrinsic
approach of discipline in predisposing attitudes, which are evidenced as plausible influences on the safety felt within the
classroom.
Keywords:-Discipline, professional attributes, healthcare values, incivility, educational strategies, theory and practice,
psychological safety, psychology, transformation and behavioural conditioning
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CYBERNATION: IMPLICATION FOR SCHOOL ADMINISTRATORS
Moses Adeolu AGOI
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Abstract
The inception of Automated Technology into the fields of education have rapidly unmask the traditional
methods of school management. Thus, Technology have helped school administrators to effectively manage the
overall academic and administrative task which has ultimately resulted to increase in productivity. The
implementation of automation in control processes or operation is popularly termed as cybernation. This paper
explains the basic concept of cybernation, the importance and the challenges faced using cybernation in School
Administration. The paper employed the use of descriptive approach for the study. Questionnaire instrument
was used to collected relevant information via online Google form. The responses gathered were collated and
subjected to reliability analysis. The paper concluded that cybernation does not require any professional skill
but rather works to enhance the conventional managerial styles of the school administrator. Finally,
recommendations were made.
Keywords: Cybernation, School Administrator, Automated Technology, School Management.
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Exploring The Influence of Dogme ELT on Learner's Speaking Skills
Prof. Dr. Emrah Ekmekçi, Huda Al-Douri
19 Mayis University College Of Education Master In (Methods Of Teacing)

Abstract
Dogme approach, which is known also as "Teaching Ynplugged", is an innovative learner-centered method that
concentrates basically on face-to-face interaction between students and teacher and among students themselves
(Thornbury, 2003). It intended to create authentic communication in the class and help bridge the gap between
the language taught in the class and the language that taught in the real-life communications. Since it
concentrates on interaction, that's mean some of the problems faced by Iraqi English foreign language (EFL)
learners could be solved by this approach, especially the problems that are related to speaking and listening
skills. Most of Iraqi English foreign language learners suffer from their low level of language proficiency,
especially in speaking and listening skills. This study aims to explore the influence of Dogme English language
teaching (ELT) on learner's speaking skills, and investigate learner's attitude toward Dogme English language
teaching. For this research quantitative and qualitative researches were used on 32 participants, selected
randomly from different public schools in Iraq/Baghdad. The participants were divided into experimental
group, which involved 32 participants, and control group which involved 33 participants. The treatment
continued for one semester included fifteen hour sessions. To analyze the data, SPSS was used for determining
significant differences between the mean scores on the pre-test and post-test. Qualitative findings showed that
most of the participants supported using Dogme approach in their classrooms. Besides, quantitative findings
showed that speaking skills of the experimental group (Dogme group) have improved by using Dogme ELT in
the class. Dogme approach could be a good choice to solve learner's speaking skills problems in Iraqi schools.
Moreover, this study suggests to conduct more studies, in order to explore the influence of Dogme approach on
the other language skills ( reading, listening, and writing skills).
Key words: ( speaking, Dogme, pre-test, approach, post-test)
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THE EFFECT OF LEARNING METHODS ON STUDENT LEARNING OUTCOMES
ON TIEN NIA RAKHMAH
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0003-0197-2998
Hendri Hermawan ADĠNUGRAHA
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0002-8394-5776

ABSTRACT
Learning is a process, and the process cannot be separated from various interrelated main variables, namely the
curriculum, teachers, learning materials, and the students themselves. A demand and obligation for educators is
to be able to use various models or learning methods so that students can carry out learning activities to the
maximum, and the results achieved can be satisfactory. The purpose of this study is to prove that the learning
method has an effect on student learning outcomes. This research method uses a literature review approach. The
results of the literature review found that there are many kinds of learning methods that have developed in
Indonesia. These methods are used as a reference and role model for educators in carrying out the teaching and
learning process. These methods include lectures, discussions, questions and answers, group work,
demonstrations, field trips, sociodrama, etc. Each of these learning methods aims to facilitate students in
following the teaching and learning process, so that the learning outcomes obtained can be maximized. Each
learning method has its own advantages and disadvantages. The task as an educator is to be able to mix and
match between learning methods with one another in order to improve the quality of the teaching and learning
process. Learning by using many methods will support the achievement of more meaningful learning
objectives.
Keywords: learning methods, learning outcomes
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THE EFFECT OF HANDPHONE USE ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT
Diah Akmalia
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0003-2592-9732
Hendri Hermawan Adinugraha
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0002-8394-5776

ABSTRACT
The realization of the use of mobile phones among students is very influential on their achievement, this can be
seen in terms of the use of smartphones that provide 8.42% positive influence, while playing games gives
12.77% with a negative effect. The purpose of this study was to determine the factors behind the influence of
the use of mobile phones on student achievement. The method in this study uses the form of observation. The
results of the literature review found that the development and progress of science and technology on the one
hand can have a positive effect on students, namely: first, it can facilitate communication with parents. Second,
looking for science and technology information via the internet and making it easier for learning activities.
However, on the other hand, it has a negative impact, especially among students, including it can cause learning
concentration to decrease, can interfere with child development, increase spending / wasteful, has the potential
to affect student attitudes and behavior, prone to crime, and the last one can shape the character of students.
hedonism in students.
Keywords: mobile phone, learning achievement, development of science and technology
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METHODOLOGY FOR THE USE OF BLENDED LEARNING IN THE TRANSFORMATION OF
EDUCATIONAL ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION
Babayeva Aisha Ozatovna
performed at the Department of Computer Science in Eurasian National University on the educational program "7М01514–
SmartCity Technologies

ABSTRACT
The ongoing degree of advancement of electronic innovations, along with the longing of the schooling
system for imaginative cycles, direct the need to change the instructive interaction in instructive organizations
of advanced education and enhance the using time effectively of understudies' self-review. Quite possibly the
best method for dealing with the hour of free intra-semester work of understudies can be the presentation and
utilization of a mixed learning framework executed using electronic instructive assets. The semantic
significance of the expression "mixed learning" lies in the blend of customary and electronic instructive
advances.
The hypothetical base of the review is because of the examination of various logical sources shaped
based on crafted by homegrown and unfamiliar researchers. Along these lines, the issues of types, designs,
innovations and usefulness of present day electronic instructive assets, as well as ways to deal with their plan
are canvassed in progress of U.S. Zakharova, V.A. Ilina, I.I. Kalina, O.P. Osipova, I.V. Robert et al. The
significance and practicality of utilizing different electronic instructive assets at all phases of schooling were
considered underway of I.I. Guryeva, Yu.I. Kapustina, Yu.V. Katkhanova, E.V. Latypova, V.A. Pleshakova,
A.A. Telegina, A.S. Fomina and others.
In spite of the way that the significance of logical exploration led by the recorded creators is
unquestionable, the issue of the powerful utilization of electronic instructive assets in the instructive course of
the college is in unique turn of events and is continually being changed relying upon the changing patterns in
the field of informatization of training.
The importance of this study is affirmed by various inconsistencies, showing the need to justify the way
to deal with the working of mixed learning for college understudies and streamline the utilization of electronic
instructive assets in the instructive interaction:
– high capability of mixed learning innovation for understudies signed up for advanced education
programs and the absence of logical and systemic improvements in this field of information;
– the goal need to prepare exceptionally qualified faculty sought after on the work market with a bunch
of required abilities, and the laid out training of intrauniversity preparing, in which the utilization of customary
types of connection among instructors and understudies stays the fundamental, yet not generally the best,
technique for introducing instructive material;
– the need to work on the abilities of autonomous work of college understudies and the conspicuous
absence of information and abilities of understudies in the field of self-association of mental movement;
– change of the educator's part in the instructive course of advanced education by decreasing the portion
of conventional eye to eye cooperation and expanding the portion of correspondence with understudies utilizing
the correspondence abilities of electronic instructive assets;
– the chance of utilizing a somewhat genuine score-rating framework for evaluating understudies'
information and considering individual instructive directions instead of the formalization of the educational
experience.
The examination issue lies in the need to work on the proficiency of involving electronic instructive
assets with regards to informatization of advanced education.
The reason for this study is to foster ideal circumstances for the utilization of electronic instructive
assets in the arrangement of mixed learning for understudies of instructive foundations of advanced education.
The object of the exploration is the preparation of full-time understudies of instructive organizations of
advanced education, completed in the states of informatization of training.
The subject of the exploration is the primary components of the arrangement of mixed learning of
understudies in the states of informatization of advanced education.
Research theory: the proficiency of involving electronic instructive assets with regards to
informatization of advanced education will increment altogether if:
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− the hypothetical and strategic starting points for recognizing the principal components of the
arrangement of mixed learning for college not entirely set in stone;
− the vital necessities of the members of the instructive cycle in the utilization of electronic instructive
still up in the air;
− authoritative and academic circumstances for the successful utilization of electronic instructive assets
at the college were recognized;
− a rundown of proposals for the expected degree of educational ICT capability of the school personnel
of the college in the states of mixed learning was framed;
– the principal components of the arrangement of mixed learning of understudies in the states of
informatization of advanced education are distinguished and organized;
− validated the approach of regulatory help and association of the course of mixed learning of
understudies at the college.
As per the objective set in the work, as well as the item, subject and theory set forward, the
accompanying exploration goals were formed:
1. to decide the hypothetical and strategic starting points for recognizing and organizing the primary
components of the arrangement of mixed learning for understudies in advanced education;
2. decide the necessities of members in the instructive cycle in the utilization of electronic instructive
assets with regards to mixed learning of understudies;
3. to recognize the hierarchical and academic circumstances for the powerful utilization of electronic
instructive assets in the college;
4. to frame a rundown of proposals for the necessary degree of academic ICT ability of the school
personnel of the college while getting sorted out a mixed learning framework;
5. validate the strategy for authoritative help and association of the course of mixed learning of
understudies at the college.
The strategic premise of the exploration is framed based on the investigation of:
1. the fundamental arrangements of formal rationale;
2. philosophical translation of the all inclusive association and relationship of peculiarities;
3. primary foundational way to deal with the examination of the thought about peculiarities, cycles and
items;
4. the guideline of interconnection among hypothetical and viable arrangements;
5. the standard of multifactorial improvement of character;
6. philosophical arrangements about the goal patterns in the advancement of present day culture with
regards to informatization of advanced education.
Research strategies: Accomplishing the objectives and targets of the work is executed utilizing general
hypothetical, exact and factual examination techniques: the overall logical strategy for framework investigation
of accessible logical, educational, philosophical sources and the legitimate system; the dialogical technique for
endlessly addressing, as well as exploratory examination in the arrangement of a characteristic trial, trailed by a
quantitative numerical and measurable investigation of the data got.
Research base: the work was done based on Pavlodar State College. In excess of 900 understudies
concentrating in different areas of preparing, and in excess of 70 agents of the school personnel participated in
observational examination.
The aggregate sum of work done. Throughout the review, the creator considered and investigated
around 45 theses, north of 250 logical, academic, philosophical sources, in excess of 100 electronic instructive
assets on significant points.
The logical oddity of the review depends on the outcomes introduced in the work and is as per the
following:
1. The substance of the idea of "mixed learning of college understudies" has been explained,
determining the job and spot of electronic instructive assets in the instructive cycle in the states of
informatization of advanced education.
2. The presence of the need and interest of the members in the instructive cycle in the utilization of
electronic instructive assets with regards to mixed learning not entirely set in stone and affirmed
experimentally.
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3. The authoritative and instructive circumstances for the utilization of electronic instructive assets in
the college, which can expand the degree of understudy accomplishment and the nature of training as a rule, are
distinguished.
4. A rundown of suggestions for the necessary degree of instructive ICT ability of the school personnel
of the college in the association of a mixed learning framework has been shaped, which comprises of a
rundown of abilities for the creation and academic use of electronic instructive and strategic buildings.
5. It was uncovered that the primary components of mixed learning of understudies in advanced
education include: managerial, systemic, instructive, mechanical components, systems for checking the
recognition of the interests of understudies, tackling socially huge issues and a complete assessment of
electronic instructive assets.
6. A strategy for managerial help for the association of the course of mixed learning of understudies at
the college has been created.
The hypothetical meaning of the review lies in the validation of the important hierarchical and academic
circumstances for the powerful utilization of electronic instructive assets in mixed learning of understudies;
recognizing and organizing the fundamental components of the arrangement of mixed learning of understudies
in advanced education; assurance of managerial and systemic components to help mixed learning of
understudies at the college.
The functional meaning of the not set in stone by the accompanying:
-the requirement for members in the instructive cycle to utilize electronic instructive assets has been
recognized and defended;
-proposals were produced for the expected degree of academic ICT skill of the school personnel of the
college;
-created neighborhood administrative help for the organization of the course of mixed learning at the
college;
-a plan of a mixed learning framework has been created, which incorporates the principal parts utilized
in commonsense exercises;
-suggestions have been created to streamline the proportion of the extents of the utilization of electronic
and customary instructive advances.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN STRES YÖNETĠMĠ TARZLARI ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA
Doç. Dr. Semra TETĠK
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ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetimi tarzlarını belirlemek ve stres yönetimi
tarzlarını çeĢitli değiĢkenler açısından incelemektir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 390 öğrenci oluĢturmaktadır. Veriler anket
yöntemiyle toplanmıĢtır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans teknikleri
kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin en çok tercih ettiği stres yönetimi tarzı
aktif planlama iken, en az tercih ettikleri stres yönetimi tarzı ise kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) olduğu
belirlenmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin stres yönetimi tarzlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim durumu ve baba
eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği; öğrenim gördüğü program, gelir durumu ve kiĢilik
özelliklerine göre ise anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Stres, Stres Yönetimi, Stres Yönetimi Tarzları
A RESEARCH ON STRESS MANAGEMENT STYLES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the stress management styles of vocational school students and to examine
their stress management styles in terms of various variables. The study group of the research consists of 390
students studying at Manisa Celal Bayar University Salihli Vocational School. Data were collected by
questionnaire method. Descriptive statistics, t-test and one-way variance techniques were used in the analysis of
the data. As a result of the research, it was determined that the most preferred stress management style of
vocational school students was active planning, while the least preferred stress management style was escapeabstraction (biochemical). In addition, the stress management styles of the students differed significantly
according to gender, grade level, mother's education level and father's education level; It was determined that
there was no significant difference according to the program he studied, income status and personality traits.
Keywords: Stress, Stress Management, Stress Management Styles
GĠRĠġ
Stres sözcüğü, Latince kökenli olup ―sıkıntı, üzüntü, darlık, zorluk‖ anlamlarına gelmektedir. Selye (1974)
stresi, ―bireye yapılan etkilere gösterdiği spesifik olmayan tepki‖ olarak tanımlamıĢtır (Akat vd., 2002: 414).
Sınha, (2012)‘ya göre stres, bireyin maruz kaldığı gerilim durumudur (Ġnal, 2019: 10). Stres, ―bireyin fiziksel
ve sosyal çevreden kaynaklanan uyumsuz koĢullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde
yaĢadığı zorlanma durumudur‖ (Doğan ve Eser, 2013: 30). Diğer bir ifadeyle stres, bireyin içinde bulunduğu
çevresel koĢullara uyum sağlama ve olumsuz durumların üstesinden gelme çabasıdır (Taçgın vd., 2020: 161).
Stres, bireyin bir tehdit veya fırsatla karĢılaĢtığı durumda geliĢtirdiği psikolojik bir durumdur. Stres genellikle
kötü bir durum olarak algılanır. Fakat stresin olumlu bazı etkilerinin olduğu durumlar da söz konusudur. Bu
bağlamda stresin hem olumlu hem de olumsuz iki boyutu olduğu söylenebilir. Olumlu boyutu, sağlıklı ve
bireylerin amacına ulaĢmasına katkı sağlayan yapıcı strestir. Olumsuz boyutu ise, bireyi psikolojik ve fiziksel
olarak zayıflatan, amacına ulaĢmasını engelleyen yıkıcı strestir. Sıfır stres ölümdür. Çünkü, bu durumda birey
çevreden gelen uyaranlara tepki verecek enerjiden yoksun anlamına gelmektedir. Aynı Ģekilde aĢırı stres de
ölümcüldür. Çünkü, bu durumda birey aĢırı enerji harcayarak tükenmiĢlik sendromuna gerebilmektedir. Çözüm
her bireyin stresi etkili bir Ģekilde yöneterek optimal stres düzeyini koruyabilmesidir (Can vd., 2006: 239).
Böylece birey kaldırabileceği ölçüde stres ile doyumlu ve olumlu bir hayat sürdürebilir (Akat vd., 2002: 416).
Stres olgusu yaĢamın ayrılmaz bir parçasıdır. Stres bireyleri etkileyen ve onların davranıĢlarını, verimliliğini,
diğer insanlarla iliĢkilerine etkide bulunan bir olgudur. Stres nedensiz bir Ģekilde kendiliğinden ortaya çıkmaz.
Stresin oluĢması için insanın içinde yaĢadığı ortamda meydana gelen değiĢimlerin bireyi etkilemesiyle ortaya
çıkar. Dolayısıyla stres, bireyin yaĢamını sürdürdüğü ortamda meydana gelen bir değiĢimin ya da bireyin ortamı
değiĢtirmesinin onun üzerinde etkiler bırakması ile ilgilidir (Eren, 1998: 223). Üniversite yaĢamına
baĢlamalarıyla birlikte meydana gelen değiĢiklikler ve eğitim süreci boyunca karĢılaĢılan durumlar öğrencilerin
stresini optimum düzeyin üzerine çıkarabilmektedir. Öğrencilerin ailelerinden ayrılarak farklı bir Ģehirde yeni
bir yaĢama adım atmak, yeni ortama uyum problemleri yaĢamak, barınma sorunları, ekonomik sorunlar,
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akademik baĢarı kaygısı, arkadaĢlarla iletiĢim gibi birçok faktör öğrencilerin stres düzeyini artırabilmektedir
(Hancıoğlu, 2017: 131). Yüksek düzeydeki stres kalp hastalıkları, endiĢe, yorgunluk, depresyon, yeme
bozukları, sinir gerginliği, sindirim bozuklukları ve uyku bozuklukları gibi sorunlarla yol açarak öğrencileri
psikolojik ve fiziksel olarak tüketebilmektedir. Öğrencilerin psikolojik ve fiziksel sağlıklarını koruyabilmesinin
yolu stresi yönetebilmelerinden geçmektedir (Akat vd., 2002: 424).
Stres yönetimi, stresli bir bireyin benimsediği, stresi hafifletici değiĢikliklere yönelerek ya da stresin olumsuz
etkilerini ortadan kaldıracak giriĢimlere yönelerek; stresin üstesinden gelme, iyileĢtirme, yeniden
değerlendirme, stresten uzak durma ve biliĢsel yeniden yapılandırma stratejilerinin izlendiği süreç olarak ifade
edilebilir (Karakaya ve Gürel, 2015: 20). Stres yönetimi, bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak ve
kaliteli bir yaĢam sürdürebilmek için gereklidir. Stres yönetimini amacı, stresin tamamen ortadan kaldırılması
değil, stresi optimum düzeye indirmektir (Güney, 2001: 538). Dört farklı yöntemle stres yönetilebilir. Bunlar:
gevĢeme teknikleri, egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi unsurları içeren bedenle baĢa çıkma yolları; uyumsuzluğa
ve gerilime neden olan durumlardan uzak kalma, zihinsel düzenleme ve dönüĢüm tekniklerini içeren zihinsel
baĢa çıkma yolları; davranıĢ biçimlerinin değiĢtirilmesini içeren davranıĢla baĢa çıkma yolları ve kendini
manevi olarak geliĢtirme, bireye iç zenginlik kazandıran ve evrensel normlara uygun, etik ve normatif
kaidelerle uyumlu bir yaĢam tarzını benimsemeyi içeren inançla baĢa çıkma yollarıdır (Yılmazer ve Eroğlu,
2013: 166). Üniversite öğrencileri, uygun stresle baĢa çıkma davranıĢları geliĢtirerek, üniversite yaĢamlarından
elde ettikleri verimi artırma yoluna gidebilirler (Doğan ve Eser, 2013: 38). Bu bağlamda aĢağıdaki stres
yönetimi tarzlarından da yararlanılabilir (Gündüz, 2019: 44).
Aktif Planlama: Stres yönetiminde bu yönteme baĢvuran bireyler hemen eyleme geçme, daha etkin sonuçlara
ulaĢmak için gayret etme, eylem planları yapma, problem çözme tekniklerinden yararlanma eğilimindedirler.
DıĢ Yardım Arama: Bireyin stres yönetiminde toplumsal destekten yararlanmasını ifade etmektedir. Bu durum
iki Ģekilde gerçekleĢmektedir. Birincisi bireyin somut bir biçimde baĢkasından yardım istemesidir. Ġkincisi ise
bireyin içsel olarak hislerinden yardım almasıdır.
Dine Sığınma (Dine Yönelme): Stres yönetiminde dine sığınan bireylerin ilahi bir gücün etrafında olmak
istediklerini ifade etmektedir. Bu stresle baĢa çıkma tarzını kullanan bireyler dini inançlarından güç alarak
stresli durumları atlatmaya çalıĢmaktadır.
Kaçma-Soyutlama (Duygusal-Eylemsel): Stres yönetiminde kaçma-soyutlanma tarzını tercih eden bireyler
stresli bir durumla baĢa çıkmak yerine kendilerini bu durumdan soyutlama ve stresle mücadele etmeme yoluna
gitmektedir.
Kaçma-Soyutlanma (Biyokimyasal): Duygusal ve eylemsel soyutlama tarzıyla kıyaslandığında bu stres yönetim
tarzında birey stresle baĢa çıkmak için daha somut davranıĢlar sergilemekte, stresle baĢa çıkabilmek için
bedeninde fizyolojik değiĢim meydana getirmeye çalıĢmaktadır. Sigara, alkol, uyuĢturucu gibi zararlı maddeler
kullanmak söz konusu davranıĢların baĢında gelmektedir.
Kabul-BiliĢsel (Yeniden Yapılanma): Stres yönetiminde bu tarzlardan faydalanan bireyler biliĢsel teknikler
kullanarak stresle baĢa çıkma çalıĢmaktadırlar.
YÖNTEM
AraĢtırmanın Amacı
AraĢtırmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetin tarzlarını belirlemek ve stres yönetim
tarzlarını demografik (cinsiyet, program, sınıf düzeyi, anne eğitim, baba eğitim gelir durumu, kiĢilik)
özelliklerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki
sorulara cevap aranmıĢtır:
1. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetimi tarzları nedir?
2. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetim tarzları cinsiyete göre farklılaĢmakta mıdır?
3. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetim tarzları öğrenim gördüğü programa göre
farklılaĢmakta mıdır?
4. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetim tarzları sınıf düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
5. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetim tarzları anne eğitim durumuna göre farklılaĢmakta
mıdır?
6. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetim tarzları baba eğitim durumuna göre göre
farklılaĢmakta mıdır?
7. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetim tarzları gelir durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
8. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetim tarzları kiĢilik özelliklerine göre farklılaĢmakta mıdır?
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AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi
AraĢtırmanın evreni Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören
öğrencilerden oluĢmaktadır. Örneklem ise tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 390 öğrenciden oluĢmaktadır.
AraĢtırma verileri 2021-2022 eğitim öğretim yılında toplanmıĢtır
AraĢtırma Yöntemi
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetimi tarzlarının incelendiği bu araĢtırma durum tespiti
niteliğindedir. Anket yöntemiyle toplanan verilere tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve ANOVA analizi
yapılmıĢtır.
Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada iki bölümden oluĢan anket kullanılmıĢtır. Ġlk bölümde öğrencilerin demografik özelliklerini
(cinsiyet, program, sınıf düzeyi, anne eğitim, baba eğitim, gelir, kiĢilik) belirlemeye yönelik sorular yer
almaktadır. Ġkinci bölümde ise, öğrencilerin stres yönetimi tarzlarını belirlemeye yönelik Özbay (1993)
tarafından geliĢtirilen ―Stresle BaĢa Çıkma Tutumları Ölçeği‖ bulunmaktadır. Orijinal ölçeğin Cronbach‘s
Alpha değeri .81 olarak tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada ise Cronbach‘s Alpha değeri .93 olarak bulunmuĢtur.
Ölçek 5‘li likert tipindedir ve 6 alt boyut (aktif planlama, dıĢ yardım alma, dine yönelme, kaçmasoyutlama/duygusal-eylemsel, kaçma soyutlama/biyo-kimyasal, kabul biliĢsel/yeniden yapılanma)
içermektedir. Bu çalıĢmada da orijinal ölçeğe sadık kalınarak aynı boyutlar esas alınmıĢtır.
BULGULAR
AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgular aĢağıda tablolar halinde sunulmuĢtur.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
DeğiĢkenler

Alt DeğiĢkenler

Cinsiyet

Programı

Sınıf Düzeyi

Anne Eğitim

Baba Eğitim

June 28-30, 2022

n

%

Kız

119

30,5

Erkek

271

69,5

Pazarlama

43

11,0

Yerel Yönetimler

54

13,8

DıĢ Ticaret

36

9,2

Moda Tasarım

52

13,3

Bilgisayar

47

12,1

Çocuk GeliĢimi

63

16,2

Emlak Yönetimi

34

8,7

Özel Güvenlik

61

15,6

1.Sınıf

192

49,2

2.Sınıf

198

50,8

Okuryazar değil

28

7,2

Ġlkokul

178

45,6

Ortaokul

88

22,6

Lise

76

19,5

Üniversite

20

5,1

Ġlkokul

164

42,1

Ortaokul

92

23,6
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Aile Gelir Durumu

KiĢilik Özellikleri

Lise

106

27,2

Üniversite

28

7,2

DüĢük

20

5,1

Orta

346

88,7

Yüksek

24

6,2

KonuĢkan-GiriĢken

239

61,3

Sessiz-Sakin

96

24,6

Duygusal-Alıngan

35

9,0

Ġçe dönük

20

5,1

390

100

Toplam

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde 119‘u
(%30,5) kız, 271‘i (%69,5) erkek öğrencilerden oluĢmaktadır. Program değiĢkenine göre dağılıma bakıldığında
43‘ü (%11) pazarlama, 54‘ü (%13,8) yerel yönetimler, 36‘sı (%9,2) dıĢ ticaret, 52‘si (%13,3) moda tasarım,
47‘si (%12,1) bilgisayar, 63‘ü (%16,2) çocuk geliĢimi, 34‘ü (%8,7) emlak yönetimi ve 61‘i (%15,6) özel
güvenlik programında öğrenim görmektedir. Sınıf düzeyi değiĢkenine göre dağılıma bakıldığında 192‘si
(%49,2) 1.Sınıf, 198‘i (%50,8) 2.Sınıfta olduğu görülmektedir. Anne eğitim durumu değiĢkenine göre dağılıma
bakıldığında 28‘i (%7,2) okuryazar değil, 178‘i (%45,6) ilkokul, 88‘i (%22,6) ortaokul, 76‘sı (%19,5) lise,
20‘si (%5,1) üniversite mezunudur. Baba eğitim durumu değiĢkenine göre dağılıma bakıldığında 164‘ü (%42,1)
ilkokul, 92‘si (%23,6) ortaokul, 106‘sı (%27,2) lise, 28‘i (%6,2) ise üniversite mezunudur. Aile gelir durumu
değiĢkenine göre dağılıma bakıldığında 20‘i (%5,1) düĢük, 346‘sı (%88i7) orta, 24‘ü (%6,2) ise yüksek gelir
düzeyindedir. KiĢilik özellikleri değiĢkenine göre dağılıma bakıldığında 239‘u (%61,3) konuĢkan-giriĢken,
96‘sı (%24,6) sessiz-sakin, 35‘i (%9) duygusal-alıngan, 20‘si (%5,1) ise içe dönük kiĢilik özelliğine sahiptir.
Tablo 2. Stres Yönetimi Tarzlarına Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Stres Yönetimi Tarzları

n

x

Ss

Aktif Planlama

390

3,52

,788

DıĢ Yardım Arama

390

3,20

,884

Dine Sığınma (Dine Yönelme)

390

3,07

1,053

Kaçma-Soyutlama (Duygusal-Eylemsel)

390

3,00

,832

Kaçma-Soyutlanma (Biyokimyasal)

390

2,58

1,086

Kabul-BiliĢsel (Yeniden Yapılanma)

390

3,24

,761

Tablo 2‘de meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetimi tarzları ölçeği alt boyut puan ortalamaları yer
almaktadır. Buna göre öğrencilerin stres yönetimi tarzları aritmetik ortalamalarına bakıldığında aktif planlama
boyutunun X 3,52, dıĢ yardım arama boyutunun X 3,20, dine sığınma (dine yönelme) boyutunun X=3,07,
kaçma soyutlama (duygusal-eylemsel) boyutunun X 3,00, kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) boyutunun
X=2,58 ve kabul-biliĢsel (yeniden yapılanma) boyutunun X 3,24 puana sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Cinsiyet Ġle Stres Yönetimi Tarzları Arasındaki ĠliĢki
Stres Yönetimi Tarzları

Cinsiyet

Aktif Planlama

June 28-30, 2022

n

x

Ss

t

p

Kadın

119

3,40

,792

-1,904

,058

Erkek

271

3,57

,782
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DıĢ Yardım Arama

Dine Sığınma (Dine Yönelme)

Kaçma-Soyutlama (Duygusal-Eylemsel)

Kaçma-Soyutlanma (Biyokimyasal)

Kabul-BiliĢsel (Yeniden Yapılanma)

Kadın

119

3,27

,792

Erkek

271

3,17

,922

Kadın

119

2,86

1,090

Erkek

271

3,16

,890

Kadın

119

2,98

,890

Erkek

271

2,99

,807

Kadın

119

2,54

1,114

Erkek

271

2,60

1,075

Kadın

119

3,13

,743

Erkek

271

3.28

,766

1,114

,266

-2,580

,010

-,118

,906

-,535

,593

-1,795

,073

Tablo 3‘e bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dine sığınma alt boyutunun
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı (p<0,05) görülmektedir. Buna göre dine sığınma alt boyutunda
erkek öğrenciler lehine anlamlı bir sonuç bulunmuĢtur. Aktif planlama, dıĢ yardım alma, kaçma-soyutlama
(duygusal-eylemsel), kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) ve kabul-biliĢsel (yeniden yapılanma) alt boyutlarının
ise anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmektedir.
Tablo 4. Program Ġle Stres Yönetimi Tarzları Arasındaki ĠliĢki
Stres Yönetimi Tarzları

Aktif Planlama

DıĢ Yardım Alma

Dine Sığınma (Dine Yönelme)

Kaçma-Soyulama (DuygusalEylemsel)

Kaçma-Soyutlanma
(Biyokimyasal)

Kabul BiliĢsel (Yeniden

June 28-30, 2022

Kareler
Toplamı
Gruplar arası

df

Kareler
Ortalaması

6,449

7

,921

Gruplar içi

234,978

382

,615

Toplam

241,427

389

3,361

7

,480

Gruplar içi

300,860

382

,788

Toplam

304,221

389

5,219

7

,746

Gruplar içi

426,239

382

1,116

Toplam

431,458

389

3,911

7

,559

Gruplar içi

265,092

382

,694

Toplam

269,003

389

15,403

7

2,200

Gruplar içi

443,633

382

1,161

Toplam

459,036

389

3,192

7

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

,456

F

P

1,498

,167

,610

,748

,668

,699

,805

,583

1,895

,069

,784

,601
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Yapılanma)

Gruplar içi

222,181

382

Toplam

225,374

389

,582

Tablo 4‘e bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre aktif planlama, dıĢ
yardım alma, dine sığınma (dine yönelme), kaçma-soyutlama (duygusal-eylemsel), kaçma-soyutlanma
(biyokimyasal) ve kabul-biliĢsel (yeniden yapılanma) alt boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılaĢmadığı (p>0,05) görülmektedir.
Tablo 5. Sınıf Düzeyi Ġle Stres Yönetimi Tarzları Arasındaki ĠliĢki
Stres Yönetimi Tarzları

Sınıf

Aktif Planlama

DıĢ Yardım Arama

Dine Sığınma (Dine Yönelme)

Kaçma-Soyutlama (Duygusal-Eylemsel)

Kaçma-Soyutlanma (Biyokimyasal)

Kabul-BiliĢsel (Yeniden Yapılanma)

n

x

Ss

t

P

1.Sınıf

192

3,42

,868

-2,390

,017

2.Sınıf

198

3,61

,690

1.Sınıf

192

3,16

,885

-,746

,456

2.Sınıf

198

3,23

,884

1.Sınıf

192

3,06

1,022

-,005

,996

2.Sınıf

198

3,06

1,084

1.Sınıf

192

2,95

,866

-,993

,321

2.Sınıf

198

3,03

,796

1.Sınıf

192

2,58

1,159

-,131

,996

2.Sınıf

198

2,57

1,012

1.Sınıf

192

3,18

,808

-1,330

,184

2.Sınıf

198

3,28

,710

Tablo 5‘e bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeyine göre aktif planlama alt boyutunun
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı (p<0,05) görülmektedir. Buna göre aktif planlama alt
boyutunda 2.Sınıf öğrenciler lehine anlamlı bir sonuç bulunmuĢtur. DıĢ yardım alma, kaçma-soyutlama
(duygusal-eylemsel), kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) ve kabul-biliĢsel (yeniden yapılanma) alt boyutlarının
ise anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı (p>0,05) görülmektedir.
Tablo 6. Anne Eğitim Durumu Ġle Stres Yönetimi Tarzları Arasındaki ĠliĢki
Stres Yönetimi Tarzları

Aktif Planlama

DıĢ Yardım Alma

Dine Sığınma (Dine Yönelme)

Kareler
Toplamı
Gruplar arası

Kareler
Ortalaması

1,570

4

,392

Gruplar içi

239,857

385

,623

Toplam

241,427

389

2,179

4

,545

Gruplar içi

302,042

385

,785

Toplam

304,221

389

4,906

4

1,226

426,552

385

1,108

Gruplar arası

Gruplar arası
Gruplar içi

June 28-30, 2022

df

F

P

,630

,641

,694

,596

1,107

,353
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Toplam
Kaçma-Soyulama (DuygusalEylemsel)

Kaçma-Soyutlanma
(Biyokimyasal)

431,458

389

9,590

4

2,397

Gruplar içi

259,413

385

,674

Toplam

269,003

389

13,723

4

3,431

Gruplar içi

445,313

385

1,157

Toplam

459,036

389

10,250

4

2,563

Gruplar içi

215,124

385

,559

Toplam

225,374

389

Gruplar arası

Gruplar arası

Kabul BiliĢsel (Yeniden
Yapılanma)

Gruplar arası

3,558

,007

2,966

,020

4,586

,001

Tablo 6‘ya bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim durumuna göre kaçma-soyutlama
(duygusal-eylemsel), kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) ve kabul-biliĢsel (yeniden yapılanma) alt boyutlarının
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; aktif planlama, dıĢ yardım alma ve dine sığınma alt
boyutlarının ise anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı (p>0,05) görülmektedir.

Tablo 7. Baba Eğitim Durumu Ġle Stres Yönetimi Tarzları Arasındaki ĠliĢki
Stres Yönetimi Tarzları

Aktif Planlama

DıĢ Yardım Alma

Dine Sığınma (Dine Yönelme)

Kaçma-Soyulama (DuygusalEylemsel)

Kaçma-Soyutlanma
(Biyokimyasal)

June 28-30, 2022

Kareler
Toplamı
Gruplar arası

df

Kareler
Ortalaması

,847

3

,282

Gruplar içi

240,580

386

,623

Toplam

241,427

389

,362

3

,121

Gruplar içi

303,859

386

,787

Toplam

304,221

389

13,232

3

4,411

Gruplar içi

418,226

386

1,083

Toplam

431,458

389

1,035

3

,345

Gruplar içi

267,968

386

,694

Toplam

269,003

389

3,037

3

1,012

Gruplar içi

455,999

386

1,181

Toplam

459,036

389

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

F

P

,453

,715

,153

,928

4,071

,007

,497

,684

,857

,464
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Kabul BiliĢsel (Yeniden
Yapılanma)

Gruplar arası

3,827

3

1,276

2,223

,085

Gruplar içi

221,547

386

,574

,453

,715

Toplam

225,374

389

,282

Tablo 7‘ye bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim durumuna göre dine sığınma alt
boyutunun istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı (p<0,05); aktif planlama, dıĢ yardım alma, kaçmasoyutlama (duygusal-eylemsel), kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) ve kabul-biliĢsel (yeniden yapılanma) alt
boyutlarının ise anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı (p>0,05) görülmektedir.
Tablo 8. Gelir Durumu Ġle Stres Yönetimi Tarzları Arasındaki ĠliĢki
Stres Yönetimi Tarzları

Aktif Planlama

DıĢ Yardım Alma

Dine Sığınma (Dine Yönelme)

Kaçma-Soyulama (DuygusalEylemsel)

Kaçma-Soyutlanma
(Biyokimyasal)

Kabul BiliĢsel (Yeniden
Yapılanma)

Kareler
Toplamı
Gruplar arası

df

Kareler
Ortalaması

1,410

2

,705

Gruplar içi

240,017

387

,620

Toplam

241,427

389

,752

2

,376

Gruplar içi

303,469

387

,784

Toplam

304,221

389

,767

2

,384

Gruplar içi

430,690

387

1,113

Toplam

431,458

389

3,523

2

1,762

Gruplar içi

265,480

387

,686

Toplam

269,003

389

3,133

2

1,566

Gruplar içi

455,903

387

1,178

Toplam

459,036

389

1,370

2

,685

Gruplar içi

224,004

387

,579

Toplam

225,374

389

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

F

P

1,136

,322

,480

,619

,345

,709

2,568

,078

1,330

,266

1,183

,307

Tablo 8‘e bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin gelir durumuna göre aktif planlama, dıĢ yardım alma,
dine sığınma, kaçma-soyutlama (duygusal-eylemsel), kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) ve kabul-biliĢsel
(yeniden yapılanma) alt boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı (p>0,05)
görülmektedir.
Tablo 9. KiĢilik Özellikleri Ġle Stres Yönetimi Tarzları Arasındaki ĠliĢki
Stres Yönetimi Tarzları

Aktif Planlama

June 28-30, 2022

Kareler
Toplamı
Gruplar arası

1,878

df

Kareler
Ortalaması
3

,626

F

P

1,009

,389
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DıĢ Yardım Alma

Dine Sığınma (Dine Yönelme)

Kaçma-Soyulama (DuygusalEylemsel)

Kaçma-Soyutlanma
(Biyokimyasal)

Kabul BiliĢsel (Yeniden
Yapılanma)

Gruplar içi

239,549

386

Toplam

241,427

389

5,278

3

1,759

Gruplar içi

298,943

386

,774

Toplam

304,221

389

7,779

3

2,593

Gruplar içi

423,679

386

1,098

Toplam

431,458

389

,098

3

,033

Gruplar içi

268,906

386

,697

Toplam

269,003

389

2,670

3

,890

Gruplar içi

456,366

386

1,182

Toplam

459,036

389

,744

3

,248

Gruplar içi

224,630

386

,582

Toplam

225,374

389

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

Gruplar arası

,621

2,272

,080

2,362

,071

,047

,987

,753

,521

,426

,734

Tablo 9‘a bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin gelir durumuna göre aktif planlama, dıĢ yardım alma,
dine sığınma, kaçma-soyutlama (duygusal-eylemsel), kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) ve kabul-biliĢsel
(yeniden yapılanma) alt boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı (p>0,05)
görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin stres yönetimi tarzlarını belirlemek ve demografik özelliklerine göre stres
yönetimi tarzlarında anlamlı farklılık olup olmadığını inceleme amacıyla yapılan bu çalıĢmada ulaĢılan elde
edilen bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir.
ÇalıĢma grubunun demografik özellikleri değerlendirildiğinde; katılımcıların çoğunluğu erkek öğrencilerden ve
yaklaĢık yarısı birinci sınıf, yarısı da ikinci sınıf öğrencilerden oluĢmaktadır. Katılımcılar çeĢitli programlarda
(pazarlama, yerel yönetimler, dıĢ ticaret, moda tasarımı, bilgisayar, çocuk geliĢimi, emlak yönetimi, özel
güvenlik) öğrenim görmektedir. Katılımcılıların annelerinin ve babalarının eğitim durumu incelendiğinde
büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların aile gelir durumu incelendiğinde
çoğunluğu orta gelir düzeyindedir. Katılımcıların çoğunluğu konuĢkan giriĢken kiĢilik özelliğine sahip
olduğunu belirtmiĢtir.
Stres yönetimi tarzları ölçeği alt boyutları kapsamında değerlendirildiğinde; araĢtırmaya katılan öğrencilerin
stres yönetimi tarzları aritmetik ortalamalarına göre en fazla tercih ettikleri stres yönetimi tarzının sırasıyla aktif
planlama, kabul-biliĢsel (yeniden yapılanma), dıĢ yardım arama, dine sığınma (dine yönelme), kaçma
soyutlama (duygusal-eylemsel) ve kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) tarzı olduğu görülmektedir.
Stres yönetimi tarzları alt boyutları demografik özellikler açısından incelendiğinde; öğrencilerin stres yönetim
tarzları alt boyutlarından aktif planlama tarzı cinsiyet ve sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre anlamlı farklılık
göstermektedir. Farklılığın nedenine bakıldığında aktif planlama tarzı puanının erkek öğrencilerin lehine ve
ikinci sınıf öğrencilerinin lehine olduğu görülmektedir. Stres yönetimi tarzları alt boyutlarından dine sığınma
(dine yönelme) tarzı cinsiyet ve baba eğitim değiĢkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Farklılığın
nedenine bakıldığında dine sığınma (dine yönelme) tarzı puanının erkek öğrencilerin lehine olduğu ve baba
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eğitim durumu ortaokul olanların lehine olduğu görülmektedir. Stres yönetimi tarzları alt boyutlarından kaçmasoyulama (duygusal-eylemsel), kaçma-soyutlanma (biyokimyasal), kabul biliĢsel (yeniden yapılanma) tarzları
anne eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Anlamlı farklılığın nedenine
bakıldığında alt boyut puanlarının anne eğitim durumu ortaokul olanların lehine olduğu görülmektedir.
Literatürde bezer sonuçların elde edildiği çalıĢmalar olduğu gibi farklı sonuçların elde edildiği çalıĢmalar da
mevcuttur (Gündüz, 2019; Mutlu, 2017; Türküm, 2001; Otrar vd., 2002; Yamaç, 2009; Kaya vd., 2007; Çetin,
2010; Düğenci, 2018).
Bu çalıĢmada elde edilen veriler sadece bir meslek yüksekokulunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim
gören öğrencilerle sınırlı olduğu için sonuçlar genellenemez. Bu bağlamda daha geniĢ bir örneklem grubuna
yönelik çalıĢmalar yapılabilir. Stres yönetimi tarzları konusunda gençlerin farkındalıklarını arttırmaya yönelik
üniversitelerde seminerler verilebilir. Bu konuda devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerine yönelik
karĢılaĢtırmalı araĢtırmalar yapılabilir.
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An investigation of pre-service EFL teachers‟ attributions in relation to their resilience levels
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Abstract
The aim of the present study is to measure pre-service English as a Foreign Language (EFL) teachers‘
apprehensions in relation to their resilience levels. Teachers‘ psychological lives receive a huge amount of
attention from scholars and research on teacher psychology makes an enormous contribution to our
understanding of teachers‘ professional lives. Hence, measuring pre-service teachers‘ apprehensions in relation
to their resilience levels will shed light on the process of consolidating the teacher education process. The
present study was conducted with 150 pre-service EFL teachers. The data was collected through the Teacher
Apprehension Scale, which was developed by Ghanizadeh et al (2020). The scale contains the following subdimensions: (a) attitudinal factors, (b) organizational factors, (c) L2-related factors, and (d) classroom
management. To measure resilience levels of pre-service EFL teachers, we used the short version of Connor–
Davidson‘s Resilience Scale (CD-RISC). It is hoped that the findings of the present study will provide more
insights into the factors that cause stress on the part of pre-service EFL teachers and thus enable teacher
educators to work in that regard.
Key words: teacher apprehensions, EFL teachers, pre-service teachers, resilience
Reference
1.
2.

Connor, K.M., & Davidson, J.R. (2003). Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CDRISC). Depress Anxiety, 18(2), 76-82. doi: 10.1002/da.10113.
Ghanizadeh, A., Goldast, G. & Ghonsooly, B. (2020). Designing and Validating the Sources of EFL Teacher Apprehension
Scale (STAS), Asia-Pacific Education Researcher 29(6):495–508.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 223 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Entrepreneurship Education as A Determinant of Students‟ Entrepreneurship Intentions Amongst
Federal University of Technology Students, Minna Niger State
YAHAYA, Fatima., NDATSU, A., Hassan, A. A. (Ph.D.)
Science Education Department, Federal University of Technology

Abstract
The study examined entrepreneurship education as a determinant of student entrepreneurial intentions among
students at the Federal University of Technology in the state of Minna Niger. The accepted research was a
descriptive survey research design. The target population for this study included all final year students in the
Faculty of Science Education and Educational Technology with a total of 215 students from the two faculties of
Biology, Chemistry, Mathematics and Physics options. A questionnaire entitled Entrepreneurship Education
and Entrepreneurial Intentions Questionnaire (EEEIQ) was used for data collection on a fourfold modified
rating scale. The reliability of the instrument was determined using Cronbach's alpha, the calculated result gave
a reliability index of 0.76. The data collected was analyzed using mean and standard deviation to analyze the
indications. The research question on students' intentions after learning Entrepreneurship Education at Federal
University of Technology, Minna Niger State concluded that Entrepreneurship Education in all Nigerian
Universities should provide information and knowledge to the students which is in high worldwide today
Measures are marketable to diversify Nigeria's economy beyond the use of crude oil.
Keywords: Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Intentions
Introduction
No nation can rise above the quality of education it provides to its citizens, especially in developing countries
like Nigeria. No wonder a country's development has been linked to the quality of its education system and in
this context insecurities and fraudulent activities have been blamed on the alarming unemployment rate in
Nigeria today. Dependency on office jobs doesn't help the youth either, so the government has introduced antipoverty programs like Npower and interest-free loans to encourage self-reliance through entrepreneurship.
Entrepreneurship is an employment strategy that can lead to economic self-reliance for people with the
potential to start and run businesses in which they act as employers or bosses (Agommuoh & Akanwa, 2014).
Entrepreneurship arises when a person develops a new venture, a new approach to an old business or idea, a
unique way to bring a product or service to the market, using resources in new ways and under risky conditions
to become self-determined to get busy. Self-employment and small business initiatives are currently high on the
country's national agenda in hopes that they will provide alternative employment opportunities and reduce
reliance on the government to provide jobs. Governments, development agencies and researchers around the
world believe that entrepreneurship is central to economic development, job creation and improving the living
standards of people in diverse communities. (Bell, 2015; Karimi, Biemans, Lans & Mulder, 2015). The best and
most direct way to encourage young people to become entrepreneurs is to educate them in a special institute, a
college. Tertiary institutions in Nigeria include Colleges of Education, Monotecnics, Polytechnics and
Universities that produce tens of thousands of graduates who enter the existing large job market in search of
minimal job offers or opportunities.
The challenge for the government is to address the already significant number of unemployed graduates, which
is increasing every year, in order to reduce the rate of poverty-related crime in Nigeria. The increase in the
number of graduates entering the labor market implies that the education that tertiary students have received has
not been entirely successful in equipping them with the desirable skills and competencies necessary for job
creation and self-employment are required (Abiodun & Olaniran, 2018 ). Each country's education system must
have a set goal that reflects the needs of its citizens and national aspirations. Its main task is to ignite the latent
talents of its citizens, preparing them and thoroughly arming them with relevant knowledge and skills to
function and be able to face any intellectual or cultural challenges that the rapidly changing environment in may
require in the future (Federal Republic of Nigeria, FRN, 2004). Consequently, many curricula in the Nigerian
education system, particularly at the tertiary level, are not geared towards effective national sustainable
development. Many graduates of such programs are not easily employed or self-employed and in most cases
have to wait many years after graduation to find employment. Therefore, the unemployment rate among
university and college graduates in Nigeria was 71.4% (Yoloye, 2008).
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 224 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Arion (2013) pointed out that entrepreneurship education forms an essential bridge between the core school
curriculum and the practical skills needed in the real world. Entrepreneurship education is the key that paves the
way to economic growth and development. It is the tool that empowers young people to take their future into
their own hands (Okafor, 2018). Entrepreneurship education encompasses all forms of knowledge transfer
aimed at empowering individuals to create real prosperity in the economic sector and thereby further the cause
of development of the nation as a whole. Abiodun and Olaniran (2018) also noted that the goal of
entrepreneurship education is to empower graduates, regardless of specialty, with skills that will enable them to
engage in income-generating ventures. Takawira (2020), acknowledge education for, about, through and in
entrepreneurship.
First, entrepreneurship education is aimed at people who want to start and run a business. Therefore, the
curriculum of such a course emphasizes related competencies. Second, entrepreneurship education emphasizes
the practical side of entrepreneurship. Therefore, participants of such programs learn through entrepreneurship
and action. The focus is on the ability to move from idea discovery to creating value for clients. Third,
entrepreneurship education follows the academic tradition and asks the question: How can we explain and
understand entrepreneurship? (Hoppe, Westerberg & Leffler, 2017). Finally, entrepreneurship education aims
to equip participants with human competencies that promote an entrepreneurial approach to the pursuit of
societal goals, and the importance of entrepreneurship education includes raising students' awareness of selfemployment as a career option and encouraging the development of personal qualities relevant to
entrepreneurship, such as creativity, risk-taking and responsibility; and providing the technical and business
skills needed to start a new business. However, one viable option is self-employment. Colleges have embraced
the entrepreneurship education program in hopes that it will equip their products with skills needed to start their
own business. This is the continuation of the Nigerian federal government's guidelines for all higher education
institutions to offer entrepreneurship education courses to enhance graduate skills acquisition for selfemployment (Abiodun & Olaniran, 2018). Despite these government efforts, however, these efforts did not
produce an expected result, which may be the intention of the students (Kabir, Bashiru, & Haruna, 2017).
Intent is considered the best indicator of entrepreneurial behavior, starting and starting a business is not an easy
task, it is a process that requires hard work, patience, innovation and risk-taking and that takes many years to
develop and bear fruit wear. Intentionality is thus based on cognitive psychology, which attempts to explain or
predict human behavior. A layman defines entrepreneurial intentions as a desire to own one's own business. It is
seen psychologically that behavioral intention results from attitudes and becomes a direct determinant of
behavior. Entrepreneurial intent is an important determinant of the action of starting new businesses, which is
determined by exogenous variables such as B. is moderated; family background, position in the family,
occupation of parents, education and training. Takawira, (2020) defined entrepreneurial intent as a person's selfdeclared belief that they intend to start a new business and consciously plan to do so at some point in the future
Reasons for individual careers (Franco, Haase, & Lautenschlager, 2010).
The Federal University of Technology offers entrepreneurship education to its undergraduate students in all
departments, including the Science Education and Educational Technology departments. These final year
students are expected to take the course to prepare them for independence within the outside world and in this
course students will be taught both theory and practice. The theoretical aspects of the course include basic
concepts and characteristics of entrepreneurship, risks and challenges, sources of finance and types of business
ownership. The practical aspects include demonstrating the production of items such as organic bath soap,
laundry soap, catering, sanitizer and hand sanitizer. Some computer skills such as graphic design, photography,
typing and printing make skills. Students will also be presented with ideas on how to start businesses such as
grocery, soft drink, fishpond, agriculture and poultry using a feasibility study (business plan). The aim of the
course is to motivate the students and help them develop their interest in entrepreneurship, but there are
challenges one usually encounters such as: Lack of intention on the part of the students.
This applies in particular to the justification of the decision to set up a new business, where business intent was
seen as the main element. Despite the fact that the Nigerian government made entrepreneurship education
compulsory for all students to reduce graduate unemployment, the graduate unemployment rate has not
decreased to date. Various studies, such as the work of Fayolle and Gaillys (2013), have shown that
entrepreneurship education has adverse effects on the entrepreneurial intentions of learners who have
previously had significant exposure to entrepreneurship. Takawira (2020) from the results of his study show
that the effects of the variable Entrepreneurship Education are in a positive and statistically significant
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connection with the need for performance, willingness to take risks, internal locus of control and
entrepreneurial goal intentions. Also (Abiodun & Olaniran, 2018) the results showed that entrepreneurship
education significantly influences students' entrepreneurial intentions. In this context, this study examines
whether entrepreneurship education increases individual students' intentions to become entrepreneurs, or
whether it helps students determine their suitability for entrepreneurial activity after graduation, which poses a
problem.
Statement of the problem
Nigeria today have one of the largest number of youths in the world that highly depends on the government for
jobs as a means of livelihood and these youths are either uneducated or the educated ones who goes through a
schooling system from primary to tertiary institutions. Because of this over dependency on the government to
provide a means of living, the Nigerian University Commission (NUC) introduced entrepreneurship education
in the tertiary institutions curriculum for example EDU517 in Federal University of Technology, Minna
Nigeria, to provide students (Undergraduates) with the knowledge of different skills through skill acquisition
trainings that these undergraduates can use to become successful entrepreneurs rather than waiting for
government after graduating. For some decades this course (EDU517) has being providing tons of
Undergraduates students with entrepreneurship knowledge but the dependency on government keep increasing
year in year out because of the students‘ inabilities or lack of interest to establish a business using the
knowledge from the course with this illustrated the problems the study examined the Entrepreneurship
Education as A Determinant of Students‘ Entrepreneurship Intentions Amongst Federal University of
Technology Students, Minna Niger State.
Purpose of Study
This study assessed the Students‘ Entrepreneurship Intentions after learning Entrepreneurship Education
Federal University of Technology, Minna Niger State. The specific purposes are:
1.
Determine the Intentions of Students‘ after learning Entrepreneurship Education in Federal University
of Technology, Minna Niger State.
2.
Find out the Intentions of Male and Female students after learning Entrepreneurship Education in
Federal University of Technology, Minna Niger State.
Research Questions
The following research questions were formulated for the study:
1.
What is the Intentions of Students‘ after learning Entrepreneurship Education in Federal University of
Technology, Minna Niger State?
2.
What is the Intentions of Male and Female students after learning Entrepreneurship Education in
Federal University of Technology, Minna Niger State?
Methodology
The study was carried out in Federal University of Technology (FUT) Minna, Niger State. The target
population for this study comprised all the final year undergraduates from Science Education and Educational
Technology Department with a total of 215 students from Biology, Chemistry, Mathematics and Physics Option
of the two Departments. Purposive sampling was used to select the sample of the study i.e. Final Year students
of Science Education and Technology Education Department since the students offer entrepreneurship
education and the sample size of 215 (intact class) was used. The instrument used to collect data was a selfdeveloped 4-point rating questionnaire with the titled Entrepreneurship Education and Entrepreneurial
Intentions Questionnaire (EEEIQ) which contained 10 items covering the research questions for the study. The
questionnaire was content validated by three expertise on entrepreneurship chosen from the tertiary institutions
offering entrepreneurship in Niger State. Corrections were made appropriately before it was administered.
Reliability of the instrument was determined Using Cronbach-alpha, the result computed generated a reliability
index 0.76. A total of 215 questionnaires were administered to the students by the researcher and 210 was
collected (i.e. 97% returns). The responses on the questionnaire items were used to answer the research
questions and the mean scores of rating of the items were computed and used as a guide in analyzing the
opinion of the students hence the data for this study were analyzed using mean and standard deviation with an
acceptance mean of 2.50 which was used as deciding point to accept or reject an item.
Results
Research Question 1
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What is the Intentions of Students‘ after learning Entrepreneurship Education in Federal University of Technology, Minna
Niger State?
Table 1: Mean and standard of the respondents on their Intentions after learning Entrepreneurship Education
S/N

ITEM STATEMENT

Mean

SD

REMARK

1

I want to be an entrepreneur because I obtain the competencies to become one in the
knowledge of Entrepreneurship Education

2.54

1.48

Accepted

2

I want to be an entrepreneur because I have acquired the skills to become one from the
studies of Entrepreneurship Education

2.88

1.22

Accepted

3

I want to be an entrepreneur because I have the knowledge to become one

2.63

1.95

Accepted

4

I want to be an entrepreneur because I have no other means of making an income

3.21

1.10

Accepted

5

I want to be an entrepreneur because I tend to spot opportunities to become one from
the studies of Entrepreneurship Education

2.50

1.46

Accepted

6

I have leadership skills that are needed to be an entrepreneur

3.50

1.12

Accepted

7

I have mental maturity to start to be an entrepreneur after studying Entrepreneurship
Education

2.78

1.86

Accepted

8

I will choose a career as an entrepreneur after studying Entrepreneurship Education

3.50

1.24

Accepted

9

I will choose a career as an employee in a company/an organization after studying
Entrepreneurship Education

2.88

1.93

Accepted

10

I prefer to be an entrepreneur rather than to be an employee in a company/an
organization after studying Entrepreneurship Education

2.52

1.12

Accepted

Grand mean

2.89

Analysis on table 1 shows the 10 of the items presented had their weighted mean values ranged from 2.50–3.50. This
values are above the cutoff point of 2.50 which implies that the respondents accepted the items as learning
Entrepreneurship Education aid their intentions of venturing in Entrepreneurship after graduating.
Research Question 2
What is the Intentions of Male and Female students after learning Entrepreneurship Education in Federal University of
Technology, Minna Niger State?

Table 2: Mean and standard of Male and Female respondents on their Intentions after learning
Entrepreneurship Education
Group
N
SD
x
Male

130

25.399

3.303

Female

80

27.800

5.008

Table 2: shows the Mean and standard of Male and Female respondents on their Intentions after learning
Entrepreneurship Education. The result indicated that there was difference in the mean response of Male and
Female respondent with a mean score of 25.399 and standard deviation of 3.303 for Male and mean score of
27.800 with standard deviation of 5.008 for Female in favour of Female students.
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Discussion
Table 1: Implies that the respondents accepted the items as learning Entrepreneurship Education aid their intentions of
venturing in Entrepreneurship after graduating. This results purely shows the effect of Entrepreneurship Education and
the fining shows a good agreement between the work Abiodun and Olaniran, (2018) or the studies of Takawira

(2020) that entrepreneurship education significantly influences students' entrepreneurial intentions and a
number of factors may influence the study among which is the eye opener entrepreneurship education provides
to students from the information and knowledge obtained.
Table 2: shows the Mean and standard of Male and Female respondents on their Intentions after learning
Entrepreneurship Education. The result indicated that there was difference in the mean response of Male and
Female respondent with a mean score of 25.399 and standard deviation of 3.303 for Male and mean score of
27.800 with standard deviation of 5.008 for Female in favour of Female students.
Conclusion
Base on the stated findings above the following conclusions were made for the study; Entrepreneurship
education in all Nigerian universities should provide students with information and knowledge that are highly
marketable around the world today so as to diversify the economy of Nigeria beyond use of crude oil only and
lastly the Government and Non-Governmental Organizations should partner in order to provide incentives to
those that have Small and Medium businesses they by encouraging more students to become entrepreneurs.
Recommendations
Based on the findings of the study, the study recommends that: Graduates select a skill of their choice during
course of Entrepreneurship Education and perfects the knowledge in order to assist them become full time
entrepreneurs and self-reliant individuals.
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Abstract
The pandemic has driven inequality among different types of communities much wider and its impact on the
younger generation‘s mental health and well-being as well as their career prospects is insurmountable since the
economic effects of this pandemic cannot still be precisely determined. Numerous studies have shown that
majority of students in Malaysia suffer depression, trepidation, and insecurity over their career outlook and the
future of their studies resulting from the great shift in school semesters, assessments and learning losses.
Special needs students who, even prior to the pandemic, have already dealt with such concerns likely to
experience worsened fear of their future as a result of the pandemic. In Malaysia, special needs individuals still
struggle to make their own living due to the stigma and lower level of acceptance as well as employment policy
in the business and economy sectors that are not that inclusive. It is apparent the society still narrows its
perspectives on special needs individuals‘ perceived lack of abilities in performing tasks that require certain
skills and qualities such as oral skills and stage presence. Such misconception may further marginalize them
from the rest of the society and deprive them from socioeconomic opportunities. To make it worse, it can have
detrimental effects on their self-esteem and other aspects of their socioemotional development.
In order to address this problem, our project aims to guide, assist and provide platforms for special needs
education teachers, along with their special needs students, from five schools in Sabah, an island Malaysian
state, to incorporate practical pandemic-proof alternatives that enable special needs students to communicate
their ideas, express their artistic imagination and develop their talents in several disciplines. The selected
special education teachers will be trained to teach special needs learners on how to harness sign language and
multimedia skills so they can showcase their talents through performing arts and visual arts or pitch their ideas
and innovative projects in competitions. At the end of this project, each team of special needs students led by at
least one special needs education teacher, will produce a video of either an artistic performance (e.g., sign
language poetry, animated storytelling) or an elevator pitch presented through specific medium (e.g., delivered
in sign language). Our primary purpose is to improve the capacity of our special education teachers to help
special needs learners acquire skills, gain access to proper platforms, and increase their self-esteem and selfconcept so they have higher level of motivation, more optimistic attitude and possesses repertoire of skills that
can help them adapt and thrive in the ever-changing real world especially with the uncertainty posed by the
COVID 19 pandemic.
Keywords: special needs learners, animated storytelling, sign language poetry
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Abstract
Holographic projection is a new wave of technology that will alter how we perceive things in the future; it will
have profound implications in many aspects of life, including science education. A hologram is a threedimensional representation of the positive interference of laser light waves. Three-dimensional holographic
(3DH) technology entails spatial displays that separate the display technology from the user and incorporate it
into the real world. The current study covers the most important details concerning 3D Hologram technology in
order to comprehend its significance in science education. It focuses on the benefits and applications of 3D
Holograms in science education. This study demonstrates that 3D Hologram technology has good pedagogical
potential and may capture students' attention in the classroom, particularly on complex topics in the science
curriculum. This work is useful in highlighting the importance of incorporating 3D Hologram technology into
science education. At the conclusion of the paper, the obstacles that this technology faces in application are
discussed, as well as recommendations for further research.
Keywords: Science education, Three-dimensional holographic (3DH) technology, Holographic projection,
learning environment.
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Abstract
Environmental protection has always been the starting point for the development of new technologies that make
it possible to control the presence of highly toxic substances in wastewater from multiple industries that cannot
be eliminated by traditional methods. Today, organic wastes (paints, pigments, etc.) are considered to be a
major problem in the pollution of the water environment. Therefore, it is important to find new ways to solve
this problem. This research was conducted to study the electrochemical processes to remove organic pollutants
(e.g., crystal violet (CV)) from aqueous solutions. The electrolysis of CV was carried out galvanostatically by
using SnO2 anode, was conducted in an electrochemical cell with 100 mL of solution using Na2SO4 and NaCl
as supporting electrolyte, the effect of the electrochemical parameters: current density (20–60 mA/cm2), CV
concentration (10–50 mg/L), sodium chloride concentration (0.01–0.1g/L) and initial pH (2, 4, 7, 8, 10) was
evaluated and optimised .the degradation of crystal violet ( CV) was monitored by the UV-visible spectrometry
and the chemical oxygen demand (COD). After 120 min, in a 0.01 mol/L NaCl solution with a current density
of 50 mA/cm2, a pH value of 7, and a CV of 10 mg/L, the removal rate of CV can reach 100%, and the removal
rate of COD can reach 100% 80%. This process can be considered as a suitable process for CV removal from
colored wastewater in the textile industry.
Keywords: electrochemical oxidation, decolourisation, COD, water treatment, crystal violet
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Abstract

The textile industry is one of the most water-consuming industries and discharges large volumes of wastewater,
which is highly charged with suspended solids, organic matter and especially non-biodegradable dyes of
various kinds. Therefore, the treatment of these discharges is necessary to reduce their nuisance and impact on
the environment. Various physical, chemical and biological techniques are developed and tested for the
degradation of organic pollutants.
Many researchers have been working on new techniques to treat colored effluents. Among the possible
processes, photocatalysis method appears to be a method of the best choice. Indeed, this method, conducted at
room temperature, allows the complete oxidation of most of the discharges.
In this work we have shown that the natural biocatalyst prepared from calcined cow teeth CCT doped with
titanium dioxide (CCT-TiO2) can successfully degrade the dye METHYLENE BLUE. Our material has been
characterized by many analytical techniques namely: XRD, IR and BET. Different parameters (catalyst
concentration, pH, temperature...) have been studied in order to evaluate their influence on the degradation of
organic pollutants.
Keywords : Photocatalysis, CCT-TiO2 composite, methylene blue, photocatalytic degradation, Environment
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Abstract
Attributed to a variety of positive qualities, biodiesel has been commonly acknowledged as a credible option to
replace petroleum-derived fuels. Biodiesel eliminates the issues that come with mining, drilling to obtain
petroleum fuels. However, production costs are a major hurdle owing to the usage of costly food-grade
vegetable oils as raw materials, which raises fabrication prices significantly. The goal of current research is to
scrutinize cheap, renewable and non-edible Citrullus colocynthis and Tamarindus Indica seeds oil for the
production of biodiesel through base-catalyzed transesterification. The fatty acid content of both oils and
produced biodiesel was investigated with GC. It is found that 94.5% and 96% biodiesel was produced with 6:1
alcohol: oil molar ratio, 0.9 weight % catalyst and 120 min reaction time. Since methyl esters synthesized under
optimum circumstances matched the ASTM D6751 biodiesel standards, it is possible that this fuel might be
exploited to replace petroleum-based diesel in certain applications.
Key Words: Biodiesel, Methyl esters, Fatty acids
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ABSTRACT
Modern biotechnology involves molecular techniques that use whole or parts of living organisms to produce or
improve commercial products and processes. These techniques are, in many different ways, changing the way
we live by improving the foods we eat, the beverages we drink, the clothes we wear, and the medicines we take.
They are also enhanced other aspects of our lives through the development of new detection methods for early
diagnosis of many diseases. Many people in industrialized countries, although mostly well fed, still suffer from
lack of proper nourishment. Biotechnology is the scientific field that offers the greater potential to stop hunger
today and help avoid mass starvation in the future. Recent developments in biotechnology will allow the
production of more nutritious, safer, tastier, and healthier food. Advances in genetic engineering are
revolutionizing the way we produce and consume food, and it is quite possible that in the next decade a large
percentage of the food we eat will be bioengineered. The results of important scientific research trying to
improve the nutritional value of staple crops such as rice, potato, and soybeans will be discussed. Genetic
engineering methods have been extensively used to increase the quantity of different nutrients and enhance their
availability in plants. There are two main methods to transfer genes into plants for production of transgenic
plants:
Agrobacterium-mediated
transformation
and
microprojectile
bombardment.
In
the
Agrobacteriummediated transformation method, a genetically engineered strain of
Agrobacterium tumefaciens is used to transfer the transgene into the plants. Some strains of A. tumefaciens
have the natural ability to transfer a segment of their own DNA into plants for including crown-gall tumors.
Vitamins play a vital role in human health by controlling metabolism and assisting the biochemical processes
that release energy from foods. They are important in the formation of hormones, blood cells, nervous-system
chemicals, and genetic material. Vitamins combine with proteins to create metabolically active enzymes
important in many chemical reactions. Out of the 13 well-known vitamins, the body can only manufacture
vitamin D; all others, such as vitamin C, A, and E, must be derived from the diet. Insufficient vitamin intake
may cause a variety of health problems. Through biotechnology, scientists can increase the conent of vitamins
in certain crops, allowing a wider range of the world population to make use of their health benefits.
Key words- food biotechnology, vitamins, genetic engineering.
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In vitro microscopic study of protective effect of kidney and liver by plant of Algerian Sahara
Leila Belfarhi
University of Badji Moukhtar, Center of Research in Physico-chemical analyses CRAPC,
Pr. BAIRI ABDELMADJID
University of Badji Moukhtar

Summury
We undertook a histological study in rats to evaluate a plant called Calotropis procera and its effects on
the kidneys and liver. The kidneys and the liver are the main organs of the human body. In some diseases like
cancer or intoxication the liver is the key of detoxification and eliminates wastes and toxic. Liver dysfunction is
the cause of cancer metastases and can act badly on the kidneys which cannot filter the toxic because of the limit of
these capacities. Studies and technique of dysfunction of these organs are based mostly on IRM scans, which do
not give details at tissue or cell levels. In the present study, we present a new mechanism of regeneration of the liver
and kidneys by a plant from the Sahara of Algeria, calotropis procera. The microscopic study of the kidneys of female rats
treated with mercury chloride demonstrated a normal renal parenchyma with slight increase in glomerular cellularity. This
observation shows that the mercury chloride caused a discreet lesion in the glomerulus and for this reason, the renal
parenchyma appeared normal. Microscopic analysis of kidney tissue of male rats treated with mercury chloride and the
plant Calotropis procera, demonstrated a normal renal parenchyma, slightly ischemic glomeruli with a focal pseudothyroid aspect (limited).These observations show that the glomeruli have taken on the structure of the thyroid gland. The
thyroid-like aspect which appeared in the glomeruli of rats treated with Calotropis procera shows that the plant Calotropis
procera has an activity which resembles to the activity of the thyroid gland. By these aspects, it created a displacement of
the cells of the thyroid gland with mercury chloride towards the renal glomeruli.Histopathological investigation of kidney
tissue sections of male wistar rats treated with the plant Calotropis procera and mercury chloride shows that the renal
glomeruli are of normal structure.Our results show that the Calotropis procera plant regenerate the kidneys of male rats
against the toxicity of mercury chloride. In vitro microscopic investigation of section liver tissue of male rats treated with
the plant Calotropis procera and the mercury chloride upstream that the plant Calotrpois procera hid the steatoses and
centralized them in the center under the aspect of mid-vacuolar steatosis peri Centro- lobula. The histological study of the
liver of female rats treated with mercury chloride and the plant Calotropis procera showed a liver parenchyma of
subnormal morphology. This shows that the Calotropis plant will fully protect the liver of female rats. This shows that the
plant calotropis procera reduced the lesions and eliminated the toxicant, which regenerated the liver.
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Evaluation of Boro rice cultivars of Assam, India for their cold and heat stress tolerability based on
various morpho-physiological parameters
Mehzabin Rehman and Bhaben Tanti
Plant Molecular Biology Laboratory, Department of Botany, Gauhati University,

Abstract
Over the past years, rice cultivation has faced various types of environmental stress in due course of their life
cycle. Of which, cold and heat stresses are some of the major factors affecting rice cultivation in a number of
ways thereby limiting its productivity and yield. The present study was carried out to evaluate 27 boro rice
cultivars of Assam, India for their potential resistance to cold and heat stresses. Based on various morphophysiological parameters, the boro rice cultivars showed varying degrees of tolerability under cold and heat
stress. From the data so generated, the total stress response index (TSRI) values were calculated which revealed
Buro as the most tolerant cultivar under both the stress conditions. On the other hand, Disang was found to be
the most susceptible cultivar under cold stress, while Swarnabh was found to be the most susceptible cultivar
under heat stress. Similarly, Kolong was found to be highly tolerant under heat stress and Laal Bihari was found
to be highly tolerant under cold stress. Moricha was found to be highly susceptible under cold stress and China
Boro being highly susceptible under heat stress. Apart from this, a few varieties also revealed certain
contrasting differences among them under both the stress conditions, which include China Boro and Swarnabh
being highly susceptible to heat stress, were found to be moderately tolerant varieties under cold stress. Thus,
the findings suggest that the morpho-physiological traits can be useful for evaluating rice varieties under stress
conditions and TSRI can prove to be a suitable marker for developing promising rice varieties in future rice
breeding programmes.
Keywords Boro rice (Oryza sativa L.), cold and heat stress, morpho-physiological parameters, total stress
response index (TSRI)
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Neurobehavioral Responses of Fish to Herbicides and Their Implications
Reham AL HORANI
Department of Biochemistry Science and Technology, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Gaziantep University,
ORCHID:0000-0002-6222-3918.
Asst. Prof. Dr. Demet DOGAN
Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Gaziantep University, ORCHID: 0000-0001-6356-0679.

Abstract
Over the years, the indiscriminate and excessive use of pesticides cause occurrence of pollution in the aquatic
environment and negative impact on non-target organisms including fish. Herbicides represent the largest
proportion of pesticides used in agriculture and are used to manipulate and control undesirable vegetation.
These chemicals are designed to control herbs and it provides specifity in mode of toxic action. All chemicals,
however, may have unwanted effects at sufficiently high concentrations and herbicides are also toxic for other
organisms through different mechanisms that result in responses related to development, growth, reproduction,
and behavior. In aquatic toxicology, fish have been used as model organisms to study the toxic effect of
herbicides, due to similar responses they give like mammals and other vertebrates. Pollutant related direct or
indirect effects on a wide array of behaviors such as swimming, social activites, aggressiveness, avoidance and
feding behaviour in fish have been underpinned by altered cholinesterase activity and neurotransmitter levels.
Herbicide exposure causes neurotoxicity by interfering motor neuron function in fish and the impairment of
neuromuscular transmission and the function of chemosensory organs have been reported as possible
underlying reasons for herbicide induced disruption of complex behavioral patterns. These alterations have
potential to amplify the exposure level and generate positive feedback loops causing negative effects for fish
fitness. To conclude, neurobehavioral changes occur in herbicide treated fish and these responses have potential
adverse impacts on population, by influencing growth, survival, development and reproduction, and on
ecosystem through risking conservation of natural sources.
Keywords: Herbicide, fish and toxicity
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THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON EMPLOYEE PERFORMANCE
CAPABILITIES
Hana FAHMILIA
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0001-5628-3730
Muhammad Aris SAFI‟I
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0002-7322-1969

ABSTRACT
In this competitive era, companies will find it easier to survive if they have employees with good performance
skills. On the other hand, if the employee only survives at one point and is unable to develop, the risk of the
company collapsing is even greater. The purpose of this study was to describe the effect of information
technology on employee performance capabilities. This research method uses a literature review approach. The
results of this study found that the presence of technology will assist in improving employee performance by
providing feedback on employee performance which is carried out in real time, to find out which part of
employee performance must be improved. Technology will also help with collaboration. With the existence of
business-specific social media such as LinkedIn, collaboration can be more easily created. In addition,
technology can also help in providing new skills for employees. So that the right technology can not only
encourage collaboration, but also hone employee skills and communication in improving performance.
Employees will be trained to communicate with fellow employees, superiors, and other parties who are still
related to the company.
Keywords: Information Technology and Employee Performance
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THE INFLUENCE OF PARENTS‟ ECONOMIC CONDITIONS ON ADOLESCENT CONSUMPTIVE
BEHAVIOR
Nabila Kurnia PANGESTUTI
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0002-4947-3058
Muh. Hafidz MA‟SHUM
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0001-5444-5636

ABSTRACT
Less rational actions in consuming something occur a lot at the age of adolescents because they tend to be
easily influenced by the surrounding environment. Many factors influence high consumption; one of the general
factors is globalization which tends to make it easier for adolescents to access and receive information quickly
and make it easier for them to transact through the features available through the mobile banking application.
However, the economic condition of parents is also very influential on the consumptive behavior of children,
especially adolescents. This study aims to analyze the economic factors of parents in the background of
adolescent consumptive behavior. The method used in this research is a literature review. Consumptive
behavior is characterized by the existence of a luxurious and excessive life. In this regard, adolescents who are
still students get income from pocket money given by their parents. Therefore, parental income has a close
relationship with adolescent consumption patterns. This causes adolescents with high parental income an
excellent opportunity to behave consumptively. A study states that parents‘ social status and economic
conditions are essential in shaping adolescents‘ personalities, one of which is consuming something. The higher
the socioeconomic status of parents, the higher the level of rationality of adolescents in consuming. There are
many ways to prevent and fix adolescent consumptive behavior, namely educating children about frugality and
saving habits from an early age, such as teaching to distinguish between needs and wants, providing
information services, educating children with financial literacy, and self-monitoring.
Keywords: Parents‘ Economic Conditions, Consumptive Behavior, and Adolescent.
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TERÖRĠZM DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GĠRĠġĠNĠ ENGELLER MĠ? TÜRKĠYE
EKONOMĠSĠ ĠÇĠN AMPĠRĠK BĠR TAHMĠN
Doç. Dr.Müge MANGA
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġktisat Bölümü, ORCID ID: 0000-0003-2675-2182
Öğr. Gör. Dr. Orhan CENGĠZ
Çukurova Üniversitesi, Pozantı MYO, Muhasebe ve Vergi, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1883-4754

ÖZET
Doğrudan yabancı yatırımlar, ülkelerin ekonomik performansı için oldukça önemlidir. Bu çerçevede doğrudan
yabancı yatırımları etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Terörizm, bahsedilen unsurlardan birisidir.
Ekonomik kırılganlık, spekülatif davranıĢlar ve istikrarsızlık gibi birçok olumsuzluğa yol açan terörizm,
doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde de etkili olabilmektedir. Mevcut çalıĢma, terörizm ile doğrudan yabancı
yatırımlar arasındaki iliĢkiyi Türkiye için test etmektedir. Söz konusu iliĢkinin tespiti için 1972-2019 yılları
verileriyle Gecikmesi DağıtılmıĢ Otoregresif (ARDL) Sınır Testi yöntemi kullanılmıĢtır. Modelde bağımlı
değiĢken olarak doğrudan yabancı yatırım giriĢi kullanılmıĢtır. Ayrıca kurulan modele kontrol değiĢkenleri
olarak doğrudan yabancı yatırımlarının önemli belirleyicilerinden olan ekonomik büyüme, dıĢa açıklık ve beĢeri
sermaye endeksi eklenmiĢtir. UlaĢılan ampirik analiz bulguları, ekonomik büyüme ve dıĢa açıktaki bir artıĢın
doğrudan yabancı yatırım giriĢlerini artırdığını, buna karĢılık terörizmin azalttığını, beĢeri sermaye endeksi ile
doğrudan yabancı yatırımlar ile ise anlamlı bir iliĢkinin söz konusu olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
ulaĢılan bulgular, terörizmin belirsizlikler yaratarak doğrudan yabancı yatırım giriĢini olumsuz yönde etkilediği
hususunu doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, terörizm, istikrarsızlık, küreselleĢme

DOES TERRORISM HINDER FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW? AN EMPIRICAL
FORECAST FOR THE TURKISH ECONOMY
ABSTRACT
Foreign direct investments are significant for the economic performance of countries. In this context, many
factors affect foreign direct investments. Terrorism is one of the mentioned factors. Terrorism, which causes
many problems such as economic fragility, speculative behavior, and instability, impacts foreign direct
investments. The present study tested the relationship between terrorism and foreign direct investments in
Turkey. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Bound Testing method is used with the data of 1972-2019 to
determine the relationship point in question. Foreign direct investment inflow is used as the dependent variable
in the model. Economic growth, trade openness, and human capital index, important determinants of foreign
direct investments, are included as control variables. The obtained empirical analysis reveals that an an increase
in economic growth and foreign direct investment increases foreign direct investment inflows, whereas
terrorism decreases it, and there is no significant relationship between the human capital index and foreign
direct investments. Therefore, the findings confirm that terrorism negatively affects foreign direct investment
inflows by creating uncertainties.
1. GiriĢ
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren uluslararası ekonomik faaliyetlerin kapsamı giderek geniĢlemiĢtir. Bunun
en önemli nedeni, Ģüphesiz küreselleĢmenin yarattığı karĢı bağımlılığın yüksek olmasıdır. Ticaret ve doğrudan
yabancı yatırımlar (DYY) bu alanda ülkeler arasındaki ekonomik iliĢkilerin belirlenmesinde önemli bir yere
sahiptir.
Tüm dünyada neo-liberalizm yaygın kazanmasına bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki (BĠT) ilerlemeler eĢlik
edince, küresel iĢ yapma maliyetleri önemli derecede azalmıĢtır. Bu nedenle küresel piyasalarda faaliyet
göstermek isteyen firmalar için uluslararası yatırım ve ticaret çekici bir boyut kazanmıĢtır (Agrawal, 2011).
Örneğin 1970 yılında DYY giriĢi küresel bazda 13,257 milyar dolar iken 2016 yılında 2,1 trilyon dolara
yükselmiĢtir. 2020 yılında ise Covid-19 krizinin etkisiyle 999 milyar dolara gerilemiĢtir (UNCTAD, 2022).
Fakat uluslararası ticaret ve yatırım kapsamında düĢünüldüğünde, ülkeler arasındaki bu söz konusu ekonomik
iliĢkilerin yapısı politik, askeri ve jeopolitik geliĢmelerden kolaylıkla etkilenmektedir. Bu alanda özellikle
terörist faaliyetler ve giriĢimler; ekonomik daralma, belirsizlik, istikrarsızlık, güvenlik maliyetlerinin artması,
turizm gelirlerinin azalması, ticaret ve DYY faaliyetlerinin yavaĢlaması gibi geniĢ kapsamlı etkilere neden
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olmaktadır (Bandyopadhyay vd., 2014: 25). Terörizm, çok uluslu Ģirketlerin (ÇUġ) yatırım teĢvikini olumsuz
etkileyerek, kârlılığın ve verimliliğin azalmasına yol açmaktadır (Powers ve Choi, 2012). Uluslararası finansal
sistemin ve ticaretin yüksek düzeyli entegrasyonu nedeniyle terörizmin etkisi sadece yaĢandığı ülkeyle sınırlı
kalmamakta, küresel ekonomiyi bütün olarak etkilemektedir (Ali vd., 2017: 625).
GeliĢmekte olan ülkelerin (GOÜ) sermaye birikimini artırmalarının önemli yollarından birisinin DYY
giriĢlerinin olabildiğince artırılması göz önüne alındığında, terörizm gibi istikrarsızlık yaratan sorunlar
yüzünden DYY giriĢlerinin azalması, bu ülkeleri önemli darboğazlarla karĢı karĢıya bırakmaktadır. Çünkü
GOÜ‘ler açısından DYY giriĢlerinin yarattığı çeĢitli olumlu dıĢsallıklar nedeniyle istihdam ve büyümenin
artması öngörülmektedir (Ak ve Ġnal, 2017: 27-28).
Bu çalıĢmanın amacı GOÜ‘ler arasında önemli bir yere sahip olan Türkiye için 1972-2019 dönemi verileriyle
terörizmin, DYY giriĢleri üzerindeki etkisini dıĢa açıklık faktörünü de göz önüne alarak analiz etmektir.
ÇalıĢmanın kurgusu beĢ bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde, terörizmin DYY faaliyetlerine etkisi
açıklanmıĢtır. Ġkinci bölümde, terörizm-DYY iliĢkisini ele alan çalıĢmalar özetlenmektedir. Üçüncü bölümde,
çalıĢmada kullanılan veriler, model ve yöntemden bahsedilmektedir. Dördüncü bölümde, ampirik tahmin
sonucunda ulaĢılan bulgular sunulmaktadır. Son bölümde ise sonuç ve politika önerileri ortaya konulmaktadır.
2. Ampirik Literatür Özeti
Terörizm ile DYY arasındaki iliĢkiye yönelik olarak yapılan ampirik tahminlerde, terörizmin farklı boyutları
(ulusal ve ulus-üstü) dikkate alınmakla birlikte, terör eylemlerine maruz kalan ülkelere yönelik olarak yapılan
çalıĢmaların daha ağırlıkta olduğu görülmektedir. bu çalıĢmalarda terörizmin DYY üzerindeki etkisi kullanılan
kontrol değiĢkenleri ve ampirik yönteme göre değiĢiklik gösterebilmektedir. AĢağıda yer alan Tablo 1‘de
terörizm-DYY iliĢkini araĢtıran bazı çalıĢmalar genel hatlarıyla özetlenmektedir.
Tablo 1. Terörizm-DYY ĠliĢkisini Ġnceleyen Bazı ÇalıĢmalar ve UlaĢtıkları Bulgular
ÇalıĢma
Periyot/Örneklem
DeğiĢkenler

Ullah ve Rahman (2014)

Shah ve Faiz (2015)

Omay vd. (2011)

1995-2013/Pakistan

1980-2012/SAARC
ülkeleri (BangladeĢ,
Hindistan, Nepal,
Pakistan ve Sri Lanka)

1991:122003:12/Türkiye

DYY, terörizm,
ekonomik büyüme,
enflasyon, döviz kuru,
vergi, ticari açıklık

Terörizm, DYY giriĢleri
üzerinde anlamı ve
negatif etkiye sahiptir.

DYY, terörizm, piyasa
büyüklüğü, ekonomik
büyüme, döviz kuru,
altyapı, ticari açıklık

Piyasa büyüklüğü, ticari
açıklık, altyapı ve
ekonomik büyüme, DYY
giriĢlerini pozitif
etkilerken; terörizm ve
döviz kuru dalgalanması,
DYY giriĢlerini olumsuz
etkilemektedir.

DYY giriĢi, terörizm

Hem doğrusal hem de
doğrusal olmayan
modelin sonuçlarına
göre, terörizm DYY
giriĢlerini azaltmaktadır.
Ekonomik büyüme ve
ticari açıklık DYY
giriĢlerini pozitif
etkilerken; terörizm,
döviz kuru ve vergi,
DYY giriĢlerini
azaltmaktadır.
Terörizm, DYY
giriĢlerini azaltmaktadır.

Najaf (2017)

1996-2014/Ürdün

DYY giriĢi, terörizm,
ekonomik büyüme,
enflasyon, vergi, ticari
açıklık

Morrison vd. (2016)

1970-2010/ Cezayir,
Angola, Kenya, Mali ve
Nijerya

DYY giriĢi, terörizm,
nüfus
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Mehmood ve Mehmood
(2016)

Ulusal yatırım,
uluslararası yatırım,
terörizm, brüt sermaye
oluĢumu, elektrik
tüketimi, telefon hattı
sayısı

Terörizm, gerek ulusal
gerekse de uluslararası
yatırımın azalmasına yol
açmaktadır.

Terör olaylarının,
ÇUġ‘ların yatırım
kararları üzerinde olumlu
etkisi vardır, fakat bu
etki çok sınırlıdır; terör
olaylarının neden olduğu
kayıpların sayısı,
yatırımları teĢvik edici
etkisinden daha az
engelleyici etkiye
sahiptir.

Liu vd. (2021)

2001-2018/Çinli 2089
firmanın 125 ülkedeki
yatırım faaliyetleri

Firmaların yatırım kararı,
terörizm, yatırımların
getiri oranı ve
yatırımların yapılacağı
ülkelerin OBOR1
kapsamında olması

Kinyanjui (2014)

2010-2012/Kenya

DYY giriĢi, terörizm

Terörizm, DYY giriĢini
olumsuz etkilemektedir.

Kambou ve Khariss
(2020)

2015-2018/ Burkina Faso

DYY giriĢi, terörizm

Terörizmin, DYY
giriĢleri üzerinde anlamlı
bir etkisi yoktur.

Frånlund (2017)

1975-2016/Fransa,
Ġspanya, BirleĢik Krallık

Terörizm (ulusal, ulusötesi, toplam), DYY
giriĢi, ekonomik büyüme

Terörizmin, DYY
giriĢleri üzerinde anlamlı
bir etkisi yoktur.

1980-2008/123 GOÜ

Ulus-ötesi terörizm
(ekonomik hedefli,
ekonomik hedefli
olmayan), piyasa
büyüklüğü, ekonomik
büyüme, dıĢa açıklık,
devletlerarası çatıĢma,
demokrasi, rejim türü,

Ekonomik hedefli ulusötesi terörizm, DYY
faaliyetlerini azaltırken;
ekonomik hedefli
olmayan ulus-ötesi
terörizmin

Powers ve Choi (2012)

Carril-Caccia vd. (2019)

Bandyopadhyay vd.
(2014)

1

1991-2013/SeçilmiĢ
Güney Asya Ülkeleri
(Afganistan, BangladeĢ,
Butan, Maldivler, Nepal,
Pakistan ve Sri Lanka)

DYY faaliyetleri
üzerinde etkisi yoktur.

2003-2016/162 Ülke

Terörizm, ulusal ve
yabancı yatırım, hukukun
üstünlüğü

Terörizm; ulusal
yatırımlara kıyasla,
uluslararası yatırımlar
üzerinde daha belirgin
etkiye sahiptir.

1984-2008/78 GOÜ

Terörizm (ulusal, ulusüstü), DYY giriĢi,
ekonomik büyüme, ticari
açıklık, enflasyon,
telefon sayısı, kurumsal
kalite, yetiĢkin
okuryazarlık oranı, döviz
kuru, dıĢ yardım, politik
küreselleĢme

Her iki terörizm türü de
DYY giriĢlerini azaltıcı
etkiye sahiptir. Ayrıca,
dıĢ yardım terörizmin
olumsuz etkisini
azaltmakla birlikte,
ulusal terörizmin etkisini
azaltmada daha güçlü
etkiye sahiptir.

OBOR, Bir KuĢak Bir Yol (One Belt One Road-OBOR) giriĢimini ifade etmektedir.
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Azam vd. (2019)

Terörizm, DYY giriĢi,
yolsuzluk, ekonomik
büyüme

Terörizm ve yolsuzluk
DYY giriĢlerini
azaltırken, ekonomik
büyüme artırmaktadır.

1980-2015/Türkiye

Terörizm, DYY giriĢi

Terörizm ile DYY
giriĢleri arasında
herhangi bir
eĢbütünleĢme ve
nedensellik iliĢkisi söz
konusu değildir.

1990-2019/Türkiye

DYY giriĢi, terörizm,
dıĢa açıklık, enflasyon,
iĢçi dövizleri, askeri
harcamalar

Terörizm, dıĢa açıklık ve
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Kaynak: Yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur.

3. Veri, Model ve Yöntem
Mevcut çalıĢma, 1972-2019 dönemi verilerini kullanarak Türkiye‘de terörizm ile DYY arasındaki iliĢkiyi
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Söz konusu iliĢkinin tespiti için tahmin edilen ampirik model Ģu Ģekilde
oluĢturulmuĢtur:
(1)
Yukarıda yer alan (1) nolu modelde FDI değiĢkeni; doğrudan yabancı yatırım giriĢinin GSYĠH içerisindeki
payını (%), GDP değiĢkeni; 2015 yılı sabit fiyatlarıyla kiĢi baĢı GSYĠH değerini, TR değiĢkeni; terör
olaylarının sayısını, TO değiĢkeni; dıĢa açıklığı temsilen ihracat ile ithalatın toplamının GSYĠH içerisindeki
payını (%) ve HC ise beĢeri sermaye endeksini ifade etmektedir. Doğrudan yabancı yatırım, dıĢa açıklık ve kiĢi
baĢı milli gelir değiĢkenine ait veriler, Dünya Bankası veri tabanından; beĢeri sermaye endeksi Feenstra vd.
(2015)‘den ve terör olaylarının sayısı ise Institute for Economics & Peace (2022) veri tabanından elde
edilmiĢtir.
Ekonometrik analizlerde ampirik tahminlerin tutarlılığı için bazı önsel testlerin yapılması gerekmektedir. Bu
testlerin birisi, serilere ait birim kök sınamasıdır. Mevcut çalıĢmada birim kök sınaması için Dickey ve Fuller
(1981) tarafından geliĢtirilen Augmented Dickey Fuller (ADF) ile Phillips ve Perron (1988) tarafından
geliĢtirilen Phillps-Perron (PP) birim kök testlerinden faydalanılmıĢtır.
Terörizm ile DYY arasındaki iliĢkisinin belirlenmesi için ise Pesaran vd. (2001) tarafından geliĢtirilen ARDL
(Autoregressive Distributed Lag) sınır testi yöntemi kullanılmıĢtır. Yukarıda yazılan (1) nolu modelin ARDL
sınır testi versiyonu Ģu Ģekilde ifade edilebilir:
∑

∑

∑

∑

∑

(2)
4. Modelin Analiz Bulguları

Terörizm ile DYY arasındaki kısa ve uzun dönemli iliĢkinin tahmininden önce yapılan birim kök sınamasına ait
sonuçlar Tablo 2‘de yer almaktadır.
Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Testi Bulguları

Düzeyde

Birinci Farkında

DeğiĢken

ADF

PP

ADF

PP

Bulgu

FDI

-1.757

-1.493

-9.671***

-10.306***

I(1)

TR

-2.725*

-2.792*

-

-

I(0)

GDP

0.698

0.946

-6.509***

-6.510***

I(1)
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TO

-1.438

-1.427

-5.854***

-5.856***

I(1)

HC

-1.338

-1.007

-3.370**

-3.550

I(1)

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Birim kök sınamasının yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde serilerin farklı düzeyde durağanlık gösterdiği
görülmektedir. Örneğin, TR değiĢkeni düzeyde durağanlık gösterirken; FDI, GDP, TO ve HC birinci farkında
durağan hâle gelmektedir.
Birim kök sınamasından sonra kısa ve uzun dönemli iliĢkinin ortaya konulabilmesi amacıyla kullanılan ARDL
sınır testi modelinin belirlenmesi gerekmektedir. ARDL sınır testi modelinin uygunluğu ve değiĢkenler
arasındaki iliĢkinin tutarlığının kontrol edilmesi için yapılan teĢhis testi sonuçları Tablo 3‘te yer almaktadır.
Tablo 3. ARDL Sınır Testi Modeli Seçimi ve TeĢhis Testleri

Model

Gecikme Uzunlukları

F-istatistiği

FDI=f(TR, GDP, TO, HC)

(1,1,1,1)

35.076***

Kritik Değerler

%10

%5

%1

Alt Sınır

2.680

3.050

3.810

Üst Sınır

3.530

3.970

4.920

Varsayım Testleri

F-istatistiği

Olasılık

Breusch-Godfrey

0.532

0.593

ARCH

0.571

0.454

Ramsey-Reset

0.620

0.539

Jarque-Bera

1.847

0.396

Not: ***, %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Kritik değerler Pesaran vd. (2001), Tablo 3‘ten alınmıĢtır.

ARDL sınır testi modeli için hesaplanan F- istatistiğinin değeri Tablo 3‘ten de görülebileceği gibi 35.076 olarak
bulunmuĢtur. %1 anlamlılık düzeyini gösteren bu değer, değiĢkenler arasındaki uzun dönemli iliĢkinin varlığına
iĢaret etmektedir. Tablo 3‘te yer alan varsayım testlerinden Jarque-Berra, hata terimleri için normal dağılımı;
Breusch-Godfrey, modelde otokorelasyon sorunu, ARCH; hata terimlerinin sabit varyansa sahip olup
olmadığını, Ramsey-Reset ise kurulan modelin fonksiyonel biçiminin doğruluğunu sınamaktadır. Elde edilen
bulgulara göre, modelde otokorelasyon sorununun olmadığı, hata terimlerinin sabit varyansa ve normal
dağılıma sahip olduğu, bununla birlikte modelin fonksiyonel biçiminin doğru olduğu tespit edilmiĢtir. Buna
ilave olarak parametrelerin istikrarlı olup olmadığını belirlemek için CUSUM ve CUSUMQ grafiklerinden
yararlanılmıĢtır.
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ġekil 1. CUSUM-CUSUMSQ Testleri

ġekil 1‘de yer alan CUSUM-CUSUMSQ testlerine ait grafikler incelendiğinde mavi çizginin alt sınır ile üst
sınır arasında kalması, parametrelerin %5 anlamlılık seviyesinde istikrarlı olduğunu ortaya koymaktadır. ARDL
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sınır testi modelinin uygunluğu ve ilgili varsayım testlerinden sonra katsayı tahmini yapılmıĢtır. Katsayılara
iliĢkin elde edilen bulgular, Tablo 4‘te gösterilmektedir.
Tablo 4. ARDL Sınır Testi Katsayı Tahmini Bulguları

DeğiĢkenler

Katsayı

Olasılık

Kısa Dönem
TR

-0.519

0.143

GDP

0.002

0.126

TO

0.618

0.080

HC

-0.330

0.983

ECM(-1)

-0.861

0.000

Uzun Dönem
TR

-0.532

0.062

GDP

0.003

0.068

TO

0.889

0.071

HC

0.117

0.164

DeğiĢkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli iliĢkiyi belirlemek amacıyla uygulanan ARDL sınır testi bulguları
Tablo 4‘te sunulmuĢtur. UlaĢılan bulgulara göre kısa dönemde dıĢa açıklık, DYY giriĢini pozitif etkilemektedir.
Uzun dönem bulguları ise terörizmin DYY giriĢini azalttığını; ekonomik büyüme ve dıĢa açıklığın ise
artırdığını göstermektedir. Buna ilave olarak beĢeri sermayenin, DYY giriĢi üzerinde kısa ve uzun dönemde
herhangi bir etkiye sahip olmadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır.
5. Sonuç ve Öneriler
Terörizm, tüm dünyanın karĢı karĢıya kaldığı en büyük tehditlerden birisidir. Teknolojik, bilimsel ve toplumsal
alanda ciddi ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, terörizm her dönemde varlığını devam ettirmektedir.
Toplumsal, kültürel, psikolojik ve sosyolojik etkileri yanında ekonomik açıdan da birçok olumsuzluğa yol
açmaktadır. Ekonomik açıdan ele alındığında özellikle belirsizlik ve güvensizlik ortamının ortaya çıkmasına yol
açarak, iktisadi faaliyetlerin yavaĢlamasına neden olmaktadır. Günümüzde neoliberal yaklaĢımlar,
küreselleĢmeyle birlikte DYY‘lerin GOÜ‘ler açısından kalkınma açısından gerekliliğini öne çıkarırken, karĢıt
yaklaĢımlar ise DYY‘lerin iĢgücü ücretlerinin düĢük ve çalıĢma koĢullarını düzenleyen standartların esnek
olduğu ülkelere yöneldiğini ve bu ülkelerde eĢitsizlik ve yoksulluk baĢta olmak üzere birçok sorunu beraberinde
getirdiğini ileri sürmektedir. DYY‘nin GOÜ‘lerdeki kalkınma sürecindeki rolüne iliĢkin tartıĢmalara ilave
olarak, teorik ve ampirik açıdan DYY‘nin belirleyicileri muğlak alanlardan birisidir.
Bu çalıĢma, 1972-2019 dönemi verilerini kullanarak ARDL sınır testi yöntemiyle terörizmin DYY giriĢlerini
nasıl etkilediğini araĢtırmaktadır. Yapılan ampirik tahmin sonucunda, terörizmin Türkiye‘ye yönelen DYY‘leri
azalttığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Modelde yer alan diğer kontrol değiĢkenleri olan ekonomik büyüme ve dıĢa
açıklığın DYY giriĢlerini olumlu etkilediği, beĢeri sermayenin herhangi bir etkiye sahip olmadığı sonucu elde
edilmiĢtir. Dolayısıyla elde edilen bulgular çerçevesinde düĢünüldüğünde; terörizmle uzun zamandır mücadele
eden Türkiye‘de, DYY giriĢlerinde terörizmin olumsuz etkisinin azaltılmasına yönelik etkili politikaların
geliĢtirilmesinin önemi yeniden öne çıkmaktadır.
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FUTBOLCULARA YAPILAN ÖDEMELERĠN VERGĠLENDĠRME TEKNĠĞĠ AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ArĢ. Gör. Dr. Aytül BĠġGĠN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
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Özet
Devletin kamusal ihtiyaçlarının finasmanında vergi önemli bir gelir kaynağıdır. Dolayısıyla gelir kavramının iyi
tanımlaması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu‘nun 1‘inci maddesinde gelirin bir gerçek kiĢinin bir takvim
döneminde elde ettiği kazanç ve iratların toplamından meydana geldiği açıklanmıĢtır. Yine aynı Kanun‘un 2‘nci
maddesinde gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlar tanımlanmıĢtır. Bu kazanç ve iratlar, ticari kazançlar,
zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ile
diğer kazanç ve iratlar olarak sınıflandırılmıĢtır. Türkiye‘de futbolculara yapılan ödemeler ―ücret‖ kapsamına
alınmıĢtır. Ücret ise bedensel ya da zihinsel bir emek karĢılığında iĢverenden elde edilen hasılayı temsil
etmektedir. Bu çalıĢmada futbolculara yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde vergiledirme
tekniği açısından ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda, futbolculara sair adlarla yapılan ödemelerin
vergilendirmenin temel ilkelerinden adalet ilkesine aykırılık teĢkil ettiği ve ödeme gücü ilkesini zedelediği
tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Ücret, Vergilendirme tekniği, Gelir Vergisi Kanunu.
EVALUATION OF PAYMENTS MADE TO FOOTBALL PLAYERS IN TERMS OF TAXATION
TECHNIQUE
Abstract
Tax is an important source of income in financing the public needs of the state. Therefore, the concept of
income needs to be well defined. In the 1st article of the Income Tax Law, it is explained that the income
consists of the sum of the earnings and revenues earned by a natural person in a calendar period. Again, in the
2nd article of the same Law, earnings and revenues that are subject to income tax are defined. These earnings
and incomes are classified as commercial income, agricultural income, wages, self-employment earnings, real
estate capital income, securities capital income and other income and income. Payments made to football
players in Turkey are included in the scope of ―wages‖. Wages, on the other hand, represent the income
obtained from the employer in return for physical or mental labor. In this study, payments made to football
players are discussed in terms of taxation technique within the framework of the Income Tax Law. At the end
of the study, it has been determined that the payments made to the football players under other names constitute
a violation of the principle of justice, one of the basic principles of taxation, and damage the principle of
solvency.
Keywords: Football, Wage, Taxation technique, Income Tax Law.
GĠRĠġ
Vergilendirme ile izlenen amaçların gerçekleĢtirilmesi olanakları ile meĢgul olan vergilendirme tekniği, ―bir
vergi fikrini gerçekleĢtirme sanatı‖ olarak tanımlanmaktadır. Vergi politikasının, vergi tahsili ile ilgili ―hukuki,
idari ve organizasyona iliĢkin tüm tedbirleri kapsayan‖ iĢlemleri bu sanata bağlıdır. Bu nedenle gerçekçi ve
uygulama açısından kullanılabilir bilgiler sunmayı amaçlayan maliye ilmi içerisinde yer alan vergilendirme
tekniği oldukça önem teĢkil etmektedir (Turhan, 1982: 53). Vergileme sanatı, bir vergi fikrinin oluĢturulması ve
vergi adının konulması ile baĢlamaktadır. Bunu, verginin formüle edilmesi, yasal altyapısının oluĢturulması,
kanun tasarısının oluĢturulması takip etmektedir. Kanun tasarısında verginin konusunun ne olduğu, vergiyi
doğuran olay, tarife yapısı gibi unsurlar ile verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil konularını oluĢturan
vergilendirme süreci yer almaktadır (ġen ve SağbaĢ, 2016: 122).
Vergi, kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla ortaya çıkan yükleri karĢılamak
amacıyla, egemenlik gücüne göre, karĢılıksız olarak, gerçek ve tüzel kiĢilerden alınan ve cebri niteliğe sahip
para Ģeklindeki ödemelerdir. Mali, ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerle uygulamaya konulmaktadırlar.
Uygulama Ģekli, yönetimi ve yasal olarak yapılmıĢ olan düzenlemeler, toplumun vergi karĢısındaki ilgi ve
tepkisini belirleyen en önemli faktörlerdir (Akdoğan, 2007: 115).
Zaman seyri içerisinde vergi birçok amaca hizmet etmek için alınmıĢ ve mali amaç da bunlardan en
önemlilerinden biri olmuĢtur. Bu sebeple vergilendirmenin temel fonksiyonunun kamu giderlerini finanse
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etmek olduğu bir gerçektir. Ancak yasal otoritelerin gelir sağlama gayesiyle aldığı vergilerin aynı zamanda
yükümlüler arasında mümkün olduğu kadar adil dağıtılması gerekmektedir (Turhan, 1982: 43).
Bu çalıĢmada ise söz konusu açıklamalar temelinde futbolculara (profesyonel ve amatör) yapılan ödemeler
vergilendirme tekniği açısından ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada öncelikle vergilendirmenin yasal çerçevesine iliĢkin
bilgiler verilmiĢ, ardından futbolculara yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu açısından tasnifi yapılmıĢ,
sonrasında güncel uygulanmakta olan mevzuata yer verilmiĢ ve açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmiĢtir.
1. Yasal Çerçeve
1.1. Anayasa‟da Yer Alan Hükümler
Pozitif hukuk bakımından anayasa hükümleri temel norm niteliği taĢımaktadır. Vergilendirmenin yasal
dayanağı anlamında da 1982 Anayasası önem teĢkil etmektedir (Öncel vd., 2021: 15). 1982 Anayasasının
―vergi ödevi‖ taĢıyan 73‘üncü maddesinin ilgili fıkraları ise Ģu Ģekildedir:
―Herkes, kamu giderlerini karĢılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir veya kaldırılır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına iliĢkin hükümlerinde
kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı sınırlar içinde değiĢiklik yapmak yetkisi CumhurbaĢkanı‘na verilebilir.‖

1.1.1. Mali Güç Ġlkesi
Mali güce göre vergilendirme, sosyal devletin vergi adaleti ile ilgili ilkesidir. Mali güce göre vergilendirmede
kiĢilerin ekonomik ve kiĢisel durumları göz önüne alınarak vergilendirilmelidir. Bu ilkeye uyulması ile vergi
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı da sağlanmaktadır (Öncel vd., 2021: 61).
Mali güç ilkesi, ―ödeme gücü‖ ile eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır (CanyaĢ ve SeçilmiĢ, 2013: 307) Mali güç
ilkesinin yer aldığı mahkeme kararlarında da2 keza bu iki kavram eĢ anlamda kullanılmıĢtır.
Daha önce de açıklanan madde hükümlerinden de anlaĢılacağı üzere vergilendirmenin yasal dayanağını
anayasadaki vergi ödevine iliĢkin hükümler oluĢturmaktadır. Dolayısıyla yasal idareler tarafından
vergilendirme tekniği oluĢturulurken bu yasal çerçevenin önem taĢıdığını söylemek yerinde olacaktır. Anayasa
md. 73 f. 1 de belirtildiği üzere, vergilendirmenin mali güce göre yapılması vergilendirmede adaleti
sağlayabilecek unsurlardan biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede futbolculara yapılan ödemelerin de
―mali güç ilkesi‖ kapsamında vergi adaletini sekteye uğratmayacak Ģekilde yorumlanması beklenmektedir.
1.1.2. Adalet Ġlkesi
Anayasa‘nın siyasi hak ve ödevler kısmında yer alan ―vergi ödevi‖ baĢlığı altında yer alan ve daha önce
bahsedilen fıkralarda yer alan hükümlerde de ―adelet ilkesi‖ne vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla vergilendirme
ödevine iliĢkin temel anayasal ilkelerden biri olarak yer almaktadır.
Vergi adaleti, zamana, yere, değer yargılarına ve ideolojiye göre farklılıklar gösteren soyut bir kavramdır. Vergi
adaleti, vergilerin mali araç olarak kullanılmasında vergi yükünün kiĢiler arasında nasıl dağıtılması gerektiği
sorusuyla ilgilenmektedir. Adalet, dağıtıcı ve denkleĢtirici olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dağıtıcı adalet,
ayırıcı özelliklerine göre kiĢilerin farklı iĢlemlere tâbi tutulmasını; denkleĢtirici adalet ise, kiĢilerin eĢit iĢleme
tâbi tutulmasını ifade etmektedir (Karakoç, 2013: 1285).
1.2. Gelir Vergisi Kanunu‟nda Yer Alan Açıklamalar
1.2.1. Ücretin Tanımı ve Kapsamı
Gelir Vergisi Kanunu‘nun 1‘inci maddesi gelir kavramını açıklamaktadır. Ġlgili maddede gelir, ―Bir gerçek
kiĢinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.‖ Ģeklinde belirtilmiĢtir. Yine ilgili
kanunun 2‘nci maddesinde gelirin unsurları belirtilmiĢtir. Gelirin yedi unsuru mevzuatta:
1. Ticari kazançlar,
2. Zirâi kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları ile
7. Diğer kazanç ve iratlar Ģeklinde yer almaktadır.

2

AYMK. E:2003/11, K:2004/49, K.T.:07/04/2004 “…Mali güç, “Malî güç”, Anayasa'da tanımlanmamakla birlikte, genellikle
ödeme gücü anlamında kullanılmaktadır”. Benzer kararlar için bkz. AYMK. 1994/80, K:1995/27, K.T.:06/07/1995; AYMK. E:1996/49,
K: 1996/46, K.T.:11/12/1996.
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Mevzuatta yer alan bu yedi kazanç unsuru arasında yer alan ―ücretler‖ bu çalıĢmanın ana konusunu
oluĢturmaktadır. Futbolculara sair adlarla yapılan ödemeler ücret olarak değerlendirilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu‘nun 61‘inci maddesinde ücretin tanımı Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir:
―Ücret, iĢverene tabi ve belirli bir iĢyerine bağlı olarak çalıĢanlara hizmet karĢılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve
para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat,
zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karĢılığı veya baĢka adlar altında ödenmiĢ olması veya bir ortaklık
münasebeti niteliğinde olmamak Ģartı ile kazancın belli bir yüzdesi Ģeklinde tayin edilmiĢ bulunması onun mahiyetini
değiĢtirmez.‖

Yine aynı maddenin devamında hangi ödemelerin ücret sayılacağı Ģöyle açıklanmıĢtır:
―1. Emeklilik, malüliyet, dul ve yetim aylıkları;
2. Daha önce yapılmıĢ veya gelecekte yapılacak hizmetler karĢılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer
menfaatler;
3.Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara
göre kurulan daimî veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu
sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
4. Yönetim ve denetim kurulları baĢkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan
para, ayın ve menfaatler;
5. BilirkiĢilere, resmî arabuluculara, bilirkiĢilere, spor hakemlerine ve her türlü yarıĢma jürisi üyelerine ödenen veya
sağlanan para, ayın ve menfaatler;
6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.
7. Hizmet sözleĢmesi sona erdikten sonra; karĢılıklı sonlandırma sözleĢmesi veya ikale sözleĢmesi kapsamında ödenen
tazminatlar, iĢ kaybı tazminatları, iĢ sonu tazminatları, iĢ güvencesi tazminatları gibi çeĢitli adlar altında yapılan ödemeler
ve yardımlar.‖

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde Gelir Vergisi Kanunu‘na göre futbolculara transfer ücreti ya da sair adlarla
yapılan ödemeler ile menfaatlerin ücret olarak değerlendirildiği ve bu kapsamda vergilendirmeye tabi tutulduğu
söylenebilir.
1.2.2. Tarife
Gelir vergisi tarifesi artan oranlı bir tarife niteliği taĢımaktadır. Artan oranlı tarife ise bir vergi sisteminde alt
gelir gruplarından üst gelir gruplarına doğru hareket edildiğinde artan vergi miktar ve oranını temsil etmektedir
(Musgrave ve Thin, 1948: 498). Sosyal adalet açısından ise gelir vergilerinin oransal yapısı özellikle geliĢmekte
olan ülkelerde en uygun politika aracı olarak görülmektedir. Ancak yüksek gelir gurupları özelinde yapılan
indirim ve muafiyetler etkin bir artan oranlılığı mümkün kılmamaktadır (Tanzi ve Zee, 2000: 15-16).
Türkiye özelinde ise futbolculara yapılan ödemelere iliĢkin 2022 yılına ait artan oranlı tarife Gelir Vergisi
Kanunu‘nun 103‘üncü maddesinde Ģu Ģekilde yer almaktadır.
―32.000 TL'ye kadar % 15
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası % 20
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası % 27
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası %
35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için
281.500 TL), fazlası % 40‖

Yukarıda yer alan tarifede de açıklandığı üzere ücret geliri elde edenler için ödemeleri gereken vergi miktarı üst
sınır 880.000 TL olarak belirtilmiĢtir. Bu durumda bir takvim yılında 880.000 TL üzeri kazanan futbolcular için
ödenmesi gereken vergi tutarına uygulanan oranın % 40 olması gerekir. Ancak sporculara ödenen ücret Gelir
Vergisi Kanunu‘na göre stopaj usulüne tabi olup ilgili kanunda yer alan hükümler Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir:
―31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aĢağıdaki oranlarda gelir vergisi
tevkifatı yapılır.
a) Lig usulüne tabi spor dallarında;
1) En üst ligdekiler için % 20,
2) En üst altı ligdekiler için % 10,
3) Diğer liglerdekiler için % 5,
b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara
katılmaları karĢılığında yapılan ödemelerden % 5.‖

Yine aynı maddenin devamında futbolcuların gelirleri toplamının yukarıda 103‘üncü maddede yazılı tarifenin
dördüncü diliminde yer alan tutarı aĢması durumunda, bu gelirlerin yıllık beyannameyle beyan edilmesi
gerektiği belirtilmiĢtir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanan
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gelir vergisinden, kulüplerce vergi dairesine ödenmiĢ olmak koĢuluyla, kesilen vergilerin mahsup edileceği
hüküm altına alınmıĢtır.
2. Uygulanmakta Olan Mevzuata ĠliĢkin Değerlendirmeler
Devletin sporcuları destekleme vazifesi Anayasa‘nın 59‘uncu maddesinde belirtilmektedir. Ġlgili madde hükmü
―Devlet, her yaĢtaki Türk vatandaĢlarının beden ve ruh sağlığını geliĢtirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere
yayılmasını teĢvik eder. Devlet baĢarılı sporcuyu korur‖ Ģeklindedir. Ancak Türkiye‘de en popüler spor
dallarından biri olan futbolun vergilendirilme Ģekli esas itibariyle vergilemenin temel ilkelerine aykırılık teĢkil
etmektedir (Bay ve Ġnneci, 2007: 209).
Türkiye‘de faaliyet gösteren futbolcuların vergilendirilmesinde vergi tevkifatı yöntemi uygulanmaktadır. Ancak
GVK‘nda yapılan son değiĢiklik ile sporcuların bulunduğu lig dikkate alınmakla birlikte, yıllık ücret geliri 2022
yılı için geçerli tarifede yer alan 880.000 TL üzeri olanlar için gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu
getirilmiĢtir (Ergür ve Köstekçi, 2021: 2947). Yapılan bu düzenleme ile olumlu bir geliĢim kaydetmekle
beraber henüz kapsayıcı nitelikte taĢımadığını belirtmek yerinde olacaktır. Bir diğer önemli sorun ise futbol
branĢında faaliyet gösteren sporcuların ―net ücret‖ üzerinden sözleĢme imzalamaları nedeniyle ücret gelirleri
üzerindeki vergi yükünü kulüplerin üzerinde bırakmıĢ olmalarından kaynaklanmaktadır.
Türkiye diğer ülkelerde faaliyet gösteren futbolcuların vergilendirilmesi ile kıyaslandığında adeta bir vergi
cenneti olarak adlandırılmaktadır (ÇeribaĢ, 2020: 576). Bu durum hazinenin gelir kaybına yol açmakla beraber
kamu vicdanını zedelemektedir. Diğer taraftan Türkiye‘de faaliyet gösteren yabancı uyruklu futbolcuların
vergilendirme rejiminde ise ―tam mükellefiyet‖ ve ―dar mükellefiyet‖ kavramları dikkate alınmaktadır.
Sonuç
Vergilendirmenin temel hukuki ilkeler dikkate alınarak yapılması bir ülkede yaĢanan her meslekten vatandaĢı
ilgilendiren önemli bir konudur. Bu sayede vergilendirmenin adil olması ve sosyal devlet ilkesi çerçevesinde
yapılması beklenmektedir. Ancak özellikle Türkiye‘de futbolcuların vergilendirmesi konusunda temel anayasal
ilkelerin ihlal edildiği görülmektedir.
Ücret gelirleri GVK‘da iĢveren veya iĢyerine bağlı olarak çalıĢan kiĢilerin yaptıkları hizmet karĢılığında elde
ettikleri kazanç olarak tanımlanmaktadır. Futbolculara ödenen ücretler de bu kapsamda değerlendirilmekte ve
GVK‘da ücret gelirleri için yer alan hükümler uygulanmaktadır. Son yapılan değiĢiklikler ile gelir vergisi
tarifisinin dördüncü diliminde yer alan tutarı aĢması durumunda beyanname verilmesi zorunluluğu getirilmiĢtir.
Beyanname verme zorunluluğunun getirilmesi olumlu bir geliĢme olarak nitelendirilmekte birlikte yetersizdir.
Çünkü vergi yükü diğer ücret geliri elde edenler üzerinde kalmakta bu durumda vatandaĢların hem devlete olan
güvenini zedelemekte hem de adil bir vergilendirmenin olmadığı konusunda Ģüphe uyandırmaktadır.
Politika yapıcılar tarafından futbolculara ödenen ücretlerin vergilendirilmesinin tekrar gündeme alınması ve
diğer ücret gelirlerinden farklı bir tarife dikkate alınmak suretiyle futbolcuların vergilendirmeye tabi tutulması
gerekmektedir. Bilhassa süper ligde oynayan futbolcular özelinde bakıldığında futbolcuların elde etmiĢ
oldukları ücret gelirlerinin çok yüksek olması bunu düzenlemeyi elzem kılmaktadır.
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ULUS-DEVLETLERĠN DÖNÜġÜMÜNDE DĠJĠTALLEġMENĠN ROLÜ ÜZERĠNE EKONOMĠPOLĠTĠK BĠR TARTIġMA
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ÖZET
Günümüz kapitalizminde dijitalleĢme, hemen hemen bütün alana sirayet etmektedir. Uluslararası sistemde
ülkeler arasındaki ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik rekabetin belirleyici unsuru haline gelen
dijitalleĢme; devrim niteliğinde birçok Ģey vaat etmekle birlikte, aynı zamanda çok kapsamlı dönüĢümler de
meydana getirmektedir. Ülkeler arasındaki geliĢmiĢliği yakından etkileyen teknolojinin günümüzde geldiği
aĢama, toplumsal ve ekonomik yapıyı radikal biçimde dönüĢtürmektedir. Teknolojinin 21. yüzyılda
dönüĢtürücü etkisi ise dijitalleĢmede kendisini göstermektedir. DijitalleĢme, özellikle yapay zekâ, robotlar,
nesnelerin interneti, bulut biliĢim, üç boyutlu yazıcılar üzerinden yeni bir küresel model vaat etmektedir. Bu
yeni model içerisinde dijitalleĢmenin çok geniĢ kapsamlı etkiler yarattığı alanlardan birisi ulus-devletlerdir.
Dolayısıyla baĢka bir perspektiften ele alındığında dijitalleĢme, ulus-devletlerin dönüĢümü konusunda kayda
değer bir zemin yaratmıĢtır. DijitalleĢmenin ulus-devletlerin dönüĢümü üzerindeki potansiyel etkilerini farklı
çerçeveden değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki, 1980 sonrası ana akım neo-liberal gündemin
merkezine aldığı ulus-devletlerin egemenlik gücünün zayıfladığı hususunun yeniden gözden geçirilmesiyle
ilgilidir. Buna göre, küreselleĢme ile çok uluslu Ģirketlerin gücünün artması, ulus-devletlerin egemenlik
gücünün zayıflaması pahasına gerçekleĢmiĢtir. Fakat tarihsel deneyimler, piyasaların devlet müdahalesi
olmadan verimli biçimde iĢlemeyeceğini göstermiĢtir. DijitalleĢme ise devlete olan ihtiyacı daha da artırmıĢtır.
Ġkinci olarak 2000‘lerden itibaren dijital alanda yaĢanan ilerlemeler, küresel sistemde ulus-devletlerin gerek
müdahale alanını gerekse de karĢı karĢıya kaldığı problemleri farklılaĢtırmıĢtır. Örneğin ülkeler arasında siber
güvenlik en az fiziki sınırların güvenliği kadar önemli hâle gelirken, yapay zekâ ve robotik teknolojilerdeki
ilerlemeler vergi, istihdam, dıĢ ticaret gibi ekonomik alanlarda yeni politikaları gerektirmektedir.
Bu çalıĢma, dijitalleĢmenin ulus-devletlerin dönüĢümüne olan etkisini incelemektedir. Bu çerçevede, ulusdevletlerin klasik rollerinin dijitalleĢmeyle beraber ne yönde değiĢtiği ve dijitalleĢmenin ulus-devletleri küresel
sistemde hangi politikalar geliĢtirmeye zorladığı hususlarına odaklanılmaktadır. UlaĢılan sonuca göre,
dijitalleĢme ile birlikte ulus-devletlerin egemenlik gücünün azalmamıĢ ve küresel sistemde reel politik
geliĢmelere daha duyarlı hâle gelmiĢtir.
Anahtar kelimeler: DijitalleĢme, ulus-devletler, küreselleĢme, dönüĢüm, küresel sistem
A POLITICAL-ECONOMY DEBATE ON THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE
TRANSFORMATION OF NATION-STATES
Abstract
Digitalization has spread to almost all fields in today‘s capitalism. Digitalization, which has become the
determining factor of economic, political, cultural, and technological competition among countries in the
international system, promises many revolutionary things and creates comprehensive transformations.
Nowadays, the technology stage, which closely affects the development between countries, radically transforms
the social and economic structure. In the 21st century, the transformative impact of technology shows itself in
digitalization. Digitization promises a new global model through artificial intelligence, robots, the internet of
things, cloud computing, and 3D printers. In this new model, nation-states are one of the areas where
digitalization has created a comprehensive impact. Therefore, from another perspective, digitalization has
created a significant ground for transforming nation-states. It is possible to assess the potential impacts of
digitalization on the transformation of nation-states from a different perspective. The first of these is related to
the reconsideration of the weakening of the sovereign power of nation-states, which was placed at the center of
the mainstream neo-liberal agenda after 1980. Accordingly, the increase in multinational companies‘ power
with globalization has come at the expense of weakening the sovereign power of nation-states. But historical
experience has shown that markets cannot operate efficiently without government intervention. Digitalization
has increased the need for the state even more. Secondly, the advances in digitalization since the 2000s have
differentiated the field of intervention and problems faced by nation-states in the global system. For instance,
whereas cyber security has become as important as physical border security between countries, advances in
artificial intelligence and robotic technologies require new policies in economic areas such as taxes,
employment, and foreign trade.
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This paper examines the impact of digitalization on the transformation of nation-states. In this framework, the
study focuses on how the classical roles of nation-states have changed with digitalization and what policies
digitalization forces nation-states to develop in the global system. According to the obtained result, the
sovereignty power of nation-states has not decreased with digitalization, and they have become more sensitive
to real political developments in the global system.
Keywords: Digitalization, nation-states, globalization, transformation, global system
1. GiriĢ
Kapitalizmin geliĢim dinamiği, ulus-devletlerle bir arada ilerlemektedir. Tarihsel perspektiften incelendiğinde
farklı Ģekillerde tezahür eden kapitalizm türleri ile ulus-devletlerin rolleri arasında sıkı bir iliĢki söz konusudur.
Sermayenin dolaĢım alanının geniĢlemesi, ulus-ötesi Ģirketlerin yatırımlarının artması, kamusal hizmetlerin
kompozisyonunun değiĢimi, ekonomiye müdahalenin sınırları ve teknolojinin dönüĢü gibi alanlarda kapitalizm
ile ulus-devletin güçlü bağı her dönemde farklı biçimlerde varlığını devam ettirmiĢtir.
Modern ulus-devletlerin ortaya çıkıĢının, Protestanlar ile Katolikler arasında 1618‘de baĢlayan ve 1648‘de sona
eren Otuz Yıl SavaĢları sonunda imzalanan Westphalia AntlaĢması ile baĢladığı kabul edilmektedir (Çiftçi,
2018: 688). EĢitlik, bağımsızlık ve ülkelerin toprak bütünlüğü ilkelerine dayanan Westphalia Sistemi, devletin
dönüĢümünde önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir (Al-Kassimi, 2015: 7-8).
Devletlerin yapısının ve demokratik olup olmadığının olmadığı bu Westphalia Sistemi‘nde zaman içerisinde
teknolojik ilerlemeler devletlerin dönüĢümünü etkileyerek daha demokratik ulus-devletlerin inĢa edilmesine
katkı sağlamıĢtır. 20. yüzyıla gelindiğinde bir tarafta merkezi planlama diğer tarafta ise Keynesyen çizgide
politikalar uygulayan devlet tipleri söz konusu olmuĢtur (Lewan, 2020: 298). 1970‘lerin sonu ve 1980‘lerin
baĢlarından itibaren teknolojinin olağanüstü dönüĢümü, radikal değiĢikliklere yol açmıĢtır. Bilgi ve ĠletiĢim
Teknolojilerinin (BĠT) yaygınlaĢması, bilginin kısa sürede düĢük maliyetle elde edilmesi, yapay zekâ ve robotik
teknolojilerin gündelik hayatın bir parçası olması, nesnelerin interneti ve 3 boyutlu yazıcılar gibi küresel sistemi
etkileyen dönüĢümler, ulus-devletleri de dönüĢtürmektedir. Örneğin yapay zekâ ve robotik teknolojilerle
istihdam politikaları ve refah devleti uygulamaları değiĢmekte, vergilendirme sistemi daha karmaĢık hâle
gelmekte, kamu mali anlayıĢı verimlilik odaklı olmakta, ülkeler arasında siber saldırılar artmaktadır. Buna ilave
olarak, Keynes‘ten itibaren sosyal refah devleti politikalarının önemli bir bileĢeni olarak eğitim, sağlık, ulaĢım
ve barınma gibi temel kamusal ihtiyaçların giderilmesinde dijitalleĢme ile beraber tercihler de değiĢmektedir.
Dolayısıyla dijitalleĢme süreci tıpkı küreselleĢme olgusu gibi ulus-devletin çeĢitli açılardan dönüĢümünü
beraberinde getirmektedir.
Bu çalıĢmada, 21. yüzyılda dijitalleĢmenin ulus-devletlerin dönüĢümü üzerindeki etkisi incelenmektedir.
Özellikle dijitalleĢmenin ulus-devletlerin konumunu nasıl etkilediğine odaklanılmaktadır. Bu unsurların ortaya
konulması açısından çalıĢma dört bölüm olarak planlanmıĢtır. DijitalleĢmenin ulus-devletlerin dönüĢümüne
etkisinin öneminin kısaca bahsedildiği giriĢ bölümünden sonra, ikinci bölümde dijitalleĢmenin hangi araçlar
üzerinden hangi alanlarda ulus-devletleri dönüĢüme zorladığı ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, dijital
demokrasi hususu incelenmektedir. Son bölümde, ortaya konulan bulgular çerçevesinde sonuç ve
değerlendirmelere yer verilmektedir.
2. DijitalleĢme ve Ulus-Devletler
Son birkaç on yıldır, teknolojide yaĢanan baĢ döndürücü geliĢmeler, rekabetin ve mücadelelerin yaĢandığı
ortamı önemli biçimde değiĢtirmektedir. Diğer diğer ifadeyle, teknolojik dönüĢümler, somut dünyayı aĢan yeni
müdahale ve rekabet alanı yaratmaktadır. DijitalleĢme, sınırları aĢan boyutlarıyla yeni yapılar ve karmaĢık ağlar
meydana getirmekte ve belki de ulus-devletlere belirli açılardan rakip olabilecek potansiyel durumlar
yaratmaktadır. Bu süreç içerisinde yeni rekabet alanları, küresel sistemi 21. yüzyıla özgü ulus-devlet modeli
üzerine düĢünmeye yöneltmektedir (Macon-Cooney, 2022). ColibăĢanu (2016)‘ya göre dijitalleĢme geleneksel
ulus-devletlerin gücünü ağırlıklı olarak politik, ekonomik ve askeri alanlarda dönüĢtürmektedir. DijitalleĢme ve
bununla bağlantılı olarak internet ve siber uzay ülkelerin, uluslararası sistemde rekabeti ettikleri en önemli
alanlardan birisi haline gelmiĢtir. Ekonomik açıdan ele alındığında yeniliklerin inĢası ve dijitalleĢme, sadece
ulusal ekonominin geliĢtirilmesi ve verimliliğin artırılması hedefleriyle sınırlı kalmamakta, bunun yanında
devletlerin siber rekabette ilerleyerek politik gücünü artırmalarının bir aracı olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla
dijitalleĢme, birbiriyle iç içe geçen hedeflerin hayata geçirilmesi yanında, ortaya çıkan yeni geliĢmelere karĢı
aktif politikalar geliĢtirme sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir.
2.1. DijitalleĢme ve Siber Güvenlik Bağlamında Ulus-Devletler
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Endüstri 4.0, yapay zekâ ve üretim sürecinde otomasyonunun geniĢlemesi ekonomik ve toplumsal açıdan
önemli değiĢmelere yol açsa da siber saldırılar ve buna karĢı devletlerin geliĢtireceği önlemler daha kritik hâle
gelmiĢtir (Clauberg, 2020: 565). Bilgi toplumu olma yolunda hızla gidilen dünyada, 2023 yılında nüfusunun
%70‘nin ücretsiz internet kullanıcısı olması öngörülmektedir. Bu geliĢmelere rağmen bireylerin, kurumların ve
devletin sahip olduğu bilgilere ve verilere yönelik siber saldırılar da giderek artmaktadır (Vakulyk vd., 2020).

2022
(150 700 GB)

2017
(46 600 GB)
2007
(2 000 GB)
2002
(100 GB)

ġekil 1. Küresel Ġnternet Trafik Yoğunluğu
Kaynak: Upplabs, 2022.

BĠT‘lerde meydana gelen dönüĢümler, kendisini en fazla internet kullanımında göstermektedir. Son 20 yıllık
süreçte küresel internet trafik yoğunluğu ciddi biçimde artıĢ göstermiĢtir. ġekil 1‘de gösterildiği gibi 2002
yılında saniye baĢında düĢen küresel internet trafik yoğunluğu 100 GB (gigabytes) iken 2022 yılında 150.700
GB‘ye yükselmiĢtir.
Ġnternet kullanımının bölgesel dağılımının yer aldığı Tablo 1 incelendiğinde dünyada en fazla internet
kullanımının Asya‘da‘ en düĢük ise Okyanusya/Avustralya‘da olduğu görülmektedir. Asya bölgesi dünya
internet kullanımının %53,1‘ini gerçekleĢtirirken, Avrupa %14,2‘sini, Afrika %11,5‘ini, Orta Doğu %3,9‘unu
ve Kuzey Amerika %6,6‘sını gerçekleĢtirmektedir.
Tablo 1. Dünyada Ġnternet Kullanımı ve Bölgeler Bazında Dağılımı

Ġnternet
kullanan kiĢi
sayısı
(31.12.2021
itibarıyla)

Penetrasyon
hızı
(nüfusun
yüzdesine
göre)

2000-2022
arası
büyüme
hızı

Ġnternet
kullanımının
dünyadaki
payı (%)

Bölgeler

Nüfus (2022Tahmini)

Dünya
nüfusundaki
payı (%)

Afrika

1,394,588.547

17,6

601,327.461

43,1

%13,220

11,5

Asya

4,350,826.899

54,8

2,790,150.527

64,1

%2,341

53,1

Avrupa

841,319.704

10,6

743,602.636

88,4

%608

14,2

Latin
Amerika/Karayipler

663,520.324

8,4

533,171.730

80,4

%2,851

10,1

Kuzey Amerika

372,555.585

4,7

347,916.694

93,4

%222

6,6

Orta Doğu

268,302.801

3,4

205,019.130

76,4

%6,141

3,9

Okyanusya/Avustralya

43,602.955

0,5

30,549.185

70,1

%301

0,6

Dünya Toplamı

7,934,716.815

100

5,251,737.363

66,2

%1,355

100

Kaynak: Internet World Stats, 2022.
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BĠT‘lerde ortaya çıkan geliĢmeler ekseninde, devletin siber güvenlik politikalarına yönelik rolleri de
değiĢmektedir. Tablo 2‘de özetlendiği gibi 1980‘lerden günümüze kadar olan süreçte devletlerin en önemli
önceliklerinden birisi olan siber güvenlik, değiĢen koĢullara göre devletlere yeni sorumluluklar yüklemektedir.
Dönem

Tablo 2. Siber Güvenlik Politikaları KarĢısında Devletin Rolleri
Problem Alanı
Devletin Rolü
-Hacking gibi olaylar,
sorunlardan
birisi
görülmektedir.

önemli
olarak

-Gizli
verilerin
devletten
çalınmasının önlenmesi, temel
kaygıdır.

1980‘ler

Siber saldırılara konu olan ağların
sahibi

-Devlet, ağların ve bilginin
kontrolünü sağlayan aktör olarak
çözüm mercidir.
-Ağ
sistemlerinin
giderek
karmaĢıklaĢması ve internetin
ticarileĢmesi,
ekonomik
ve
toplumsal
açıdan
büyük
problemlere yol açmaktadır.
1990‘lar

-Stratejik altyapılar, daha önemli
hâle gelmektedir.

Siber saldırılara konu olan ağların
sahibi olmakla birlikte, aynı
zamanda siber sorunları çözecek
aktördür.

-Sistemlerin
güvenliğinin
sağlanması için kamusal ve özel
aktörlerden
devlete
roller
üstlenmesi beklenmektedir.
-Planlı ve hedefli saldırıların sayısı
ve kalitesi artmaktadır.
-Devletler ve devletin istihbarat
ağları,
daha
aktif
roller
üstlenmektedir.

2000‘ler

-Siber
saldırıların
artmasında
devletin sorumluluğu vardır.
-Siber
silahlanma
artmaktadır.

Siber saldırılara konu olan ağların
sahibi olmakla birlikte, aynı
zamanda siber sorunları çözecek
aktördür. Fakat aynı zamanda
devlet, sorunun parçası olarak
görülmektedir.

yarıĢı

Kaynak: Cavelty ve Egloff, 2019: 48.

Bu çerçevede siber güvenliğe yönelik klasik rolde devlet, siber saldırıların yöneldiği ağların ve bilgilerin sahibi
konumundadır. 1990‘lardan sonraki süreçte BĠT‘lerin daha karmaĢık hâle gelmesi ve ticarileĢmesi karĢısında,
devletin siber saldırıları çözecek aktör olarak roller üstlenmesi beklenmiĢtir. 2000‘lerden itibaren ise devlet,
siber saldırıların kaynağı olarak görülmektedir.
2.2. DijitalleĢmenin Vergi ve Vergilendirme Politikalarına Etkisi
Teknoloji alanında yaĢanan geliĢmelerle beraber dijitalleĢme, devletin en asli görevlerinden birisi olan kamusal
kaynakların yönlendirilmesi ve planlanmasında önemli bir yer tutan vergilendirmeyi yakından etkilemektedir
(Koniagina, 2020). Özellikle ekonomik faaliyetlerin dijital kanallarla daha fazla gerçekleĢmesi, söz konusu
ekonomik iĢlemlerin vergilendirmesinde çok çeĢitli zorluklar çıkarmakla birlikte (Birinci, 2019: 509), çeĢitli
açılardan avantajlar da sunmaktadır (OECD, 2018).
Geleneksel ekonomik faaliyetlerde mükelleflerin tespitinin kolay olması vergilendirmeyi kolaylaĢtırırken,
küreselleĢme ve dijitalleĢmeyle birlikte ekonomik faaliyetlerin gerek uluslararasılaĢması gerekse de daha mobil
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hâle gelmesiyle yeni iĢ modelleri ortaya çıkmıĢtır. Bu yeni modelde, ekonomik aktivitelerin fiziksel varlığı daha
önemsiz hâle gelmektedir. Dolayısıyla dijitalleĢme sonucunda yaratılan iĢ modellerinin mekânsal önemi
azalmasıyla, vergilendirme ulus-devletleri çeĢitli zorluklarla karĢı karĢıya bırakmaktadır (Olbert ve Spengel,
2017: 4).

Vergi İdaresi 1.0

Vergi İdaresi 2.0

Vergi İdaresi 3.0

• Kağıt bazlı süreçler
• Vergi dairesi merkezli yaklaĢım

• Mükellefler
müĢteri
konumundadır.
• Mükellef merkezli bakıĢ açısı
öne çıkmaktadır.
• Yeni teknoloji araçları ve dijital
kaynaklardaki
geliĢmeler
sayesinde e-yönetim yaklaĢımı
öne çıkmaktadır.
• E-hizmet
seçenekleri
artmaktadır.
• Vergi idaresi ve kamu birimleri
arasında geliĢmiĢ koordinasyon
söz konusudur.

• Mükelleflerin
doğal
yapısı
merkezi konumdadır.
• Vergi idaresi ve diğer kamu
birimleri,
kusursuz
süreç
yönetimine odaklanmaktadır.
• Vergi idaresi, aynı anda hem
esnek hem de hızlıdır.

ġekil 2. DijitalleĢme ile Vergi Ġdarelerinin Yapısında YaĢanan DönüĢüm
Kaynak: OECD, 2020a; Asian Development Bank (ADB), 2022.

DijitalleĢmenin, ulus-devletlerle özdeĢleĢen vergilendirmeyi dönüĢtürdüğü bir diğer alan vergi idaresinin
iĢleyiĢidir. ġekil 2‘de ortaya konulduğu gibi genel itibarıyla Vergi Ġdaresi 1.0, 2.0 ve 3.0 dijital teknolojilerde
ortaya çıkan geliĢmelere bağlı olarak farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bu çerçevede Vergi Ġdaresi 1.0; klasik
vergilendirme sürecini yerine getiren kâğıt kullanımı tabanlı sistemdir. Vergi Ġdaresi 2.0; Vergi Ġdaresi 1.0 ile
aynı olan temel süreçlerin daha hızlı ve verimli olarak yürütüldüğü, bunun yanında birçok aĢamanın
dijitalleĢtirildiği e-yönetim sürecini ifade etmektedir. Vergi Ġdaresi 3.0 ise vergi mükellefi ile vergi idaresinin
birbirine bağımlılığının arttığı, bu iki birim arasındaki uyumun otomatik ve sorunsuz olduğu, geleneksel
iĢlevlerin ise teknoloji tarafından yerine getirildiği bir paradigma değiĢikliğini ifade etmektedir (Asian
Development Bank, 2022).
DijitalleĢme olgusu, vergilendirme sürecini yakından etkilemekle birlikte, politik ekonomi perspektifinden ele
alındığında devlet ve toplum arasındaki iliĢkinin yapısını da dönüĢtürmektedir. Devlet ile toplum arasındaki
iliĢkiyi Ģekillendirmede vergilendirme politikası, esas olarak hesap verilebilirlik, Ģeffaflık ve politik istikrar gibi
geliĢmiĢ kurumsal faktörler üzerinden yürümektedir. Büyük verilerin iĢlenme süreci, geliĢmekte olan ve
geliĢmiĢ ülkelerin kurumsal, politik yapısı ve bürokratik yapısıyla yakından iliĢkilidir. GeliĢmekte olan
ülkelerde (GOÜ) kurumsal kalitenin zayıf olması, büyük veri kaynaklarının iĢlenmesini elinde bulunduran yarıözel firmaların, hükümetlerle gayri resmi iliĢkilerini artırmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla GOÜ‘lerde
dijital stratejilerin kamusal ve politik alanla iliĢkili olduğu yerlerle organize edilmesi; Ģirketler, politikacılar ve
bürokratlar arasındaki gayri resmi (gizli) iliĢkileri kısıtlayan hukuki yapının inĢa edilmemesi nedeniyle,
beklenilen yönde geliĢmemektedir (Roy ve Khan, 2021: 14-15). Diğer yandan küreselleĢme ve dijitalleĢme,
ulus-devletlerin vergi egemenliğini aĢındıracak yapıyı beraberinde getirmektedir. Ulus-devletlerin
vergilendirme politikaları, uluslar-üstü kuruluĢlar ve Ģirketler tarafından yönlendirilmektedir (Kjoseva, 2021).
Örneğin, ekonominin dijitalleĢmesiyle ulus-devletlerin kurumlar vergisini nasıl uygulayacağı önemli bir zorluk
olarak ortaya çıkmaktadır. Hedefe dayalı (destination-based ) mı yoksa ikamete dayalı (residence-based) mı
belirleneceği önemli bir belirsizlik yaratmaktadır (Grinberg, 2019). Kârların vergilendirildiği geleneksel
Ģirketlerin aksine, dijital Ģirketlerin ekonomik faaliyetlerinin fiziki sınırlarının belirli olmaması (veya ekonomik
faaliyetlerin çok hareketli olması), devletlerin vergilendirme egemenliğini kısıtlayan önemli unsurlardan birisi
haline gelmektedir (Cobo, 2021). OECD‘nin Matrah AĢındırma ve Kâr Aktarımı (Base Erosion and Profit
Shifting-BEPS) eylem planları, bu kapsamda ülkelerin vergi egemenliğini sağlamaya yönelik giriĢimler olarak
değerlendirilmektedir (Kjoseva, 2021).
Özellikle OECD öncülüğünde yayınlanan çeĢitli raporlar aracılığıyla, dijital ekonominin vergilendirilmesinde
hangi politikaların geliĢtirilmesi gerektiğine yönelik eylem planları ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede
OECD‘nin Matrah AĢındırma ve Kâr Aktarımı (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) 1 ve 2 nolu eylem
planları kurumsal düzeyde önemli çerçeve sunmaktadır. OECD ve G-20 ülkeleri ayrıca BEPS önerilerinin
tutarlı ve koordineli bir Ģekilde uygulanmasını sağlamak ve projeyi daha kapsayıcı hâle getirmek için birlikte
çalıĢmaya devam etmeye karar verdiler. Buna yönelik olarak 2018 yılında Tax Challenges Arising from
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Digitalisation-Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS (DijitalleĢmeden Kaynaklanan
Vergilendirme Sorunları-Ara Rapor 2018: BEPS‘e Yönelik Kapsayıcı Çerçeve) raporu yayınlanmıĢtır.
2.3. DijitalleĢme ile Birlikte Kamusal Hizmetlerin Arzında YaĢanan DeğiĢim
DijitalleĢme diğer birçok alanda olduğu gibi devletin kamusal hizmetlerinde de birtakım değiĢikliklere yol
açmıĢtır. Kamusal hizmetlerin sunumunda dijitalleĢmeyle öngörülen beklentilerden birisi, söz konusu
hizmetlerin verimliliğinin artırılmasıdır. Eğitim, sağlık, altyapı, ulaĢım, çocuk ve yaĢlı bakımı, savunma gibi
temel kamusal hizmetler vergi gelirleriyle karĢılanmaktadır. Buna göre dijitalleĢmenin kamu hizmetlerin arz
biçimini değiĢtirmesi, bireylerin ve kuruluĢların beklentilerini de değiĢtirmektedir. Bu beklentilerin baĢında
dijitalleĢmeyle artan verimliliğin kamusal hizmetlerin daha iyi kaliteyle sunulması, bunun yanında vergi
oranlarının çok artmaması gelmektedir. Dolayısıyla dijitalleĢmenin kamu hizmetlerine yönelik talepleri
değiĢtirmesi, devleti bu alanda yeni arayıĢlara yöneltmektedir (Lewan, 2020: 302).
Çerçeve

Tablo 3. Nesnelerin Ġnternetinin (IoT) Uygulandığı ÇeĢitli Kamusal Alanlar
Gösterge
Beklenen fayda
IoT uygulaması

Çevre ve hava kirliliği

ġehirlerde yüksek
nüfusuna bağlı
hastalıklardan
kaynaklanan ölüm sayısı

Çevre ve hava kirliliğine
bağlı ölümlerin
azaltılması

Sensör ağlarıyla kirlilik
oranları belirlenebilecek
ve önlenebilecektir.

Trafik Kontrolü

ġehirlerde hareket ve
park alanı

Trafiğin rahatlatılması

Gömülü sensörlerden
gelen verileri kullanarak
trafik ıĢıklarının
ayarlanması, trafik
kontrolü için merkezi
sistem kurulması; akıllı
parkmetreler

Altyapı ve kaynakların
yönetimi

Su, elektrik, aydınlatma
ve binaların bütünlüğünü
koruma maliyetleri

Enerji arzındaki
azalmaların, su
kaynaklarındaki
sızıntıların azaltılması

Akıllı ölçüm
otomasyonlu sensör
ağlarıyla kaynakların
dağıtımının takibi

Afet ve acil hizmetler

Afet ve kazalardan
kaynaklanan ölüm sayısı

Acil durum hizmetlerinin
ve afetlere yönelik
müdahale kapasitesinin
iyileĢmesi

Afet, hava durumu ve
trafikle ilgili bilgileri
halka sağlayan U-IT
tabanlı akıllı sistemler

Toplu taĢıma programı
yönetimi

Toplu taĢıma
istasyonlarında gecikme
süresi

Gerçek zamanlı
bilgilerden yararlanarak
bekleme sürelerinin
kısaltılması

Sensör ağları ve GPS
izleme sistemleri

Kamu personelinin
verimliliği

Kamu hizmetlerinin
farklı birimlerinde çalıĢan
personelin verimliliğinin
artırılması

Yeni çalıĢma yöntemleri
ve takip sistemiyle
çalıĢanların verimliliğinin
artırılması

IoT teknolojisini
kullanabilen mobil
cihazlar

Suçların tespiti ve takibi

Suçu önleme ve izleme
maliyetleri

Suç eylemlerinin
azaltılması

Sensörler yardımıyla
ikazların önceden
algılanması

Kaynak: Marinova, 2016: 276-277.

Hızlı ve radikal teknolojik değiĢimler, vatandaĢlara yönelik hesap verebilirlik ve birlikte hareket etme
sorumluluğu çerçevesinde önemli dönüĢümleri zorunlu hâle getirmektedir. Yukarıdaki Tablo 3‘te ortaya
konulduğu gibi dijitalleĢme olgusu, kamusal alanı birçok konuda biçimlendirmektedir.
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IoT özellikli teknolojiler aracılığıyla enerji kaynaklarının verimliliğinin artırılması baĢta olmak üzere ulaĢım,
sağlık, kamu güvenliği ve ulusal savunma gibi çok geniĢ alanlara uygulanabilen uygulamalar aracılığıyla,
verimliliğin ve vatandaĢların yaĢam kalitesinin artırılması devletin en temel önceliğidir. Örneğin ulaĢım
alanında yollara ve araçlara kurulu teknolojik uygulamalar sayesinde, trafik bilgisi her an kontrol edilebilir hâle
gelerek gerçek zamanlı planlamalar yapılabilmesi söz konusu olmaktadır. Benzer biçimde sağlık sisteminde
izleme teknolojilerinin uygulanması hastaların uzaktan tedavilerini mümkün kılabilmektedir (Kankanhalli vd.,
2019).
Özellikle küresel toplumu çok derinden etkileyen Covid-19 krizi; ekonomik, sosyal, politik ve diğer alanlarda
yenilikçi altyapı ve kapasite oluĢturma aracılığıyla dijitalleĢmenin önemini ortaya çıkarmıĢtır. Krizin etkilerinin
azaltılması sürecinde güçlü ve geliĢmiĢ dijital kapasiteye sahip ülkelerin eğitim ve sağlık gibi en temel kamusal
hizmetlerin sağlanmasında baĢarılı olduğu görülmektedir. Covid-19 krizi sadece dijital kapasitenin önemini
ortaya çıkarmakla kalmamıĢ, aynı zamanda verilerin verimli ve doğru biçimde kullanılmaması halinde var olan
problemlerin çözümünü zorlaĢtırdığını da gün yüzüne çıkarmıĢtır (OECD, 2020b).
Kamusal politikaların dijitalleĢme sürecinden etkilenmesi, demokrasilerde karar alıcıların halka hesap
verebilirliği konusuyla yakından iliĢkilidir. Dolayısıyla dijitalleĢme, politik karar alma sürecini ve demokrasiyi
de Ģekillendirmektedir.
3. DijitalleĢme ve Politik Karar Alma Sürecinin Yeni Boyutu: Dijital Demokrasi
BĠT alanında yaĢanan ilerlemeler, birçok alanı dönüĢtürmektedir. Demokrasilerde karar alma süreci, meydana
gelen geliĢmeler neticesinde dönüĢen alanlardan birisi haline gelmiĢtir. Diğer ifadeyle dijitalleĢme olgusu,
demokrasinin geliĢim seyrini etkilemektedir. Dijital demokrasi (veya e-demokrasi) olarak kavramsallaĢtırılan
söz konusu yeni süreç, özellikle politik karar alma sürecinin iĢleyiĢiyle özdeĢleĢtirilmektedir.
Dijital demokrasinin tanımı üzerine mutabakat söz konusu değildir. Bazı görüĢler, bilgi sahibi olmak ve
Ģeffaflığın artırılması için dijital araçların kullanımı olarak tanımlarken, bazıları BĠT‘lerin politik sürece
katılımı geniĢletme aracı olarak görmekte, diğer görüĢler ise çevrimiçi araçlar yoluyla bireylerin karar
vermelerini güçlendirecek süreç olarak görmektedir (Simon vd., 2017). Avrupa Konseyi ise dijital
demokrasinin, demokrasiyi ve demokratik süreci güçlendirmek için BĠT‘lerden daha fazla yararlanılmasıyla
ilgili olduğunu belirtmektedir. Bu süreçte her ne kadar BĠT‘lerin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanılsa da
sadece teknolojiyle ilgili bir durum değildir. Esas olan teknolojiyle birlikte demokratik yönetiĢim ilkelerine
bağlı kalınmasıdır (Council of Europe, 2009).
Tablo 4. Dijital Demokraside Dijital Katılımın Fonksiyonları, Türleri ve Araçları
VatandaĢların Katılımının ĠĢlevi
E-katılım türü
Araçlar

Ġzleme/Takip Etme





E-Bilgi
E-Müzakere
E-ġikayet

Gündemi Belirleme





E-Dilekçeler
E-GiriĢimler
E-Kampanya

Karar Verme
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E-DanıĢma
E-Katılımcı bütçe
E-Oylama



Siyasi
temsilcileri
izlemek, sorgulamak ve
tavsiyelerde
bulunmak
için teknolojik araçların
kullanılması




VatandaĢ giriĢimleri
E-Dilekçe



Yasa
teklifleri
kitlelerin desteği



Politika oluĢturmak için
kitlelerin desteği



Ġnternet
danıĢmanlığı,
siyasi partiler içinde ortak
karar alma



DanıĢmaya
katılımcı bütçe



E-Oylama
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Kaynak: Lindner ve Aichholzer, 2020: 23.

Dijital demokrasiyle vatandaĢların karar almak sürecine katılım türü de değiĢmektedir. Bu alanda dijital
demokraside e-katılım (e-participation) yaygınlaĢarak gerek e-katılımın iĢlevi gerekse de kullanılan araçları
farklılaĢmaktadır. Tablo 4‘te özetlenen bu durum dikkate alındığında izleme/takip etme, gündemi belirleme ve
karar verme gibi e-katılımın iĢlevleri farklı araçların kullanımını gerektirmektedir. Örneğin, herhangi bir
konuda alınan kararın takibi için e-bilgi, e-müzakere ve e-dilekçe yöntemi kullanılırken; gündemi belirlemek
amacıyla e-danıĢma, e-oylama ve e-katılımcı bütçe yöntemine gidilebilmektedir. Hangi yöntem kullanılırsa
kullanılsın, bireylerin demokratik sisteme düĢük maliyetle ve daha ivedi biçimde entegre olmaları mümkün
olabilmektedir (Lindner ve Aichholzer, 2020).
Teknolojinin geliĢimiyle birlikte bireylerin politik sürece katılmalarının kolaylaĢması, kamusal gücün politik
katılıma dönüĢmesinde etkili olması yanında, devlet tarafından sunulan dijital iĢlemlere eriĢememe ve adapte
olamama gibi problemler de söz konusu olabilmektedir. Bunun yanında çok düĢük maliyetlerle dijital araçlar
üzerinden politik katılım söz konusu olsa da bu platformlarda üretilen bilgilerin ne kadar gerçeği yansıttığı
önemli problemlerden birisi olarak öne çıkmaktadır (Korkut, 2022). Yeni dijital araçlar, kurumsal tasarımların
dijitalleĢmesini sağlayarak sadece politik sürece olan katılımı artırmakla kalmamakta, demokratik yönetiĢimin
önemli bileĢenleri olan hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin yerleĢmesini de teĢvik
edebilmektedir. Dijital demokrasi ayrıca, toplumda dezavantajlı grupların veya toplulukların seslerini daha
fazla duyurmalarına yardımcı olabilecek araçları yaratmaktadır. Örneğin, akıllı telefonların kullanımının
yaygınlaĢmasıyla daha önce internet eriĢimi çok daha zor olan bireylerin dijital platformları kullanma
imkânlarının arttığı3 ve demokratik taleplerini daha sıklıkla dile getirdikleri öngörülmektedir (Pogrebinschi,
2017).
Ulus-devletlerin dönüĢümünde dijital demokrasinin rolü, dijital kapitalizmden bağımsız olarak ele
alınamamaktadır. Kapitalist geliĢmenin dijital unsurlar tarafından biçimlendirildiği dijital kapitalizmde sermaye
birikimi, sınıf mücadeleleri, hegemonya, ideoloji ve küreselleĢme gibi aĢamalarda dijital teknolojiler ve dijital
bilgi ağları önemli roller oynamaktadır. Bu roller, dijital sektörlerde faaliyet gösteren kapitalist ÇUġ‘lar
tarafından üstlenilmektedir (Fuchs, 2021: 10). Diğer taraftan dijitalleĢme ve otomasyon, kapitalizmde iĢ
yapılarını radikal biçimde değiĢtirmektedir. Bu bağlamda dijital kapitalizm, yüksek vasıflı iĢgücü lehine
sonuçlar yaratırken, düĢük vasıflı iĢgücünün çalıĢma alanlarının daralmasına yol açarak eĢitsizliği artırmaktadır.
DijitalleĢmeyle artan eĢitsizlik, toplumsal kutuplaĢmaların artmasını beraberinde getirmektedir (Gilardi, 2016).
Dijital kapitalizmin yarattığı eĢitsizlik karĢısında, toplumun değiĢen taleplerinin ifade edilmesi noktasında
dijital demokrasi çeĢitli fırsatlar sunmakla birlikte, bunların istenilen hedeflere ulaĢmada ne kadar etkin olacağı
hususu çok net değildir.
4. Sonuç ve Çıkarımlar
Ekonomik ve politik tartıĢmaların merkezinde ulus-devletlerin rolü, her dönemde önemli bir yer tutmuĢtur. 20.
ve 21. yüzyılda ulus-devletlerin ekonomik ve politik sınırlar içerisindeki rolünü Ģekillendiren birçok geliĢme
yaĢanmıĢtır. Bunlardan birisi, 1980‘lerden itibaren baĢlayarak günümüze kadar olan süreçte, küreselleĢme ve
BĠT alanında ortaya çıkan baĢ döndürücü geliĢmelerin ulus-devletler üzerinde yarattığı etkilerle ilgilidir.
KüreselleĢme; ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik bağımlılığın artmasını sağlayan en
büyük itici faktörlerden birisidir. Ülkeler arasındaki bağımlılığın artması yanında ÇUġ‘ların faaliyetlerinin
geniĢlemesiyle ulus-devletlerin hâkimiyetinin azaldığı veya çeĢitli alanlardaki karar alma sürecinde
egemenliklerini yitirdikleri hususu, kapsamlı biçimde tartıĢılmıĢtır. Oysa zaman içerisinde ortaya çıkan 2008
krizi, Covid-19 krizi, Ukrayna-Rusya SavaĢı ve küresel göç sorunu gibi geliĢmeler ulus-devletlerin ulusal ve
küresel sorunların çözümünde çok önemli bir unsur olduğunu yeniden hatırlatmıĢtır.
Bu geliĢmeler yanında ulus-devletlerin rollerinin artması, klasik devlet anlayıĢından farklı bir çerçeve ortaya
koymaktadır. Söz konusu farklı çerçeveden kast edilen husus, dijitalleĢme gibi 21. yüzyılın önemli
geliĢmelerinin ulus-devletlerin dönüĢümüne olan etkisidir. Toplumsal hayatın her alanına sirayet eden
dijitalleĢme, kaçınılmaz olarak devletleri çeĢitli alanlarda etkilemektedir. Bu çalıĢmada dijitalleĢmenin siber
3

Günümüzde teknolojik araçların geliĢimiyle beraber, dijital demokrasinin geliĢeceğine dair yoğun bir iyimser beklenti söz
konusudur. Fakat dünya genelinde hâlihazırda teknolojik araçlara ve internet eriĢimine sahip olmayan milyonlarca insan vardır.
Daha da önemlisi teknolojik ilerlemeler kayda değer ivme yakalamasına rağmen, küresel demokrasinin de aynı süreçte iyileĢtiğini
söylemek oldukça güçtür. Dolayısıyla ana akım liberal (ve neo-liberal) yaklaĢımların öngördüğü dijitalleĢme-demokratikleĢme
iliĢkisi, doğrusal bir patika çizmemektedir (Bkz. Zuboff, 2019).
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güvenlik, vergilendirme, kamusal hizmet arzının yapısı ve demokrasi alanlarında yol açtığı dönüĢümler
incelenmiĢtir. Siber güvenlik açısından ele alındığında bilgi ağlarının geniĢlemesi ve toplumun ayrılmaz bir
parçası olması, beraberinde bunların sağlıklı biçimde korunmasını gerektirmektedir. Devletler, büyük bilgilerin
güvenliğini sağlamak adına büyük ölçekli yatırımlara ve projelere yönelmek zorunda kalmaktadır. Ġkinci olarak
dijitalleĢme, ulus-devletlerle özdeĢleĢen vergilendirme konusunda büyük etkiler yaratmaktadır. DijitalleĢmenin
vergilendirme üzerindeki etkisini çeĢitli perspektiften ele almak mümkündür. Bunlardan ilki, ekonomik
faaliyetlerin dijital hâle gelmesiyle vergilendirilecek ekonomik kaynakların kapsamının değiĢmesidir. Ġkincisi,
vergi toplama sürecinde minimum maliyetle, daha hızlı ve Ģeffaf biçimde idari yapılanmaların ortaya
çıkmasıdır. Üçüncü çerçeve ise kamusal hizmetlerin arzının yapısıyla ilgilidir. DijitalleĢmenin ulus-devletler
üzerindeki etkisinin önem kazandığı diğer husus ise politik karar alma sürecine daha fazla katılma imkânı
sunduğu ileri sürülen dijital demokrasi çerçevesinde tartıĢılmaktadır.
Teknolojik ilerlemelerin geldiği aĢama göz önüne alındığında, dijitalleĢme olgusunun ulus-devletler üzerindeki
etkisinin çalıĢmada ele alınan alanlarla sınırlı kalması mümkün görünmemektedir. Teknolojinin toplumu
dönüĢtürmesi, ihtiyaçların yapısını değiĢtirmekte ve değiĢen ihtiyaçlar da devletleri yeni koĢullara uyum
sağlamaya zorlamaktadır. Bu noktada, devletlerin politika geliĢtirme kapasiteleri ve dijitalleĢmeye uyum
sağlamaları, öngörüldüğü gibi kolay olmayacaktır. Covid-19 krizinin net biçimde ortaya koyduğu gibi
dijitalleĢmenin içinde bulunduğumuz çağın belirleyici unsuru olacağı öngörüsünden hareketle, devletlerin yeni
rekabetinin dijitalleĢme üzerinden gerçekleĢeceği düĢünülmektedir. Fakat bu dijitalleĢme olgusunun ulusdevletler üzerindeki etkisinin dijital kapitalizmden ayrı olarak düĢünülmemesi gerektiği unutulmamalıdır.
Çünkü yapay zekâ, otomasyon, 3 boyutlu yazıcılar ve robotik teknolojiler basit bir teknolojik geliĢme süreci
olmamakla birlikte, sermayenin birikim sürecinin farklı bir biçimine iĢaret etmektedir. Sermaye birikiminin
yeni biçiminin geliĢimi, finans kapitalizmi veya diğer kapitalizm türlerinde olduğu gibi devletten bağımsız
olarak gerçekleĢmemektedir.
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RUSYA ĠLE AFRĠKA ÜLKELERĠ ARASINDAKĠ EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Selman DEVELĠ
NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, GülĢehir Sosyal Bilimler MYO, ORCID: 0000-0003-2097-207X

ÖZET
Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan Rusya, özellikle 21. yüzyıl itibarıyla Afrika Kıtası‘na yönelik
ekonomik açılım sürecini baĢlatmıĢtır. Bu doğrultuda 2019 yılında Soçi‘de düzenlenen ―Rusya-Afrika Zirvesi‖
ile paralel olarak gerçekleĢtirilen ―Rusya-Afrika Ekonomik Forumu‖ kapsamında ülkeler arasındaki yatırım
imkânlarının geliĢtirilip ticaret hacminin artırılmasına yönelik ekonomik iĢ birliği anlaĢmaları imzalanmıĢtır.
Rusya ile kıta ülkeleri arasındaki ekonomik iĢ birliğinin geliĢtirilmesine yönelik önemli bir adım olarak kabul
edilen bu zirvenin ikincisinin ise kasım ayında gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. Böylece her iki zirve,
Rusya‘nın Afrika ülkeleri ile olan ekonomik iliĢkilerini geliĢtirmeye yönelik önemli adımlar olarak
değerlendirilebilir. Bu doğrultuda Rusya; enerji, savunma sanayisi ve tarım gibi birçok alanda gerçekleĢtirilen
ticari iliĢkiler ve farklı sektörlerdeki yatırım imkânları sayesinde Afrika‘nın kıta dıĢı aktörleri arasındaki payını
artırmayı amaçlamaktadır. Çünkü mevcut Ģartlarda hem Afrika ülkeleri ile olan ticaret hacmi hem de bölgede
gerçekleĢtirdiği yatırımlar açısından Çin, ABD ve Fransa gibi ülkelerin gerisinde kalan Rusya, uzun vadede
bölgenin en güçlü ekonomik aktörlerinden biri olmayı hedeflemektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda bu
çalıĢmanın amacı, Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik iliĢkileri tüm yönleriyle incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Afrika Ülkeleri, Ekonomik ĠliĢkiler.
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND THE AFRICAN COUNTRIES
ABSTRACT
Russia, which is one of the most powerful economies in the world, has started the process of economic
expansion towards the African Continent, especially as of the 21st century. In this direction, within the scope of
the "Russia-Africa Economic Forum" held in parallel with the "Russia-Africa Summit" held in Sochi in 2019,
economic cooperation agreements were signed to develop investment opportunities between countries and
increase the trade volume. The second of this summit, which is considered as an important step towards the
development of economic cooperation between Russia and continental countries, is planned to be held in
november. Thus, both summits can be considered as important steps towards improving Russia's economic
relations with African countries. In this respect, Russia aims to increase its share among Africa's noncontinent
actors thanks to commercial relations in many fields such as energy, defense industry and agriculture and
investment opportunities in different sectors. Because Russia, which is behind the important actors of the
continent such as China, USA and France in terms of trade volume with African countries and investments
made in the region, aims to be one of the strongest economic partners of the region in the long term. In
accordance with these explanations, the aim of this study is to examine all aspects of the economic relations
between Russia and African countries.
Keywords: Russia, African Countries, Economic Relations.
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Does Economy Affect Political Choice? Evidence from Ukraine
Prof. Sergii Slukhai, Prof. Nataliia Slukhai, Prof. Olena Bazhenova,
Taras Shevchenko National University

ABSTRACT
In this paper economic performance as a determinant of political choice in a transition nation has been
analyzed. The bulk of public choice and politic study literature published in the recent decades (see e.g.
Bustrikova & Zechmeister, 2017; Jastramskis, Kuokštis and Baltrukevičius 2019; Lewis-Beck & Stegmaier
2019; Talving 2018; Valdini & Lewis-Beck 2018) delivers results that support the economic vote hypothesis
not only in developed countries, but also in certain transition nations. Thus, the authors set out to ascertain
whether this hypothesis holds in the conditions of Ukraine.
The paper is based on an analysis of panel data collected in Ukraine since independence. The authors try to find
out whether economic performance really has an influence on the outcome of political choice in such in a
specific nation in transit as Ukraine. Due to relevance criteria only three out of seven presidential elections in
Ukraine have been analyzed with respective association to economic data of the pre-election period. It is proven
through a panel model that, unlike in countries with developed democracies, in Ukraine the retrospective
economic vote in presidential elections was not observed; it turned out to be prospective instead with regard to
the latest presidential election in 2019.
The authors presented a set of possible reasons to explain this phenomenon: lack of democratic experience,
relying on heuristics and emotions, low public mood among others. Some of them have been flagged by us
before on a theoretical level (Slukhai 2021). It has been demonstrated that Ukrainians‘ political choice in 2019
has consequences for the economy, which may contribute to the loss of a nation‘s development guidelines for a
certain period of time, as well as subsequent social disappointment.
The results achieved could be applied to the prospective development of the economic and political situation in
Ukraine; it may give clues on how the country could develop after the ongoing Russian-Ukrainian war is over.
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OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN ORDER TO ASSESS THEIR EFFICIENCY FOR
THE COMMERCIAL BANK
Assoc. Prof. Victoria POSTOLACHE, PhD.
Alecu Russo Balti State University, Economic and Natural Science, Department of economic sciences, Republique of Moldova

Abstract
There are a variety of methods for optimizing the business processes and their local implementation is
inefficient due to the lack of a comprehensive description for optimizing the work of a commercial bank. The
main way to overcome this problem is to introduce a process approach in the management of the bank, so it is
necessary to build a system of business processes as a basis for the implementation of various management
technologies that improve the quality of customer service.
The article describes the main approaches to optimise the business processes to assess their efficiency at the
level of commercial banking in the context of changing legislation and adapting new business models for
banks. Thus, it is necessary to identify the banking efficiency indicators in correlation with the applied business
model.
The main objective of the research is to identify business processes in commercial banking and the factors that
influence them with implications on banking performance indicators.
In comparison with domestic banks, foreign banks differ in a number of advantages: a cheap resource base, a
more perfect organizational structure, and high quality management. All this, cannot but cause the need for
fundamental changes in their activities. For this, most banks review their business processes and identify
solutions according to the structure of the processes within the bank.
The optimization of business processes is conditioned by the specifics of banking due to high costs and salaries
related to the development and implementation of high quality banking products and services, the prevalence of
resources attracted and borrowed from the bank's resources, exposure to various banking risks. The current
situation in the domestic banking practice makes the problem of forming business models of commercial banks
capable of adapting to macroeconomic conditions especially relevant and necessitates a theoretical study of this
issue.
Key words: business model, key business indicators, banking transformation, key business processes.
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Unmasked the Black Box on the Nexus of Country Governance to Banks Productivity: Empirical
Analysis from DEA based MPI
Fakarudin Kamarudin
Universiti Putra Malaysia
Hasrul Nizam Mamat
Politeknik Port Dickson
Nazratul Aina Mohamad Anwar
Universiti Sains Islam
Hafezali Iqbal Hussain
Taylor‟s Business School, Taylor‟s University,/University of Economics and Human Sciences in Warsaw,
Fadzlan Sufian
Faculty of Business and Management, Universiti Teknologi

Abstract
The Data Envelopment Analysis-based Malmquist Productivity Index (DEA-MPI) method used in the first
analysis phase to look at the impact of country governance on the productivity of banking sectors in Islamic and
conventional banks in selected Southeast Asian countries. Panel regression analysis was performed in the
second phase to examine the influence of nation governance and other characteristics on bank productivity.
Overall, the empirical findings suggest that Islamic banks outperform conventional banks in terms of
productivity. Liquidity factors and the global financial crisis have an impact on the productivity of Islamic and
conventional banks. The Islamic component, on the other hand, is only affected by bank size, credit risk, market
power, managerial efficiency, and inflation. In terms of country governance, it is worth noting that voice and
accountability have a positive impact on the productivity of both Islamic and conventional banks. Regulatory
quality and the rule of law significantly affect traditional components. Political stability and non-violence,
government efficiency, rule of law, and control of corruption all negatively affect bank productivity, but this
effect is only significant for Islamic banks. The issues discussed in this study are important because the
empirical results can be used by interested parties to identify the micro- and macro-level determinants that can
improve, enhance and sustain productivity levels in Islamic and conventional banking.
Keywords: Country Governance; Southeast Asian Countries; Data Envelopment Analysis-Based Malmquist
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Sustainability on Islamicity of Conventional and Islamic Banks in Selected South East Asia (SEA)
Countries
Hasrul Nizam Mamat
(Politeknik Port Dickson)
Fakarudin Kamarudin
(Universiti Putra Malaysia)

Abstract
This study is to examine the performance level of conventional and Islamic banks and also to identify the
sustainability of Islamicity for both type of banks. This study focusing on bank-characteristics, macroeconomic
factors and Islamicity of both banks in South East Asia (SEA). Banks from Indonesia, Malaysia and Singapore
as a respective data collection from 2015 to 2020. Using DEA-based Malmquist Productivity Index (MPI) for
the first stage followed by analysis on second stage, Multiple Panel Regression Analysis (MPRA). Generally,
Islamic banks found more sustain and influence the performance of banking line as the Islamic countries
practice the Islamic values in the society and countries itself. Relatively significant result by conducted
parametric and non-parametric test and the study may helps many players in related industry by putting the
Islamicity indices as an important aspects.
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Does urbanization lead to higher health outcomes: Evidence from India
Assis.Prof. Dr. Sabyasachi Tripathi
Department of Economics, Adamas University,

Abstract:
The present study assesses the impact of urbanization on health outcomes in Indian states from the period 1971
to 2011. Urbanization is measured by the total urban population, percentage of urban population, and urban
population growth rate. Health outcomes are measured by total fertility rates (TFR), crude birth rates (CBR),
infant mortality rates (IMR), and life expectancy at birth (LEB). The fixed effect panel data models suggest that
urbanization has a strong positive effect on health outcomes by reducing TFR, CBR, IMR, and by increasing
LEB. Therefore, we suggest that the increasing urbanization in India is not only beneficial for higher economic
growth and development but also for a higher level of health outcomes. The positive urban health outcomes
may also be able to control the population growth in India. Therefore, urbanization is essential for holistic
development in India.
Keywords: Urbanization, total fertility rate, crude birth rate, infant mortality rate, India
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Towards Methodical Correctness, an Appraisal of Violence against Civilians under Islamic Law:
Contexts, Limitations, and Justification
ABUBAKAR ABDULKADIR
DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES, FACULTY OF HUMANITIES UMARU MUSA YAR‟ADUA UNIVERSITY

ABSTRACT
Premise: The hopelessness that surrounds Islamic law over its attitude towards civilians caught up in a theater
of armed conflict has never been more intense. Its intensity was further exacerbated by the activities of
‗jihadists‘ groups who find justification of their dastardly acts of violence against civilians in functional rulings
of some Muslim jurists which defy moral imperatives.
Objective: Thus, this paper investigates the plausibility of the functional approach used by fuqaha to appraise
violence against civilians during armed conflict, determining its limitations and justifiability in light of almaqasid al-istiqraiyyah.
Methodology/Theoretical Framework: Methodologically, the paper used the; think, pair, and share (TPS)
strategy to elicit responses of nine M.A Islamic studies students drawn from Umaru Musa Yar‘adua University,
Katsina, Nigeria on the subject matter. On framework however, Ibn Umar‘s humanitarian based epistemology
is used as parameter to gauge the veracity of employing the functional approach to rationalize violence against
civilians.
Results: The paper discovered that, a purposeful (maqasid based) rationalization of violence against civilians in
light of al-maqasid al-istiqraiyyah, and in consonance also to Ibn Umar‘s humanitarian based epistemology
stands in contradistinction with functionalism even though, the three TPS groups used for this study favor the
functional method above the moralist approach.
Recommendation: Hence the paper recommends that a proper understanding of the issue at stake concerning
violence against civilians requires careful consideration of the two exercitational methods used in fiqh;
functionalism and moralism. Therefore, if the moral void created by the functional method is to be addressed,
the sharia discourse must pay attention to methodical issues rather than trivializing them, in order that future
Islamic legal scholars such as our TPS groups will not consider it a taboo to reopen debates on matters such as
this which obviously casts a shadow over the sharia institution.
Keywords: Methodical, correctness, appraisal, violence, against, civilians, Islamic law, contexts, limitations,
justification
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MUTA'ADI FI‟IL AND LAZIM FI‟IL IN THE PERSPECTIVE OF SHOROF SCIENCE
Syafiq Yagdhon Alfani , Faliqul Isbah, Mohammad Nurul Huda
State Islamic Institute of Pekalongan,

Abstract
Sharf knowledge is one of the important elements in Arabic language science as the word must really be
studied because learning Arabic without sharf is not supported, because nahwu and shorf are a pair of branches
of Arabic language science that must be studied, understood and practiced. Because it discusses the kinds of fi'il
that need and don't need the maf'ul (object). This study aims to inform students to be able to know one branch
of Neuroscience. The method used in studying the problem uses the library method based on books and journals
as a reference. Common fi'il is a verb that does not need an object to be a perfect sentence. In Indonesian, we
are usually familiar with intransitive verbs. Fi'il which has been confirmed to be common fi'il or verbs that do
not require an object is fi'il which indicates the meaning of nature, size, cleanliness, dirty meaning, color, and
so on. Fi'il muta'addi is a verb that requires an object to be a perfect sentence. In Indonesian, we are usually
familiar with transitive verbs. There are two kinds of division of fi'il muta'addi, namely: Muta'addi by itself and
Muta'addi by means of the letter jar. The usual fi'il characteristics are in the form of character traits, showing
the meaning of form, verbs that show the meaning of clean, sometimes showing the meaning of dirty, showing
something that doesn't come permanently and much more.
Keywords: Sharaf, fi'il, arabic
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Tasavvufî Ahlaktan Felsefî Ahlaka: Nasîruddin Tusî
ArĢ. Gör. Dr. Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK
Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-3218-8258

Özet
Felsefe tarihi boyunca hakkında birçok görüĢ ve fikir bildirilen konulardan biri ahlaktır. Ahlak, insanların bir
arada yaĢayabilmesini sağlayan manevî değerler sistemi olmasının yanı sıra iyi, kötü vs. gibi değer yargılarının
açıklanmasını sağlayan bir disiplindir. Ahlakın bu yapısı, özellikle eylemlerin iyi ya da kötü olmasının idrak
edilmesi, insanların mutluluğu elde etmesini sağlayabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ahlakın bu
özelliğinin insanlık tarihi boyunca aynı olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz. Nitekim Ġlk çağ filozoflarından
itibaren Ġslam filozoflarına kadar benzer yaklaĢımlar söz konusudur. Ahlak hususunda önemli çalıĢmalar yapan
Ġslam düĢünürlerinden biri de Nasîruddin Tusî‘dir.
Ahlak hususunda tartıĢmalara konu olan bir diğer mesele ise onun kaynağı problemidir. Nitekim ahlakın
kaynağının dinî mi aklî mi olduğuna dair tartıĢmalar da hala güncelliğini korumaktadır. Bununla bağlantılı
olarak evrensel bir ahlak yasasından bahsetmenin de mümkün olup olmadığı tartıĢılmaktadır. Bu sorulara Ġslam
düĢünürlerinin cevap aradığı görülmektedir. Nasîruddin Tusî‘nin bu konuda hem felsefî/aklî hem de
tasavvufî/dinî yaklaĢımları bulunmaktadır. Tusî‘nin bu yaklaĢımı Ġslam dininin çerçevesini çizmiĢ olduğu ahlak
ile aklın ortaya koyduğu ahlak arasında herhangi bir ayrımın olmadığını gösterebilir. Zira felsefî ahlak ile
belirlenen erdemler ile dinî ahlakta belirlenmiĢ olan erdemler temelde aynıdır. Ayrıca insanın insan olarak
nitelenebilmesi için düĢünen varlık olmasının yanı sıra ahlakî davranıĢlar sergilemesi gerekir. Bu bakımdan
ahlak ister dinî ister felsefî olsun temelde aynı amacı taĢımaktadır. Dolayısıyla Ġslam düĢünürlerinin bu
noktadan hareket ettiğini ve aklî olarak belirlenen ahlak kurallarının din ile desteklenmesinde herhangi bir
sakınca görmediklerini söylemek mümkündür.
Ahlakın temel konusu olan insan, tabiatı itibariyle noksan bir varlıktır. Onun noksan oluĢu diğer insanlara
muhtaç olmasına ve bu sebeple toplumsal bir varlık olmasına neden olmuĢtur. Ayrıca insan eksikliklerini
gidermek ve kâmil derecesine ulaĢabilmek amacıyla kendisini geliĢtirecek Ģeylere yönelmektedir. Bu Ģeylerden
biri ve en önemlisi ahlak bakımından üst bir seviyeye ulaĢmaktır. Felsefî ahlakta bu durum insanın
eylemlerinde itidali sağlaması ve erdemlere bu Ģekilde sahip olması ile açıklanırken, tasavvufî ahlakta sülûk
olarak ifade edilmektedir. Tusî‘nin her iki konudaki görüĢlerinden hareketle bu çalıĢmada onun dinî/tasavvufî
ahlak yaklaĢımından ile felsefî/aklî ahlak yaklaĢımının kısa bir karĢılaĢtırması sunulacaktır. Bu karĢılaĢtırmanın
günümüz ahlak anlayıĢlarına bir katkı sunması ve yeni yorumlara kapı aralaması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nasîruddin Tusî, Tasavvufî Ahlak, Felsefî Ahlak, Erdem, Sülûk.
Abstract
From Sufi Morality to Philosophical Morality: Nasir al-Din al-Tusi
Throughout the history of philosophy, one of the subjects on which many opinions and ideas have been
expressed is morals. In addition to being a system of moral values that enable people to live together, morality
is also a discipline that provides the explanation of value judgments such as good, bad, etc. This structure of
morals, especially the realization of actions as good or bad, is important in terms of enabling people to achieve
happiness. To say that this attribute of morals has been the same throughout human history, would not be
wrong. As a matter of fact, from the philosophers of the antiquity to the Islamic philosophers, there have been
similar approaches to this matter. One of the Islamic thinkers who made significant studies on morality is Nasir
al-Din al-Tusi.
The problem of the origin of the morals is another issue that is the subject of debates about it. As a matter of
fact, the arguments about whether the source of morality is religious or rational still maintain its currentness. In
connection with this, whether it is possible to talk about universal moral law is discussed. It is seen that Islamic
thinkers seek answers to these questions. On, this issue, Nasir al-Din al-Tusi has both philosophical/rational and
sufi/religious approaches. This approach of Tusi can show that there is no distinction between the morality that
Islam states and the morality that the mind reveals. Because the virtues determined by philosophical morality
and the virtues determined by religious morality are basically the same. In order for a person to be qualified as a
human, in addition to being a thinking being, he must also exhibit moral behaviors. In this respect, whether
religious or philosophical, morals basically has the same purpose. Therefore, it is possible to say that Islamic
thinkers acted from this point and did not see any harm in supporting the logically determined moral rules with
religion.
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Human, who is the main subject of morality, is a incomplete being by nature. Because of this incompletenesses
they become dependent on other people and therefore to become social beings. In addition, in order to eliminate
the deficiencies and reach the level of perfection, people tends to things that will improve themselves. One of
and also the most important of these things is to reach a higher level in terms of morality. In philosophical
morals, this situation is explained by the sobriety in actions and in this way having virtues, while in sufi morals
it is rendered as suluk. Based on Tusi's views on both issues, this study will present a brief comparison of his
approach to religious/sufi morals and philosophical/logical morals will be presented. It is aimed that this
comparison will contribute to today's moral understandings and give way to new interpretations.
Keywords: Nasir al-Din al-Tusi, Sufi Morals, Philosophical Morals, Virtue, Suluk.
GiriĢ
Ahlak ilmi felsefenin temel alanlarından birisini oluĢturmaktadır. Ahlak, felsefenin pratik kısmında ele
alınmaktadır. Nitekim davranıĢların konu edilmesi ahlakı felsefenin pratik kısmına taĢımaktadır. Ancak ahlakî
değerlerin belirlenmesi, ahlakın kaynağı gibi hususlar ise pratikle birlikte teoriyi de gerektirmektedir. Ġslam
ahlak felsefesinde de ahlaka bu açılardan yaklaĢıldığı görülmektedir. Ġslam filozoflarından biri olan Nasîruddin
Tusî de ahlakı söz konusu çerçevede inceleyerek ona dair birçok görüĢ ortaya koymuĢ ve ahlakî ilkelerin
belirlenmesinde katkı sunmuĢtur. Bu bakımdan müstakil ahlak eseri yazan düĢünürler arasında Nasîruddin
Tusî‘nin de bulunduğu görülmektedir.
Ahlak Ġslam felsefesinde önemli bir konuma sahiptir. Onun kaynağı meselesi de bu önemi artırmakta ve bu
bağlamda birçok görüĢ ortaya çıkmaktadır. Ahlakın kaynağının belirlenmesi açısından da felsefî görüĢlerin ön
plana çıktığı görülmektedir. Bu konu geniĢ bir tartıĢmayı gerektirdiği için konumuzun sınırları nedeniyle burada
değinilmeyecektir.1 Bu hususta sadece Nasîruddin Tusî‘nin ahlaka yaklaĢımından hareketle kısaca
değinilecektir. Nitekim Tusî hem Kur‘an ve Sünnet‘e dayanmayan yani sadece belirli bir dinin mensuplarına
has olmayan ahlakî ilkeleri belirleyen hem de dinî ve tasavvufî bir yapıya sahip olan ahlakî yaklaĢıma dair
görüĢler ortaya koymuĢtur. Seçkinlerin Ahlakı adlı eserini Ahlak-ı Nasırî‘den sonra yazan Tusî, öncelikle
felsefî/aklî ahlakı ele almıĢ daha sonra ise tasavvufî ahlakın açıklamasını sunmuĢtur. Ancak bu çalıĢmada
hareket noktamız tasavvufî ahlakı konu alan Seçkinlerin Ahlakı adlı eseridir. Burada ifade edilen ahlakî
değerlerin felsefî ahlaktaki karĢılıklarına değinerek temelde ahlakî davranıĢların insanın kâmil dereceye
ulaĢmasını sağlayacak Ģeyler olduğunu göstermektir. Öncelikle Tusî‘nin tasavvufî ahlaka yaklaĢımını ele alarak
bunların felsefî ahlaktaki karĢılıklarına değinebiliriz.
Tasavvufî Ahlaktan Felsefî Ahlaka
Nasiruddîn Tusî tasavvufî açıdan ahlakı ele alırken kiĢinin davranıĢlarının altı aĢamada mükemmelliğe
ulaĢabileceğini ifade etmektedir. Söz konusu aĢamalardan ilki, ön hazırlık olarak ifade edilebilecek basamaktır.
Bu aĢamada kiĢi sülûka nereden baĢlaması ve ne yapması gerektiğini anlamalıdır.2 Diğer aĢama kiĢiyi sülûktan
alıkoyabilecek her türlü engellerin ortadan kaldırılmasıdır. KiĢi nereden ve nasıl baĢlamasını gerektiğini idrak
edip engelleri de aĢtıktan sonra niyet ettiği yolda yürümeye baĢlayacaktır. Bu aĢamada salik kendisini
geliĢtirmeye ve ilerletmeye baĢlamalıdır. Dördüncü aĢamada ise üçüncü aĢamanın gerçekleĢmeye baĢlamasını
ifade eder. BeĢinci aĢama amacı gerçekleĢtiren kiĢilerin sahip olacağı özelliklerin ortaya çıktığı durumdur. Son
aĢama ise tevhidde yok olmayı ifade eden fenâ aĢamasıdır.3 Tusî bu aĢamaların birbirini takip ettiğini ve
bundan dolayı da her aĢamanın bir önceki aĢamadan daha fazla yetkinlik ifade ettiğini belirtmektedir. Bu
bakımdan son aĢama olan fenâ‘dan sonra baĢka bir aĢamanın bulunmaması da mükemmelliğe ulaĢılabileceğini
göstermektedir.4 Son aĢama hariç, bahsi geçen aĢamaların her birinin kendi içinde farklı değerleri
bulunmaktadır. Bu değerleri felsefî ahlakla belirlenen değerler ile karĢılıklı olarak sunmaya çalıĢacağız.
Nitekim söz konusu olan değerler felsefî ahlaktaki erdemlerle benzerlik göstermektedir. Bilindiği gibi Ġslam
ahlak felsefesinde filozoflar insanın nefsinden hareketle onun sahip olması gereken erdemleri ve kaçınması
gereken reziletleri belirlemektedir. Ġnsan nefsinin üç ayrı kuvvesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki melekî nefs
olarak adlandırılan düĢünme; diğeri yırtıcı nefs olarak adlandırılan gazabi (öfke); sonuncusu ise hayvanî nefs
olarak adlandırılan Ģehvânî kuvvedir. Bu kuvvelerin irade ile birleĢmesiyle farklı eylem ve etkileri açığa
1

Bu konuda geniĢ bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, Ġstanbul: DEM Yayınları, 2006; Mustafa
Türkgülü, ―Ahlâkın Kaynağı TartıĢmaları ve Ortaya Çıkan Ahlâk Telakkileri‖, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 3,
1998.
2
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, çev. Anar Gafarov, Ġstanbul: Ġz Yayıncılık, 2017, s. 39.
3
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 40.
4
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 40-41.
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çıkardığı görülmektedir. Örneğin düĢünme kuvvesi, fikir ve temyiz (ayırt etme) ile iĢlerin hakikatleri hususunda
araĢtırma ve inceleme yapma arzusunun ilkesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla nefsin kuvveleri
erdemlerin sayısını da belirlemektedir.5 ġimdi tasavvufî ahlakta ifade edilen erdemler ile felsefî ahlakta
belirlenen erdemlere değinebiliriz.
Tasavvufî ahlakın ilk aĢamasında iman, kararlılık, niyet, doğruluk, yöneliĢ ve ihlas olmak üzere altı değer
karĢımıza çıkmaktadır. Ġman, yönelme ve ihlas bu çerçevede her ne kadar dinî bir değer olarak karĢımıza çıksa
da felsefî ahlakta da buna benzer değerleri görmek mümkündür.6 Nitekim kiĢinin ahlaklı olabilmesi için ahlakın
insanî bir değer olduğuna inanması ve bunun için de davranıĢlarını sadece bu değer uğruna yapması bir nevi bu
değerlerin yansıması olarak ifade edilebilir.
Kararlı olmak hem tasavvufî hem de felsefî ahlakın temel noktalarından biridir. Tasavvufî ahlakta olduğu gibi
felsefî ahlakta da kararlı olmak, yetkinliğe ulaĢmanın en önemli Ģartıdır. Nitekim kararlılık ile kiĢi
davranıĢlarını meleke haline getirecektir. Dolayısıyla kiĢinin doğru olan ve ahlakî bakımdan iyi olarak kabul
edilen eylemleri sürekli hale gelecektir.7 Bir diğer değer olarak ifade edeceğimiz niyet ise, amacı ifade
etmektedir. Nitekim kiĢinin ahlaklı olmasındaki amaç mükemmelliği elde etmek istemesidir. Bu nedenle
tasavvufî ahlakta kiĢinin niyeti sülûkün baĢlangıcı olarak kabul edilir. ġayet niyet, kasıt ya da amaç olmazsa
böyle bir durumda herhangi bir eylemin de ortaya çıkması söz konusu olamaz.8 Aynı Ģekilde felsefî ahlakta da
niyetin eylemler üzerinde ve davranıĢların Ģekillenmesinde önemli bir yeri vardır.
Doğruluk hem aklî hem de dinî olarak vazgeçilmez bir ahlakî değerdir; çünkü doğruluk üzerine davranıĢlarını
inĢa eden kiĢinin sözü de niyeti de doğru olacaktır.9 Dolayısıyla bu değere sahip olan kiĢi güveni de beraberinde
getirecektir.
Tusî‘ye göre tasavvufî ahlakın ikinci aĢaması engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu aĢamada salik öncelikle
tövbe etmelidir. Tövbe etmek günahları bir daha yapmamak üzere bırakmak olarak ifade edilebilir. Bu
bakımdan önce günah olan eylemlerin farkına varmak ve bu eylemleri bırakmak tövbe etmenin gerekliliğidir. 10
Tövbe etmek geçmiĢte yapılan günahlara veya Ģimdiki durumuna yahut da gelecekte herhangi bir günahı
iĢlememek adına yapılabilir.11 Salikin tövbe etmesindeki amaç bir önceki durumundan daha yetkin bir aĢamaya
geçmesi olmalıdır.12 Tasavvufî ahlakın önemli bir değeri olan tövbe felsefî ahlakta da güzel ahlaka sahip
olabilmek için kötü ahlakî davranıĢların terk edilmesi bir nevi tövbe olarak kabul edilebilir. Nitekim her
ikisinde de amaç yetkinliğe ulaĢıp kâmil insan olmaktır.
Tasavvufî ahlakın bir diğer değeri olan zühd, isteksizlik olarak tanımlanabilir. Zahid kiĢi, her türlü haz
uyandıran maddi Ģeylere karĢı isteksiz olmalıdır. Böylece kendisini dünyaya bağlayan ve geliĢmesine engel
olan her Ģeyden uzak kalabilsin.13 Zühde yakın bir durumun da felsefî ahlakta olduğu görülmektedir. Zira
ahlakın güzelleĢmesi her Ģeyin ölçülü olmasına bağlıdır. Bu bakımdan kiĢinin bedeni ihtiyaçları gibi diğer
maddi ihtiyaçlarının da gereğinden fazla olması onun geliĢmesinin önündeki engellerden biri olarak karĢımıza
çıkar.
Tasavvufun önemli gördüğü hususlardan biri de riyazettir. Riyazet sözlük anlamı itibariyle hayvanın
istenimeyen hareketleri yapmamasını ve istenilen davranıĢların sergilenmesini ifade etmektedir. Tasavvufî
ahlakta ise riyazet sözlük anlamına yakın bir noktada bulunur. Nitekim hayvanî nefsin kendi güçlerine boyun
eğmemesini sağlayarak insanî nefse itaat etmesi ve bunu meleke haline getirmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla
kiĢiyi erdemli davranıĢlardan uzaklaĢtıran hayvanî nefsin Ģehevî ve gazabî güçlerinin insanî nefsin yani akla
itaatin gerekliliği açıktır.14 Felsefî ahlakta da hayvanî nefsin güçlerinin natık nefsin emrinde olması gerektiği
açık bir Ģekilde belirtilmektedir. Aksi takdirde insanın mükemmelliğe eriĢmesi ve mutluluğa uluĢması mümkün
olmaz. Bir baĢka deyiĢle insan söz konusu güçlerin egemenliği altında güzel ahlaka sahip olması mümkün
değildir.

5

Nasiruddîn Tusî, Ahlâk-ı Nâsırî, çev. Anar Gafarov, Zaur ġükürov, Ġstanbul: Litera Yayıncılık, 2021, s. 89.
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s.45-47, 52-53.
7
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 48.
8
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 49.
9
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 50.
10
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s.57.
11
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s.59-61.
12
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 62.
13
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 63-64.
14
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 66.
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Engelleri ortadan kaldıracak olan hususlardan biri de muhasebe ve murakabe yapmaktır. Kısaca ifade etmek
gerekirse muhasebe ve murakabe kiĢinin kendisini hesaba çekmesidir. Kendisini sorgulayan kiĢi neleri
yaptığını, neleri yapmadığını, ne kadar yaptığını vs. gibi birçok soruyu kendi kendisine sorarak yaptıkları ve
yapmadıklarına dair bir farkındalık oluĢturmaktadır. Bu farkındalık ile birlikte kendisini iyi Ģeylerden
alıkoyacak olan engellerin de farkına varıp onlardan uzak duracaktır.15 Bu durumu yaĢamak her insan için
mümkündür; çünkü insanın içinde bulunduğu durumun, yaptıklarının, yapmadıklarının ve nasıl davranması
gerektiğinin farkında olması gerekir. Aksi halde insanın bilinçsiz bir Ģekilde yaĢadığı ve bu da aslında hayvanî
nefsi ile hareket ettiği sonucuna götürebilir. Dolayısıyla iyi ahlaka sahip olmanın önemli bir noktası da farkında
olmak yani bilinçli bir Ģekilde yaĢamaktır.
Tasavvufta engelleri ortadan kaldıracak bir diğer Ģey ise takvadır. Takva, Allah‘tan uzaklaĢma ve O‘nun
gazabına uğrama korkusundan dolayı günahlardan uzak durmayı ifade eder. Dolayısıyla salik yetkinliğin
önündeki noksanlıktan ve yetkinliğin gerçekleĢmesinin önündeki engellerden uzak durması gerekir. Bu
bakımdan takva, korku, günahlardan uzak durma ve Allah‘a yakınlaĢma olmak üzere oluĢmaktadır.16
Tasavvufî ahlakta salikin yetkinleĢmesi için geçmesi gereken aĢamalardan bahsettik. Bu aĢamalardan üçüncüsü
ise salikin yetkinlik isteği hallerinin ortaya çıkmasıdır. Bu aĢamada Tusî altı değerden bahseder. Bunlardan ilki
halvettir. Halvet ise, insanı meĢgul eden dıĢ duyu, iç duyu, hayvanî nefsin güçleri ve mecazî fikirlerin ortadan
kaldırılması olarak ifade edilir.17 Söz konusu olan değer de esasında insanı yetkinleĢmeyi sağlayacak olan iĢlere
yöneltmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla ahlakî bakımdan yetkinliği isteyen kiĢinin aklî olarak da ulaĢacağı yer
burasıdır.
Tefekkür etmek de sülükte en önemli değerlerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Tusî‘nin ifadesi ile
tefekkür, ―insanın iç dünyasının baĢlangıçtan hedefe seyridir…‖. 18 Bu bakımdan insanın yetkinleĢmesi temelde
içsel seyrine de bağlıdır; çünkü kiĢi noksan oluĢunu bu yolculukta daha iyi anlayacak ve kendisini geliĢtirmek
için çabalayacaktır.19 Ayrıca tefekkür her ne kadar insanın kendi içsel yolculuğunu ifade etse de kendisi
dıĢındakilerin de var oluĢlarındaki hikmeti anlamayı da kapsamaktadır. Bu bakımdan tefekkür evrenin ve
kendisinin sahip olduğu alametlerin farkına varıp ona göre bilinçli bir yaĢama adım atmaktır.20
Korku ve üzüntünün bir iç rahatsızlık olduğunu ifade eden Tusî, bu iki duygunun insana fayda sağlayabilmesi
için onları doğru yöne yöneltmek gerektiğini düĢünür. Korku aslında olması muhtemel bir felaket veya telafisi
mümkün olmayan bir istek ve talep edilen Ģeyin elden kaçabilme ihtimali gibi durumlarda ortaya çıkar. Üzüntü
de gerçekleĢmiĢ olan ve kurtulmanın mümkün olmadığı olaylar ile bir fırsatı kaçırmanın sonucunda gerçekleĢir.
Dolayısıyla korkuyu günaha girmek, ibadetten uzak bir ömür geçirmek veya seyr u sülükü terk etmek gibi
durumlara yönlendirmek kiĢinin tövbe etmesinde kesin karara varmasını sağlayacaktır. Aynı Ģekilde korkuyu da
günaha girip noksanlıkta ısrar etmek gibi durumların ortaya çıkması ihtimali sebebiyle açığa çıkarmak seyr u
sülukta daha da yetkinleĢmek için çabalamayı gerektirecektir. Bu bakımdan korku ve üzüntü salikin sahip
olması gereken değerler arasında yerini alır.21
Tasavvufî ahlakta beklenti yani umut etmek korku da olduğu gibi birçok faydayı bünyesinde barındırmaktadır.
Nitekim beklenti kiĢinin yetkinleĢmesinde ilerlemeyi sağlayıcı bir güç olarak karĢımıza çıkmaktadır. KiĢi
istenilen Ģeye ulaĢmanın gidiĢatını umut ederek hızlı bir Ģekilde sürdürebilir. Dolayısıyla umut etmek insanın
mutlu olmasına da bir vesiledir. Aksi durumda ise umutsuzluk ortaya çıkar ki bu da üzüntünün oluĢmasına
neden olur. Tusî‘nin dikkat çektiği nokta ise Yusuf suresi 87 ayetten hareketle ümitsizliğe düĢenlerin de kafirler
olduğudur. Bu bakımdan seyr ü sülükte olan bir kiĢinin umut etmekten hiçbir Ģekilde vazgeçmemesi onun
bulunduğu yolu bitirmesi açısından oldukça önemlidir. Zaten marifet mertebesine ulaĢtığında umut edecek bir
Ģey kalmamıĢ olur. Zira umut edilen Ģeyler ya elde edilmiĢtir ya da umut edilenlerden bazıları gerekli olmadığı
için gerçekleĢmemiĢtir.22 Umut etmenin yanı sıra sabır ve Ģükrün de olması gerektiği açıktır. Bir nevi umut
etmeyi bırakmak sabredememek anlamı taĢır. Aynı Ģekilde umut etmek demek de bir tür sabırdır. Bununla
birlikte sabır hoĢlanılmayan Ģeylerin baĢa geldiği durumlarda üzüntüden, Ģikâyetten ve hatalardan uzak
15

Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s.67-68.
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 69.
17
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 74.
18
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 75.
19
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 75.
20
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 76-77.
21
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 78.
22
Nasiruddîn Tusî, Seçkinlerin Ahlakı, s. 81-82.
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kalabilmeyi de ifade etmektedir.23 Olumsuz durumlar karĢısında sabretmek gerektiği gibi olumlu olan Ģeylere
de Ģükretmeyi unutmamak gerekir. Tusî Ģükretmenin gerçekleĢmesi için ilk olarak nimet verenin vermiĢ olduğu
nimetinin farkında olmamız gerektiğini ifade eder ve bu sayede içinde bulunduğumuz dünya ile kendimizin
farkında da olacağız. Diğeri verilen nimetten dolayı kiĢinin sevinç duyması ve son olarak da nimet verenin
rızasını kazanmak gerekir. Bu üç durum Ģükrün en temel sebepleridir. Tusî Ģükretmenin değerinin sabır etmenin
değerinden daha üstün olduğunu ifade etmektedir. Nitekim Ģükürde kalp, dil ve diğer organlar da iĢin içine
girmektedir ki, bu organlara sahip olmak da bir Ģükür sebebidir. Bu durumda sürekli Ģükredecek bir Ģey ortaya
çıkar. Dolayısıyla bu da Ģükrün daha değerli olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.24
Seyrü sülükte olan sâlikin hedefe ulaĢıncaya kadar sahip olması gereken hallerden bazıları da irade, Ģevk, sevgi,
marifet, kesin bilgi ve durgunluktur. Ġrade sülükle birlikte bulunmaktadır; çünkü onun zeminini oluĢturan yine
iradedir. Salik burada yetkinliği istemektedir ki, bu bir irade çeĢididir. Tusî iradenin üç duruma bağlı olduğunu
belirtir. Bunlardan ilki, istenilen Ģeyin bilincinde olmaktır. Ġkincisi elde edilmek istenen yetkinliğin bilincinde
olmak ve sonuncusu ise istenilen ya da amaç edilen Ģeyin bulunmaması durumudur. Ġrade etmek irade edilen
Ģeyleriin gerçekleĢmesini sağlamakla birlikte eğer istenilen Ģeye ulaĢırken bir duraksama olursa o zaman Ģevk
olarak ifade edilen bir durum ortaya çıkar.25 Tusî Ģevki, ―güçlü irade gerektiren ve ayrılık acısıyla karıĢmıĢ bir
aĢk lezzetinden ibaret‖26 olarak ifade eder. Bu nedenle salikte iradenin Ģiddetlenmesinden sonra Ģevkin ortaya
çıkması gerekir ve bu durum onun hedefe ulaĢmasına kadar devam eder.27 Sâlikin sahip olması gereken diğer
bir Ģey ise sevgidir. Nitekim sevginin ilk aĢamasında da irade bulunmaktadır. Bundan sonraki aĢamsında ise
Ģevk ile birlikte bulunan iradenin olduğu mertebedir. Sevgi, irade ve Ģevk ile birlikte daha da güçlü bir hal
alırken yetkinliğe meyli de artmaktadır. Bu hal insanın Allah‘la arasında bulunan ayrılık süresince bulunur.
Dolayısıyla insanın O‘na kavuĢma isteği artıkça sevgi anlamındaki aĢk da giderek artar. Ancak insanla Allah
arasında ittihad durumu söz konusu olursa ancak o zaman sevgi ortadan kalkar.28
Marifet bilmek anlamını taĢımaktadır ve salikin sahip olduğu marifetten kasıt da Tanrı‘yı bilme mertebesinin en
yükseğini ifade eder; çünkü Tanrı‘yı bilmenin birçok mertebesi vardır. Dolayısıyla en üst mertebeye
ulaĢanlarda yakîni bilgiye sahip olanlardır.29 Yakîni bilgi ise, ―bilinenin bilgisinden ve ‗bu bilginin hilafının
muhal olduğu‘ bilgisinden oluĢmaktadır.‖30
Süluktan sonra ortaya çıkan haller ise, tevekkül, rıza, teslim, tevhid, ittihad ve vahdettir. Tevekkül, insandan
sadır olan ya da insanın karĢılaĢtığı bir iĢ konusunda Allah‘ın insandan daha fazla bilgiye sahip olduğunu yakîn
olarak bildiği için, söz konusu iĢi Allah‘ın takdiri olduğunda olumlu Ģekilde olacağı zamana kadar O‘na
bırakmaktır. Bu nedenle tevekkülde insan, Allah‘ın kendisi hakkında takdir ettiği Ģeye kâni olmalıdır. 31 Burada
altı çizilmesi gereken husus, insanın sadece ―tevekkül ediyorum‖ demesi değildir. Aksine tevekkülde, her Ģeyin
Allah‘tan olduğunu bilmek ve bu bilgi ile de alemde her Ģeyin Ģartlara ve sebeplere bağlı bir Ģekilde
gerçekleĢtiğini fark etme durumu olmalıdır. Bu nedenle tevekkül edilen Ģeyin oluĢmasında etkili olan Ģartlar da
göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim ilahi kudret söz konusu iĢlere onların özelliklerine göre Ģart ve
sebeplerle taalluk etmektedir; dolayısıyla insanın ilmi, iradesi ve özellikleri de bu Ģart ve sebeplere etki
etmektedir. Bundan dolayı insanın olmasını istediği iĢler için daha çok gayret etmesi ve çaba sarf etmesi
tevekkülün ayrılmaz bir parçasıdır.32
Tevekkül kadar rıza da önemlidir. Rıza hoĢnutluğu ifade eder. Bu itibarla Allah‘ın rızasını kazanmak isteyen bir
kiĢi, ölüm ve yaĢamın, rahatlık ve ezanın, mutluluk ve mutsuzluğun ya da zenginlik ve fakirliğin O‘ndan sadır
olduğunu bilerek baĢa gelen her Ģeye razı olmaktadır.33
Tevekkül ve rızanın üstünde ise teslim bulunur. Teslim de kiĢi her iĢini tamamen Allah‘a ait olarak düĢünür ve
kiĢinin isteğine uygun olsun ya da olmasın Allah‘tan gelen her Ģey rıza gösterir. Dahası teslim mertebesine
ulaĢan kiĢinin maddi hiçbir isteği bulunmaz.34
23
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Tevhidin iki yönünden bahseden Tusî, ilk anlamının ―Allah ancak bir tek ilahtır‖ ifadesiyle Allah‘ın bir oluĢunu
tasdik etme olduğunu söyler. Diğer anlamı ise, marifetin yetkinliğidir; bu nedenle imandan sonra ortaya çıkar.
Bu da Tusî‘nin belirttiğine göre, ―kesin bilgili bir kimsenin (mûgin) Yüce Allah ve O‘nun feyzi dıĢında bir
varlığın olmadığını ve hatta O‘nun feyzi dıĢında bir varlığın olmadığını kesin (yakîn) olarak bilmesidir.‖ Bu
tarz bir düĢünceye sahip olan kiĢi dolayısıyla her Ģeyi bir olarak bilir ve bir olarak görür.35
Tevhid bir etmek iken Ġttihad mertebesi bir olmaktır. Birlik mutlak olur ve bu durum ikiliğe yöneltmeyecek
Ģekilde insanın kalbinde kökleĢmiĢse o zaman ittihada varıldığı kabul edilir. Tusî, ittihadın kul ile Allah‘ın bir
olması Ģeklinde anlaĢılmaması gerektiği hususuna vurgu yapmaktadır. Tusî ittihadın, batınî gözlerin Allah‘ın
nurunun tecellisi ile O‘ndan baĢkasını görmemesi Ģeklinde anlaĢılması gerektiğini iddia etmektedir. 36 Ġttihadın
üstünde ise vahdet bulunmaktadır. Nitekim ittihadda çokluk düĢüncesi oluĢabilirken vahdette bu durum söz
konusu olmamaktadır. Bu itibarla vahdet ―birlik‖tir.37
Sâlikin seyr ü sülükte ulaĢacağı son mertebe fenâ mertebesidir. Vahdet mertebesinde sâlik ve sülük, seyir ve
maksat, istek, isteyen ile istenilen gibi Ģeyler bulunmayacaktır. Allah‘tan baĢka her Ģey yok olacaktır, sözünün
ispat ve açıklamasının bulunmadığını ifade eden Tusî, bunun nedenini Ģu Ģekilde açıklamaktadır: Ġspat ve
inkarın birbirlerinin karĢıtı ve ikilik de çokluğun ilkesidir. Dolayısıyla ispat etmek de inkar etmek de mümkün
değildir. Bu durum fenâ olarak ifade edilir. Mahlukların meâdı da fenâ ile olmaktadır.38
Tasavvufî ahlakın temel erdemlerini bu Ģekilde ele alan Tusî, felsefî ahlakın temel erdemlerinin ise temelde dört
olduğunu ve bu dört erdemin de birçok alt erdeme sahip olduğunu ifade etmektedir. Dört temel erdem, hikmet,
adalet, yiğitlik ve iffettir.39 Hikmet erdeminin altında bulunan erdem türleri ise, zeka, hızlı anlayıĢ, zihin
berraklığı, öğrenme kolaylığı, güzel akletme, bellekte tutma ve hatırlamadır.40 Felsefî ahlakta incelenen bu
erdemler tasavvufî ahlakta ele alınan zikir, marifet, kesin bilgi, tefekkür, muhasebe ve murakabe ile yakından
ilgilidir.
Yiğitlik temel erdeminin on bir tane alt türü bulunmaktadır. Bunlar nefs büyüklüğü, cesaret, yüce gayelilik,
sebat, hilm, soğukkanlılık (sûkun), gözü peklik, dayanıklılık, tevazu, hamiyet ve inceliktir. Bu erdemlerden nefs
büyüklüğü ile kast edilen nefsin kendisine uygun olan veya olmayan iĢleri yüklenebilme gücü olarak ifade
edilebilir. Dolayısıyla insan üstünlük ya da düĢkünlüğe aldırmaz41 ve kendisine verilene razı olur. Bu erdemler
de tasavvufî ahlaktaki kararlılık (sebat), yöneliĢ (inâbet), korku ve üzüntü erdemleri ile bağlantılı olduğu
görülmektedir.
On iki alt erdeme sahip olan iffet temel erdemi de tasavvufî ahlakta belirlenen erdemlerle hemen hemen aynı
Ģeyi ifade etmektedir. Ġffet erdeminin alt türleri, haya, yumuĢak baĢlılık, güzel gidiĢat, kendisiyle barıĢık olma,
dinginlik, sabır, kanaat, ağırbaĢlılık, sakınma, düzenlilik, hürriyet ve cömertliktir.42 Tusî, cömertlik erdeminin
altında da birçok erdemin bulunduğunu ifade etmektedir. Bunlar da eli açıklık, diğergamlık, affetme, insânîyet,
asalet, yerdımseverlik, bağıĢlama ve feragat erdemleridir.43 Bu erdemler de tasavvufi ahlakın sabır, rıza, irade,
korku erdemleri ile temel olarak aynıdır.
Temel erdemlerin sonuncusu olan adalet erdeminin ise on iki alt erdemi bulunmaktadır. Bu erdemler, dostluk,
birlik, vefa, Ģefkat, akrabayı gözetmek, mükafat, iyi iliĢki, güzel yargı, sevecenlik, teslimiyet, tevekkül ve
ibadettir.44 Söz konusu erdemler de tasavvufî ahlakın doğruluk, zühd, fakirlik, riyazet, tevekkül, Ģükür, sevgi
erdemleri ile iliĢkilendirilebilir.
Sonuç
Ahlak hem felsefenin hem de dinin önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. Hem felsefe hem de din ahlakî
erdemlerin neler olduğunu ve buradan hareketle insanın nasıl davranması gerektiğini belirleyen Ģeylerdir.
Dolayısıyla ahlakın kaynağı meselesinde hem aklın hem de dinin bulunduğu yadsınamaz. Bu çalıĢmada ulaĢılan
nokta dinin belirlemiĢ olduğu ahlakî ilkelere aklın da ulaĢabileceğidir. Bu nedenle akıl ile din ahlakî anlamda
34
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insanın yetkinleĢmesini sağlayacak olan Ģeylerin yapılmasını istemekte ve insanın kâmil dereceye ulaĢmasını
sağlamaktadır. Nasiruddin Tusî‘nin yaklaĢımı da bu görüĢü desteklemektedir. Nitekim insan nefsinin yapısını
inceleyen filozoflar onun güçlerinin itidalde olması gerektiğini ifade ederek erdemlerin açığa çıkacağını
belirtmiĢlerdir. Bu durum insanın yapısının anlaĢılması ile mümkün olur. Ġnsanı anlamaksızın onun hakkında
hüküm vermek doğru sonuca ulaĢtırmayacaktır. Bu hususlar çerçevesinde görüĢlerini ve fikirlerini oluĢturan
düĢünürlerin ulaĢmıĢ olduğu erdemler ile dinin, özelde Ġslam‘ın belirlemiĢ olduğu erdemler temelde aynıdır.
Yani Ġslam dininin ortaya koymuĢ olduğu ahlakî kuralların aklın belirlediği kurallardan bir farkı yoktur.
Ahlakın evrenselliğini yine bu çerçevede ortaya konulabilecektir; çünkü doğru düĢünce ile belirlenen ahlakî
ilkeler herkesçe kabul edilmesi mümkündür. Bu durumda da insanın bir dine inanması ya da inanmaması
ahlaklı olup olmamasına etki etmeyecektir. Ancak Ģu da unutulmamalıdır ki, kiĢi inandığı dinin isteklerini
yapma da daha istekli olabilmektedir. Bu da onun ahlakının daha da güzelleĢmesine bir artı olarak yansıyabilir.
Fakat inanmayan bir kimsenin inancı olmadığı için ahlaksız olması da gerekmez. Aksine ahlaklı olmak dindar
olmanın değil insan olmanın bir gereğidir.
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Hindu Panteonunda ġiva‟nın Yeri ve Önemi
ArĢ. Gör. Dr. Arzu YILDIZ
Trabzon Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, ORCĠD : 0000-0001-5286-1089

Abstract
Günümüzde dünya üzerinde en çok müntesibi olan dinlerden biri olan Hinduizm sayısız tanrı ve tanrıçanın
tazim edildiği bir dini sistemdir. GeçmiĢi milattan önce iki bin yıllarına kadar uzanan Hinduizm‘in tarihsel
süreçte çeĢitli değiĢikliklere uğrayarak bugünkü Ģeklini aldığı söylenebilir. Bu değiĢiklikler ibadet, ayin ve
uygulamalardan tanrı anlayıĢına kadar her alanda kendini göstermiĢtir. Hinduizm genellikle tarihsel olarak,
Vedalar dönemi, Destanlar ve Puranalar dönemi, Ortaçağ Dönemi ve Modern dönem geliĢim devresinde ele
alınır. Vedalar öncesi dönem olarak dile getirilebilecek Ġndus Medeniyetlerinin de Hindu din ve kültürü
üzerinde etkileri olduğu görülür.
Tarihin çeĢitli devirlerinde tanrıların ve bu tanrılara yüklenen anlam ve değerin değiĢtiği bazılarının
mertebelerinin yükselirken diğerlerinin ise düĢtüğü görülür. ġiva, birçok araĢtırmacı tarafından Ġndus
medeniyetinde izlerine rastlanılan boynuzlu ve yoga yapar vaziyette tasvir edilmiĢ figürlerle iliĢkilendirilmiĢtir.
Vedalar döneminde ise ġiva ikincil bir fırtına tanrısıdır. Genel olarak korkulan ve sakınılan bir tanrıdır.
Destanlar ve Puranalar devrinde ise ġiva‘ya atfedilen hasletler çok yönlü bir boyut kazanmaya baĢlamıĢtır.
Vedalar dönemi popüler tanrıları yerlerini baĢka tanrılara bırakmıĢtır. ġiva da zaman içinde popülerliği artan ve
ana tanrı mertebesine yükselen tanrılardan biridir. Günümüzde Trimurti yani tanrı üçlemesinde Brahma ve
ViĢnu ile biirlikte yer almaktadır. Trimurti içinde Brahma yaratıcı, ViĢnu koruyucu, ġiva ise yok edici tanrıdır.
Trimurti içinde ġiva‘ya yok edici tanrı vasfının yüklenmesi, Vedalar döneminde ġiva‘ya atfedilen özelliklerin
bir yansıması olarak görülebilir. Bununla birlikte ġiva‘nın yok ediciliği onun kötülüğü cezalandırması ve
bozulan düzeni ortadan kaldırarak yeni ve kötülükten arınmıĢ bir düzeni getirmesini ifade etmektedir.
Hinduizm‘in üç büyük mezhebinden biri olan ve ana tanrı olarak ġiva‘yı kabul eden ġivacılar için de ġiva‘nın
yok ediciliği aslında bir arınma ve yeniden yaratmadır. O, bütün tanrıların tanrısı ve en yüce olandır. ġivacılar
diğer tanrıları da kabul edip hürmet göstermekle birlikte asıl olanın ġiva olduğunu hatta diğer tanrıların
ġiva‘nın birer tezahürü olduğunu dile getirirler.
Hint din, kültür ve medeniyeti, gün geçtikçe dünya çapında araĢtırmacıların daha da ilgi duyduğu son derece
zengin bir araĢtırma sahası haline gelmektedir. Bu çalıĢma ile ġiva merkezinde Hinduizm‘de tanrı kavramına ne
gibi anlamlar yüklendiği ele alınacak ve bu kavramın geçirdiği tarihsel geliĢim ve değiĢimler irdelenecektir. Bu
sayede kaynağını antik devirlerden alan ve hatırı sayılır bir müntesip sayısına sahip olan Hinduizm‘in tarihsel
süreçte geçirdiği değiĢim ve geliĢimler ıĢığında günümüzde sahip olduğu tanrı anlayıĢının ve bu bağlamda
mezheplerin anlaĢılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hinduizm, ġiva, ġivacılık, Trimurti, Hindu Panteonu
The Place and Significance of Shiva in the Hindu Pantheon
Hinduism, which is one of the religions with the most adherents in today‘s world, is a religious system in which
countless gods and goddesses are revered. It can be said that Hinduism, which dates back to two thousand years
BC, has undergone various changes in the historical process and has taken its present form. These changes have
manifested themselves in all areas from worship, rites and practices to the understanding of god. Generally
Hinduism is considered in four historically developmental stages such as; Vedic, Epic and Puranic, Medieval
and Modern period. It is seen that the Indus Civilizations, which can be expressed as the period before the
Vedas, also had an impact on the Hindu religion and culture.
It is seen that, in different periods of history, the gods and the meaning and value attributed to these gods have
changed, while the ranks of some have risen, the others have fallen in ranks. By many researchers, Shiva has
been associated with figures portrayed with horns and in yoga posture, which traces can be found in the Indus
civilization. In the Vedic period, Shiva is a secondary storm god. A god that is generally feared and avoided. In
the Epic and Puranic Period, the characteristics attributed to Shiva became multidimensional. The popular gods
of the Vedas were replaced by other gods. Shiva is also one of these gods whose popularity has increased over
time and has risen in ranks and became a major deity. Today, Shiva along with Brahma and Vishnu is a
member of Trimurti, that is, the god trilogy. Brahma is the creator, Vishnu is the protector, and Shiva is the
destroyer within the Trimurti. Shiva‘s role as the god of destruction in the Trimurti can be seen as a reflection
of the characteristics attributed to Shiva in the Vedas. However, Shiva's destructiveness means punishement to
the evil and by removing the corrupted order, bringing a new and purified order. Shiva's destruction is actually
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a purification and re-creation for Shivaists, which is one of the three major sects of Hinduism and who reveres
Shiva as their main god, he is the supreme, also the god of all gods for them. While the Shivaists also accept
and show respect to other gods, they declare that Shiva is the ultimate reality, and in fact the other gods are
manifestations of Shiva.
Indian religion, culture and civilization is an extremely rich field of research, which is attracting more and more
researchers around the world day by day. With this study, by placing Shiva to the center, what kind of meanings
are attributed to the concept of god in Hinduism and the historical development and changes of this concept will
be examined. In this way, Hinduism, which takes its origins from ancient times and has a considerable number
of followers in the light of the changes and developments that Hinduism has undergone in the historical
process, it is aimed to understand the concept of god and in this context, the approach of sects to the concept of
god.
Keywords: Hinduism, Shiva, Shivaism, Trimurty, Hindu Pantheon
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SAFVETÜ‟S SAFÂ‟DA SAFĠYYÜDDÎN-Ġ ERDEBÎLÎ‟NĠN BAZI AYETLER HAKKINDA YAPTIĞI
TASAVVUFÎ YORUMLARIN ĠNCELENMESĠ
Dr. Cüveyriye ĠLTUġ,
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığıOrcid No: 0000-0003-4406-325X

ÖZET
Sûfîler, ayetlerin zâhirî anlamlarından uzaklaĢmadan ve belli kriterler çerçevesinde, gönül dünyalarına uygun
bir Ģekilde ayetleri anlama, yorumlama ve yaĢama geçirme yönünde çaba içerisinde olmuĢlardır. Sûfîlerin
Kur‘an ve sünnet çizgisindeki tasavvufî yorumları, ayetlerin yalnızca zâhirî anlamla sınırlandırılmasının önüne
geçerek, ayetlerin manalarındaki derinliklerin keĢfedilmesine imkan vermiĢtir. Sûfîlerin bu gayretleri, yorum
anlamında zenginliğe ve çeĢitliliğe de vesile olmuĢtur.
650 (1252) yılında Erdebil‘de dünyaya gelen Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin (ö. 735/1334) hayatına dair en geniĢ
bilgi, vefatından yirmi dört yıl sonra oğlu Sadreddîn-i Erdebîlî‘nin Ġbn Bezzâz‘a hazırlattığı Ṣafvetü‘ṣ-ṣafâ
(Mevâhibü‘s-seniyye fî menâḳıbi‘ṣ-Ṣafeviyye) adlı eserde yer almaktadır.
Bu çalıĢmada, Ṣafvetü‘ṣ-ṣafâ isimle eserde Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin tasavvufî bakıĢ açısıyla yorumladığı bazı
ayetlerin, zâhirî manalarıyla iliĢkileri de ele alınarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalıĢmada nitel
araĢtırma kapsamında belge tarama modeli, verilerin toplanmasında ise doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıĢtır.
Bildiride Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin Ģu ayetler hakkında yaptığı tasavvufî yorumlar ele alınarak incelenecektir:
―Kullarım ki, sözü dinlerler. Sonra da onun en güzeline uyarlar.‖ (ez-Zümer, 39/18), ―Ey iman edenler!
Allah‘tan korkun, O‘na yaklaĢmaya vesile arayın ve O‘nun yolunda çaba harcayın ki kurtuluĢa eresiniz.‖ (elMâide, 5/35), ―Allah kimin gönlünü Ġslâm‘a açmıĢsa o, rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı?‖ (ezZümer, 39/22), ―Allah, nûruna dilediğini kavuĢturur.‖ (en-Nûr, 24/35), ―Bunlar, iman edenler ve Allah‘ı
zikrederek gönülleri huzura kavuĢanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah‘ı zikrederek huzura kavuĢur.‖ (erRa‗d, 13/28), ―…onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır kimi de hayır iĢlerinde yarıĢır,
öne geçer.‖ (Fâtır, 35/32), ―Sana ölüm gelinceye kadar rabbine kulluk et.‖ (el-Hicr, 15/99), ―Kim rabbine
kavuĢmayı bekliyorsa dünya ve âhirette yararlı iĢ yapsın.‖ (el-Kehf, 18/110).
Sonuç olarak Ģunlar ifade edilebilir ki, söz konusu ayetlerin ilim ve mârifetullah; ihlâs; semâ‗; nefsânî
duyguların kötülüğü; avam, havâs ve hâssü‘l-havasın dereceleri; nefis; kalp ve kalp tasfiyesi; zikir ve zâkir;
vuslat; Ģevk; muhabbet; itminân; dünya ve âhiret; hakikî kulluk; sâlih amel; zâhir ve bâtın konuları
çerçevesinde ve ayetlerin zâhirî anlamlarından uzaklaĢmadan tasavvufî bakıĢ açısıyla yorumlandığı
görülmektedir. Bildiride, konuyla ilgili ayetlerden örnekler daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Sûfî, Tasavvufî Yorum, Ṣafvetü‘ṣ-ṣafâ, Safiyyüddîn-i Erdebîlî.
EXAMINATION OF THE SUFISTIC INTERPRETATIONS OF SAFIYYUDIN-Ġ ERDEBÎLÎ ON
CERTAIN VERSES IN SAFVETÜ'S SAFÂ
ABSTRACT
The Sufis have been in an effort to understand, interpret, and implement the verses in accordance with their
worlds of the heart without moving away from the virtual meanings of the verses and within the framework of
certain criteria. Sufistic interpretations of the Sufis in the Qur'an and traditional line prevented the verses from
being limited only to the virtual meaning and enabled the exploration of depths in the meanings of the verses.
These efforts of the Sufis have also led to richness and diversity in the sense of interpretation.
The broadest information about the life of Safiyyüddîn-i Erdebîlî (d. 735/1334), who was born in Erdebil in 650
(1252), is included in the work entitled Ṣafvetü‘ṣ-ṣafâ (Mevâhibü‘s-seniyye fî menâḳıbi‘ṣ-Ṣafeviyye) which was
prepared by Ibn Bezzâz upon the request of his son Sadreddîn-i Erdebîlî twenty four years after his death.
This study, aims to examine some verses interpreted by Safiyyüddîn-i Erdebîlî from a sufistic point of view in
the work entitled Safvetü's safâ by addressing their relations with their virtual meanings. In this study, a
document screening model was used within the context of qualitative research, and data were collected using a
document analysis method.
In the presentation, the Sufistic interpretations of Safiyyüddîn-i Erdebîlî about the following verses will be
examined:
"Those who listen to what is said and follow the best of it. " (Az-Zumar, 39/18), "O believers! Be mindful of
Allah and seek what brings you closer to Him and struggle in His Way, so you may be successful." (Al-Maida,
5/35), "One whose heart Allah has opened to Islam, wouldn't he be upon a light from his Lord?" (Az-Zumar,
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39/22), "Allah guides to His light whom He will." (An-Nur, 24/35), "These are the believers and those whose
hearts are at rest in the remembrance of Allah. Unquestionably, hearts find rest only in the remembrance of
Allah. " (Ar-Ra'd, 13/28), "...Now, some of them wrong themselves and some follow the medium course; and
some compete in acts of goodness." (Fâtır, 35/32), "Worship your Lord until death comes to you." (al-Hijr,
15/99), "Whoever expects to meet his Lord, let him work righteousness in this world and in the Hereafter." (AlKehf, 18/110).
As a result, it can be stated that the said verses are interpreted within the framework of science and
mârifetullah, ihlâs, semâ‗, evil of nafsani emotions, degrees of common people, avâs, and habsa 'l-airha, nafs,
heart and heart purification, dhikr and zâkir, vuslat, enthusiasm, conversation, trust, world and the Hereafter,
true servitude, good deed, and issues of zahir and esoteric from a Sufi point of view without moving away from
the meanings of the verses. In the presentation, examples from the related verses will be addressed in more
detail.
Keywords: Sufism, Sufi, Sufi Interpretation, Safvetu's safâ, Safiyyüddîn-i Erdebîlî.
GĠRĠġ
Müslümanlar, Kur‘an-ı Kerîm‘i okuyarak, tanıyarak ve anlayarak hayatlarına aktarma gayretinde olmuĢlardır.
Sûfîler de Kur‘an-ı Kerîm‘in inĢa ettiği yaĢantı düzleminde hareket etmeye gayret göstermiĢler; hükümlerini
zihin ve gönüllerinde idrak ederek ve hayata dönüĢtürerek manevî anlamda kendilerini tamamlamaya ve insan-ı
kâmil olma yolunda ilerlemeye çalıĢmıĢlardır.
Bu çalıĢmanın amacı, Safvetü‘s-safâ isimli eserde yer alan ve Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin bazı ayetler hakkında
yapılan tasavvufî yorumlar ile bu ayetlerin zâhirî anlamları arasındaki iliĢkiyi tespit etmek ve bu ayetlerin
yorumlandığı tasavvufî muhtevayı ortaya koymaktır.
Bu çalıĢmada, Safiyyüddîn-i Erdebîlî hakkında bilgi verilmiĢ sonrasında ise tasavvufî mahiyette yorumlanan
bazı ayetler ele alınarak kısaca değerlendirilmiĢtir.
1. SAFĠYYÜDDÎN-Ġ ERDEBÎLÎ
650 (1252) yılında Erdebil‘de dünyaya gelen Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin (ö. 735/1334) hayatına dair en geniĢ
bilgi, vefatından yirmi dört yıl sonra oğlu Sadreddîn-i Erdebîlî‘nin Ġbn Bezzâz‘a hazırlattığı Ṣafvetü‘ṣ-ṣafâ
(Mevâhibü‘s-seniyye fî menâḳıbi‘ṣ-Ṣafeviyye) adlı eserde yer almaktadır.1 Safiyyüddîn-i Erdebîlî, tarikatının
merkezini Erdebil‘de kurmuĢ ve önemli bir mensup kitlesine sahip olmuĢ bir mutasavvıftır.2
2.
SAFVETÜ‟S-SAFÂ‟DA SAFĠYYÜDDÎN-Ġ ERDEBÎLÎ‟NĠN BAZI AYETLER HAKKINDA
YAPTIĞI TASAVVUFÎ YORUMLAR
ÇalıĢmanın bu bölümünde, Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin bazı ayetler hakkında yaptığı tasavvufî yorumlarla bu
ayetlerin zâhirî anlamları arasındaki iliĢki ele alınmıĢtır. Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin bazı ayetlerle ilgili
tasavvufî yorumları Ģu Ģekildedir:
―Kullarım ki, sözü dinlerler. Sonra da onun en güzeline uyarlar.‖3
Allah‘a yönelen insanlar, içten veya dıĢtan gelebilecek saptırıcı telkinlerden, baskılardan ruhlarını kurtardıkları
için duydukları, öğrendikleri sözler içinde akıl ve sağduyularıyla en iyi ve en doğru bulduklarına kıymet verir,
ona uyarlar.4
Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin belirttiğine göre yürek kulağı duyucu olduğunda ―ve kulaklardan hiç çıkmasın diye
yaptık‖5 âyeti gerçekleĢir. KiĢi, Kur‘ân‘ı Kerîm‘i hakkıyla dinler ve ona göre amel ederse; Allah‘ın emirlerini
istek ve ihlâsla yerine getirirse ve semâ ı nefis ile değil yüreğiyle dinlerse o zaman iyi bir Ģekilde tâbî olmuĢ
olur. Fakat semâ ı nefsiyle dinlerse hata etmiĢ olur. Semâ , nefis ile dinlenirse nefsânîdir ve bu haramdır.6
Erdebîlî‘nin söz konusu âyeti, kelime anlamından da hareket ederek tasavvufî muhtevaya sahip olan semâ
konusu çerçevesinde yorumladığı dikkat çekmektedir.
―Allah kimin gönlünü İslâm‘a açmışsa o, rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı?‖7
1

ReĢat Öngören, ―Safiyyüddîn-i Erdebîlî‖, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2008), 35/476.
AyĢe Ersay Yüksel, ―Tasavvuf Sanat ĠliĢkisi Bağlamında ġeyh Safiyyüddîn Dergâhı‖, İran Çalışmaları Dergisi 4/1 (2020), 99.
3
ez-Zümer, 39/18.
4
Hayreddin Karaman vd., Kur‘an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir (Ankara: DĠB Yayınları, 2012), 4/608.
5
el-Hâkka, 69/12.
6
Serap ġah, Safvetü‘s-Safâ‘da Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri Cilt 1-2 (Ġstanbul: Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007), 1/603.
7
ez-Zümer, 39/22.
2
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Bahse konu olan ayette, ilâhî kudret ve iradenin evren üzerindeki mutlak hâkimiyetine dikkat çekilmekte, aynı
iradenin insanın mânevî geliĢimindeki etkisine atıfta bulunulmaktadır. Yağmurla tabiatı canlandıran irade,
hidayetiyle de insanın kalbini Ġslâm‘a açmakta; ona, ilâhî buyruklara teslim olan bir ruh yapısı kazandırmakta,
bu suretle kendisinden gelen bir ıĢıkla aydınlanmasını sağlamaktadır.8
Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘ye göre kalp tasfiye olduğunda inĢirah gerçekleĢir, Allah‘ın nuru oraya yerleĢir, yürek
Allah‘ın nuru ve mârifetullah ile dolar. Kalp inĢirah oldukça (yani kalp açılıp geniĢledikçe) nurullah ve
mârifetullah çoğalır.9
Erdebîlî‘nin ayeti, kalp tasfiyesi ile mârifetullah iliĢkisi çerçevesinde yorumladığı görülmektedir.
―Ey iman edenler! Allah‘tan korkun, O‘na yaklaşmaya vesile arayın ve O‘nun yolunda çaba harcayın ki
kurtuluşa eresiniz.‖10
Yüce Allah konumuz olan ayette, müminlere hitap ederek yalnız iman etmekle yetinmemelerini, Allah‘ın
emirlerini yerine getirmelerini, kötü huylardan ve yanlıĢ davranıĢlardan uzak durmalarını, Allah‘a yaklaĢmak
için vesile aramalarını, yani farz, nâfile ve benzeri ibadetlerle O‘nun sevgi ve rızâsını kazanmaya gayret
göstermelerini emretmekte; müminlerin bunu gerçekleĢtirerek kurtuluĢa erebilmeleri için, gerek nefislerine
gerekse dıĢ engellere karĢı mücadele etmelerini istemektedir.11
Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘ye göre ilk olarak, ayette geçen ―Ey iman edenler! Allah‘tan korkun…‖ ifadesinde,
müminlerin rütbesinden söz edilmekte ve imandan sonra takvâ emredilmektedir. Diğeri havasın rütbesidir
―O‘nun yolunda çaba harcayın ki…‖ ifadesindeki cehd etmek, Hz. Peygamber‘e tâbî olmak ve tarikatı doğru
yerine getirmektir. Böylece nefse karĢı mücadele edilir. Bir diğeri ise hâssu‘l-havastır. ―O‘na yaklaĢmaya vesile
arayın…‖ ifadesi Allah‘a yaklaĢarak mârifet elde ettikten sonra, manevî anlamda büyük makam ve Ģeref
kazanmak demektir. KiĢi, mârifeti arttığı nispette Allah‘a yaklaĢır, yaklaĢtığı kadar da mertebesi artar.12
Erdebîlî‘nin bahse konu olan ayeti tasavvufî bir niteleme olan avam-havas-hâssu‘l havas konuları çerçevesinde
yorumladığı görülmektedir.
―Allah, nûruna dilediğini kavuşturur.‖13
Nur‖ ifadesi Ģu Ģekilde yorumlanmıĢtır:
1. Kur‘an ve Peygamber‘i de ihtiva eden ilâhî hidayet. 2. Allah‘ın varlığı
Ayrıca ―Nur‖ u, Ġbn Sînâ gibi akıl mertebeleri, bazı tasavvufçular gibi ―göğüs, kalp, mârifet, ilham ve melekût
âlemi‖ olarak yorumlayanlar da olmuĢtur.14
Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘ye göre, hidayet yani rehberlik, ilim ve mârifetullahtır.15 O, nûru, ilim ve mârifetullah
olarak yorumlamıĢtır.
―Bunlar, iman edenler ve Allah‘ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah‘ı
zikrederek huzura kavuşur.‖16
Ayetin bağlamı dikkate alındığı takdirde Allah‘ı zikretmekten maksadın Kur‘an olduğu düĢünülebilir. Zira
Kur‘an-ı Kerîm‘de birçok yerde zikr kelimesi Kur‘an‘ın ismi olarak geçmektedir. Bununla birlikte zikr masdar
olarak ―anmak‖ manasına gelir; ayette bu mananın yani dil veya kalp ile Allah‘ın anılmasının kastedilmiĢ
olması kuvvetle muhtemeldir. Allah‘ın hidayete erdirdiği kimseler Allah‘a ve Kur‘an‘a gönülden ve samimi
olarak inanan, Kur‘an-ı Kerîm‘i okumakla ve Allah‘ın adını anmakla kalpleri huzur, ruhları sükûnet bulan
kimselerdir.17
Safiyyüddîn-i Erdebîlî ayetle ilgili Ģu görüĢlerini belirtir: Kalbin güvenliğini sağlayan zikirdir. Zikir, sadece söylemekten
ibaret değildir. Zikir, zikreden kiĢinin kalbine ulaĢana kadar kontrol altında olmaya muhtaçtır. KiĢi, zikrine bakıcılık
ederek kalbini Hak Teâlâ‘nın muhabbeti ile ısındırırsa, vuslat susuzluğu ona hâkim olur, Ģevk ve ĢaĢkınlığa düĢer. Vuslata
nail olmadan emin olmaz. Zikir kalbe indiğinde, itminan gerçekleĢir.18
Erdebîlî âyette geçen zikir konusunu tasavvufî mahiyette yorumlamıĢ ve zikirde özellikle kalbin önemine dikkat
çekmiĢtir. Ayrıca zikirle bağlantılı olarak muhabbet, Hakk‘a vuslat, Ģevk ve itminan konularına da değinmiĢtir.
8

Karaman vd., Kur‘an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, 4/611.
ġah, Safvetü‘s-Safâ‘da Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri, 1/ 607.
10
el-Mâide, 5/35.
11
Karaman vd., Kur‘an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, 2/266-267.
12
ġah, Safvetü‘s-Safâ‘da Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri, 1/ 604.
13
en-Nûr, 24/35.
14
Karaman vd., Kur‘an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, 4/82-83.
15
ġah, Safvetü‘s-Safâ‘da Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri, 1/ 602.
16
er-Ra‗d, 13/28.
17
Karaman vd., Kur‘an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, 3/289.
18
ġah, Safvetü‘s-Safâ‘da Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Menkıbeleri, 1/ 609.
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―…onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır kimi de hayır işlerinde yarışır, öne geçer.‖19
Ayette bahsi geçen üç grup insan, müminlerdir. Râzî‘ye göre, birinci gruptakiler, Allah‘ın buyruklarını terk edip
yasaklarını iĢleyenlerdir. Bunlar ―bir iĢi yerli yerince yapmayan‖ kimseler oldukları için zalim kelimesiyle ifade
edilmiĢtir. ―Orta bir durumdadır‖ diye söz edilenler, –sonuç almada tam baĢarılı olmasalar da– ilâhî buyruklara karĢı
gelmemek için çaba harcayanlardır. ―Allah‘ın izniyle hayır iĢlerinde yarıĢır‖ diye bahsedilenler ise hem belirtilen çabayı
harcayan hem de Allah‘ın izniyle bunu baĢaranlardır.20
Safiyyüddîn-i Erdebîlî ayet hakkında Ģu yorumu yapar: Kendine kötülük eden yani zalim diye nitelendirilenler, âhiret
evini harap eden, dünya evini de mamur edenlerdir. Orta yolu tutan kiĢiler, âhiret evini düzeltenlerdir ve öne geçen kiĢiler
ise gönül evini düzeltip nefsinin hanesini harap edenlerdir.21
Erdebîlî‘nin, âyeti, kalp ve nefis konuları çerçevesinde yorumladığı görülmektedir. Kalbini tasfiye ederek nefsine karĢı
mücadeleyi kazanan insanları ise ―öne geçen insanlar‖ olarak nitelendirmektedir.
―Sana ölüm gelinceye kadar rabbine kulluk et.‖22
Hz. Peygamber‘in ve onun izinde gidenlerin temel inanç ve tutumları, Allah‘ın varlığını ve birliğini bilip, O‘na kullukta
sebat etmek olmalıdır.23
Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘ye göre kul, Allah Teâlâ‘ya sığındıktan, nefsinin kulluğundan kurtulduktan sonra özgür kul olur.
Hürriyet gerçekleĢtikten sonra, kiĢinin kulluğu daha da artar, ihlâsla kulluk eder ve nefsinin kuĢkularından kurtulur.
Böylece, Allah Teâlâ için halis bir kul olur.24
Erdebîlî ayeti, nefsin insan üzerindeki etkisi ve nefisle mücadele neticesinde kullukta ihlâsın elde edilmesi Ģeklinde
yorumlamıĢtır.
―Kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve âhirette yararlı iş yapsın.‖25
Ayetin zâhirî anlamına göre, kim rabbine kavuĢmayı umuyorsa güzel iĢler yapsın ve O‘na kullukta baĢkalarını ortak
koĢmasın.26
Safiyyüddîn-i Erdebîlî‘ye göre sâlih amel, kalbin ıslah olması ve nefsin fesatlarından kurtulmasıdır. Sadece bunlardan
Ģikayet etmek yetmez. KiĢi, zâhiren Ģikayetin yanında kalbini de ıslah ettikten sonra, Hakk‘a vuslata layık olur.27
Erdebîlî‘nin, ayeti, kalbin ıslahı, vuslat konuları çerçevesinde tasavvufî mahiyette yorumladığı görülmektedir.
SONUÇ
Ṣafvetü‘ṣ-ṣafâ isimle eserde, bazı ayetlerin Safiyyüddîn-i Erdebîlî tarafından tasavvufî yoruma tâbî tutulduğu tespit
edilmiĢtir. Bu çalıĢmada ele alınan ayetlerin mârifetullah; ihlâs; itminan; semâ‗; nefsânî duyguların kötülüğü; avam, havas
ve hâssu‘l-havas; nefis; kalp ve kalp tasfiyesi; zikir; vuslat; Ģevk; muhabbet; sâlih amel konuları çerçevesinde tasavvufî
bakıĢ açısıyla yorumlandığı görülmüĢtür. Ayrıca, yorumlanan ayetlerde, kalp ve nefis konularının ön plana çıktığı da
müĢâhede edilmiĢtir.
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The realization of the collection of zakat, infaq, and alms in Indonesia is still far from its potential. In 2020 the
realization of zakat infaq and alms originating from official zakat management organizations reached Rp. 12.7
trillion or only 3.9% of its potential which amounted to Rp. 327.6 trillion. The purpose of this study was to
examine the optimization of digital technology in the collection of zakat, infaq, and alms in Indonesia. This
research method uses a literature review approach. The results of the literature review found that there are
strategies for optimizing digital technology in increasing the collection of zakat infaq and alms in Indonesia,
namely: First, there needs to be an increase in inclusion and digital literacy for zakat management
organizations, especially in the regions. Second, the preparation of guidelines for digitizing zakat, infaq, and
alms financing for zakat management organizations throughout Indonesia that are standardized and coordinated
by the National Amil Zakat Agency of the Republic of Indonesia. Third, the adoption of advanced technology
such as big data and artificial intelligence (AI) to improve infaq and alms payment services to muzak. And
finally, the integration of digital channels with sectors that are included in the Islamic economic and financial
ecosystem.
Keywords: Digital technology, financial, and economic.
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ABSTRACT
The study of the minimalist lifestyle is not only about the simple lifestyle that is applied to this trend, it can also
be used as a means of finding yourself. However, the minimalist lifestyle has strong roots in Islamic values.
The purpose of this study is to describe the relationship between a minimalist lifestyle and Islamic consumption
behavior. This research method uses a literature review approach. The results of the literature review found that
the minimalist lifestyle is the lifestyle of a Muslim and the application of the concept of Islamic consumption
behavior which is explained in Fumio Sasaki's book explaining the concept of a minimalist life which in
essence says that having goods in small quantities contains its own joy. This is related to the concept of Islamic
consumption behavior which does not like redundant or excessive consumption of food, using too many items
and there is no benefit. Other findings show that the prophet Muhammad applied a minimalist lifestyle to
himself and his family, and taught his followers. It is narrated that Sayyidina Umar when she entered the
Prophet's house once wept bitterly because she saw how quiet and simple the Prophet's house was. His bed was
not made of rugs, but of ordinary mats which seemed unfit for a leader of Medina at that time and a prophet of
the Muslims. This shows that this minimalist lifestyle is something that is good and has a foundation in Islam
and is exemplified by the Prophet, and is closely related to the concept of Islamic consumption behavior which
has the same goal of not being wasteful, using and buying according to needs not desires, and aiming at benefit.
Keywords: Minimalism, Consumption, Islam
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Specific features of the vegetation cover of the Caspian Sea
S.Zh. Ibadullayeva, G. R. Ungarbayeva. A.Zh. Berdenkulova, S.K. Tazhenova,
Korkyt Ata Kyzylorda University,

The main natural impact factor in the characterized area is fluctuations in the level of the Caspian Sea,
which change the nature of soil moisture and, accordingly, cause the change of xerophytic vegetation to
meadow and vice versa.
Aridization of the territory occurs, possibly, due to periodic climatic fluctuations and the cessation of sea
level rise, as well as the influence of a protective dam limiting the zone of impact of overburden phenomena.
As a result of intensive pasture use of the territory in previous years, in places of increased concentration
of farm animals there are areas of sagebrush-solyanka degraded vegetation characterized by lower vitality of
sagebrush, its thinning and abundant growth of annual salt pans: sand horn, climacopters opposite leafy,
Paulsen and natron salt pans, significantly reducing the pasture characteristics of the land and are indicators of
anthropogenic activity[1].
In recent decades, the society has been increasingly using information about the state of the natural
environment in its activities. This information is needed in people's daily lives, in farming, in construction, in
emergency circumstances - to alert about impending dangerous natural phenomena. But changes in the state of
the environment also occur under the influence of biospheric processes associated with human activity.
Determining the contribution of anthropogenic factors to these changes is an important and difficult task.
The species richness, the structure of phytobiota are important indicators of the state of the environment,
the degree of anthropogenic disturbance and pollution. As a result of the research, data on the flora,
composition and structure of vegetation will be obtained. Based on the results of monitoring studies at the
established ecological sites, the dynamics of flora and vegetation were revealed, the current state of
anthropogenic-disturbed ecosystems was assessed [2].
The formation of flora and vegetation takes place in special natural and climatic conditions, the main of
which are: increased humidity deficiency; significant daily and annual fluctuations in air temperature; cold
winter and long hot summer [3,4,5].
The Caspian region is characterized by the complexity of the vegetation cover, due to age-old fluctuations
in sea level and the processes of stratification of soil salinization, salt fluctuation and the structure of the
microrelief. Halophitization of vegetation is observed everywhere, due to surges of salty sea waters, and on
land also salinization of soils as a result of their bedding by saline sedimentary marine sediments and wick
pulling of mineralized groundwater.
The variety of factors of anthropogenic impact in nature management causes a different degree of
transformation of ecosystems. At the same time, the stability or vulnerability of individual species of flora in
relation to specific impact factors and their cumulative effect is manifested in different ways not only in
different natural To preserve the landscape and biological diversity of a particular territory, knowledge about
the conditions of formation, natural and anthropogenic dynamics and structure of ecosystems, biological
features of flora and vegetation species is necessary. The dominants of anthropogenically disturbed ecosystems
are specific - perennial adraspan and dodarcia, as well as annual durnishnik.
Fluctuations in the level of the Caspian Sea have been known since the prehistoric period, which still take
place today. On the coastal strip, on the territory of the Akzhayik Reserve and adjacent territories, due to the
regression of the sea, land is being liberated, the areas of salt marshes and halophytes are growing. Part of the
territory of the Karakamys tract, through which the route of our expedition ran, is currently salt marshes with
sparse halophytic vegetation, although on old maps, the territory is designated as the water space of the Caspian
Sea. According to the stories of local residents, the water used to reach the protective dams adjacent to the city
of Atyrau. At present, in the vast territories adjacent to the dams, the condition of tamarisk and reed thickets is
oppressed, halophitization of the territory is taking place.
On the territory of the study there are deposits that are currently unused as arable land. Successional
processes take place in fallow areas: buryanistaya, ephemeral, annuals, durnishnikovaya, lebedovaya, etc.
stages of development.
Thus, the current state of the vegetation cover of the studied territory is as follows:
– the greatest degree of disturbance of vegetation cover is confined to arezones, but also in different ecological
types of ecosystems.
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Application of neuro‑fuzzy and regression methods in estimation of sediment load of
rivers
Vahid Gholami ,
Department of Range and Watershed Management and Dept. of Water Eng. and Environment, Faculty of Natural Resources,
University of Guilan,.
Mohammad Reza Khaleghi
Department of Range and Watershed Management, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University,

Abstract
In order to compare and correct estimation methods of river sediment load, estimated rates of several univariate
types of Sediment rating curves (SRCs) and a multivariate type of SRCs (MSRCs) were studied using the
neuro-fuzzy and tree regression models in five selective hydrometric stations of different climatic zones of Iran
and with various indexes of the accuracy (AI) and the precision (PI). The results of the data analysis showed
that the mean of the AI of neuro-fuzzy and tree regression models in selective stations is 151 and 536%,
respectively, which shows the low efficiency compared with SRCs. Also according to the results, the best rate
of the AI of the MSRCs belongs to the Glink station with the rate of 1.12. Also, the average value of the AI of
MSRCs is 1.15 which is an acceptable amount of the other considered various methods.
Keywords: Sediment rating curve; Indexes of the accuracy and the precision; Tree regression model; Neurofuzzy; Suspended load
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The relationship between river discharge and sediment yield in the semi-arid river watersheds
Vahid Gholami ,
Department of Range and Watershed Management and Dept. of Water Eng. and Environment, Faculty of Natural Resources,
University of Guilan,.
Mohammad Reza Khaleghi
Department of Range and Watershed Management, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University,

Abstract
Sediment Rating Curves (SRCs) are generally used to estimate the suspended sediment load of the rivers and
drainage watersheds. Since the regression equations of the SRCs are obtained by logarithmic retransformation
and have a little independent variable in this equation, they also overestimate or underestimate the true
sediment load of the rivers. To evaluate the bias correction factors in Kalshor and Kashafroud watersheds,
seven hydrometric stations of this region with suitable upstream watershed and spatial distribution were
selected. Investigation of the accuracy index (ratio of estimated sediment yield to observed sediment yield) and
the precision index of different bias correction factors of FAO, Quasi-Maximum Likelihood Estimator
(QMLE), Smearing, and Minimum-Variance Unbiased Estimator (MVUE) with LSD test showed that FAO
coefficient increases the estimated error in all of the stations. Application of MVUE in linear and mean load
rating curves has not statistically meaningful effects. QMLE and smearing factors increased the estimated error
in mean load rating curve, but that does not have any effect on linear rating curve estimation.
Keywords: SRC; MVUE; Logarithmic transformation
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Aquifer Evaluation By Pumping Test Method In Central Part of KR- 40 Watershed of Maharashtra
State (India)
S.M. Patil,
Research Scholar, School of Earth science, Swami Ramanand Teerth Marathwada
University (SRTMU),
Assoc. Prof. H.S. Patode,
School of Earth science, Swami Ramanand Teerth Marathwada
University (SRTMU),
Assis. Prof. K.S. Kumbhar,
Department of Geology, Nowrosjee Wadia College

Abstract
In the India the water demand for industrial, agricultural, and domestic use is continuously increasing and
freshwater resources are simultaneously shrinking, also the Groundwater is major source of water supply in
rural areas of the country. The study of Groundwater entails both quantity and quality-related resource
management. The evaluation of the aquifer parameters is an essential task of the groundwater studies. To
understand the origin and movement of groundwater which are the fundamental questions that addresses both
the temporal and spatial aspects of ground water and water supply related issues in arid and semi arid climatic
regions. As the study area is the one of the watersheds of the Krishna river basin (i.e. KR 40 Watershed) is
drain over Deccan volcanic province (Cretaceous-Eocene), that falls in semi arid climatic region where water
scarcity is the main problem, ultimately the groundwater is the major source. Thus, the evaluation of aquifer
parameters is essential exercise is needed to carried out in the study area.There are several methods to estimate
the accurate aquifer parameters of which the most common in-situ test is Pumping test i.e. Aquifer performance
test (APT) involves the measurement of the fall and rise of groundwater level with respect to time i.e.
drawdown and recuperation of water. Cooper and Jocob‘s method gave an analytical solution for large diameter
dug wells tapping unconfined aquifer. It is essential to know parameters like Specific capacity (C),
Transmissivity (T), Storativity (S) and Specific yield (Sy) for the characterization of the aquifer in an unknown
area. Hence in the study area total three APT‘s has been carried out which shows high specific yield ranging
between 6.99 % to 14.10 % as compared to standard values 0.1 % to 2.9 % established by Government
organization for same study area in basaltic terrain.
Keywords : Watershed (KR 40), Aquifer Performance Test, Transmissivity, Storativity, Specific yield, India
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Use of clays as indicators of regional geodynamic events: Example of bentonite deposits and surrounding
areas
Hanane Ait Hmeid, Mustapha Akodad, Mourad Baghour, Abdelmajid Moumen
Ali Skalli , Ghizlane Azizi
Laboratory Observatory of the Marchica Lagoon of Nador and Limiting Regions (OLMAN-RL), Multidisciplinary Faculty of
Nador, Mohamed First University, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4941-4373

Abstract
In the North-Eastern rif of Morocco, the clay fraction (less than two micrometers) of the calcic and sodium
bentonites presents a heterogeneous evolution. Several samples were taken from the zone of Tidiennit, the
various samples taken were the subject of the study with the DRX in the form of powder of the total rock and of
oriented aggregate of the clayey fraction. the total rock and of oriented aggregate of the clayey fraction. In
particular The studied bentonites delimited to the south by perlite and to the north by rhyolite. It is to be
underlined that the clayey procession of the bentonite deposit studied, is composed mainly of the smectitic
complex of montmorillonite type and associated interlayers, whose proportions reach in certain samples 99%,
of a ubiquitous component does not exceed 5%, the kaolinite remains in trace (<1%) and the chlorite appears
locally with contents not reaching 8%. In fact, the total rock explored in the form of powder, shows the
association of the essential minerals essential minerals: swelling minerals (montmorillonite, interstratified),
siliceous minerals (quartz, cristobalite), feldspars and hematites whose total percentage exceeds 85% in all the
studied samples. In addition, there are other minerals (zeolite, sanidne, xenotime) whose total proportion varies
from 0,73 to 1,08%. We have also identified in rhyolites and perlites the presence of clay minerals (2 to 4%)
dominated by montmorillonites. This seems to testify to the alteration of primary minerals of the rock into
clayey product (montmorillonites, chlorites, illites). Indeed, markers of synsedimentary tectonics are abundant
(normal faults, dislocations, fractures). The relatively high abundance of smectite in the bentonite probably
reflects the activity of hydrothermal alteration.
Keywords: North-Eastern rif, montmorillonite, heterogeneous evolution, hydrothermal alteration, clay fraction.
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Adsorption of Heavy Metal Ions from Wastewater, with natural clay: Kinetic, isotherm, and
thermodynamic.
El Mouden Abdelaziz, Noureddine El Messaoudi, Abdellah Lacherai
Laboratory of Applied Chemistry and Environment, Ibn Zohr University,
Abdelqader El Guerraf
Laboratory of Applied Chemistry and Environment, Faculty of Sciences, Mohammed First University

Abstract
In this work, removal of Heavy Metal Ions Pb (II) and Cd (II) from aqueous solution by natural clay of Agadir
region was carried. The parameters influencing the adsorption of Pb (II) and Cd (II) Ions such as contact time
(20 - 200 min), adsorbent dose (0.01 - 0.2 g.L-1), initial dye concentration (50 – 350 mg.L-1), temperature
(25°C) and pH of the solution (2.5 - 10) were studied. The obtained results showed that the adsorption of Pb
(II) and Cd (II) Ions onto clay is strongly dependent on the initial Metal Ions concentration and the pH of the
solution. The Kinetic study indicated that the adsorption of Metal Ions on the clay was well adapted to the
pseudo-second-order kinetic. Langmuir model described better the adsorption of Metal Ions with a maximum
adsorption capacity of 61 mg.g-1. The Thermodynamic study suggested that the adsorption of Metal Ions is
chymisorption, spontaneous and exothermic in nature.
Keywords: Clay, Adsorption, Isotherms, Kinetic, Heavy Metal
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Implementation Of Virtual Hospital Appointments Significantly Lowers Carbon Emissions.
Mckay EJ
Faculty of Science, Mount Allison University, Sackville, New Brunswick
Schimp-Manuel K
Upper River Valley Hospital, Waterville, New Brunswick
Singh Ranger J
Roots and Shoots New Brunswick,
Singh Ranger G
Faculty of Science, Mount Allison University, Sackville, New Brunswick /Upper River Valley Hospital, Waterville, New
Brunswick

Introduction.
Virtual appointments have been considered in our department for many years, as a strategy to lower carbon
emissions. The advent of COVID-19 prompted urgent implementation as in person appointments were limited.
We performed a prospective audit to assess the effectiveness of this approach in lowering carbon footprint.
Objective
To determine the difference of CO2 / CO2 equivalents (CO2-e ) emitted from clinical appointments during the
COVID-19 pandemic.
Method
Audit study of all surgical clinic appointments from 18/03/20 - 31/03/21at the Upper River Valley Hospital,
New Brunswick, Canada. Mileage was calculated as round trip from patient postcode to hospital address.
CO2 / CO2 equivalents (CO2-e ) emitted calculated from previously published data - mobile phone CO2-e;
0.0092751142 g/minute, laptop; 0.269216134 g/minute, standard car emissions 128.002 g/km.
Results were analysed statistically.
Results
266 in-person appointment (30%), 612 virtual appointments (70%).
Mean distance to facility was 38.80 km (range: 6.6-546km) in-person visit, 40.06km (6.6-566km) virtual visit
[p =0.57].
Male: female ratio 1:1.3, in person visit, 1:1.2 virtual, p = 0.60.
Mean CO2-e per patient / kg;
9.9 (0.84-69.89) in-person appointments, versus 2.5xE-4 (9.27 xE-5 -0.61), virtual appointments
p < 0.0001.
Discussion
There is a highly significant reduction in carbon footprint with implementation of virtual general surgery clinic
appointments. This is a positive development in the effort against climate change, and should be supported as
part of hospital practice. Factors such as quality assurance, patient and physician satisfaction need to be
determined.
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Different Efficiency photovoltaic modules under dust effect: a case study of
Algiers weather
Amina Chahtou, El Amin Kouadri Boudjelthia , Hichem Hafdaoui , Nesreddine Belhaouas
Centre de Développement des Energies Renouvelables,

Abstract
Photovoltaic (PV) solar energy will become a major component of global energy production a great
disquiet for investors in PV field cause the loss due to dust deposition in PV modules. In the present work,
experimental investigations were carried out to understand the dust characteristics and its effect on the electrical
performance of PV modules under Algiers, Algeria weather conditions.
This study broadly analyzed the particles mechanical behavior in the movement process with the module
surfaces. Under the experiment condition was established. The experimental study was affected two PV
modules which was compared their results before and after cleaning the rooftop. To precise the phenomena of
dust effect two modules in semi-urban and urban was studied and compared.
Comparing of two modules using experimental results verified the conformity of particle deposition
criterion. Based on this, the effects of the dust accumulation characteristics of PV modules were established.
Moreover, the dust accumulation impact on PV performance was predicted. Outdoor experiments showed that
the impact of soiling for maximal power loss increased by 20.79% while the dust density increased by 65 µg/m
3 for a period over 2 months. The results showed the dust accumulation amount presents a greater effect on
electrical parameters than efficiency.
Keywords: PV modules; dust; outdoor; maximal power
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Namaz Kırâatinde Lahn
Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Cankurt
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Kur‟ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat Ġlmi Ana Bilim Dalı,
ORCID ID: 0000-0001-9352-429X

Özet
Lügavî olarak lahn, nağme, gramer hatası gibi anlamlara gelmektedir. Tecvid ilminin önemli konu baĢlıkları
arasında yer alan lahn ise Kur‘ân-ı Kerîm okunurken yapılan/yapılabilecek hataları mevzu edinmektedir. Ġlahi
kelam olması hasebiyle nüzulünden itibaren Kur‘ân‘ın kıraatinde yapılabilecek her türlü hatayı engellemek
üzere azamî gayret sarf edilmiĢtir. Lahn kapsamında yer alan bu gayretler çerçevesinde, ehil üstatlarca kıraat
hatalarının üzerine durulmuĢ, ilgili eserlerde uzak durulması gereken hatalara yer verilmiĢtir. Konu,
kaynaklarda lahn-ı celî ve lahn-ı hafî olmak üzere iki alt baĢlık altında incelenmiĢtir. Mevzunun uzmanlarınca
anlaĢılabilecek ölçüdeki hataları inceleyen kısım lahn-ı hafî (gizli hata), tecvid ilmine vakıf olmayanların dahi
idrak edebileceği türden hatalar lahn-ı celî (açık hata) Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Her iki kısımdaki hatalar da
önemli görülmekle birlikte kelimenin aslında tağyire, manada değiĢime sebep olabildiği için bilhassa lahn-ı celi
kısmında yer alan; kelimelere med harfi ilave edilmesi/med harfinin okunmaması, harflerin/harekelerin
değiĢtirilerek okunması gibi hataların yapılmaması için hususi ihtimam gösterilmiĢtir. Bu türden hatalar,
gündelik yaĢamda hatim vd. sebepler vesilesiyle yapıldığı takdirde dahi çok önemli iken, aynı hataların namaz
kıraatinde de bulunması, ifa edilen ibadetin makbuliyetine engel teĢkil edebileceği için ayrıca ehemmiyet arz
etmektedir. Bu çalıĢmada, namaz esnasında yapılan/yapılabilecek kıraat hatalarının tespiti ve tashihi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, gerek derslerine girilen yüzlerce öğrencinin okuyuĢunda tespit edilen gerekse
farklı Ģehirlerde bulunan muhtelif camilerde tarafımızca Ģahit olunan kıraat hataları saptanıp ne Ģekilde
düzeltilmesi gerektiği ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. Burada maksat, mevcut yanlıĢ okumaların detaylı biçimde
tespit ve tashih edilmesi suretiyle yapılan/yapılması muhtemel hataları engellemeye vesile olabilmektir. Bütün
surelerdeki muhtemel hataların tespiti bu çalıĢmanın maksadını aĢacağı için bazı kısa sureler ele alınmıĢtır. Bu
bağlamda, Fatiha suresi ve devamında okunması mutad kabul edilen Fil-Nâs arasındaki surelerde yapılan
yanlıĢların tespiti yapılmıĢ, bunların ne Ģekilde düzeltilmesi gerektiği hususu açıklanmaya gayret edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kıraat, Kur‘an, Tecvid, Lahn, Namaz
The Subject of Lahn in Recitation of the Qur'an in Prayer
Abstract
In the dictionary, lahn means melody, grammatical error. Lahn, which is among the important subjects of the
science of Tajvid, deals with the mistakes that can be made while reading the Qur'an. The subject is examined
under two sub-headings in the sources, namely lahn-ı celî and lahn-ı hafî. The part that examines the mistakes
that can be understood by the experts of the subject is described as lahn-ı hafî (hidden mistake), and the
mistakes that even those who do not know tajwid can understand as lahn-ı celî (obvious fault). Since it is the
word of God, every effort has been made to prevent any mistakes that can be made in the reading of the Qur'an
since its revelation. Within the framework of these efforts within the scope of the subject of Lahn, the errors of
recitation were emphasized by the competent masters, and the mistakes that should be avoided in the works
were included. At this point, especially in the lahn-ı celi section; Errors such as adding an extension letter to the
words/not reading the extension letter, reading the letters/movements by changing them can cause a change in
the word and meaning. While such mistakes are very important even if they are made while reciting the Qur'an
for reasons such as hatim reciting in daily life, it is also important that the same mistakes are present in the
prayer recitation, as it may hinder the acceptance of the worship. This study aims to detect and correct the
recitation mistakes made/can be made during the prayer. In this context, it has been tried to determine the
recitation errors that we have witnessed both in the reading of hundreds of students we have attended and in
various mosques in different cities. The aim here is to detect and correct the existing errors in detail and to be
instrumental in preventing the mistakes that are made/possible to be made. Since the detection of possible
errors in all suras will exceed the purpose of this study, only the short suras that are read in prayers are
discussed. In this context, the mistakes made in the Surah Fatiha and the suras between Fil-Nâs, which is
considered customary to be read, have been identified, and it has been tried to explain how they should be
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corrected. This study has led to the conclusion that important mistakes are made in the words/letters in the
suras, which can break the meaning and therefore the prayers.
Keywords: Qur'an Recitation, Qur'an, Tajvid, Lahn, Prayer
GiriĢ
Allah Teala tarafından korunacağı bildirilen28 kitabımız Kur‘ân-ı Kerîm, Müslümanlarca da üzerine ihtimamla
durulan bir mahiyette olagelmiĢtir. Hz. Peygamber devrinden itibaren müminler, Kur‘ân kelimelerinde yapılan
en küçük bir hataya dahi göz yummaktan imtina etmiĢlerdir. Birçok rivayette bu husustaki hassasiyet
görülebilmektedir.
Kur‘ân kelimelerinde yapılan hataları konu edinen lahn da bu hassasiyetin bir neticesi olarak tezahür eden
mevzulardandır. Kıraat alimlerince önem verilen, hemen tüm kıraat kaynaklarında kendisine yer bulan lahn
sözlükte, nağme, ezgi, gramer hatası gibi manalara gelmektedir. Kırâat ilmi açısından ise, Kur‘ân okurken
yapılan/yapılabilecek hataları inceleyen konu baĢlığıdır. Lahn-ı celî ve lahn-ı hafî olmak üzere iki kısımdan
müteĢekkildir.29
1. Lahn-ı celî: açık hata manasına gelmektedir. Hatanın ―açık‖ olmasındaki ölçü, tecvid bilen bilmeyen
herkesin görebileceği nitelik taĢımasıdır. Bu da kendi içinde 3 kısma ayrılmaktadır:
a. Harfte meydana gelen lahn-ı celî: Harflerin ibdali, bir harfin yerine baĢka bir harf okunması, mevcut harfin
(uzatma harfi vb.) okunmaması gibi hatalar bu kısım içinde yer almaktadır.
b. Harekede meydana gelen lahn-ı celî: Mevcut harekenin değiĢtirilmesi, farklı okunmasıyla meydana gelen
lahndır.
c. Sükunda meydana gelen lahn-ı celî: Sakin halde bulunan harflere hareke vermek suretiyle yapılan hatalardır.
2. Lahn-ı Hafî: Gizli hata manasındadır; tecvid ilmini bilen kimselerin fark edebileceği vasıftaki hatalardır. Ġki
kısımdır:
a. Temel ölçüde tecvid bilgisine sahip olan kimselerin fark edebileceği hatalar: Ġhfa, idğam mea‘l-ğunne, iklab
gibi kaidelerin ihlali bu türdendir.
b. Tecvid ilmine tümüyle hakim olan kimselerin görebileceği hatalar: Râ harfinin, Allah lafzının lâmının
kalın/ince okunması gibi hatalar bu kısma örnektir.
Bu çalıĢmada, lahn kapsamında namaz kıraati hususu incelenecektir. Daha önce kaleme alınmıĢ eserlerde30 bazı
surelerde dikkat edilecek noktalara iĢaret edilmekle birlikte, uygulamaya yönelik kapsamlı bir çalıĢma
yapılmadığı görülmüĢtür. Makalede, namazın aslî unsurlarından kıraat rüknünü doğrudan ilgilendiren Fatiha
suresi ve ardından okunması mutat kabul edilen mufassal, Fil-Nâs arasındaki sureler ele alınacaktır. Bunun
yanında tekbir, istiaze ve besmele gibi namaz ibadetinde yeri olan maddeler incelenecektir.
Ġncelemeye bahis olan sureler ve ibareler, Ġlahiyat Fakültelerinde derslerine girilen öğrenciler ve ülkemizin
farklı Ģehirlerindeki camilerde müĢahede edilen okuyuĢ hatalarına dayalı olarak değerlendirilecektir.
Buradaki amaç, görülmeyen/görülemeyen hataların görülebilir olmasını sağlamak, nasıl düzeltileceği
hususunda kitâbî ve Ģifâhî bilgiler doğrultusunda öneriler sunmaktır. Her ne kadar Kur‘ân-ı Kerîm eğitiminde
hataların düzeltilme usulü müĢâfehe temelli olsa da bu ve benzeri çalıĢmaların hatırlatıcı bir mahiyet taĢıdığı,
fayda sağladığı muhakkaktır. Bu doğrultuda, öncelikle namazın tâlî unsuru Ģeklinde nitelendirebileceğimiz,
istiaze, besmele ve tekbir lafızlarında yapılan yanlıĢlara, akabinde Fatiha ve Fîl-Nâs arasındaki surelerde yanlıĢ
okunabilen yerlere teker teker iĢaret edilecek, nasıl düzeltileceği noktasında önerilerde bulunulmaya gayret
edilecektir.
Tekbir- Ġstiaze- Besmele Lafızlarında Yapılan Hatalar (Lahn)
28

el-Hicr, 15/99.
Kaynaklarda bu konu yeterince iĢlendiği için burada tekrar ayrıntılı değinilmeyecektir. Bk. Ömer Aslan, ―Kur‘ân Tilavetinde
Tecvîd‘in Gerekliliği ve Lahn (OkuyuĢ Hataları)‖, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7/1 (2003), 357-372;
Abdurrahman Çetin, ―Lahn‖. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 27/55-56. Ġstanbul: TDV Yayınları, 2003; Sedat Kaya,
―Kur‘ân Tilavetinde Lahn Olgusu ve Fatiha Suresindeki Yansıması‖, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10/1
(2021), 63-71; Muhammed B. Musa Al-i Nasr, Kuran tilavetinde yaygın hatalar: Fatiha suresi örneği, çev. Nihat Temel, Ankara:
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2021; Muhammet Lütfü Tatlısu, ―Kur‘ân Tilavetinde Lahn Olgusu: el-Mûdih fi‘t-Tecvîd
Örneği, Din ve Bilim: Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 4/2 (2021), 194-213; Tuncel, Emrullah, ―Ġlk
Dönem Tevcid Eserlerinin TeĢekkülünde Lahn Olgusunun Etkisi‖, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 59 (2020),
105-129.
30
Rahim Tuğral, Kur‘ân- Kerîm‘in Kolay Talimi, (Ġzmir: Ġzmir Ġlahiyat Vakfı Yayınları, 2007); Muhammed B. Musa Al-i Nasr,
Kuran tilavetinde yaygın hatalar: Fatiha suresi örneği, çev. Nihat Temel, (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 2021).
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Tekbir, istiaze ve besmele, namazın aslî unsurlarından olmasa da hoca vasfını haiz kimselerin telaffuzlarına
dikkat etmesi gereken lafızlardandır. Ehemmiyetine binaen mezkur lafızlarda yapılan/yapılabilecek hatalara bu
kısımda iĢaret edilmeye çalıĢılacaktır.
1.1.Tekbir
للَاُ اَ ْو َج ُش
َّ
―ُ‖للَا:
ّ َ ―ُ‖للَا:
ٰ َ BaĢtaki hemze (َ  )اkalın değil mutlaka ince sesle, ortadaki  يkalın sesle okunmalı, ―allâhu‖ Ģeklinde
kalın seslendirilmemelidir.
ٖ harfi  حharfi gibi telaffuz edilmemelidir.
**―‖للَاُ اَ ْوجَ ُش:
ّ َ Ġki kelime arasında geçiĢ yaparken, ikisi de boğazın en alt kısmından çıktığı için ٖ ve hemze (َ )ا
harflerinin birbirine karıĢmaması için dikkat edilmeli, mutlaka ٖ yutulmadan, ikinci harf olan hemze vurguyla
okunmalıdır. Aksi takdirde ―Ellâhüvekber‖, ―Ellâvüvekber‖ Ģeklinde yanlıĢ okuyuĢlar ortaya çıkabilmektedir.
―‖اَ ْوجَ ُش: BaĢtaki hemze (َ  )اteshil31 edilmeden okunmalı,  نharfi Türkçe‘de olduğu gibi dilin ön kısmından değil
dilin en arka kısmından, ince bir sesle telaffuz edilmelidir.
 ةharfi yumuĢak Ģekilde ٚ gibi, َ gibi değil dudakları birbirinden sert Ģekilde ayırarak seslendirilmeli, ―bar‖
Ģeklinde kalın okunmamalıdır.
 سharfi ince değil kalın sesle okunmalıdır.
1.2.Ġstiaze
ُِ اٌش ِج
َّ ٌرُ ِثبهللِ َِِٓ اُٛاَع
َّ ْب
ِ ط ٍْ َط
ُ―رُٛ‖اَع: Hemze (َ)ا,  عve  رharfleri kalın değil ince sesle okunmalıdır. ―aûzu‖ Ģeklinde okunmamalıdır.
 عharfinden sonraki med harfine (ٚ) dikkat edilmeli, 1 elif miktarı uzatılarak okunmalı,  رharfinin peltek olduğu
bilinerek telaffuz edilmelidir.
―ِ‖ ِثبهلل: Allah lafzının ortasındaki  يkalın değil ince sesle okunmalıdır. ٖ harfi  حharfi gibi telaffuz edilmemelidir.
*― َِِٓ ِ‖ ِثبهلل: Ġki kelimenin ayrı olduğuna iĢaret için َ harfine vurgu yapılarak ٖ harfinden ayrılmalı, ― َِّٓ ٌٍٙب
ِ ‖ ِث
Ģeklinde bitiĢik okunmamalıdır.
―ْب
َّ ٌ‖ا:  شharfinde Ģedde olması hasebiyle hızlıca geçilmemeli, ancak kalın okumaktan da kaçılmalıdır.
ِ ط ٍْ َط
 طharfi ince değil mutlaka kalın sesle okunmalı,  دgibi sert Ģekilde telaffuzdan da kaçınılmalıdır.
―ُِ ‖اٌش ِج:
 سharfi mutlaka kalın sesle okunmalı, Ģeddeli olduğu için hızlıca geçilmemelidir.
َّ
 جharfi, Türkçe‘de kullanılan ―C‖ harfi gibi dilin ön kısmından değil dilin ortasından ince Ģekilde telaffuz
edilmelidir.
1.3.Besmele
ٍُ
ْ ِث
َّ ِٓ ّٰ ْاٌشد
َّ ِللَا
ِ اٌش ۪د
ٰ ُِ س
―ُِ س
ْ ِ‖ث: kelimesindeki  سharfinin telaffuzda akmasına dikkat edilmelidir.
―‖ّلل:
kelimesindeki  يharfi öncesi meksur olması sebebiyle ince okunmalıdır. ٖ harfi  حharfiyle
ِٰ
karıĢtırılmamalıdır.
―ِٓ ّٰ ْ‖اٌشد:
 سharfi kalın,  حharfi ٖ harfinin telaffuzu ile karıĢtırılmamalı, َ harfi ise kalın okunmamalıdır.
َّ
1.Mufassal Surelerde Yapılan Hatalar (Lahn)
Kılınan namazların geçerli olabilmesi için, farzlarının ve vaciplerinin yerine getirilmesi elzemdir. Bu noktada
namazın farzlarından olduğunu bildiğimiz ―kıraat‖ Ģartının tamamlanabilmesi için Fatiha ve ardından zamm-ı
sure adı verilen bir sure veya ayet/ayetler okunmak durumundadır.
Fatiha suresi sonrasında, genelde, mufassal sureler olarak adlandırılan, halk dilinde ―namaz sureleri‖ olarak da
nitelenen Fil-Nâs arasındaki sureler okunduğu için, bu kısımda mezkur surelerde yapılan ve yapılması
muhtemel hatalara iĢaret edilecek, nasıl düzeltilebileceği hususu iĢlenmeye gayret edilecektir.
2.1.Fatiha Suresi
ِۜ سزَ ۪ع
َۙ ّ۪ ٌَة ا ٌْـعَب
َِۙ اٌش ۪د
ص َشا َط
ّ ِ ٌ﴾ اِ ْ٘ ِذَٔب ا٥﴿ ٍُٓ
ْ َٔ َاٌَِّبنَٚ ﴾ اٌَِّبنَ َٔ ْعجُ ُذ٤﴿ ٌٓ
ْ ِث
َّ ِٓ ّٰ ٌْشد
َّ َ﴾ ا٢﴿ ٍَٓ
َّ ِٓ ّٰ ْاٌشد
َّ ِللَا
ِ ّ ﴾ اَ ٌْذَ ّْ ُذ ِ ّٰللِ َس١﴿ ٍُ
ِ اٌش ۪د
ِ ِۜ  َِ اٌ ّ۪ذْٛ ٌَ ﴾ َِب ٌِ ِه٣﴿ ٍُ
ٰ ُِ س
َۙ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َۙ
ْ
ْ
َ
َ
ََّّٓ ٌ ََل اَٚ ُْ ِْٙ ٍٍَع
ٌَٓ
۪
﴾٧﴿ ٌٍَّ۪ٓ ضب
َ ة
ُٛ
ض
غ
ّ
ٌ
ا
ْش
ٍ
غ
ُ
ْٙ
ٍ
ٍ
ع
َ
َذ
ّ
ع
ٔ
ا
ز
ٌ
ا
ط
ا
ش
ص
﴾
٦
﴿
ُ
ٍ
۪م
ز
س
ّ
َْ
َ ِ ِْ
َ ِ
ِ
َ ْ ُ ٌْ ا
﴾١﴿ ٍُ
ْ ِث
َّ اٌشدْ ّٰ ِٓ ا
َّ ِللَا
ِ ٌش ۪د
ٰ ُِ س
―ُِ س
ْ ‖ ِث: kelimesindeki  سharfinin telaffuzda akmasına dikkat edilmelidir.
―‖ّلل:
kelimesindeki  يharfi öncesi meksur olması sebebiyle ince okunmalıdır. ٖ harfi  حharfiyle
ِٰ
karıĢtırılmamalıdır.
―ِٓ ّٰ ْ‖اٌشد:
 سharfi kalın,  حharfi ٖ harfinin telaffuzu ile karıĢtırılmamalı, َ harfi ise kalın okunmamalıdır.
َّ
َۙ ّ۪ ٌَة ا ٌْـعَب
﴾٢﴿ ٍَٓ
ِ ّ اَ ٌْذ َّْ ُذ ِ ّٰلل َس
31

Teshil, sert bir telaffuz yapısına sahip hemzenin yumuĢatılması, ٖ harfine benzer Ģekilde okunmasıdır. Bk. Ġsmail DurmuĢ,
―Hemze‖, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/192.
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“‖اَ ٌْذ َّْ ُذ:  يve َ harflerine hareke verilmemeli,  حharfinin telaffuzu ٖ harfi ile karıĢtırılmamalıdır.  دharfi ―du‖
Ģeklinde kalın değil ince ses ile okunmalıdır.
―‖ّلل:
ِ ٰ kelimesindeki  يharfi öncesi meksur olması sebebiyle ince okunmalı, ٖ harfi  حharfiyle karıĢtırılmamalıdır.
―ة
َ  سharfi kalın okunmalı,  ةharfi telaffuzda akıtılmamalıdır.
ِ ّ ‖س:
― ٍَّ۪ٓ ٌَ‖ا ٌْـ َعب:  يharfine ve vakıf yaparken sondaki ْ harfine hareke verilmemelidir.  عharfi kalın değil ince sesle,
boğazın ortası bir miktar sıkılarak telaffuz edilmelidir.
ْ Ģeklinde
* Burada zaman zaman  عharfinden önce bir hemze ilave edilerek  عsakin olarak “ٍّ۪ٓ ٌَ”اَلَعْب
okunduğuna Ģahit olunabilmektedir. Bu önemli yanlıĢtan kaçınılmalıdır.
َِۙ اٌش ۪د
﴾٣﴿ ٍُ
َّ ِٓ ّٰ ٌْشد
َّ َ ا
Her iki kelimedeki  سharfleri mutlak kalın okunmalı,  سharfi telaffuz edilirken birden çok  سgibi okunmamalı; س
harfinin yumuĢak bir harf olduğu bilinerek telaffuz edilmelidir.
―ِٓ ّٰ ٌْشد
َّ َ‖ا:  سharfi kalın,  حharfi ٖ harfinin telaffuzu ile karıĢtırılmamalı, َ harfi ise kalın okunmamalıdır.
―ٍُ
kelimesindeki  حharfi ٖ harfi gibi okunmamalıdır.
َّ
ِ ‖اٌش ۪د:
ِِۜ  َِ اٌ ّ۪ذْٛ ٌَ َِب ٌِ ِه
﴾٤﴿ ٌٓ
―‖ َِب ٌِ ِه: kelimesindeki َ kesinlikle ince okunmalı,  يharfinin inceliğine dikkat edilmeli: ―lıi‖ Ģeklinde kalından
inceye geçiĢ Ģeklinde okunmamalı,  نharfinde dilin ön kısmından değil dilin en arka kısmından telaffuz
edildiğinden ve ince okunduğundan emin olunmalıdır. ―Kıi‖ Ģeklinde bir telaffuzdan kaçınılmalıdır.
―َِ ْٛ ٌَ‖: ٚ harfi dudaklar mutlaka önde olacak Ģekilde telaffuz edilmelidir.
―ٌٓ
ِ ‖اٌ ّ۪ذ:  دharfinde tüm meksur ince harflerde olması gerektiği gibi ―dıi‖ Ģeklinde kalından inceye sesle
telaffuzdan kaçınılmalı,  دharfi gibi sert okunmamalıdır.
ِۜ سزَ ۪ع
﴾٥﴿ ٍُٓ
ْ َٔ َاٌَِّبنَٚ اٌَِّبنَ َٔ ْعجُ ُذ
― َ‖اٌَِّبن:  يharfindeki Ģedde belli edilerek ve kesinlikle kalın değil ince Ģekilde okunmalı,  نharfi dilin en arka
kısmından telaffuz edilmelidir.
―‖َٔ ْعجُ ُذ: ْ harfi ince ses ile,  عharfi boğazın ortası bir miktar sıkılmak suretiyle ve beyniyye sıfatı gereği
akıtılarak,  ةve  دharfleri de kesinlikle ince sesle okunmalıdır.
ِۜ سزَ ۪ع
― ٍُٓ
ْ َٔ‖:  دharfi  دharfi gibi yumuĢak Ģekilde okunmamalı,  عharfinde de hemzeye benzer telaffuzdan
kaçınılmalıdır.
ِۜ سزَ ۪ع
ِۜ سز َ ۪ع
― ‖اٌَِّبنَ َٔ ْعجُ ُذve ― ٍُٓ
ْ َٔ َاٌَِّبنٚ‖
ْ َٔ‖ vurgu yapılmak suretiyle
َ kelimelerini okurken ikinci kelimeler; ― ‖َٔ ْعجُ ُذve ― ٍُٓ
ayrılmalı, ― ٍُٓسزَ ۪ع
ْ َٕ ‖ َوveya ― ‖ َوَٕ ْعجُ ُذĢeklinde bitiĢik bir okuyuĢtan uzak durmalıdır.
َ
ْ
َۙ
﴾٦﴿ َُ ٍ ۪سزَم
ّ ِ ٌاِ ْ٘ ِذَٔب ا
ْ ُّ ٌص َشاط ا
―‖اِ ْ٘ ِذَٔب: ٖ harfi  حile karıĢtırılmamalı, ْ harfininin telaffuzu mutlaka ince olmalıdır.
*Burada genellikle arkasından gelen  ظharfinin kalınlığına uygun olarak ―nassırâta‖ Ģeklinde kalın
okunmaktadır ki bu yanlıĢtan uzak durulmalı, doğru telaffuz için uğraĢılmalıdır.
―ص َشا َط
ّ ِ ٌ‖ا:  ظharfinin kalınlığına da mutlaka riayet edilmeli,  سharfi ile karıĢtırılmamalıdır ve tüm meksur kalın
harflerde olması gerektiği Ģekilde, kalından inceye doğru bir ses ile ―sıi‖ Ģeklinde okunmalıdır.  سtam kalın
okunmalı,  طharfi  دharfi gibi sert bir sesle değil daha yumuĢak ve kalın Ģekilde telaffuz edilmelidir, bu harf
genellikle ya kalın  دĢeklinde ya da  دharfi gibi okunmaktadır.
―َُ َۙ ٍ ۪سزَم
ْ ُّ ٌْ ‖ا:  يharfinin inceliğine dikkat edilmelidir. Zira önceki kelimenin sonundaki  طharfi kalın olduğu için bu
kalınlık  يharfine de sirayet ettirilebilmektedir. Yine  يharfindeki sükuna dikkat ederek okunmalı ve hareke sesi
verilmemelidir.  دharfinin sert ve ince bir harf olduğu unutulmadan telaffuz edilmeli,  قharfi dil kökünden ve
kalın bir ses ile ―gıim‖ Ģeklinde okunmalıdır.
َ ُْ َۙ ِْٙ ٍٍَع
ََّّٓ ٌ ََل اَٚ ُْ ِْٙ ٍٍَع
﴾٧﴿ ٌٍَّ۪ٓ ضب
َ ة
َ َِص َشا َط اٌَّ ۪زٌَٓ ا َ ْٔعَ ّْذ
ِ ُٛغٍ ِْش ا ٌْ َّ ْغض
―‖ص َشا َط:
yukarıda
aynı
kelime
için
ifade edilen hususlara riayet edilmelidir.
ِ
― ٌَٓ‖اٌَّ ۪ز:  رharfi mutlaka peltek ve ince bir ses ile okunmalıdır.
― َ‖اَ ْٔ َع ّْذ: ْ ve َ harflerine kesinlikle hareke verir Ģekilde okunmamalı,  دharfi de  دharfi gibi yumuĢak telaffuz
edilmemelidir.
―ُْ َۙ ِْٙ ٍٍَع
َ ‖ kelimesinde durulmayıp vasl edildiğinde َ harfine hareke verir biçimde okunmamalıdır. Eğer
َۙ durağı olmasına
vakfedilirse de buranın ayet sonu olması noktasında kurra arasındaki ihtilaftan dolayı, ― ۙ‖
rağmen, geriden alınmaya gerek olmadığı bilinmelidir.
َ ‖:  غharfi kesinlikle  قharfi gibi sert okunmamalı,  سharfi ―rıi‖ Ģeklinde değil mutlak ince bir ses ile ―ri‖
―غٍ ِْش
Ģeklinde okunmalıdır.
َ ‖ Ģeklinde yanlıĢ Ģekilde okunduğu
*Nadir de olsa bu kelimedeki  سharfini damme hareke ile ―غٍ ُْش
görülebilmektedir.
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―ة
ِ ُٛ‖ا ٌْ َّ ْغض:  يharfine hareke verilmemeli, َ harfi de arkasından gelen  غharfinden dolayı kesinlikle kalın
okunmamalıdır.  غharfi  قgibi olmamalı,  ضharfi mutlaka kalın bir ses ile ve dilin önünden değil yan kısmından
telaffuz edilmelidir.
*Burada özellikle teravihlerdeki hızlı okuyuĢlarda  ضharfinden sonra gelen harf-i med ihlal edilerek med
ُ  ‖ا ٌْ َّ ْغĢeklinde okunabilmektedir ki lahn-ı celî olan bu önemli hatadan uzak durulmalıdır.
olmaksızın ―ت
ِ ض
َ
―َٚ ُْ ِْٙ ٍٍع
َ ‖: َ harfine hareke verilmemelidir. َ ve ٚ harfleri dudak harfi olduğu için bu harfleri birbirinden
ayırmaya, ızhâr edilmeye dikkat edilmeli, ―َّٛ ِْٙ ٍٍَع
َ ‖ Ģeklinde idğam ile okunmamalıdır. Zira burada ızhâr-ı
32
Ģefevî
mevcuttur. Izhâr yaparken de sekte olmamasına dikkat edilmeli, harflerin arası tamamen
ayrılmamalıdır.
ََّّٓ ٌ ََل اٚ‖:
― ٌٍَّ۪ٓ ضب
ٚ harfinde dudak mutlaka önde olmalı,  يharfinden  ضharfine geçerken lamın ince ses ile
َ
okunmasına ve  ضharfinin mutlaka kalın okunmasına dikkat edilmelidir. Burada medd-i lâzım olduğunu
bilerek 4 elif miktarı, hızlı okuyuĢlarda ise en az 3 elif miktarı uzatılması gerektiği unutulmamalıdır.  يharfinin
inceliğine dikkat ederek ―lıiîn‖ Ģeklinde kalından inceye ses ile okunmamalıdır.
2.1.Fil Suresi
ْ َ﴾ اٌََ ُْ ٌَجْ عَ ًْ َو ٍْ َذ ُ٘ ُْ فً ر١﴿ ًِ ٍة ا ٌْف
﴾٣﴿ ًَ َۙ ٍ ُْ َطٍْشاً اَثَبثِْٙ ٍٍَع
َ ًَ س
ْ َ ْف فَعَ ًَ َسثُّهَ ثِب
َ ا َ ْسَٚ ﴾٢﴿ ًٍ َۙ ٍٍض
َ ٍاٌََ ُْ ر َ َش َو
ِ صذَب
ْ
﴾٥﴿  ٍيُٛ ُْ َو َعصْفٍ َِأْوُٙ ٍَ﴾ فَ َج َع٤﴿ ًٍ َۙ ٍّسج
ٓ
ِ
ح
َبس
ج
ذ
ث
ِ ِ ٍ َ ِ ِ ُْ ٍِٙ
ِ ر َ ْش
َ
ْ
َ
﴾١﴿ ًِ ٍة اٌف
ْ َ ْف فعَ ًَ َسثُّهَ ثِب
َ ٍاٌَ ُْ رَ َش َو
ِ صذَب
“ُْ ٌََ”ا: َ harfi hareke verilmemelidir.
―‖رَ َش:  سharfi kalın okunmalıdır.
―ًَ َْف فَع
َ ٍ‖ َو: Ġki tane aynı harf,  فharfi yan yana geldiği için ikincisi vurgu ile okunmalıdır.
 عharfi kalın ―a‖ gibi okunmamalıdır.
―ة
ِ ‖ ِثبَصْذَب:  ظharfi  سgibi değil kalın okunmalı, bunu yaparken de hemze (َ  )اkalınlaĢtırılıp ―as‖ Ģeklinde
okunmamalıdır.
 حharfi mutlaka ince telaffuz edilmelidir.
―ًِ ٍ‖ا ٌْف:  يharfine hareke verilmemelidir.
ْ َاٌََ ُْ ٌَجْ عَ ًْ َو ٍْ َذ ُ٘ ُْ فً ر
﴾٢﴿ ًٍ َۙ ٍٍض
“ُْ ٌََ”ا: َ harfi hareke verilmemelidir.
―ًْ َ‖ٌَجْ ع:  جharfindeki kalkale33 uygulanmalı ancak  يharfine de hareke verilmekten kaçınmalıdır.
―ُْ ُ٘ ‖ َو ٍْ َذ:  نharfinin telaffuzuna dikkat edilmeli, َ harfine hareke verilmemelidir.
ْ َ د ‖رharfi kalın okunmaktan kaçınmalıdır. Vakf edilirken kelime sonunda  يharfine hareke verilmemelidir.
―ًٍ ٍٍض
﴾٣﴿ ًَ َۙ ٍ ُْ َطٍْشاً اَثَبثِْٙ ٍٍَع
َ ًَ س
َ اَ ْسَٚ
َ
َ
―ًَ س
َ ا ْسٚ‖:
َ  اince  سharfi kalın  سharfi de ince okunmalıdır.
―ُْ ِْٙ ٍٍَع
َ ‖: َ harfine hareke verilmemelidir.
―ً‖ َطٍْشا:  طve  سharfleri mutlaka kalın okunmalı,  طharfi  دgibi veya  دgibi telaffuz edilmemeli, sondaki tenvin de
harekeli gibi okunmamalıdır.
―ًَ ٍ‖اَثَبث:  ةharfi kalın değil ince okunmalıdır.
﴾٤﴿ ًٍ َۙ ٍّسج
ِ ْٓ ِِ َبس ٍح
َ  ُْ ثِ ِذجٍِٙ
ِ رَ ْش
َ
―ُْ ٍِٙ
ش
ر
‖:
د
ince
س
kalın
okunmalı, ٖ harfi  حgibi telaffuz edilmemeli, َ ve  ةarasındaki ihfa-i Ģefevî34 sebebiyle
ِ ْ
1.5 elif (en az 1 elif) miktarı tutulmalıdır.
―ْٓ ِِ َبس ٍح
َ ‖ ِث ِذج:  حharfi ٖ gibi olmamalı,  سharfi ise kalın okunmalıdır, kelime sonundaki tenvinden sonra َ harfi
geldiği için idğam mea‘al-ğunne35 yapılmalı, 1.5 elif (en az 1 elif) miktarı tutulmalıdır.
36
―ًٍ َۙ ٍّسج
ِ ْٓ ِ‖:
ِ Sakin ْ sonrası  سharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1.5 elif (en az 1 elif) miktarı tutulmalıdır.
* Ġhfa yapılırken dilin damağa yapıĢtırıldığı ve sesin kalınlaĢtırıldığı görülebilmektedir. Ġhfalarda dil mutlaka
damaktan ayrılmalı ve arkasından hangi harf gelirse gelsin ince bir ses ile okunmalıdır.
﴾٥﴿  ٍيُٛ ُْ َو َعصْفٍ َِأْوُٙ ٍَفَ َج َع
―ُْ ُٙ ٍَ‖فَ َج َع: َ harfine hareke verilmemeli,  عharfi kalın ―a‖ sesiyle değil ince ses ile telaffuz edilmelidir.
― ٍ‖ َوعَصْف: عharfinin ince telaffuz edilmesine dikkat edilmeli,  ظharfi  سgibi okunmamalıdır. Kelime sonundaki
tenvinden sonra َ geldiği için idğam mea‘l-ğunne yapılmalı, 1.5 elif (en az 1 elif) miktarı tutulmalıdır.
32

Sakin َ sonrasında َ ve  ةdıĢında herhangi bir harf gelirse ızhar-ı Ģefevî olur
Kalkale, sakin Ģekilde gelen ―د, ج, ة, ط, ‖قharflerinin vurgulu, kuvvetli bir ses iĢitilecek Ģekilde okunmasıdır.
34
Sakin َ sonrasında  ةharfi gelirse ihfa-i Ģefevî olur.
35
Sakin ْ sonrasında “ْ ،َ ،ي, ٚ” harflerinden birisi harekeli olarak gelirse idğam mea‘l-ğunne olur.
36
Sakin ْ sonrasında “ ن، ق، ف، ظ، ط، ض، ظ، ش، س، ص، ر، د، ج، س، ”دharflerinden birisi harekeli olarak gelirse ihfa olur.
33
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― ٍيُٛ‖ َِأْو: ْ أve  يharflerine hareke verilmeden okunmalıdır.
2.2.KureyĢ Suresi
َ ﴾١﴿ ْص
َ َِل
َۙ ٍ ٌف لُ َش
﴾٤﴿ ٍفْٛ  ُْ ِِ ْٓ َخُٙ ََِٕ  ٰاَٚ ٍعٛ ُْ ِِ ْٓ ُجُٙ َّ َ﴾ اٌََّـ َّٓزي ا َ ْطع٣﴿ ذ
ّ ِ ٌ ُْ ِسدْ ٍَخَ اِٙ ِاٌَلف
ِ َۙ ٍْ َة ٰ٘زَا ا ٌْج
َّ ٌاَٚ بء
ِ ََّٓطز
ِ ِۚ ٍص
ِ ٌَل
َّ ا َسُٚ﴾ فَ ٍٍَْ ْعجُذ٢﴿ ْف
ُ
َ َِل
َۙ ٍ ٌف ل َش
﴾١﴿ ْص
ِ ٌَل
َ
―ف
ٌَل
‖َل:
Ġkinci
 يharfi ince okunmalı, ―lâ‖ Ģeklinde kalın okunmamalıdır.
ِ
ِ
ُ
َۙ ٍ ٌ‖ل َش:  سharfi kalın sesle okunmalı, kelime sonunda medd-i lîn olduğu için en az 1 elif miktarı  يharfinin
―ْص
üzerinde uzatma yapılmalıdır.
َ
﴾٢﴿ ْف
ّ ِ ٌ ُْ ِسدْ ٍَخَ اِٙ ِاٌَلف
َّ ٌاَٚ بء
ِ ََّٓطز
ِ ِۚ ٍص
َ
―ُْ ِٙ ِ‖اٌَلف:
BaĢtaki hemze hızlı geçilmeden 1 elif miktarı uzatılarak okunmalı,  يharfi ince telaffuz edilmelidir.
―‖سدْ ٍَ َخ:
ِ  سharfi kalın değil ince ses ile okunmalı,  حharfinin telaffuzuna özen gösterilmelidir.
―بء
ّ ِ ٌ‖ا:  شharfinden sonra  ءgeldiği için medd-i muttasıl olması sebebiyle 4 elif (en az 2 elif) miktarı uzatılarak
ِ ََّٓطز
okunmalıdır.
―ْف
َّ ٌاٚ‖:
ِ ٍص
َ  ظharfi  سgibi okunmamalı, kelime sonunda medd-i lîn olduğu için en az 1 elif miktarı  يharfinin
üzerinde uzatma yapılmalıdır.
﴾٣﴿ ذ
ِ َۙ ٍْ َة ٰ٘زَا ا ٌْج
َّ ا َسُٚفَ ٍٍَْ ْعجُذ
―اُٚ‖فَ ٍٍَْ ْعجُذ: Sakin  يharfine hareke verilmemeli,  ةve  دharfleri ―budû" Ģeklinde kalın sesle değil ince okunmalıdır.
―‖س َّة:
َ  سharfi kalın okunmalıdır.
ٰ ٖ harfi kalın değil ince telaffuz edilmeli,  رharfinin peltek olduğu bilinerek mutlaka telaffuzuna dikkat
―‖٘زَا:
edilmelidir.
―ذ
ِ َۙ ٍْ َ‖ا ٌْج:  يharfine hareke verilmemeli, kelime sonunda medd-i lîn olduğu için en az 1 elif miktarı  يharfinin
üzerinde uzatma yapılmalıdır.
﴾٤﴿ ٍفْٛ  ُْ ِِ ْٓ َخُٙ ََِٕ  ٰاَٚ ٍعٛ ُْ ِِ ْٓ ُجُٙ َّ َاٌََّـ َّٓزي ا َ ْطع
―‖اٌََّـ َّٓزي:  رharfinin peltek olduğu bilinerek telaffuzuna hususiyet gösterilmelidir,  رharfinden sonra َ  اgeldiği için
medd-i munfasıl olması sebebiyle 4 elif (en az 1 elif) miktarı uzatılmalıdır.
―ُْ ُٙ َّ ‖اَ ْط َع: BaĢtaki َ  اkalın değil ince,  طharfi ise ince değil kalın okunmalıdır.  عharfi kalın ―a‖ sesiyle değil, ince
bir sesle okunmalıdır. Sakin َ harfinden sonra harekeli َ gelmesi sebebiyle idğam-ı misleyn mea‘l-ğunne
olduğu için 1.5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak okunmalıdır.
―عٛ
ِ Sakin ْ sonrası  جharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1.5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak okunmalıdır.
ٍ ‖ِ ْٓ ُج:
 جharfinin ince harf olduğuna dikkat edilmeli ―cû‖ Ģeklinde kalın okumaktan kaçınmalıdır.
―ُْ ُٙ ََِٕ  ٰاَٚ ٍعٛ‖ ُج: Tenvinli ٍ عharfinden sonra ٚ geldiği için idğam mea‘l-ğunne olması sebebiyle 1,5 elif (en az 1
elif) miktarı tutularak okunmalı, hemze kesinlikle ince sesle okunmalıdır. ٍ عharfi ise  ٰاgibi okunmamalıdır.
*Ġdğam mea‘l-ğunne uygulanırken, ğunnenin sadece bir miktar harfin üzerinde beklemek olmadığı
unutulmamalıdır. Ğunne yaparken sesin mümkün olduğunca genize, ağzın arka kısmına aktarılması
gerekmektedir. Özellikle vav ve  يharflerinde bu uygulama hatası ekseriyetle bulunduğu için olduğu için dikkat
edilmelidir.
―ْٓ ِِ ُْ ُٙ ََِٕ  ٰاٚ‖:
َ Sakin َ harfinden sonra harekeli َ gelmesi sebebiyle idğam-ı misleyn mea‘l-ğunne olduğu için 1.5
elif (en az 1 elif) miktarı tutularak okunmalıdır.
37
― ٍفْٛ ‖ِ ْٓ َخ:
ِ Sakin ْ sonrası  رharfi geldiği için ızhâr olması sebebiyle burada ğunnesiz, tutulmadan okunmalı,
ancak hareke verilmemelidir. Kelime sonunda medd-i lîn olduğu için en az 1 elif miktarı ٚ harfinin üzerinde
uzatma yapılmalıdır. Kelime sonundaki  فharfi de okuyuĢta gösterilmeli, yutulmamalıdır.
2.3.Maun Suresi
َۙ ٘سب
َۙ ٍّص
َُْٛ
ُّ ﴾ فَ ٰز ٌِهَ اٌَّزي ٌَ ُذ١﴿ ٌّٓ
َ ُّ ٍْ ٌِ ًٌ ٌْ َٛ َ﴾ ف٣﴿ ٍٓى
ْ ِّ ٌْ  ََل ٌَذُطُّ ع ٍَٰى َطعَ ِبَ اَٚ ﴾٢﴿ َُ َۙ ٍع ا ٌٍَْز
َ ُْ ِٙ ِ﴾ اٌََّزٌَٓ ُ٘ ُْ ع َْٓ ص َََلر٤﴿ ٍَٓ
ُ ّا َ َساٌَْذَ اٌَّزي ٌُ َىز
ِ س
ِ ِة ِثبٌذ
ُ۫
َۙ
ْ
َ
َْٛ
َْٛ
َْ
ُ
﴾٧﴿ ع
ُ ٌَ ّْٕعُ اٌ َّبَٚ ﴾٦﴿ ﴾ اٌََّزٌَٓ ُ٘ ُْ ٌُ ََّٓشاؤ٥﴿
ّ
﴾١﴿ ٌّٓ
ُ اَ َساٌَْذَ اٌَّزي ٌُ َىز
ِ ِة ِثبٌذ
― َ‖اَ َساٌَْذ: َ اince,  سkalın, ikinci َ  اince okunmalıdır.
―‖اٌَّزي: رharfinin peltek olduğu bilinerek telaffuzuna hassasiyet gösterilmelidir.
―ِة
ُ ّ‖ٌُ َىز:  رharfinin peltek telaffuzuna dikkat edilmeli,  ةharfi kalın değil ince sesle okunmalıdır.
﴾٢﴿ َُ َۙ ٍع ا ٌٍَْز
ُّ فَ ٰز ٌِهَ ا ٌَّزي ٌَ ُذ
ٰ
― َ‖فَز ٌِه:  رharfini hem peltek hem ince okunmalı, kalın okunmamalıdır.
―‖اٌَّزي: رharfinin peltek olduğu bilinerek telaffuzuna hususiyet gösterilmelidir.
―ع
ُّ ‖ٌَ ُذ:  دharfi ince sesle okunmalı,  عharfi beyniyye sıfatı gereği akıtılarak ve ince Ģekilde telaffuz edilmelidir.
37

Sakin ْ sonrasında “ غ- ر- ح- ع-ٖ - ”ءharflerinden birisi harekeli olarak gelirse ızhar olur.
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―َُ َۙ ٍ‖ا ٌٍَْز:  يharfine hareke verilmemelidir.
﴾٣﴿ ٍٓى
ُّ  ََل ٌَ ُذَٚ
ْ ِّ ٌْ ط ع ٍَٰى َطعَ ِبَ ا
ِ س
― ََلٚ‖:
ي
harfi
kalın
değil
ince okunmalıdır.
َ
―ط
ُّ ‖ٌَ ُذ:  حharfi kalın değil ince,  ضharfi  طharfi gibi okunmamalı, istitâle sıfatı gereği harfin sesi bir miktar
akıtılmalıdır.
―‖ع ٍَٰى:  عve  يkalın değil ince sesle okunmalıdır.
―َ‖ َطعَ ِب:  طharfi kalın,  عharfi ince okunmalıdır.
―ٍٓى
ْ ِّ ٌْ ‖ا:  يharfine hareke verilmekten sakınılmalı,  نharfinin telaffuzuna dikkat edilmelidir.
ِ س
َۙ ٍّص
﴾٤﴿ ٍَٓ
َ ُّ ٍْ ٌِ ًٌ ٌْ َٛ َف
َ
―ًٌ ٌْ َٛ ‖ف:  فve ٚ harfi dudak harfleri olduğu için telaffuzlara dikkat edilmeli, ٚ harfinde dudaklar mutlaka ileride
olmalıdır. Kelime sonundaki tenvinden sonra  يharfi geldiği için idğam bilâğunne38 olduğu için tutulmadan
idğam yapılmalıdır.
َۙ ٍّ ص
― ٍَٓ
َ ُّ ٍْ ٌِ ‖: Sakin  يharfine hareke verilmemelidir. َ harfi ince,  ظharfi kalın sesle okunmalıdır.  يharfinde de
―lıin‖ Ģeklinde kalından inceye ses geçiĢi olmamalıdır.
َۙ ٘سب
﴾٥﴿ َُْٛ
َ ُْ ِٙ ِاٌََّزٌَٓ ُ٘ ُْ ع َْٓ ص َََلر
― ٌَٓ‖اٌََّز:  رharfinin peltek olduğu bilinerek telaffuzuna hususiyet gösterilmelidir.
―ُْ ُ٘ ‖: Sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
―ُْ ِٙ ِ‖ع َْٓ ص َََلر:  عharfi ince okunmalı, sakin ْ sonrası  ظharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1.5 elif (en az 1 elif)
miktarı tutulmalıdır.  ظharfi kalın,  يharfi ise ince sesle telaffuz edilmelidir.
َۙ ٘سب
― َُْٛ
َ ‖:  سve ٖ harfleri kalın değil mutlaka ince okunmalıdır.
َۙ
﴾٦﴿ َْاٌََّزٌَٓ ُ٘ ُْ ٌُ ََّٓشا ُ۫ ُؤ
― ٌَٓ‖اٌََّز:  رharfinin peltek olduğu bilinerek telaffuzuna hususiyet gösterilmelidir.
―ُْ ُ٘ ‖: Sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
― ََْۙ ‖ٌُ ََّٓشا ُ۫ ُؤ:  سharfi kalın,  ؤince sesle okunmalıdır.  سharfinden sonra  ؤaynı kelime içinde gelmesi sebebiyle medd-i
muttasıl olduğu için 4 elif (en az 2 elif) miktarı uzatılarak okunmalıdır.
﴾٧﴿ َْٛع
ُ َْ ا ٌْ َّبٌَُٛ َّْٕعَٚ
― ٌََُْٛ َّْٕعٚ‖:
Sakin َ tutulmadan ve hareke verilmeden okunmalı,  عharfi ise kalın değil ince sesle telaffuz
َ
edilmelidir.
― َْٛع
ُ ‖ا ٌْ َّب: Sakin  يharfine hareke verilmemeli, َ ve  عharfleri kesinlikle kalın değil ince sesle telaffuz
edilmelidir.
2.4.Kevser Suresi
﴾١﴿ ثَ َؕ َشَْٛ ﴾ اِ ََّّٓٔب اَ ْع َط ٍَْٕبنَ ا ٌْى٢﴿ ا ْٔذ َؕ َْشَٚ َص ًِّ ٌِ َشثِّه
َ َ﴾ ف٣﴿  ْاَلَ ْثز َ ُشَُٛ ٘ َاَِّْ ضَبِٔئ َه
َّٓ
َؕ
﴾١﴿ ثَ َشَْٛ أَِّب اَ ْع َط ٍَْٕبنَ ا ٌْى
―‖اِ ََّّٓٔب: ْ harfinde idğam-ı misleyn mea‘l-ğunne olması sebebiyle 1.5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır. Sakin ْ sonrası َ  اayrı kelimede geldiği için medd-i munfasıl olmuĢtur ve 4 elif (en az 1 elif)
miktarı uzatılarak okunmalıdır.
― َ‖اَ ْع َط ٍَْٕبن: hemze ince okunmalı, teshil39 edilerek, yumuĢatılarak okumaktan kaçınılmalıdır.  عharfi hemze gibi
okunmamalı, bir miktar sesi akıtılarak okunmalı,  طharfinin telaffuzuna dikkat edilmeli ve kalın okunmalı, ْ ise
mutlaka ince sesle telaffuz edilmelidir.
―ثَ َؕ َشَْٛ ‖ا ٌْى: Sakin  يharfine hareke verilmemeli,  نve ٚ harflerinin telaffuzlarına dikkat edilmelidir.  سharfi peltek
ve ince,  سharfi ise kalın okunmalıdır.
*Önceki kelimenin sonundaki  نharfinin bu kelimenin baĢında olduğu izlenimini verecek Ģekilde, ―ث َ َؕ َشَْٛ ‖وَب ٌْى
okunmaktan kaçınmalıdır.
﴾٢﴿ ا ْٔذ َؕ َْشَٚ َص ًِّ ٌِ َشثِّه
َ َف
―ًِّ ص
َ َ‖ف:  فince,  ظkalın,  يda ince sesle okunmalıdır.
― َ‖ ٌِ َشثِّه:  سharfi kalın,  ةharfi ince okunmalı  نharfinin telaffuzuna dikkat edilmelidir.
― َص ًِّ ٌِ َش ِثّه
َ َ‖ف: iki tane  يharfi yan yana geldiği için ikinci  يharfine vurgu yapılmalı, ― َ ‖ ٌِّ ٍِ َش ِثّهĢeklinde okuyuĢtan
kaçınılmalıdır.
―ا ْٔذ َؕ َْشٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar ileride olmalı, sakin nun harfindeki ızhâr‘a dikkat edilmeli ve hareke vermekten
kaçınmalıdır.  حharfi ٖ ile karıĢtırılmamalı ve ince okunmalı,  سharfi kalın okunmalıdır.
﴾٣﴿  ْاَلَ ْثزَ ُشَُٛ ٘ َاَِّْ ضَبِٔئَه
38
39

Sakin ْ sonrasında “ س، ”يharflerinden birisi harekeli olarak gelirse idğam bilâğunne olur.
Teshil, sert bir telaffuz yapısına sahip hemzenin yumuĢatılması, ٖ harfine benzer Ģekilde okunmasıdır.
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―ََِّّْٓ ‖ا: ْ harfinde idğam-ı misleyn mea‘l-ğunne olması sebebiyle 1.5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır.
* ْ harfi uzatılmadan okunmalıdır.
― َ‖ضَبِٔئَه:  شharfi kalın değil ince sesle okunmalı, ْ harfinin ve hemzenin inceliğine dikkat edilmeli,  نharfinin
telaffuzuna da ihtimam gösterilmelidir.
― ْاَلَ ْثز َ ُشَُٛ ٘‖: ٖ harfi  حile karıĢtırılmamalı, sakin  يharfine hareke verilmemelidir.  ةharfindeki kalkaleye ve ince
sesle okunmasına ihtimam gösterilmeli,  دharfi ince,  سharfi ise kalın okunmalıdır.
2.5.Kafirun Suresi
َۙ ﴾ َََّٓل اَ ْعجُ ُذ َِب ر َ ْعجُ ُذ١﴿ َْٚ
َۙ َب ا ٌْىَبفِ ُشٌَُّٙلُ ًْ ٌََّٓب ا
ُْ ﴾ ٌَ ُى ُْ دٖ ٌُٕ ُى٥﴿ َْ ََِّٓب اَ ْعجُ َؕ ُذٚ َََّٓل ا َ ْٔز ُ ُْ عَب ِث ُذَٚ ﴾٤﴿ ُْ َۙ ُ ع َج ْذر
َ  َََّٓل أََ ۬ب عَب ِث ٌذ َِبَٚ ﴾٣﴿ َْ ََِّٓب ا َ ْعجُ ِۚ ُذٚ َََّٓل اَ ْٔز ُ ُْ عَب ِث ُذَٚ ﴾٢﴿ َْٚ
﴾٦﴿ ٌٓ
ِ ٖ ٌِ ًَ دَٚ
َۙ َب ا ٌْىَبفِ ُشٌَُّٙلُ ًْ ٌََّٓب ا
﴾١﴿ َْٚ
―ًْ ُ‖ل: Sakin  يharfine hareke verilmemeli, kelime ―de ki‖ Ģeklindeki manasına iĢareten vurgulu okunmalıdır.
―َبٌَُّٙ‖ٌََّٓب ا:  يharfindeki medden sonra َ  اgeldiği için medd-i munfasıl olur ve 4 elif (en az 1 elif) miktarı uzatılması
gerekir.
*Kelime baĢındaki hemze, kat‗ hemzesi40 (َ  )اolduğu için kesinlikle teshil edilerek okumaktan kaçınmalı, bunun
için hemze vurgulu okunmalıdır.
“َبٌَُّٙ”ا: ٖ harifini okurken kalın değil mutlaka ince telaffuz edilmelidir.
َۙ ‖ا ٌْىَب ِف ُش: Sakin  يharfine hareke verilmemeli,  نharfi ince,  سharfi kalın okunmalı, sondaki ْ harfinin inceliği,
― َْٚ
okuyuĢta mutlaka gösterilmelidir.
َۙ َََّٓل اَ ْعجُ ُذ َِب رَ ْعجُ ُذ
﴾٢﴿ َْٚ
ََّٓ  يkesinlikle kalın okunmamalıdır. Ardından َ  اgelmesi sebebiyle medd-i munfasıl olur, 4 elif (en az 1 elif)
―‖َل:
miktarı uzatılması gerekir.
―‖اَ ْعجُ ُذ: BaĢtaki kat‗ hemzesi (َ  )اyutulmamalı,  عharfinin telaffuzuna ihtimam gösterilmelidir; ―aâbudu‖
Ģeklindeki okuyuĢtan sakınılmalıdır.  ةve  دharflerinin ince sesle telaffuz edilmesine dikkat edilmelidir.
―‖ َِب: َ harfi kalın değil ince sesle telaffuz edilmelidir.
َۙ ‖رَ ْعجُ ُذ:  دharfi ince okunmalı,  عharfi boğazın ortasından telaffuz edilmeli, ―taâbudûn‖ Ģeklinde bir okuyuĢtan
― َْٚ
uzak durulmalıdır.  ةve  دharfleri mutlaka ince sesle okunmalıdır.
﴾٣﴿ َْ ََِّٓب اَ ْعجُ ِۚ ُذٚ َََّٓل اَ ْٔز ُ ُْ عَبثِ ُذَٚ
― َََّٓلٚ‖:
َ  يkesinlikle kalın okunmamalıdır. Ardından َ  اgelmesi sebebiyle medd-i munfasıl olur, 4 elif (en az 1 elif)
miktarı uzatılması gerekir.
―ُْ ُ ‖اَ ْٔز: BaĢtaki kat‗ hemzesine (َ  )اdikkat edilmeli, sakin ْ sonrasında  دharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1,5 elif
(en az 1 elif) miktarı tutulmalıdır. Sondaki sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
― َْٚ‖عَبثِ ُذ:  عharfi ince sesle telaffuz edilmeli,  دharfini de kalın okumaktan kaçınmalıdır.
―‖ َِب: َ harfi kalın değil ince sesle telaffuz edilmelidir.
―‖اَ ْعجُ ُذ: BaĢtaki kat‗ hemzesi (َ  )اvurgu ile okunmalı,  عharfinin telaffuzuna ihtimam gösterilmelidir; ―aâbudu‖
Ģeklindeki okuyuĢtan sakınılmalıdır.
 ةve  دharflerinin ince sesle telaffuz edilmesine dikkat edilmelidir.
Kelime sonunda  دharfindeki kalkale kalın değil ince sesle uygulanmalıdır.
﴾٤﴿ ُْ َۙ ُ عجَ ْذر
َ  َََّٓل أََ ۬ب عَبثِ ٌذ َِبَٚ
― َََّٓلٚ‖:
َ  يkesinlikle kalın okunmamalıdır. Ardından َ  اgelmesi sebebiyle medd-i munfasıl olur, 4 elif (en az 1 elif)
miktarı uzatılması gerekir.
―‖أََ ۬ب: BaĢtaki kat‗ hemzesi (َ  )اvurgulu okunmalı, nun harfinin önünde her ne kadar elif olsa da uzatılmamalıdır;
Mushaflarda bu harfin altında yazan ― ‖قصزifadesi de buna iĢarettir.
―‖عَبثِ ٌذ َِب:  عharfi ince sesle telaffuz edilerek med ile (uzatılarak) okunmalıdır. Tenvinden sonra َ harfi geldiği
için idğam mea‘l-ğunne olması sebebiyle 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak okunmalıdır.
َ harfi de kesinlikle ince sesle telaffuz edilmelidir.
―ُْ َۙ ُ عجَ ْذر
َ ‖:  عharfi boğazın ortasından ve ince sesle telaffuz edilmelidir.
 دharfinden sonra  دharfi geldiği için idğâm-ı mütecâniseyn olur, bu sebeple  دhazfedilerek ―ْعثَرُّى
َ ‖ Ģeklinde
okunmalıdır.
﴾٥﴿ َْ ََِّٓب اَ ْعجُ َؕ ُذٚ َََّٓل اَ ْٔز ُ ُْ عَبثِ ُذَٚ
3. ayette zikredilen hususlara burada da dikkat edilmelidir.
40

Kat„ hemzesi, kelime baĢlarında bulunan, kendisinden öncekine birleĢtirildiği zaman dahi okunması gereken hemzelerdir. Bk.
Bk. Ġsmail DurmuĢ, "Hemze", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/193.
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﴾٦﴿ ٌٓ
ِ ٖ ٌِ ًَ دَٚ ُْ ٌَ ُى ُْ ٖدٌُٕ ُى
―ُْ ‖ٌَ ُى:  نtelaffuzuna dikkat edilmeli ve ince sesle okunmalı, sakin َ harfine hareke vermekten kaçınılmalıdır.
―ُْ ‖دٖ ٌُٕ ُى: ْ ve َ harfleri kalın değil ince sesle okunmalıdır.
* ْ harfinde zaman zaman esre (ۙ)
ِ hareke ile okunduğu görülebilmekte, mutlaka damme ( ُۙ) harekeyle
okunması gerektiği bilinmelidir.
Sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
―ًَ ٌِ ٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar ileride olmalı, özellikle burada dudak harfi olan َ sonrasında geldiği için ızhâr-ı
Ģefevî olduğu için daha fazla ihtimam gösterilmelidir.
―ٌٓ
ٖ Kelime sonunda, durulduğunda, sakin olan ْ harfine hareke verilmemelidir.
ِ ‖د:
2.6.Nasr Suresi
﴾٣﴿ ً اثبٛسزَ ْغ ِف ْش َُٖؕ أَُِّٗ وَبَْ ر َ َّـ
ْ اَٚ َس ِجّـ ْخ ِثذ َّْ ِذ َس ِثّه
َ َ﴾ ف٢﴿ ً اج َۙبَٛ للَاِ ا َ ْف
َ ٌَّٕ َساٌَْذَ اَٚ ﴾١﴿ ا ٌْفَزْ ُخَٚ ِللَا
ٰ ٌٓ
ِ َْٖ ٖفً دٍُٛبس ٌَ ْذ ُخ
ٰ اِرَا ََّٓجب َء َٔص ُْش
َ
ْ
َ
َ
ْ
﴾١﴿ اٌفز ُخَٚ ِللَا
ٰ اِرا ََّٓجب َء ٔص ُْش
―‖اِرَا: َ رharfi peltek ve ince sesle telaffuz edilmelidir.
―‖ ََّٓجب َء:  جharfi kalın değil ince sesle telaffuz edilmeli, med harfinden sonra  ءgeldiği için medd-i muttasıl olması
hasebiyle 4 elif (en az 2 elif) miktarı uzatılarak okunmalıdır.
―‖َٔص ُْش: ْ harfi ince,  ظve  سharfleri mutlaka kalın sesle telaffuz edilmelidir.
*Önceki kelimeden ayırmak için ْ harfine vurgu yapılmalı, ― ‖ئََٕص ُْشĢeklinde okumaya mani olmalıdır.
―‖للَا:
Ortadaki  يkalın okunmalı, ٖ harfi ile  حharfinin telaffuzu karıĢtırılmamalıdır.
ِٰ
ْ
َ
―اٌفزْ ُخٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar ileride olmalı, sakin  يharfine hareke verilmemelidir.
*Kelime sonunda iki sakin yan yana geldiği için; hem ْ دharfini hem de  حharfini hareke vermekten kaçınarak,
karĢımızdaki duyacak Ģekilde telaffuz edilmelidir.
﴾٢﴿ ً اج َۙبَٛ للَاِ اَ ْف
َ ٌَّٕ َساٌَْذَ اَٚ
ٰ ٌٓ
ِ َْٖ ٖفً دٍُٛبس ٌَ ْذ ُخ
― َ َساٌَْذٚ‖:
ٚ
harfinde
dudaklar
önde olmalı,  سkalın, َ  اince telaffuz edilmelidir.
َ
 دharfi  دharfi gibi yumuĢak okunmamalıdır.
―بس
َ ٌَّٕ‖ا: ْ harfinde idğam-ı Ģemsiyye mea‘l-ğunne olduğu için 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutulmalı, ْ kalın
değil mutlaka ince sesle telaffuz edilmelidir.
― ٍَُْٛ‖ٌَ ْذ ُخ:  دharfindeki kalkale ince sesle olmalı,  رharfi kalın,  يharfi ince sesle telaffuz edilmelidir.
―ٌٓ
ٖ Her iki kelimede de bulunan med harfleri ( )يihlal edilmemeli, 1 elif miktarı uzatılmalıdır.
ِ ‖فً ٖد:
―‖للَا:
Ortadaki  يince okunmalı, ٖ harfi ile  حharfinin telaffuzu karıĢtırılmamalıdır.
ِٰ
―ً اج َۙبَٛ ‖اَ ْف:  فve ٚ harfleri dudak harfleri olduğu için birbirine karıĢmasına, idğam edilmesine mani olunmalı: ف
okunduktan sonra ٚ da dudak mutlaka öne çıkarılmalıdır.
ٚ ve  جharflerinin ince olduğuna dikkat edilerek okunmalı, ―vaâcâ‖ Ģeklindeki telaffuzdan kaçınmalıdır.
﴾٣﴿ ً اثبٛسزَ ْغ ِف ْش َُٖؕ أَُِّٗ وَبَْ رَ َّـ
ْ اَٚ َس ِجّـ ْخ ِثذ َّْ ِذ َس ِثّه
َ َف
― ْس ِّجـخ
َ َ‖ف:  فharfi ٚ gibi yumuĢak telaffuz edilmemeli,  سharfi ince okunmalıdır.
 حharfi ٖ gibi okunmamalıdır.
―‖ ِث َذ ّْ ِذ:  حharfi ٖ ile karıĢtırılmamalı, sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
― َ‖سثِّه:
َ  سkalın okunmalıdır.
―ُٖ َؕ سزَ ْغ ِف ْش
ْ اٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar önde olmalı,  دharfi ince bir sesle ve sert bir Ģekilde telaffuz edilmeli,  دgibi
telaffuzdan kaçınılmalıdır.
 غharfi hem kalın hem de yumuĢak okunmalı,  قharfi gibi sert okunmamalıdır.
 سharfi mutlak ince okunmalıdır.
*Kelime sonundaki ٖ harfi, özellikle burada vakf edildiği takdirde öncesi de sakin olduğu için yutulmamalı,
telaffuzda gösterilmeli ancak  حharfi ile de karıĢtırılmamalıdır.
―َُِّٗٔ‖ا: ْ harfinde idğam-ı misleyn mea‘l-ğunne olduğu için 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutulmalıdır.
*Sondaki ٖ harfi zamir olduğu, önceki harf de harekeli olduğu için 1 elif miktarı uzatılarak okunmalıdır.
― َْ‖وَب:  نharfi kalın değil ince sesle telaffuz edilmelidir.
―ً اثبٛ‖رَ َّـ: ٚ harfinde dudaklar önde olmalı, ٚ ve  ةharfi kalın değil mutlaka ince sesle telaffuz edilmeli, iki harf de
1 elif miktarı uzatılarak okunmalıdır.
2.7Tebbet Suresi
َؕ
ْ َ ﴾ ََِّٓب ا١﴿ ت
﴾٥﴿ س ٍذ
َ غ ٰٕى
َ َِ ْٓ ِِ ًٌ ﴾ ٖفً ٖجٍ ِذ َ٘ب َد ْج٤﴿ ت
َ ﴾٢﴿ ت
َ  َِب َوَٚ ٌُُٗع ُْٕٗ َِب
َ َؕ س
َّ َؕ َ رَٚ ت
ْ َٚ ﴾٣﴿ ت
ٍ ِۚ َٙ ٌَ َسٍَص ٍْٰى َٔبسا ً رَاد
ٍ َٙ ٌَ ًرَجَّذْ ٌَ َذَّٓا اَ ٖث
ِ ِۚ اِ َشاَرُُٗ َد َّّبٌَخَ ا ٌْ َذ َط
َؕ
﴾١﴿ ت
َّ َرَٚ ت
ٍ َٙ ٌَ ًرَجَّذْ ٌَ َذَّٓا اَ ٖث
َ
ْذ
― َّ‖رج:  ةharfinin sesi akıtılmamalıdır, sakin  دharfi telaffuzda duyurulmalıdır.
―‖ٌَ َذَّٓا:  يve  دharfleri ince sesle okunmalıdır.
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Kelime sonundaki med harfi (‘)اnden sonra hemze (َ  )اgelmesi sebebiyle medd-i munfasıl olmakta, 4 elif (en az
1 elif) miktarı uzatılarak okunması gerekmektedir.
―ً‖اَ ٖث: Kelime baĢındaki hemzenin (َ  )اkat‗ hemzesi olduğuna dikkat edilerek, teshil edilmeden okunmalıdır.
―رَ َؕ َّتَٚ ت
ٍ َٙ ٌَ‖: ٖ harfi  حharfi gibi okunmamalıdır.
 ةharfindeki tenvinden sonra ٚ harfi geldiği için idğam mea‘l-ğunne olmakta, 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı
tutularak okunmalıdır.
*―رَ َّتٚ”
ّ harfindeki Ģedde ( ّۙ) dolayısıyla ve vakıf halinde  ةharfinin sakin
َ kelimesinin sonunda yer alan ة
olmasından dolayı kalkale meydana gelmesi sebebiyle; önce Ģedde gösterilmeli, sonra kalkale
yapılmalıdır. Bu kelimedeki doğru uygulama bir fem-i muhsinden alınmalıdır.
﴾٢﴿ ت
َ ََِّٓب ا َ ْغ ٰٕى
َ  َِب َوَٚ ٌُُٗع ُْٕٗ َِب
َ َؕ س
ٰ
―‖ ََِّٓب اَ ْغٕى: َ harfi kalın değil ince sesle okunmalı, med harfi (‘)اnden sonra hemze (َ  )اgeldiği için medd-i munfasıl
olmaktadır ve 4 elif (en az 1 elif) miktarı uzatılarak okunmaldır.
 غharfi  قgibi sert değil, yumuĢak ve kalın sesle telaffuz edilmeli, ْ harfiince sesle okunmalıdır.
―ُْٕٗ ع
َ ‖: Sakin ْ harfine hareke verilmemeli, ٖ harfi uzatılmamalıdır.
―ٌُُٗ‖ َِب:  وve  لharfleri kalın değil ince sesle telaffuz edilmelidir, kelime sonundaki zamir (ٖ), öncesi harekeli
olduğu için 1 elif miktarı uzatılarak okunmalıdır.
― َِبٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar önde olmalı, َ harfi kalın değil mutlaka ince sesle telaffuz edilmelidir.
―ت
َ ‖ َو:  سharfi kalın değil ince sesle okunmalı,  ةharfindeki kalkale sesinin ince olmasına dikkat edilmelidir.
َ س
﴾٣﴿ ت
َ
ٍ ِۚ َٙ ٌَ َسٍَص ٍْٰى َٔبساً رَاد
ٰ
―سٍَصٍْى
َ ‖:  يharfi ince,  ظharfi kalın,  يharfi ince sesle okunmalıdır.
―ً‖َٔبسا: ْ harfi ince,  سharfi kalın sesle telaffuz edilmelidir.
 سharfindeki tenvinden sonra  رharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır.
― َ‖رَاد:  رharfi peltek ve ince sesle telaffuz edilmelidir.
―ت
ٍ َٙ ٌَ‖: ٖ harfi  حgibi okunmamalı,  ةharfinde kalkale, ince sesle yapılmalıdır.
*―َُٗؕ ُ اِ َشاَر
ْ َٚ ت
ٍ َٙ ٌَ‖: Ģeklinde ayet sonunda geçiĢ yapıldığı takdirde  ةharfindeki tenvinden sonra ٚ geldiği için idğam
mea‘l-ğunne olmakta, 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak okunması gerekmektedir.
َؕ
﴾٤﴿ ت
ْ َٚ
ِ ِۚ اِ َشاَرُُٗ َد َّّبٌَخَ ا ٌْ َذ َط
―ُُٗاِ َشاَر
ْ ٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar ileride olmalı, sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
 سharfi kalın, hemze (َ  )اince okunmalı, kelime sonundaki ٖ harfi okuyuĢta duyurulmalı ancak  حgibi telaffuzdan
kaçınılmalıdır.
*Kelime sonunda vakf yapılmayıp geçilecek olursa kelime sonundaki zamir (ٖ) öncesi harekeli olduğu için 1
elif miktarı uzatılarak okunmalıdır.
―‖ َد َّّبٌَ َخ:  حharfinin telaffuzuna dikkat edilmeli, َ harfindeki Ģedde sebebiyle idğam-ı misleyn mea‘l-ğunne
olmakta, 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutulması gerekmektedir.
َ harfi uzatma ile okunurken sesi ―maâ‖ Ģeklinde kalınlaĢtırılmamalı, ince okunmalıdır.
―ت
ِ ‖ا ٌْ َذ َط: Sakin  يharfine hareke verilmemeli,  حharfi ٖ gibi okunmamalıdır.
 طharfinin telaffuzuna dikkat edilmeli ve kalın sesle okunmalıdır.
 ةharfindeki kalkalenin ince sesle uygulanmasına ihtimam gösterilmelidir.
﴾٥﴿ س ٍذ
َ َِ ْٓ ِِ ًٌ ٖفً ٖجٍ ِذ َ٘ب َد ْج
َ
―‖فً ٖجٍ ِذ٘ب:
ٖ 2 kelimede gelen 3 med harfi (ي,  )اsebebiyle hepsi aynı miktarda (1 elif) uzatılarak okunmalıdır.
―ًٌ ‖ َد ْج:  حharfi ٖ gibi telaffuz edilmemeli,  ةharfindeki kalkalenin ince olmasına özen gösterilmelidir.
 يharfindeki tenvinden sonra َ harfi geldiği için idğam mea‘l-ğunne olmakta, 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı
tutulması gerekmektedir.
―س ٍذ
ِ Sakin ْ sonrasında َ harfi gelmesi hasebiyle idğam mea‘l-ğunne olur, bu sebeple 1,5 elif (en az 1 elif)
َ َِ ْٓ ِ‖:
miktarı tutularak okunmalıdır.
 دharfindeki kalkalenin ince sesle uygulanmasına ihtimam gösterilmelidir.
2.8.Ġhlas Suresi
﴾٤﴿ ا ً اَ َد ٌذٌَُٛ ُْ ٌَى ُْٓ ٌَُٗ ُوفَٚ ﴾٣﴿ ٌَ َۙ ْذٌُٛ ُْ ٌََٚ ﴾ ٌَ ُْ ٌَ ٍِ ْذ٢﴿ ص َّ ِۚ ُذ
َّ ٌللَاُ ا
ٰ َ ﴾١﴿ للَاُ ا َ َد ِۚ ٌذ
ٰ َُٛ ٘ ًْ ُل
ِۚ
ُ
َ
﴾١﴿ للَاُ ا َد ٌذ
ٰ َُٛ ٘ ًْ ل
―ًْ ُ‖ل:  قharfinin telaffuzuna, kalınlığına ihtimam gösterilmeli, ―De ki‖ manasına iĢareten kelime vurgulu
okunmalıdır.
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―َُٛ ٘‖: ٚ harfi ٖ harfinden sonra okuyuĢta sönük kalabilmektedir. Bu sebeple ٚ harfinde dudakların öne
çıkarılması özellikle önem arz etmektedir.
―ُ‖للَا:
Ortadaki  يkalın okunmalı, ٖ harfi  حgibi telaffuz edilmemelidir.
ٰ
―‖اَ َد ٌذ: Kelime baĢındaki kat‗ hemzesi (َ  )اyumuĢatılarak, teshil edilerek okunmamalıdır.
 حharfi ٖ gibi telaffuz edilmemeli,  دharfindeki kalkalenin ince sesle uygulanmasına özen gösterilmelidir.
** ﴾ْللَاه
ْٰ َ ١﴿ْا َح ٌۚد: Ayet sonunda durmayıp geçilmek istenildiğinde; “ْ ”ا َ َحدkelimesinin sonunda tenvin (ٌْ) olması
sebebiyle, diğer kelimeye geçiĢ için buraya bir vasıl nun‟u (ٌْ) ilave edilmeli ve “ehadünillêhi” Ģeklinde
okunmalıdır.
Burada birçok kimsenin “ehadü lillêhi” Ģeklinde yanlıĢ geçiĢ yaptığına Ģahit olabilmekteyiz ki bu önemli
hatadan uzak durulmalıdır.
﴾٢﴿ ص َّ ِۚ ُذ
َّ ٌللَاُ ا
َٰ
َ
―ُ‖للَا:
BaĢtaki hemze kalın değil mutlaka ince sesle, ortadaki  يkalın sesle okunmalı, ٖ harfi  حharfi gibi telaffuz
ٰ
edilmemelidir.
―ص َّ ُذ
َّ ٌ‖ا:  ظharfi kalın, َ harfi ince sesle okunmalıdır. Kelime sonundaki  دharfindeki kalkalenin ince olmasına
ihtimam gösterilmelidir.
﴾٣﴿ ٌَ َۙ ْذٌُٛ ُْ ٌََٚ ٌَ ُْ ٌَ ٍِ ْذ
―ُْ ٌَ‖: sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
―‖ٌَ ٍِ ْذ:  دharfindeki kalkale ince olmalıdır. Buranın ayet sonu olmadığı veya burada durak iĢareti bulunmadığı
bilinmelidir. Zira burada vakfeder Ģekilde okunduğuna Ģahit olunabilmektedir.
―ُْ ٌَٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar ileride olmalı, sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
َ
―ٌ ْذٌُٛ‖:  يharfi kalın değil ince sesle okunmalı, med harfi (ٚ) olduğu bilinerek uzatılarak okunmalıdır.
Kelime sonundaki  دharfindeki kalkaleye, ince olmasına dikkat edilmelidir.
﴾٤﴿ اً اَ َد ٌذٌَُٛ ُْ ٌَى ُْٓ ٌَُٗ ُوفَٚ
―ُْ ٌَٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar ileride olmalı, sakin َ harfine hareke verilmemelidir.
―ٌَُٗ ُْٓ ‖ ٌَى: Sakin ْ sonrasında  يharfi geldiği için idğam bilâğunne olur. Bu sebeple ―ٍَُّٗ ‖ ٌَ ُىĢeklinde okunması
gerekir. Ancak buradaki  نharfini kalın değil, ince okunmasına dikkat edilmelidir.
―ٌَُٗ‖: Zamirin (ٖ) öncesindeki harf harekeli olduğu için 1 elif miktarı uzatılarak okunmalıdır.
―ًاُٛ‖ ُوف:  فve ٚ harfleri dudak harfleri olduğu için birbirine karıĢmasına, idğam olmasına mani olunmalı, ٚ
harfinde dudaklar ileride olmalıdır.
―‖اَ َد ٌذ: Hemze (َ )اince okunmalı,  حharfi ٖ harfi gibi telaffuz edilmemeli, kalın okunmamalıdır.
 دharfindeki kalkalenin ince sesle uygulanmasına ihtimam gösterilmelidir.
2.9.Felak Suresi
َ  ِِ ْٓ ض ِ َّشَٚ ﴾٢﴿ َ﴾ ِِ ْٓ ض ِ َّش َِب َخٍَ َۙك١﴿ ك
﴾٥﴿ س َذ
ِ  ِِ ْٓ ض ِ َّش إٌَّفَّبثَبَٚ ﴾٣﴿ ت
ِ  ِِ ْٓ ض ِ َّش دَبَٚ ﴾٤﴿ د فًِ ا ٌْعُمَ َۙ ِذ
ِ غب
َ س ٍذ اِرَا َد
َ َۙ َلَٚ ك اِرَا
ِ ّ رُ ِث َشُٛلُ ًْ اَع
ٍ س
ِ َۙ ٍََة ا ٌْف
ُ
ُ
َِۙ ٍََة ا ٌْف
َ
﴾١﴿ ك
ش
ث
ر
ُٛ
ع
ا
ً
ل
ْ
ِّ َ ِ
―ًْ ُ‖ل:  قharfinin telaffuzuna, kalınlığına ihtimam gösterilmeli, ―De ki‖ manasına iĢareten kelime vurgulu
okunmalıdır.
―ُرُٛ‖اَع: Hemze (َ)ا,  عve  رharfleri kalın değil ince sesle okunmalıdır.
 عharfinden sonraki med harfine (ٚ) dikkat edilmeli, 1 elif miktarı uzatılarak okunmalı,  رharfinin peltek olduğu
bilinerek telaffuz edilmelidir.
―ة
ِ ّ ‖ ِث َش:  ةharfleri ince,  سkalın seslendirilmelidir.
―ك
ِ ٍَ َ‖ا ٌْف: Kelime baĢındaki sakin  يharfine hareke verilmemelidir.
 فve  يharfleri ince okunmalı,  قharfinde durulduğu zaman ortaya çıkan kalkalenin kalın sesle ve kuvvetli
olmasına ihtimam gösterilmelidir.
﴾٢﴿ ك
َ َۙ ٍَِِ ْٓ ض ِ َّش َِب َخ
―‖ِ ْٓ ض ِ َّش:
Sakin ْ sonrasında  شharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
ِ
okunmalıdır.
― ‖ض ِ َّشkelimesindeki  سharfinin harekesi kesre olması hasebiyle mutlaka ince okunması gerektiği
unutulmamalıdır.
―‖ َِب: َ kalın değil ince sesle okunmalıdır.
― َ‖ َخٍَك: Sırasıyla  رkalın,  يince,  قkalın sesle telaffuz edilmelidir.
 قharfinde durulduğu zaman ortaya çıkan kalkalenin kalın sesle ve kuvvetli olmasına ihtimam gösterilmelidir.
َ  ِِ ْٓ ض ِ َّشَٚ
﴾٣﴿ ت
ِ غب
َ َۙ َلَٚ ك اِرَا
ٍ س
―ْٓ ِِ ٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar önde olmalıdır.
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― ِِ ْٓ ض ِ َّشٚ‖:
َ Sakin ْ sonrasında  شharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır.
― ‖ض ِ َّشkelimesindeki  سharfinin harekesi kesre olması hasebiyle mutlaka ince okunması gerektiği
unutulmamalıdır.
َ ‖:  غharfi  قgibi sert değil yumuĢak ve kalın bir sesle telaffuz edilmelidir.
―ك
ِ غب
ٍ س
 سharfi kalın değil ince,  قharfi de ―gın‖ Ģeklinde değil ―gıin‖ Ģeklinde kalından inceye doğru sesle ama
uzatılmadan telaffuz edilmelidir.
―‖اِرَا:  رharfi peltek telaffuz edilmeli, kalın değil ince sesle uzatılarak okunmalıdır.
―لَ َتٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar önde ve ince sesle,  قkalın,  ةince olmalıdır.
*Kalın harften sonra geldiği için  ةharfindeki kalkale kalın sese meyletmemeli, harfin aslına uygun biçimde
ince sesle okunmalıdır.
﴾٤﴿ د فًِ ا ٌْعُ َم َۙ ِذ
ِ  ِِ ْٓ ض ِ َّش إٌَّفَّبثَبَٚ
― ِِ ْٓ ض ِ َّشٚ‖:
َ ٚ harfinde dudaklar önde olmalı, sakin ْ sonrasında  شharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1,5 elif (en az
1 elif) miktarı tutularak okunmalıdır.
― ‖ض ِ َّشkelimesindeki  سharfinin harekesi kesre olması hasebiyle mutlaka ince okunması gerektiği
unutulmamalıdır.
―د
ِ ‖إٌَّ َّفبثَب: ْ harfinde idğam-ı Ģemsiyye mea‘l-ğunne olması sebebiye 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır.
 فve  سharfleri kalın değil mutlaka ince sesle uzatılarak telaffuz edilmelidir.
―‖ا ٌْعُمَ ِذ: Sakin  يharfine hareke verilmemeli,  عharfi ince,  قharfi kalın,  دharfi ince bir Ģekilde seslendirilmelidir.
 دharfindeki kalkale, öncesindeki kalın harfin sesine göre değil, ince Ģekilde yapılmalıdır.
﴾٥﴿ س َذ
ِ  ِِ ْٓ ض ِ َّش دَبَٚ
َ س ٍذ اِرَا َد
― ِِ ْٓ ض ِ َّشٚ‖:
ٚ
harfinde dudaklar önde olmalı, sakin ْ sonrasında  شharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1,5 elif (en az
َ
1 elif) miktarı tutularak okunmalıdır.
― ‖ض ِ َّشkelimesindeki  سharfinin harekesi kesre olması hasebiyle mutlaka ince okunması gerektiği
unutulmamalıdır.
―س ٍذ
ِ ‖دَب:  حharfi kalın değil ince sesle, uzatılarak telaffuz edilmelidir,
َ
―‖اِرا:  رharfi peltek olarak seslendirilmelidir.
―س َذ
َ ‖ َد:  حve  سharfleri kalın değil ince olarak telaffuz edilmelidir.
 دharfinde durulduğunda meydana gelen kalkaleye özen gösterilmelidir.
2.10.Nas Suresi
َۙ ِ ٌَّٕس اُٚ
َۙ ِ َّٕاس ا ٌْ َخ
َۙ ِ ٌَّٕ﴾ ا ٌِٰ ِٗ ا٢﴿ بس
َۙ ِ ٌَّٕ﴾ َِ ٍِ ِه ا١﴿ بس
َۙ ِ ٌَّٕة ا
بس
ُ ًس ٖف
ْ َٛ ٌُ ﴾ اٌََّ ٖزي٤﴿ بس
ْ َٛ ٌْ ﴾ ِِ ْٓ ض ِ َّش ا٣﴿ بس
ِ ٌَّٕاَٚ ﴾ َِِٓ ا ٌْ ِجَّٕ ِخ٥﴿ بس
ِ َٛ س
ُ ِٛ س
ِ ّ رُ ثِ َشُٛلُ ًْ اَع
ِ صذ
﴾٦﴿
ُ
ُ
َ
َۙ ِ َّٕ ٌة ا
﴾١﴿ بس
ش
ث
ر
ُٛ
ع
ا
ً
ل
ْ
ِّ َ ِ
―ًْ ُ‖ل:  قharfinin telaffuzuna, kalınlığına ihtimam gösterilmeli, ―De ki‖ manasına iĢareten kelime vurgulu
okunmalıdır.
―ُرُٛ‖اَع: Hemze (َ)ا,  عve  رharfleri kalın değil ince sesle okunmalıdır.
 عharfinden sonraki med harfine (ٚ) dikkat edilmeli, 1 elif miktarı uzatılarak okunmalı,  رharfinin peltek olduğu
bilinerek telaffuz edilmelidir.
―ة
ِ ّ ‖ ِث َش:  ةharfleri ince,  سkalın seslendirilmelidir.
―بس
ِ ٌَّٕ‖ا: ْ harfinde idğam-ı Ģemsiyye mea‘l-ğunne olması sebebiye 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır.
ْ harfi kalın değil mutlaka ince sesle telaffuz edilmelidir.
Kelime sonundaki  سharfi yutulmamalı, duyurulacak Ģekilde seslendirilmelidir.
َۙ ِ ٌََِّٕ ٍِ ِه ا
﴾٢﴿ بس
َ harfi kalın değil ince sesle okunmalı ve uzatma yapılmamalıdır.
―بس
ِ ٌَّٕ‖ا: ْ harfinde idğam-ı Ģemsiyye mea‘l-ğunne olması sebebiye 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır.
Kelime sonundaki  سharfi yutulmamalı, duyurulacak Ģekilde seslendirilmelidir.
َۙ ِ ٌَّٕا ٌِٰ ِٗ ا
﴾٣﴿ بس
ٰ
―ِٗ ٌِ‖ا:  يharfi kalın değil mutlaka ince sesle telaffuz edilmelidir.
―بس
ِ ٌَّٕ‖ا: ْ harfinde idğam-ı Ģemsiyye mea‘l-ğunne olması sebebiye 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır.
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Kelime sonundaki  سharfi yutulmamalı, duyurulacak Ģekilde seslendirilmelidir.
َۙ ِ َّٕاس ا ٌْ َخ
﴾٤﴿ بس
ْ َٛ ٌْ ِِ ْٓ ض ِ َّش ا
ِ َٛ س
―‖ِ ْٓ ض ِ َّش:
Sakin
ْ sonrasında  شharfi geldiği için ihfa yapılmalı, 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
ِ
okunmalıdır.
― ‖ض ِ َّشkelimesindeki  سharfinin harekesi kesre olması hasebiyle mutlaka ince okunması gerektiği
unutulmamalıdır.
―اس
ْ َٛ ٌْ ‖ا: Sakin  يharfine hareke verilmemelidir.
ِ َٛ س
ٚ harflerinde dudaklar önde olmalı,  سharfleri, özellikle ortadaki  سharfi hızlıca geçilmeden, duyulacak Ģekilde
telaffuz edilmelidir.
َۙ ِ َّٕ‖ا ٌْ َخ: Sakin  يharfine hareke verilmemelidir.
―بس
ْ harfinde idğam-ı misleyn mea‘l-ğunne olması sebebiye 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak okunmalıdır.
ْ harfi kalın değil ince bir Ģekilde seslendirilmelidir.
Kelime sonundaki  سharfi yutulmamalı, duyurulacak Ģekilde seslendirilmelidir.
َۙ ِ َّٕ ٌس اُٚ
﴾٥﴿ بس
ُ ًس ٖف
ْ َٛ ٌُ اٌََّ ٖزي
ُ ِٛ س
ِ صذ
َّ
―‖اٌَزٖ ي:  رharfinin ince ve peltek olduğu bilinerek seslendirilmelidir.
―س
ْ َٛ ٌُ‖: ٚ harflerinde dudaklar önde olmalı,  سharfleri, özellikle ortadaki  سharfi hızlıca geçilmeden,
ُ ِٛ س
duyulacak Ģekilde telaffuz edilmelidir.
―سُٚ
ُ ‖:  ظkalın,  دve  سharfleri ince sesle telaffuz edilmelidir.  دharfinden sonra gelen med harfi (ٚ) dikkate
ِ صذ
alınarak,  دharfi 1 elif miktarı uzatılarak okunmalıdır.
* Bu kelime genellikle ya ―sudûri‖ Ģeklinde ya da ―südüüri‖ Ģeklinde yanlıĢ okunmaktadır. ―sudüüri‖ Ģeklinde
telaffuz edilmelidir.
―بس
ِ ٌَّٕ‖ا: ْ harfinde idğam-ı Ģemsiyye mea‘l-ğunne olması sebebiye 1,5 elif (en az 1 elif) miktarı tutularak
okunmalıdır.
Kelime sonundaki  سharfi yutulmamalı, duyurulacak Ģekilde seslendirilmelidir.
Sonuç
Namaz kıraatinde lahn konusunun iĢlendiği bu çalıĢmada, tekbir, istiaze, besmele lafızları yanında,
Fatiha suresi ve sonrasında okunması mutat kabul edilen Fil-Nâs arasındaki sureler incelenmiĢtir. Ġlahiyat
fakültesi öğrencileri ve din görevlilerinin okuyuĢlarında Ģahit olunan ve kayda geçirilen hatalara iĢaret edilmiĢ
ve nasıl düzeltilmesi gerektiği ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Bazı yerlerde lahn-ı celî olarak değerlendirilebilecek, harf, hareke değiĢimi Ģeklinde gerçekleĢen önemli
hatalar yapıldığına dikkat çekilmiĢtir. Manaya etki edebilme durumu sebebiyle çok önemli olan bu hatalardan
nasıl uzak durulacağı ifade edilmiĢtir.
Lahn-ı celî gibi çok mühim hataların yanında lahn-ı hafî Ģeklinde nitelendirilebilecek hataların
çoğunlukta olduğu görülmüĢtür: Harflerin telaffuzlarındaki eksiklikler, ğunne ile okunacak yerlerdeki ihmaller
vb. hususlardaki eksikler ifade edilmiĢ, gerekli düzeltmeler zikredilmiĢtir.
Kur‘ân-ı Kerîm‘in az bir kısmının tahlilini içermekle birlikte bu çalıĢma, kısa bir sûre/sûrelerde dahi ne
kadar çok ve önemli okuyuĢ hataları (lahn) yapılabildiğini göstermektedir. Her biri hoca/hoca adayı vasfını haiz
Ġlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından bu hataların yapılmaması gerektiği muhakkaktır: Mezuniyet sonrası
vazifelendirilme durumu vuku bulduğu takdirde bu önemli hatalar hem temsil açısından zafiyet sebebi hem de o
öğrenci için manevi bir vebal olacaktır.
Hal-i hazırda vazifede olan din görevlilerinin okuyuĢlarında bu gibi hataların bulunması ise ciddi Ģekilde
üzerine durulması gereken bir husustur. Zira yoğun bir Ģekilde Kur‘ân mesaisinin yapıldığı Ramazan
aylarındaki mukabelelerde görevlilerin okuyuĢlarında çok ciddi hatalara Ģahit olunabilmekte, uygulanması
vacip, ihfa, idğam, iklab vb. tecvid kaidelerinin adeta hiçe sayıldığı görülebilmektedir. Bilhassa teravih
namazlarında zamandan tasarruf etmek için yukarıda iĢaret edilen hatalardan birçoğuna düĢülebilmektedir.
ÇalıĢma boyunca iĢaret edilen yanlıĢ okuyuĢların meydana gelmemesi için tedbir alınması gerektiğinde
Ģüphe yoktur. Bunun için Ġlahiyat Fakültelerinde verilen Kur‘ân-ı Kerîm derslerine ehemmiyet atfedilmelidir:
Yüzünden okumadaki eksiklerin giderilmesine ağırlık verilmekle birlikte, alınan ezberlerde tespit edilen mühim
hataların talebe tarafından görülmesi ve düzeltilmesi sağlanmalıdır. Bunun için de ehil kimselerin derslere
girmesi sağlanmalıdır. Zira sadece tecvid konusu anlatılarak ve yazılı sınav yapılarak Kur‘ân derslerinin
geçiĢtirildiği uygulamaların mevcudiyetini esefle bilmekteyiz.
Din görevlileri için de kurum içinden veya dıĢından ehil kimseler vesilesiyle gerekli eğitimlerin
verilmesi çok önem taĢımaktadır. Her ne kadar son senelerde mülakatlardaki ciddiyetin artması, eğitim
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merkezlerinin çoğaltılması ve personelin tashih-i huruf eğitimlerinden geçirilmesi önemli faydalar sağlasa da
halen yeterli olmadığına dair birçok örnek bulunmaktadır. 6 aylık tashih-i huruf eğiminden geçmiĢ ve belgesini
almıĢ birçok kimsede, harf telaffuzlarında eksiklikler bulunduğu gibi, ğunnelerde, feri med miktarlarına riayette
gevĢeklik görülebilmektedir. Burada eğitimi alan kimsenin kapasitesi kadar verilen eğitimin kalitesi ve eğitim
sonunda yapılan sınavın ne kadar ciddiyetle uygulandığı hususu sorgulanmalı, gereken tedbirler alınmalıdır.
Kur‘ân-ı Kerîm Allah kelamı ise, bizler bu kitabı olması gereken Ģekilde okumak, okutmak
durumundayız. ÇalıĢmanın bu noktada bir basamak vazifesi ifa etmesi niyazıyla…
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OSMANLI DÖNEMĠ ARAP ġĠĠRĠNDE MEDĠH: MUHAMMED EMĠN EZ-ZĠLEVÎ ÖRNEĞĠ
Dr. Öğr. Gör. Ramazan BEZCĠ,
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Arap Dili ve Belagatı, ORCID:0000-0002-6121-6599

Medih olgusunun Ģiirdeki ilk tezâhürü, kendisine yapılan iyiliğin karĢılığını ödeyemeyen Ģairin, iyilik sahibine
minnettarlığını Ģiir ile ifade etme çabasının sonucu olmuĢtur. BaĢlangıçta medih temalı Ģiir, herhangi bir maddî
çıkar elde etmek amacıyla söylenmemiĢtir. Muallaka sahibi ġâir Zuheyr b. Ebû Sulmâ (ö. 609 m.), medhin ilk
doğuĢundaki masumiyetin önde gelen temsilcilerindendir. Zuheyr, övülmesi gereken kimseleri över, medhine
hiçbir zaman yalan karıĢtırmazdı. Onun gerçeklere dayanan ve abartı barındırmayan Ģiirlerini Hz. Ömer de
takdir etmiĢtir. Sonraları, maddi menfaat elde etmek için yalanlar üzerine kurulu Ģiirlerin yaygınlığı ve
toplumda gördüğü rağbeti ifade etmek için Ģu deyim ortaya çıktı.  أَعذَبه ْانشعز ْأَكذَته ْههŞiirin en tatlısı, en yalan
olanıdır.
Osmanlı döneminde Arap Ģiirinin içerik, Ģekil, dil ve üsluptaki temel niteliklerini koruduğu gözlemlenir.
Zira bu devrin Ģiiri, hem önceki kazanımlarını korumuĢ, hem de Osmanlı-Arap kültür birleĢiminin toplumdaki
yansımalarını sonraki nesillere aktarma görevini üstlenmiĢtir. BaĢta çalıĢmanın konusu olan Muhammed Emin
ez-Zilevî olmak üzere, Osmanlı döneminde de pek çok Ģair, hem padiĢahları ve vezirlerini hem de diğer devlet
adamlarını öven Arapça Ģiirler telif etmiĢlerdir. Ebû Bekir el-Belâtunûsî‘nin (ö. 935/1529) Kanunî Sultan
Süleyman‘a, yazdığı övgüler dönemin edebî ürünlerindendir.
Muhammed Emin ez-Zilevî‘nin divanı incelendiğinde övgü içeren Ģiirlerin onun divanının büyük
bölümünü iĢgal ettiği görülür. ġairin övgü temalı Ģiirlerinde en fazla yer verdiği kimseler devlet adamlarıdır.
Dönemin Mısır Valisi Mehmet Ali PaĢa, oğlu Ġbrahim PaĢa ve Medine Kadısı Ahmet Arif Ģairin övdüğü devlet
adamlarıdır.
ġair, Medine kadısı Ahmed Arif‘i methetmek için nazmettiği dizelerde öncelikle onun adaletine vurgu
yapar. Onun zekâsı, ilmi, ahlakî erdemleri ve asaleti de diğer övgü unsurlarıdır. Ama dönemin Mısır Valisi
Mehmet Ali PaĢa‘nın oğlu Ġbrahim PaĢa gibi hayatı savaĢ ve zaferlerle dolu bir komutanın övülmesinde ise en
önemli olgu, kahramanlık ve cesaret olacaktır. ez-Zilevî‘nin, Mehmet Ali PaĢa‘yı methederken de cesaret ve
kahramanlığını, onun ölümden ve tehlikelerden korkmamasına vurgu yaparak iĢlediği görülür.
Kendisinin çağdaĢı olan pek çok edebiyatçıyla Ģiirsel yazıĢmalarında, bu kimselere de ez-Zilevî‘nin
övgülerde bulunduğu görülür. Ayrıca Ģairin tanınmıĢ bir Ģahsiyet ve döneminin önde gelen Ģairlerinden
olmasından dolayı, kendisinden bazı kimseleri öven Ģiirler yazması da istenmiĢtir. O, bu kimseleri kırmayarak
istenilen zatlar hakkında da medih Ģiirleri kaleme almıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Belagat, Arap ġiirinde Medih, Osmanlı Dönemi Arap ġiiri
PRAISE IN OTTOMAN ARAB POETRY: THE CASE OF MUHAMMED EMIN EZ-ZILEVĠ
The first manifestation of the praise phenomenon in poetry was the result of the poet's effort to express
his gratitude to the benefactor through poetry, who could not repay the favor done to him. Initially, the praisethemed poem was not sung to gain any material benefit. Poet Zuhayr b. Abu Sulma (d. 609 m.), owner of the
hanged poem, is one of the leading representatives of the innocence at the first birth of praising. Zuhayr praised
those who should be praised, he never mixed lies in praise. His poems, which are based on facts and do not
contain exaggeration, are Hz. Omer also appreciated. Later, this idiom emerged to express the prevalence of
poems based on lies to gain financial gain and the popularity of the society.  أَعذَبه ْانشعزْأَكذَته ْه هIt is the sweetest, the
most false of poetry.
It is observed that Arabic poetry preserves its basic features in content, form, language and style in the
Ottoman period. Because the poetry of this period both preserved its previous gains and undertook the task of
transferring the reflections of the Ottoman-Arab cultural combination in the society to the next generations.
Many poets, especially Muhammed Emin ez-Zilevi, who is the subject of the study, wrote Arabic poems
praising both kings and viziers and other statesmen during the Ottoman period. The praises of Abu Bakr alBelatunûsî (d. 935/1529) to Suleiman the Magnificent are among the literary works of the period.
When the divan of Muhammed Emin ez-Zilevi is examined, it is seen that the poems containing praise
occupy a large part of his divan. The people that the poet gives the most place in his praise-themed poems are
statesmen. The Egyptian Governor of the period, Mehmet Ali Pasha, his son Ġbrahim Pasha and judge of
Medina, Ahmed Arif, are the statesmen whom the poet praised.
The poet primarily emphasizes his justice in the lines he wrote to praise the statesmen, especially the
judge of Medina, Ahmed Arif. His intelligence, knowledge, moral virtues and nobility are other elements of
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praise. But the most important fact in praising a commander whose life was full of wars and victories, like
Ġbrahim Pasha, the son of the Egyptian Governor of the time, Mehmet Ali Pasha, will be heroism and courage.
It is seen that while praising Mehmet Ali Pasha, ez-Zilevî works by emphasizing his courage and heroism, not
being afraid of death and dangers.
In his poetic correspondence with many of his contemporaries, it is seen that ez-Zilevi praised these
people. In addition, since the poet was a well-known personality and one of the leading poets of his time, he
was asked to write poems praising some people. He did not offend these people and wrote praise poems about
the desired people.
KeyWord: Eloquence, Praise in Arabic Poetry, Ottoman Period Arabic Poetry
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ġürû‟ Fiillerinde Gramer Çözümlemesinden Kaynaklanan Çeviri Sorunu ve Bunun ġürû‟ Fiillerinin
Öğretilmesine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi ġehmus Ünverdi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, ORCĠD ID: 0000-0002-0176-2109

ÖZET
Mukarebe fiilleri grubunda ele alınan Ģürû‘ fiilleri, anlam açısından baĢlama ifade eden fiillerdir.
Örneğin ―Öğrenci yazmaya baĢladı.‖ cümlesindeki baĢlama anlamını ifade etmek için Ģürû‘ fiilleri kullanılır.ْ
َ ْ،َ ْ َتدَْأ،َْأ َ َخ ْذ،َعا ْد
ġürû‘ filleri Ģunlardır: ْراح،ْطفق،ْهَه َه َْم،َ ْأَن َشْأ،) َْ َعهَّقَْْ( َعهق،َْطفق
َْ َْق،ْان َث َزي،غدَا
َ ْ،ْاتر ََزي،َ ْاترَدَْأ،َْعهق
َْ ْش ََز،م
َْ ْأَق َث،َْأ َخ ْذ،جعم.
َ ْ،او
َ ْ،ع
Ġrâb bakımından Ģürû‘ fiilleri nakıs fiil kategorisinde bulunmakta, kâne ve benzerleri gibi amel
etmektedirler. Kâne ve benzerlerinin özelliği isimlerini ref‘, haberlerini naspetmeleridir. ġürû‘ fiillerinin kâne
ve benzerlerinden farkı ise, bu fiillerin haberinin daima muzari fiil olarak gelmesidir.
ġürû‘ fiilleri iĢlendiğinde tespit edebildiğimiz kadarıyla üzerinde durulan hususlar Ģunlardır:
a. Bu fiillerin haberinin muzari fiil olduğu:  شزعْانطانةَْقزأÖğrenci okumaya baĢladı gibi. Bu cümlede altı
çizili kelime  شزعfiilinin haberidir ve muzari fiildir.
b. Bu fiillerin haberi olan cümlenin mahallen mansub olduğu: Yukarıdaki cümlede altı çizili muzari
fiilden oluĢan cümle,  شزعfiilin haberi olarak mansubtur.
c. Bu fiillerin haberlerinin baĢında ٌَْ أkullanılmaması: ġürû‘ fiillerinin haberi olan muzari fiilden önce
nasb edatı olan ٌَْ أedatı kullanılmamaktadır. Bu fiillerin öğretilmesi noktasında problemin bu noktada ortaya
çıktığı kanaatindeyiz. Zira ٌ أedatı muzari fiilden önce kullanıldığında muzari fiille birlikte mastar (masdar-ı
müevvel) anlamı kazanmaktadır. Ancak, hem bu fiillerden önce bu edatın kullanılmayacağı ifade edilmekte
hem de bu fiillerin bulunduğu cümle tercüme edildiğinde mastar anlamı verilmektedir. Bu da öğrencileri
çeliĢkiye düĢürmektedir.
Bu noktada öğrencilerin bu çeliĢkiye düĢmemesi için bu kullanımdaki muzari fiillere mastar anlamı
verileceği üzerinde durulmalı ve bu husus örneklerle iĢlenmelidir. Örneğin  تدأ ْانطانة َْكرةcümlesi bu bilgi göz
önüne alınmadan tercüme edildiğinde anlam ―Öğrenci baĢladı yazıyor.‖ Ģeklinde olacaktır. Bu kullanımdaki
muzari fiile mastar anlamı verildiğinde cümlenin anlamı ―Öğrenci yazma-ya baĢladı.‖ Ģeklinde olacaktır. Bu
nedenle Ģürû‘ fiilleri öğretilirken, gramer çözümlemesine/irâba yansımasa da bu fiillere mastar anlamı
verileceğine dikkat çekilmelidir. Aynı zamanda Arapça öğretimi kitaplarında da Ģürû‘ fiilleri konusunda bu
hususun üzerinde durulmalıdır.
ġürû‘ fiillerinin haberine masdar anlamı verilmesiyle birlikte bu fillerden önce masdar-ı müevvel
oluĢturan ٌَْ أedatı kullanılmamaktadır. Bu durum tevîl yapmayı gerektirmekle birlikte, gramer kitaplarında
burada bir tevile baĢvurulduğunu tespit edemedik.
Anlamı Türkçe‘ye gramer çözümlemesine aykırı olarak yansıyan yapıların araĢtırmaya değer bir alan
olduğu kanaatindeyiz. Örneğin kâne ve benzerlerinden olan  ظمfiilinin haberine de mastar anlamı
verilebilmektedir.  ظم ْانطانة َْكرةcümlesi ―Öğrenci yazmaya devam etti.‖ Ģeklindedir. Bu konularda yapılacak
çalıĢmaların Arapça öğretimine katkıda bulunacağını düĢünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Nahiv, Mukarebe Fiilleri, ġürû‘ Fiilleri, Arapça Öğretimi.
Translatıon Problem Caused By Grammar Analysıs In Shuru' Verbs And Its Effect On Teachıng
Shuru' Verbs
ABSTRACT
Shuru' verbs, which are considered in the group of mukarebe verbs, are verbs that express initiation in
terms of meaning. For example, ―The student started writing.‖ The verbs shuru' are used to express the
beginning meaning in the sentence. The verbs of Shuru' are: ْ،َْأ َ َخ ْذ،َْ َعا ْد،او
َْ َْق،ْانثَ َزي،غدَا
َ ْ،ْاتر ََزي،َ ْاترَدَْأ،َْعهق
َْ ْش ََز،م
َْ َْأَقث،َْأ َخ ْذ،جعم
َ ْ،ع
َ ْ،َ  َتدَْأ.
ْراح،ْطفق،م
َْ ْهَه َه،َ شْأ
َ ْأَن،) َعهق
َ (َْْعهَّق
َ ْ،َْطفق

In terms of irab, shuru' verbs are in the category of naqis verbs, and they act like kane and the like. The
peculiarity of kane and the like is that they refer to their ―ism/ subject‖ as ref' and their khaber as ―mansub‖.
The difference between shuru' verbs and kane and the like is that the news of these verbs always comes as
abusive verbs.
As far as we can determine when the shuru' verbs are committed, the issues that are emphasized are as
follows:
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a. The news of these verbs is the suicidal verb:  شزع ْانطانة َْقزأAs if the student started to read. The
underlined word in this sentence is the news of the verb  شزعand it is a muzari verb.
b. The position of the sentence that is aware of these verbs is mansub: In the sentence above, the
sentence consisting of the underlined abusive verb is mansub as news of the verb شزع.
c. Not using ٌَْ أat the beginning of the news of these verbs: The preposition ٌَْأ, which is the preposition
nasb, is not used before the suicidal verb, which is the news of the verbs shuru'. We believe that the problem in
teaching these verbs arises at this point. Because when the preposition ٌ أis used before the verbal verb, it gains
the meaning of infinitive together with the verbal verb. However, it is stated that this preposition will not be
used before these verbs, and when the sentence containing these verbs is translated, the meaning of infinitive is
given. This confuses students.
At this point, in order for students not to fall into this contradiction, it should be emphasized that the
verbs in this usage will be given an infinitive meaning and this issue should be handled with examples. For
example, when the sentence  تدأْانطانةَْكرةis translated without considering this information, the meaning is ―The
student has started.‖ will be in the form. When the meaning of infinitive is given to the suicidal verb in this
usage, the meaning of the sentence is ―The student has started writing.‖ will be in the form. For this reason,
while teaching shuru' verbs, it should be noted that these verbs will be given infinitive meanings even if they
are not reflected in the grammatical analysis/irâb. At the same time, this issue should be emphasized on the
verbs of shuru' in Arabic teaching books.
With the meaning of infinitive being given to the news of the verbs ġürû', the preposition ٌَْأ, which
forms the infinitive muevvel, is not used before these verbs. Although this situation necessitates
tawil/interpretation, we could not detect that a tawil is used here in grammar books. We believe that the
structures whose meanings are reflected in Turkish in contradiction with grammatical analysis are a field worth
researching. For example, the verb ظم, which is one of the meanings of kane and the like, can be given an
infinitive meaning.  ظمْانطانةَْكرةsentence ―The student continued to write.‖ is in the form. We think that studies
on these subjects will contribute to the teaching of Arabic.
Keywords: Nahw, Verbs of Mukarebe, Shuru' Verbs, Arabic Teachi
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TÜRK MODERNĠSTLERĠN GELENEKSELLĠĞE OLAN “KIZGINLIK” GEREKÇESĠ: GERĠ
KALMIġLIK NEDENĠ OLARAK DĠN
Dr. Metin DOĞAN
NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı, Orcid no:0000-0003-1458-3406

Özet
Osmanlı Devleti‘nin son dönemlerinde geleneksel Ġslam kültürü toplumda halen egemen olmakla birlikte, Ġslam
dininin, varlığını yeni yeni hissettiren özellikle Batılı eğitimden geçmiĢ modernleĢme yanlısı aydınlar arasında
siyasi, toplumsal ve kültürel alanda ağırlığını önemli ölçüde yitirdiği görülmektedir. KuĢkusuz bunun en önemli
nedeni olarak ülkenin içinde bulunduğu toplumsal buhran ve Batı karĢısında yaĢamakta olduğu zor durumlar
gösterilebilir. Doğal olarak zamanın ülkeye getirdiği zorlukları çözümlemeye giriĢmiĢ olan bu aydınlar, ülkenin
Batı karĢısında geri kalmıĢlığını, yine Batı‘nın kendi tarihselliğinden yola çıkarak ürettiği argümanlarla
yorumlamıĢ ve Müslüman Türk toplumu için verdikleri hükümle de, geri kalmada oynadıklarını düĢündükleri
rolü öne çıkarmak suretiyle dini ve dini unsurları sorumlu ilan etmiĢlerdir. Modernist aydınların bu yaklaĢımı,
geleneksel kültürün muhafaza edilmesini savunanlar tarafından Ģaibeli görülerek dirençle ve tepkiyle
karĢılanmıĢtır. Sonuçta karĢıt kutuplar belirmiĢ ve iki kesimli, aynı toplumun farklı referans dünyalarına
mensup iki iç dinamiği mücadele sürecini baĢlatmıĢlardır. Bununla birlikte bu mücadelenin baskın tarafı
modernistlerdir. Batı‘nın ezici üstünlüğünün kendilerinde meydana getirdiği ruh halleriyle modernist aydınlar,
oldukça katı bir biçimde ülkenin, toplumun ve tüm katmanlarıyla kültür unsurlarının geri kalmıĢlığı savını,
kinle baktıkları dine ya da dini alanın dahilindeki ögelerine yüklemiĢlerdir. Bu durum geleneksel değerlerin
korunmasından yana tavır koyanları modernist aydınların etkenliği karĢısında edilgence savunmaya itmiĢtir.
Tüm tanımlamalar etken modernist kesimce yapılmıĢ, kendilerince toplumun iĢlemeyen kusurlu yanları ya da
modern paradigma ile eĢleĢmeyen herhangi bir olgusu tereddütsüz biçimde kavram dıĢına itilmiĢ ve çift kutuplu
ideolojik bir terminoloji üretilmiĢtir. Sözgelimi kendilerini ―ilerici‖ olarak görmeleri karĢısında diğer kesim
―geri/ci‖, kendilerini ―modern‖ ya da ―çağdaĢ‖ olarak tanımlamalarına mukabil karĢıt kutup ―yobaz‖, laik
olmalarına karĢılık da diğeri ―dinci‖ olarak tanımlanmıĢtır. Bu süreçte modernist aydınların dine olan
kızgınlıkları, onları yine Batı endeksli bir kavramsallaĢtırmaya itmiĢtir. Bunlara göre din kategorisinin geri
kalmıĢlıktaki rolü kendisini değiĢik biçimlerde göstermiĢtir. Her Ģeyden önce imparatorluğun çöküĢünü, büyük
ölçüde toplumun siyasi ve kültürel yapısında dinin tutucu iĢlev görmesine bağlamıĢlar ve sorumluluğu Ġslam‘a
yüklemiĢlerdir. Ġkinci olarak, kimi modernist aydınlar sorumluluğun dinde olmadığını aksine örneğin ―ulema‖
sınıfında olduğu gibi dini, teorik ve pratik anlamda yanlıĢ kullanan müslüman okumuĢlara bağlamıĢlardır.
Üçüncüsü ise, ―toplumsal değiĢim‖ bağlamında üretilen kavram dizisiyle ilgilidir. Buna göre modernist
aydınlar, aslında doğrudan muhatap olarak belli somut bir kesimi değil, değiĢime direnen hatta değiĢimle
savaĢan ve çoğu zaman ―ilerici‖ tutumun karĢısında direnç gösteren her tür aracı geri kalmıĢlık nedeni olarak
görmüĢlerdir. Bu antagonist tavırların ve ideolojik kutuplaĢmanın sonucunda uzantıları cumhuriyet Türkiyesine
uzanan, biri batıcı ve çağdaĢlaĢma yanlısı olan modernleĢmeciler, ikincisi Ġslamcı ve gelenekçi olarak
tanımlanan muhafazakarlar olmak üzere iki zıt kamp ortaya çıkmıĢtır. Bu süreçte geri kalmıĢlıkta dini unsurları
suçlayıcı bir baĢka nedenin ortaya çıktığına da Ģahit olmaktayız. Buna göre, zamanın en gözde paradigması
―milliyetçilik‖ iken din, eskiden beri ―ümmet‖ bilincini birleĢtirici ve bütünleĢtirici araç olarak öne çıkarmıĢ ve
ülkede milliyetçilik olgusunun palazlanmasında olumsuz rol oynamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Modern, Geleneksel, Ġlericilik, Gericilik, KutuplaĢma
THE JUSTIFICATION FOR “ANGER” OF PRE-REPUBLIC MODERNISTS AGAINST
TRADITIONALITY IN TURKEY: RELIGION AS THE REASON FOR BACKWARDNESS
Abstract
Although the traditional Islamic culture is still dominant in the society in the last periods of the Ottoman
Empire, it is seen that the religion of Islam has lost its weight in the political, social and cultural fields,
especially among the pro-modernization intellectuals who have just made their presence felt. Undoubtedly, the
most important reason for this is the social crisis the country is in and the difficult situations it is going through
against the West. Naturally, these intellectuals, who attempted to analyze the difficulties that time brought to
the country, interpreted the backwardness of the country against the West with the arguments that the West
produced based on its own historicity. They declared religious and religious elements responsible by
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highlighting the role they thought they played in the backwardness, with the judgment they gave for the Muslim
Turkish society. This approach of the modernist intellectuals was seen as dubious by those who defended the
preservation of traditional culture and was met with resistance and reaction. As a result, opposing poles
emerged and two internal dynamics of the same society, belonging to different reference worlds, started the
process of struggle. However, the dominant side of this struggle is the modernists. Modernist intellectuals, with
their moods brought about by the overwhelming superiority of the West, have quite rigidly attributed the
argument that the country, society and all its layers and cultural elements are backward, to the religion they
hold grudges against, or to its elements within the religious field. This situation has forced those who stand for
the preservation of traditional values to passively defend against the influence of modernist intellectuals. All
definitions were made by the active modernist segment, the dysfunctional flaws of society or any phenomenon
that did not match with the modern paradigm were unhesitatingly excluded from the concept and a bipolar
ideological terminology was produced. For example, in the face of seeing themselves as ―progressive‖, the
other group is defined as ―regressive‖, while the opposite pole is defined as ―modern‖ or ―contemporary‖, the
opposite pole is defined as ―sectarian‖, while they are secular, the other group is defined as ―religious‖. In this
process, the anger of modernist intellectuals towards religion forced them to a Western-oriented
conceptualization. According to them, the role of the category of religion in backwardness has manifested itself
in different ways. First of all, they attributed the collapse of the empire to the conservative function of religion
in the political and cultural structure of the society and laid the responsibility on Islam. Secondly, some
modernist intellectuals attributed the responsibility not to religion but to Muslim scholars who misused religion
theoretically and practically, as in the case of the "ulama" class. The third is related to the set of concepts
produced in the context of "social change". Accordingly, the modernist intellectuals, in fact, did not see a
certain concrete group as the direct interlocutor, but saw all kinds of tools that resist and even fight against
change and often resist the "progressive" attitude as a cause of backwardness. As a result of these antagonistic
attitudes and ideological polarization, two opposing camps have emerged, one of which extends to republican
Turkey, one being the modernizers who are pro-Western and pro-modernization, and the second one is the
conservatives who are defined as Islamist and traditionalist. In this process, we also witness the emergence of
another reason accusing religious elements of backwardness. Accordingly, while the most popular paradigm of
the time was "nationalism", religion has always highlighted the "ummah" consciousness as a unifying and
integrating tool and played a negative role in the emergence of the phenomenon of nationalism in the country.
Keywords: Modern, Traditional, Progressive, Backwardness, Polarization
GiriĢ
DeğiĢen çağın gereklerine uyma, dolayısıyla ilerleme koĢulu, Türk aydınlarınca da hem teorik hem de pratik
olarak kurumsal dönüĢümde modernizmin zorunlu ana argümanı olarak görülmüĢtür. Sonuçta evrim tekamüle
doğru ilerledikçe din, farklılığa uğrayan ve çağdaĢ uygarlıkla da yetkinliğini kaybetme durumuyla karĢılaĢacak
ve diğer toplumsal hadiseler gibi yalnızca sosyolojik bir olgu olarak görülmek durumunda kalacaktır. Batı
modernizasyonunun ulaĢtığı nihai noktada, insanlığın evrensel biçimde eninde sonunda varacağı son düzey
olarak kabul edilen Batı‘nın uygarlık seviyesi ―temel kriter‖ alınmıĢ ve diğer toplumlar bu temel kritere
indirgenmiĢtir. Böylece Batılı olmayan ya da BatılılaĢamamıĢ toplumlar uygarlık seviyesinin dıĢında ve ilkel
toplum olarak kabul edilirken bundan bu toplumların dinleri de ilkellik yakıĢtırmasıyla yaftalanmıĢlardır.
Modernist akıl, doğal tekamül sürecinin Türk toplumunda da parametrik biçimde iĢlemediğini, kapitalist
sisteme geç ulaĢıldığını ve toplumun tüm kurumlarıyla geri kaldığını düĢünmüĢtür. En çok tepkiyi ise Ġslam
toplumlarına özgü olarak tüm kurumların besleyicisi olması nedeniyle din ve dinsel kurumlar, toplumun kanaat
önderleri, toplumda liderlik iĢlevleriyle din adamları ve ulema görmüĢ, bir bakıma din günah keçisi ilan
edilmiĢtir.
1Geri KalmıĢlık Nedeni Olarak Din: Sorumluluğun Kurumsal Boyutu
Türk modernist aydınları açısından geri kalmıĢlığın nedensel çözümlemesinde anahtar kavram ―ilerleme‖ dir.
Bu aydınlarca son dönem Osmanlı toplum yapılanmasında dinin ve dini kurumların ilerlemeye karĢı zıt bir
duruĢ sergilediği iddiası önemli bir neden gibi görünmektedir.
KuĢkusuz Darwin‘in evrim teorisinin sosyal bilimlere uygulanmasını öngören ve bu teorinin toplumlar için de
geçerli olduğunu savunan dönemin en önemli paradigmalarından biri olarak tekamülcü/evrimci toplum ve din
anlayıĢının zihinsel dönüĢüme neden olduğu söylenebilir. Bu teori açısından dinler ve toplumlar da evrimin
etkisi altında ya süreçlerini tamamlamıĢlar ve ilerlemişler ya da süreçlerde bocalamıĢlar ve ilerleme
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kaydedememiĢler dolayısıyla geri kalmıĢlardır. Bu ikinciler teorinin ülkemizde Türk aydınları tarafından en çok
tepki çeken ve kendisi üzerinden tüm ―kızgınlık‖ emarelerinin göründüğü alanı oluĢturur.
Evrimci yaklaĢım, canlılar aleminde evrimin varlığını artık bir varsayım değil, olayların kanıtladığı bir hakikat
olarak görmektedir. Fakat biyolojik evrimle sosyal evrim insan unsurunun iĢe karıĢması münasebetiyle mahiyet
değiĢtirir ve biyolojik evrimden ayrıĢır. Buna göre, bu evrim Marksizmin toplumlara çizdiği doğal tekamül
sürecine paralel geliĢen ve insan-alet-tabiat üçgeninde üretime ağırlık veren bir süreci öngörür. Bu açıdan her
canlı için olduğu gibi insan için de en önemli iliĢki doğal çevreyle olan iliĢkidir. Çevresel ve biyolojik
zorunluluklar sosyal realiteden daha geniĢ tüm canlılar alemini içerir biçimde daha esas, daha kökten Ģartlara
dayanır. Toplum yapıları ne kadar değiĢirse değiĢsin, ne kadar çeĢitlenirse çeĢitlensin bu biyolojik
zorunlulukları kökünden zorlayamaz, ortadan kaldıramaz. Sosyal yapı bu biyolojik temel üzerinde yükselir ve
onun imkanları içinde çeĢitlenir. Açlık, susuzluk, cinsiyet, barınma gibi ihtiyaçların tatmini zorunludur ve
bunların tatmininde insanlar doğal çevreyle iliĢkiye girerler. Bu ihtiyaçlar zorunlu olduğundan daima
mevcutturlar, değiĢmezler, fakat bu ihtiyaçların tatmin Ģekilleri değiĢir. Tabiatı iĢletme faliyetlerinde vasıta olan
alet, değişen ve gelişen bir faktördür. Dolayısıyla insan sosyal alemi evrim denilebilecek türden bir değiĢme
gösterir. Ġnsan iliĢki sistemlerinin en önemli, esas bir kısmı böyle artan bir ölçüye göre, bir hat üzerinde
değiĢen, bir faktöre dayandığı için insan toplumlarında, tabiatla iliĢkiler bakımından evrim kaçınılmazdır.1
Evrimsel süreçte özellikle tabiat aleminde somutlaĢan olguların belli bir amacı gerçekleĢtirme ereği içerisinde
olduğu öngörüsünü sunan dinin bu tezine iliĢkin marksist yargı da önemli bir noktadır. Bu yargı, metafiziğin
dinsel temelli savlarına karĢı olmakla, ilmin gerçekleĢen olaylardan sonuçlar çıkardığı ve yazgıyı reddettiği
anlayıĢını destekler. Oysa ilim, olmakta olan olaylar arasında iliĢkileri inceler, onlar arasındaki bağlılıkları
belirtir.2 Bu bağlılık insan toplumu için de geçerlidir ve yazgıdan bağımsızdır. Bununla birlikte insan toplumu
tam bir hürriyete de tabi değildir. Fakat bu hürriyetsizlik metafizik olguların müdahalesi neticesinde ortaya
çıkan bir hürriyetsizlik değil, yine toplumun toplum olma özelliklerinin zorladığı bir zorunluluktur ve bir kural
ve değerler bütününe bağlıdır. Topluluk hayatında kuralların, değerlerin varlığı ve insanlar arasındaki iliĢkilerin
bu kural ve değerlere göre belirli ölçülerde istikrarlı Ģekiller alıp devam etmesi insan aleminin bir hürriyet alemi
olmadığını gösteren olaylardır.3
Modernist paradigmanın, etrafında Ģekillendiği merkez kavram ise bilimdir; dolayısıyla evrimin toplumsal
yaĢama da uygulanmasını zorunlu gören bilimsel teorilerdir. Bu teori bilime kayıtsız Ģartsız teslimiyeti öngörür.
Doğa yasalarının topluma uyarlanmasını ve doğal evrimi içeren bu anlayıĢ, 20. Yüzyıl baĢları Türkiye‘sinde
toplum kanunları ifadesi ile pek çok aydının zihninde yer etmiĢtir.4 Sosyologlarca bilimin içi özellikle
Darwin‘in türlerin menĢei ile ilgili doğal seleksiyon teorisi tarafından doldurulmuĢ,5 bunun aksinde hiçbir dini
söylemin olmaması bu teorinin kabullenilebilir bir söylem olmasıyla noktalanmıĢtır. Dinin kozmik alemle ilgili
bu iddialara cevapsızlığı karĢısında ikinci bir darbe de dine eleĢtirel bakan sosyal bilimlerden gelmiĢtir. Sosyal
bilimler dinsel itikadı bir cahillik, bir hata olarak görmüĢ ve Marksist açılımla dinin alt sınıfların kara talihlerine
rıza göstermesinin psikolojik bir yorumu olarak değerlendirmiĢtir. Bu açıdan din bir yalan ve bir afyondur.
Antropolojik bakıĢ açısından ise din, Durkheimcı yaklaĢımla ruh inancının ilkel insanın dıĢsal gerçekliği,
rüyalarda görülen figürlere atfetmesinden kaynaklanmıĢ bir yanılsamadır.6
Evrimci bakıĢta din iki Ģekilde karĢılanır. Birincisi, toplumun bir kurumu olarak tekamül sürecini
tamamlayamamıĢ, dolayısıyla geri kalmıĢ bir kurum olarak; ikincisi, bu kurumlara hakim olup onların da
toplumun evrim sürecinde tekamülünü tamamlayamamıĢ olmasının temel nedeni olarak. Bu anlamda dinin
sosyal evrim sürecine tabi olarak değiĢime uğramasıyla dinle doğrudan bağlantılı olan hukuk, devlet, aile,
eğitim gibi alanlarda sekülerleĢme hakim olmuĢ, tüm bu kurumlar doğal geliĢimlerini tamamlamıĢ ve dinin
baĢat olduğu devletten laik devlet formatına geçilmiĢtir.
Paralel biçimde sosyal tekamül ya da evrim odaklı ModernleĢme anlayıĢı, dini kurumlar gibi toplumda hakim
1

Behice Sadık Boran, ―Sosyal Evrim Meselesi‖, AÜDTCFD, 2 (Son Kanun - ġubat 1943), 61-63.
Boran, ―Sosyal Evrim Meselesi‖, 64.
3
Behice Sadık Boran, ―Sosyoloji Anlayışında İkilik‖, AÜDTCFD, 3 (Mart-Nisan 1943),7.
4
Bk. Metin Çulhaoğlıı, Bir Mirasın Güncelliği Tarih Türkiye Sosyalizm (Ġstanbul: YGS Yayınları, 2002), 151.
5
Bir bilimsel yorulama olarak Charles Darwin‘in canlıların zaman içinde biçim değiĢtirmeleriyle ilgili evrim teorisi türünden bir
bilim anlayıĢının Osmanlı Ġmparatorluğu‘na materyalist düĢünceyi getirmesi ile ilgili olarak bk. ġerif Mardin, ―Yenileşme
Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk‖, Türkiyede Toplum ve Siyaset, ed. Mümtaz‘er Türköne, Tuncay Önder (Ġstanbul: ĠletiĢim
yayınları, 1999), 229-230.
6
Ġlkel dinin temel anlayıĢları çerçevesinde ruhçuluğun latif cisimler ve rüyalar imgesinde ortaya çıkıĢının pozitivist tahlili için bk.
Emile Durkheim, Din Hayatının İbtidai Şekilleri, çev. Hüseyin Cahit yalçın (Ġstanbul: Tanin Matbaası), 95 vd.
2
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olan dini anlayışın değiĢmesi gerektiğine inanır. Aslında bütünüyle modern paradigmayı benimsemeye yönelen
dıĢsal bir tepki olarak bu anlayıĢın, gücünü ve eğilimlerini modern iktidarın önlenemez yükseliĢine karĢı ortaya
çıkan boyun eğici bir yenilgi psikolojisinden aldığı söylenebilir.7 Kendisinin de onun gibi olma özlemini dile
getirir ve onunla özdeĢim kurar. Kendisini ilerici olarak tanımlayan bu modernist bakıĢta saldırgan olanla
özdeşleşme, daha ileri düzey bir üretim aĢamasını, daha üst düzey bir teknolojiyi ve kurumsal yapıyı yansıtan
Batılı değerleri benimseme Ģeklinde tezahür eder.8
Abdullah Cevdet gibi kimi aĢırı modernist Batıcılar ise, kurum ve değerlerde bir değiĢimi asla onaylamaz ve
temelde çoğunlukla dine dayalı geleneksel Osmanlı kültürünün tamamıyla terk edilmesinden ve bunun yerine
tümüyle Avrupa usullerinin kabul edilmesinden yanadır.9 Sonradan Atatürk devrimleri olarak nitelenen birçok
yenilikçi hareket, örneğin Latin harflerine geçilmesinde olduğu gibi düĢünsel kökleri itibariyle Abdullah
Cevdet‘e dayanır. Aynı Ģekilde laiklik yönünden Cevdet‘in savları ile Mustafa Kemal Atatürk‘ün düĢünceleri
arasında büyük benzerlikler vardır.10
Dolayısıyla cumhuriyet sonrası dönem için de aynı Ģeyler söylenebilir. Ġslam‘ın aynı zamanda hem kamu hem
de özel hukuk alanını düzenleyen bir yapıda olması, bu alanlara iliĢkin dinsel kurallar bütününün çağın
gerisinde kaldığının düĢünülmesinin ve laik devlet düzenine geçilmesinin nedenidir. Osmanlı‘nın dini temelli
bir yapıya sahip olması, doğal olarak Osmanlı‘ya dair tüm iliĢkilerin koparılmak istenmesini önemli bir ideal ve
yeni devletin ana hedeflerinden birisi olarak görür. Medeni kanun uygulamasına geçildiğinde 1926‘da Adalet
Bakanı Esat Mahmut Bozkurt‘un imzasını taĢıyan değiĢim gerekçesi Ģöyle ifade edilir: ―Hayat yürür, ihtiyacat
süratle değişir, din kanunları, mutlaka ilerleyen hayatın huzurunda şekilde ve ölü kelimelerden fazla bir kıymet,
bir mana ifade edemezler. Değişmemek dinler için bir zarurettir. Bu itibarla dinlerin sadece bir vicdan işi
olarak kalması, asrı hazır medeniyetin esasatından ve eski medeniyetle yeni medeniyetin en mühim
farikalalarından birisidir. Esaslarını dinden alan kanunlar tatbik edilmekte oldukları camiaları nazil oldukları
ibtidai devirlere bağlarlar ve terakkiyata mani belli başlı müessir ve amiller sırasında bulunurlar.‖11
Nitekim cumhuriyet sonrasında, modernliğe gecikmeden de geleneksel kültür ve dinin sorumlu tutulmuĢ olması,
bu kültür ve tutumların kaynağı olarak da Ġslam‘ı ve onun Ģeriatının gösterilmesi, Türk modernizminin temel
yönelimlerinden biridir.12 Modernist projenin dine yönelik bu dönüĢtürücü tutumu, dinin gerici olduğu algısıyla
eĢ zamanlıdır.13 Mustafa Kemal Atatürk‘ün dini hareketin gerici olduğu temasını, Türkiye‘nin düĢünsel geri
kalmıĢlığında birinci derecede sorumlu etmeni olarak görmesi nedeniyle de din ögesi cumhuriyetin egemen
ideolojisi dıĢına sürülür. Baskıcı bir laiklik uygulaması, dinin ideolojiden sürülmesinin fiziksel uygulaması
olarak yürürlüğe girer.14 Amaç, dinin halk kitleleri üzerindeki etkisinin yollarının kesilmesi ve halkın
zincirlerinden kurtulmasını sağlamaktır. Çünkü din, sonuç itibariyle zeki devlet adamlarının halkı kendi
buyruklarına bağlamak için uydurdukları bir olgu olarak görülür.15
Son tahlilde yüzlerce yıldır Türk sosyal hayatına etkide bulunan din, modernist söylem ve yönelimlerle
hakimiyetine son verilmek istenen, hatta kendisinden değiĢik pratiklerle intikam alınan bir olgu görüntüsü verir.
Bu bağlamda Türk siyasal sisteminin temel bir borçluluk, suçluluk, vicdan azabı ve keffaret sorumluluğu
etrafında geliĢtiği düĢünülebilir. Bu durum Türkiye‘de toplumsal sorumluluğun tamamının toplumsallığa
dolaylı olarak fatura ediliĢiyle, toplumun sürekli bir keffaret yükümlülüğüyle baĢ baĢa bırakılıĢıyla, Türkiye‘nin
yönetici elitlerinin yönetici vasıflarının sosyal bir huzursuzluğa neden olduğu görülür. 16 Geri kalmıĢ toplumun
hakim gücü olduğu düĢünülen dine önemli bir bedel ödetilir. Bu anlamda modernizm taraftarları geleneksele
olan olumsuz reflekslerine eskilerin zihniyetine olan tepkiyi meĢrulaĢtırma aracı olarak bakar, ödenmesi
gereken toplumsal diyet olarak görürler. Cemal Süreya‘nın ifade ettiği gibi, özellikle cumhuriyet sonrası bir
7

Bk. Ergun Yıldırım, Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi 1908-1950 (Ġstanbul: Bilge Yayınevi, 1999), 46-47.
Emre Kongar, Devrim Tarihi ve Toplumbilimsel Açıdan Atatürk (Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 1999), 344-345.
9
Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye‘nin Tarihi (Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2001), 187; Tevfik Çavdar, Türkiye‘nin Demokrasi
Tarihi (1839-1950) (Ankara: Ġmge Yayınevi, 1999), 67.
10
Çavdar, Türkiye‘nin Demokrasi Tarihi (1839-1950), 67; krĢ. Bernard Lewis, Modern Türkiye‘nin Doğuşu (Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları, 1998), 236 vd.
11
Çetin Yetkin, Türkiye‘de Tek Parti Yönetimi 1930-1945 (Ġstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1993), 138-139.
12
Murat Güzel, ―Türkiye‘de Sol, Sosyalizm ve Ġslamcılık‖, Tezkire, 26 (Mayıs-Haziran 2002), 43-44.
13
Ömer Laçiner, ―Türkiye‘de Sol ve Sosyalizm, Ömer Laçiner ile Türkiye‘de Sol Üzerine SöyleĢi‖, röp. Cemalettin HaĢimi, Murat
Güzel, Tezkire, 26 (2002), 169.
14
Murat Belge, Sosyalizm, Türkiye ve Gelecek (Ġstanbul: Birikim Yayınları, 2000), 142.
15
Ġlhan Selçuk, İskele Sancak Sol Sağ Şeriat (Ġstanbul: ÇağdaĢ Yayınları, 1996), 179-181.
16
Güzel, ―Türkiye‘de Sol, Sosyalizm ve Ġslamcılık‖, 33.
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değer birikimi değil, bir değer tasfiyesi dönemidir. Bu tasfiye tutumunun ürettiği yeni değerler tamamen yıkma
değerleridir. Bu eğilim, yeni değerlerle yüklü bir insan yaratmaktan çok eski geleneksel değerlere bağlı insanı
yıkmaya dönüktür.17
Aynı Ģekilde dine ve dini kurumlara dönük tepkiselliğin yanı sıra son dönem Osmanlı aydınları ve cumhuriyet
elitleri arasında çok köklü bir etkiye sahip olan İlericilik imgesi, kendisine rakip olan ve karĢısında engel
olduğu düĢünülen her tür dinsel ya da kültürel geleneğin tasfiye edilmesini de amaçlar. Batı tarzında her tür
adet, çağdaĢlaĢma adına niteliğine bakılmaksızın sakınca görülmeden devĢirilmek istenir. BatılılaĢma idealinin
değerleriyle örtüĢmediği iddiasıyla mahkum edilmiĢ olan din, insanlığın çizdiği evrimsel tekamülün yani
ilericiliğin bir parçası olamamak, zamanın domine edici paradigmalarına uyum sağlayamamak ve bir bakıma
evrim piramidinde gerilerde kalmakla itham edilir. İlerlemeyen bir şey geridir, gericidir ve ilerlemeye engeldir
anlayıĢı bu zihniyetin mottosu olmuĢtur. Buna göre, toplumların ilerleme hattında kendi anlayıĢları ve
paradigmal eğilimlerine uygun olanların ancak ilerlemeci, diğer olguların ise bunun karĢısında olduğu
düĢüncesi hakimdir. Bu çizginin bir Ģeyi onaylaması ve temel sürecin bir parçası olarak görmesi halinde bu Ģey
için ilerlemecilik konusunda bir sorun yoktur. Din ve dini kurumlar bu onayın dıĢındadır, dolayısıyla geri ve
gericidir. Nitekim Türkiye‘de modernleĢme evresindeki zihniyetin hükmedici, jakoben tavrının nedeni de, bu
olgunun zorunlu olarak müsamahası ve esnekliği olmayacak ölçüde dönüĢtürülmesi ve bastırılması gerektiğine
olan inançtır. Fakat bu anlayıĢta bu kurumların toplumsal gerçeklikleri, meĢruiyetleri ve inanca karĢılık gelen
teorik boyutlarının hiçbir karĢılığı yoktur.
Dinin geri kalmıĢlık nedeni olarak kurumsal sorumluluğunu öne çıkaran bir diğer yaklaĢım, toplumsal değişime
direnci çağrıĢtıran her tür unsurun bu sorumlulukta payının olduğu savıdır. Çünkü terminoloji değiĢmiĢtir. Bu
terminolojiyi üreten güç, değiĢime direnen, değiĢimle savaĢan ve çoğu zaman sadece eleĢtirel bir bakıĢla bile
ilericiliğin karĢısına çıkan her tür aracın gerici olduğunu vurgular. Buna göre yenileĢme karĢısında engel olarak
duran değiĢik güçler vardır. Bunlar toplumsal değiĢmeye karĢı sürekli direnen, savaĢan gerici güçlerdir. Bu
güçler çoğu zaman ilerici güçlere üstünlük sağlamıĢtır. Çünkü bazı nedenlerle ilerici güçler köksüz, gerici
güçler ise toplumun dibine kadar kök salmıĢ durumdadır. Toplumsal değiĢime karĢı olan bu gerici güçler
Türkiye‘de baĢtan beri var olagelmiĢtir. Bu akımları güdenler düzelmenin ancak eski kurallara dönmekle
mümkün olacağını savunurlar. Felaketlerin hep yeni yöntemler yüzünden ileri geldiğini söylerler, ancak
rasyonel ekonomi ve devlet yöntemleri güdülmekle çözümlenecek bir iĢi din, iman, gelenek, mukaddesat,
kafirler vb. türünden anlamsız ifadelerle boğarlar.18 Bu güç Osmanlı‘nın gerilemesinin nedeni olarak görülen
eski dinsel gelenek içerisinde hayat bulmuĢtur. Bu güç, Ortaçağ düĢünce yapısından, bir baĢka deyiĢle evrenin
merkezinde tanrının olduğu,19 devletin baĢının ise tanrının gölgesi olan sultanın kabul edildiği sistemden
uzaklaĢıldığını öngören ve kurtuluĢun yine bu praxise ulaĢılmakla elde edilebileceğini savunan olumsuz
düĢünceye bağlıdır.20 Dahası, Osmanlı‘nın çöküĢünde bir ölçüde politik ve sosyal yapıda Ġslam‘ın kurumlarıyla
birlikte tutucu bir iĢlev görmüĢ olmasında olduğu gibi,21 bu güçler Türk kalkınma ve modernleĢme tarihinde
çağdaĢ uygarlığa geçmeyi özleyen aydınların ideolojik geliĢmelerinin de önünde engeldir.22
Dine ve dini kurumlara olan kızgınlığı yansıtan bu eğilim, bir anlamda dinsel skolastiğin insanlığın geliĢim
seyrinde itici bir güç olmadığı, engelleyici bir set olarak karĢıda durduğuna da inanır. Buna göre din geri
kalmıĢlığın simgesidir. Fakat bu durum, ülkemiz ve Batı koĢulları dikkate alındığında ülkemizde tam
geçerliliğini bulamayacak kadar Batı ile ilgili gibi görünmektedir. Nitekim Stark‘ın ifade ettiği gibi,23 dini
cehaletin hüküm sürdüğü Ortaçağ Avrupası‘nda din merkezde addedilmesine rağmen aslında din hakkında
önemli bir bilgisizlik söz konusudur ve bu durum sanki Ortaçağ Avrupası‘nın karakteristiğidir. Bu cehaletin
dinin yalnızca nominal anlamda var olduğunu göstermesi ile birlikte bir yaĢam Ģablonu çizmesi açısından körü

17

Cemal Süreya, ―Tarihsel Kötümserlik‖, Papirüs (Haziran 1966), akt. ―1915‘den Günümüze Aydın TartıĢmaları, Cogito Dergisi
Eki, 31 (2002), 34.
18
Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1975), 24-26.
19
Rodney Stark, ―Toprağın Bol Olsun SekülerleĢme‖, çev. ve der. Ali Köse, Sekülerizm Sorgulanıyor (Ġstanbul: Ufuk Kitapları,
2002), 45-48.
20
Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, 17-19.
21
Binnaz Toprak, ―Türkiye‘de Dinin Denetim ĠĢlevi‖, Türkiye‘de Politik Değişim ve Modernleşme, Ersin Kalaycıoğlu, Ali YaĢar
Sarıbay (Ġstanbul: Alfa Yayınları, 2000), 317; krĢ. Ahmet YaĢar Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam (Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2000),
136-137.
22
Berkes, Türk DüĢününde Batı Sorunu, 88.
23
Stark, ―Toprağın Bol Olsun SekülerleĢme‖, 45-48.
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körüne bir otorite olarak görüldüğü belirtilmelidir. Öyle ki çağın din adamlarının temel dini bilgilerinde bile
ciddi cehaletleri söz konusudur.
2Geri KalmıĢlık Nedeni Olarak Din: Sorumluğun Bireysel/Tikel Boyutu
Yukarıda sözü edildiği gibi modernleĢmeci aydınlarca ilerleme olgusunun, Türk toplumunun geri kalmıĢlığını
belirleyen anahtar kavram olarak merkezi konuma yerleĢtirilmesi, bu aydınların din ve dini kurumlardan sonra
sorumluluğu bu olgunun tam karĢısında yer aldığını düĢündüğü ―din adamları‖ kesimine çevirmesine gerekçe
olmuĢtur. Bu anlamda modernleĢmeci aydınlar tarafından din adamları yani ulema, toplumun dini liderleri,
kanaat önderleri ilerlemenin karĢısındadır ve geri kalmıĢlık nedenidir.
ModernleĢme hareketlerine karĢı ortaya çıkan tepkilerin dinsel bir görüntü verdiğinin düĢünülmesi de yine
ulemanın gündeme gelmesine neden olmuĢtur. Sonuçta bu düĢünce dinin siyasal yaĢamdaki etkilerine karĢı
olumsuz tavır takınmaları için devrimci modernist aydınlara ve bunların önemli kesimini oluĢturan askeri
bürokrasiye önemli bir gerekçe vermiĢtir.24
Fakat modernizm tarafındaki bu tavra karĢılık gelenekselci Müslümanların karĢıt tepkisi de gecikmemiĢtir. Bu
antagonizma modernist ya da gelenekselci Türk aydınları üzerinde uzun yıllar etkisini sürdürecek biçimde
karĢılıklı suçlayıcı iki sınıflı bir ayrıĢtırmayı da beraberinde getirmiĢtir. Bu iki kesim arasındaki fikir
mücadeleleri 19. Yüzyılın yaklaĢık son çeyreğinden günümüze kadar sürmüĢ ve birinciler giderek daha ziyade
Ģehirli yüksek tabakaya mensup elit bir zümre tarafından, ikinciler daha çok taĢralı ve halk kesimine mensup
olanlarca temsil edilmiĢtir.25 Birinci sınıfı temsil eden modernist bakıĢta ulema sınıfı, eski durumlarını
kaybetmiĢ olan, alıĢtıkları görüĢlerin zamanı geçtiği için bir değeri kalmadığını görmeyen eski kafalıların
gericiliğini, eski medresenin yobaz zihniyetini temsil etmektedir. Modernist aydınlara göre gericiliğin asıl
tehlikeli olan çeĢidi belirli çıkarların temsil ettiği bu gericiliktir. Bu açıdan çıkarcı gericiliğin en güçlü temsilcisi
olarak ulema, Türk toplumunun modern bir düzene girmesinden en çok zarar görecek ve çıkarları ellerinden
alınacak kesim olarak görülmüĢ, meĢrutiyeti bu güç dejenere etmiĢ, cumhuriyetin baĢarısızlıklarına bu güç
neden olmuĢ ve köy enstitülerini bu güç yıkmıĢtır.26 Her yenilikçi eyleme ve giriĢime karĢı çıktıkları iddiasıyla
―bağnaz‖ olarak ifade edilen ulema, katı davranıĢların, dirençlerin en önemli kaynaklarından biri olarak
Osmanlı toplum ve devlet düzeninde büyük ağırlık edinmiĢlerdir. ġeriat ve fıkıh iĢleriyle uğraĢan ve kalem
ehlini teĢkil eden ulema, müderrisler, kadılar, kazaskerler kendilerinden önceki aydınlık kafalı, bilgin insanların
aksine toplumun geri kalmasının en büyük nedenlerinden biri olmakla itham edilmiĢtir. Buna göre bu sınıf, aynı
zamanda Avrupa‘da eğitimin laikleĢmesine, toplumun her alanda geliĢmesine, çağdaĢlaĢmasına olanak
sağlayacak içeriğe dönüĢtürülmesine karĢın imparatorluk okullarındaki eğitimin dinsel olmaktan
çıkarılamamasının da nedenidir.27 Nihai süreçte bu sınıf klerikal bir yapı oluĢturmuĢtur. Dinin devlet ve halk
nezdinde oynadığı keskin yönlendiriciliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu klerikalizm bertaraf edilmelidir.
Çünkü modernistler açısından, insanlığı mutlu etmek için konulan ve yayılan kutsal dinler, tarihin akıĢında
haksız kötü isteklerin karĢılanmasına araç edilmek gibi amaçlarla tam tersine bir akıbete düĢürülmüĢlerdir.
Ġnsanlığa mutluluk ve yükselme kılavuzu olarak tanrı katından indirilmiĢ olan kutsal dinler, devrimlerin
amansız düĢmanı olan kötüler elinde gericilik için kullanılmıĢ, siyasete alet edilmiĢ olan dinlerin insanlığa
etkisi bundan baĢka bir sonuç vermemiĢtir.28
Ġkinci sınıfı temsil eden geleneksel kültüre bağlı kesim bir ikiliğin tezahürü olarak, özellikle cumhuriyete giden
süreçte daha görünür hale gelmiĢtir. Bu dönemde Mustafa Kemal‘in kurduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk meclis grubunun karĢısında cumhuriyet devrimlerinin gerçekleĢtirilmesi sürecinde de bu devrimlere
direnmeleri, sultanlık ve halifelik ile simgelenen toplumsal-siyasal düzeni savunmaları ve dolayısıyla padiĢah
ve hilafet yanlısı olmaları nedeniyle geriliğin nedeni olarak addedilmiĢlerdir.29 Aynı Ģekilde bu grupların
oluĢmasında da, görüĢ ayrılıkları üzerine kurulan terakkiperverlik sözcüğüyle deyimlenen ilericilik ve
muhafazakarlık sözcüğüyle deyimlenen tutuculuk ya da gericilik eğilimleri belirgindir. Dolayısıyla birinci grup

24

Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye‘nin Toplumsal Yapısı (Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 1992), 7.
Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, 132-133.
26
Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, 26 vd.
27
Suna Kili, Türk Devrim Tarihi (Ankara: Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 2001), 226.
28
Çavdar, Türkiye‘nin Demokrasi Tarihi (1839-1950), (Ankara: Ġmge Yayınevi, 1999), 276.
29
Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye‘nin Toplumsal Yapısı, 150.
25
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üyeleri ileri düĢüncelere daha açık kiĢiler olarak kabul edilirken, ikinci grup üyelerin iktisadi açıdan liberal
olmakla birlikte, ideolojik olarak eski feodal düzene bağlı ve dini düzenden yana oldukları iddia edilmiĢtir.30
Bu anlamda gerici ve ilerici unsurlar olarak bu ikiliğin ortaya çıkıĢı, sonuç itibariyle Türkiye‘nin yakından
tecrübe ettiği modernizme bakıĢ açılarıyla çözümlenmektedir. Gerici ve ilerici unsurlar, paylaĢtıkları ortak
kültüre bakıĢ açılarında olumlu ya da olumsuz olma durumlarına göre birbirlerini bu tanımlamanın çerçevesi
içerisine dahil etmiĢlerdir. Gerici, geriye dönüĢ yapmak suretiyle kurtuluĢu geçmiĢte arama özlemine sarılırken,
ilericiye göre galip medeniyetin sahip olduğu tüm değerler, aslında benimsendiği takdirde, kendisinin de onun
gibi olmasına yardım edeceği savı türemiĢtir. Ocak, bu bağlamda ikinci grubun, kimliğini tarihinden,
inancından, geleneksel değerlerinden kısaca kendi kültüründen aldığı özelliklerle belirleyen bir yapıya sahip
olduğunu, birinci grubun ise tüm bu özellikler yerine Batı‘nın kültür değerlerine sahip çıkan, baĢka bir kimliği
sahiplenmeye çalıĢması nedeniyle tüm geleneksel kültürün ve birikimin Batı anlayıĢına kurban edildiğini 31
düĢünür.
Cumhuriyete gelindiğinde ise birinci grubu terakkici, ikinci grubu gerici olarak tanımlayan bu kutuplaĢma
birinci grubun galibiyeti ile sonuçlanmıĢtır. Birinci grup çok eski geleneği olan ve tarihi köklerle sosyal hayata
nüfuz etmiĢ dini sosyolojik olguların ülke üzerindeki hakimiyetine son vermek için tüm mesaisini harcamıĢ ve
bunu da baĢarmıĢtır. Dolayısıyla cumhuriyet döneminde yukarıdan aĢağıya üst yapısal değiĢiklikler, yine biri
geleneksel kültürü inkar, ikincisi yine bir yaftalama ve olumsuz sıfatlama ile neticelenecek olan iki sonucu
beraberinde getirmiĢtir. Canatan‘a göre bunlar toplumda açık ve gizli direniĢlere yol açmıĢ ve bu direniĢ bir
terminoloji üretmiĢtir. Birincisi, geçmiĢle hesaplaĢmak Ģeklinde tezahür eden reddi miras, ikincisi toplumun
geleneksel kimliğinin yerine yeni bir kimlik inĢası Ģeklinde görünürken ayni zamanda bir yaftalamayı da
doğurmuĢtur. 31 Mart olayıyla alenileĢen bu kavram yine gericiliği çağrıĢtıran ―irtica‖dır. Bu kavram,
modernist Türk aydınınca çağdaĢlaĢma aleyhtarlığı anlamında gericiliği ve yobazlığı ifade etmiĢtir. Cumhuriyet
döneminde geçmiĢ ve gelenek adına talep edilen her Ģey bu kavramın çağrıĢtırdığı olumsuzlukların etkisiyle
irtica addedilmiĢ ve bastırılmıĢtır.32
Nitekim baĢlangıçta uzun zamanın birikimini bünyesinde barındıran tepkiyle sadece hilafet ve saltanat
üzerinden yürütülen ideolojik mücadele, devlet kurumlarına hakimiyet sonrasında bunlarla birlikte
savunucularına da yönelmiĢtir. Ġrtica ve gerici yaftalarına muhatap olan muhaliflere cumhuriyet kadrolarının
potansiyel birikimin tepkiselliği sonraki yıllarda düĢmanlık hissine dönüĢmüĢ, sonradan düĢmanlığa dönüĢen bu
tepki, bu olgunun hem süjesini hem de ojesini içermiĢtir. Tüm kurumsal güçleri ardına alan bu algı
geleneksellikten haz etmemiĢ, bu tanımlamaları da bu kızgınlık ve nefretle yapmıĢtır. Tunçay‘ın dediği gibi,
Bunun sonucu olarak da tanrı tanımazlığa varmamakla birlikte bu olumsuz yaklaĢım, kısaca din adamı olarak
genelleĢtirilebilecek kesim aleyhtarlığının ötesine geçmiĢ, din yani Ġslam karĢıtlığı yönündeki hareketlerin
onaylanmasına kadar varmiĢtir.33 Aynı kızgınlık, konjonktüre hakim modernist Türk aydınlarınca gelenekçi
kesimin küçümsenmesine ve ―cahil‖, ―köylü‖ yakıĢtırmalarına da neden olmuĢtur. Bir baĢka deyiĢle geri
kalmıĢlık nedeni olarak din algısı, gerek dini kurumlar gerekse dini aktörler üzerinden, dine bağlılık bilinci ile
yaĢayan inananlarının olumsuz sıfatlamaya maruz kalmasıyla sonuçlanmıĢtır.
Bu hisler modernist anlayıĢın hafızasında uzun zaman silinmeyecek Ģekilde kalıcı etkiler bırakmıĢ ve Ģartların
fırsat tanıdığı her ortamda bu antagonizma ortaya çıkmıĢtır. Uzun yıllar sonra bile, Demokrat Parti siyasal
hayata atıldığı andan itibaren geniĢ kitlelerde uyandırdığı özlemler nedeni ile modernist aydınların büyük
ölçüde tepkisini çekmiĢtir. Laik, Kemalist, cumhuriyet ideolojisine sıkı sıkıya bağlı bu eski elit, Demokrat
Parti‘nin geri kalmıĢ bir halkın geleneksel inanç ve değerlerinin kolayca siyasal yapıya taĢınabilmesinden
dehĢete düĢmüĢ ve DP‘yi de gerici olarak niteleyerek suçlamıĢtır.34 Fakat Türk siyasi ve kültürel yaĢamında
kalıtsallığa bürünen bu ―kızgın‖ tepki ve olumsuz sıfatlama, DP‘nin iktidar tecrübesinin büyük bir felaketle ve
hazin bir Ģekilde sona ermesinde rol oynamıĢtır.
3Geri KalmıĢlık Nedeni Olarak Din: Sorumluluğun Ġdeolojik Boyutu
30

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Devirden Devire (Ġstanbul: Bilgi Yayınevi, 1974), 76; Son derece kozmopolit olan ilk meclisin yapısı
ve grup özellikleri için bk. Kili, Türk Devrim Tarihi, 120; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye‘de Siyasi Partiler 1859-1952 (Ġstanbul: Arba
Yayınları, 1995), 533-538.
31
Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, 133.
32
Kadir Canatan, ―Yirminci Yüzyıl Türkiyesinde Tarih ve Gelenek Sorunu Cumhuriyetin Üç Dönemi‖, Bilgi ve Düşünce, 2 (Kasım
2002), 56.
33
Mete Tunçay, TC.‘de Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931) (Ġstanbul: Cem Yayınevi, 1992), 213, 218-219.
34
Ahmet Yücekök, 100 Soruda Türk Devrim Tarihi (Ġstanbul: Gerçek Yayınevi, 1984), 107-108.
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Dinin milliyetçilik yerine ümmetçiliği teĢvik etmiĢ olması, modernist aydınların geri kalmıĢlıkta sorumlu
tuttuğu din merkezli unsurlara gösterdiği tepkinin ve kızgınlığın bir diğer gerekçesidir. Bu tepkide din
etnosentrizminin ulusal duruĢun önünde bir engel olduğu ve yıllarca Türk milletinin Arap ulusunun
boyunduruğu altında yaĢadığı iddiası soz konusudur. Buna göre Türk dilinde, yazısında, davranıĢlarında hatta
bireylerin birbirlerine selam veriĢ tarzlarında bile Araplık hakimdir. Bu hakimiyet ise Türk toplumunun millet
olduğunun bilincine varamaması ve ―ümmet‖ olmasının nedenidir.35
Dinsel inanç ve ibadet biçimleri de farklı kurumsal Ģekillere veya dini ifadelere bürünerek bireylerin dini
hayatlarına hükmetmiĢtir. Modernizm taraftarlarına göre bu anlayıĢ değiĢmeli, dinin ve dini kurumların forme
ettiği tüm kalıplar Batı kültürü temelli yeni ulusal bilinç etrafında yeniden Ģekillendirilmelidir. Resmi
ideolojinin yayın organı tarafından da dillendirilen bu bilince göre simgesel nitelik taĢıyan sanatsal içeriklere
varıncaya kadar tüm kültür unsurlarında topyekün dönüĢüm sağlanmalıdır: ―Bugünün nesli Avrupa kültürü ile
beslenecek, Asya kültürünün değerleri olan Arapça, Farsça ile birlikte divan edebiyatı da reddedilecektir.
Çünkü bu edebiyat türü bizim değildir. o bize yabancıdır. Ondan iğreniyor ve sanat adına yapılan
hokkabazlıklara gülüyoruz. Nasıl ki Yunan, Latin edebiyatı ile tercümeleri aracılığıyla ilişki kurabiliyorsak,
yarınki nesil de, divan edebiyatının o piç dilini, o icili bicili stilini tercümelerle anlayacak…Bugünün neslini
Avrupa kültürü ile yetiştireceğiz. Yunan ve Latin sanatından başlayarak Avrupa kültürünün sanat örneklerini ve
sanat tarihini öğreteceğiz.‖36 Böylelikle ideolojik sorun aĢılacaktır. Bu amaçla verilecek ideolojik mücadele,
özellikle iktidarın kaynağının ilahi olduğu teorisinin yıpratılmasına yönelik olacak, böylece saltanat ve hilafetin
ideolojik temeli çökertilerek düĢünsel planda Allah‘ın hakimiyeti teorisinden milletin hakimiyeti teorisine
geçilecektir. Böylece yeni Türk devleti, Ġslami ideolojinin altını oymaya yönelik bir aydınlatma mücadelesine
de baĢlamıĢ, özellikle akıl, bilinç, fen, bilim, modernleĢme, milliyetçilik, milli ahlak gibi değerleri iĢleyerek,
dinsel ilkeler yerine dayanılacak asıl gücün millet olduğu vurgulanmıĢtır. Din adamlarına ve dinsel eğitime
karĢı tavır alınmıĢtır. Ümmet yerine geçirilmek istenen milliyetçilik duygularıyla dinde daha demokratik
ilkelerin hakim olması ve Kur‘an ile ibadetin TürkçeleĢtirilmesine yönelik eğilimler ağırlık kazanmıĢtır.
Dolayısıyla dinsel ideolojiye karĢı kapsamlı ve tüm alanları kuĢatan ideolojik bir savaĢ baĢlatılmıĢtır. Artık
konuĢmalarda Allah‘ın adı anılmayacak, Ġslami inanca vurgu yapılmayacak, dua bile edilmeyecektir. 37
Yeni Türk toplumunun ideolojisini, milliyetçi söylemi dini anlamın yerini tutacak kadar geniĢ ve kutsal bir
çerçevede tanımlamak suretiyle Ziya Gökalp çizmiĢti. Gökalp, Durkheim‘ın cok önem verdiği iĢbölümünün
yerine çok daha fikirsel bir yapı olan ulusçuluğu geçirmiĢti.38 Böylece milliyetçilikle insan, insanlaĢma yolunda
kulluktan arınıp bireye dönüĢürken ümmetin değil ulusun üyesi olduğunu anlamaya baĢlayacaktı. Milliyetçilik
ilerici bir akım olarak ümmetçiliği tasfiye eden bir içeriğe sahipti. Nitekim 1923 devriminin aydınlanma
sürecinde laiklikle milliyetçiliğin eĢzamanlılığı birbiriyle uyumlu bir evre olarak görüldü. Bu anlamda
milliyetçilik, bilimseldi ve ümmet olmaktan sıyrılan bir toplumda ulusal kimlik aranıĢını temsil etmekteydi.39
Bundan böyle dinin ürünü olan ümmetin yerinde temel yapı taĢı olarak milliyetçilik oturacak, milliyetçilik
yaĢamı yönlendiren yeni ülkü ve kutsallık taĢıyan erekti. Dini değerleri bertaraf ederek Ģekilsel anlamda yeni
bir mana alemi oluĢturulacaktı. Milliyetçilik vurgusunun kutsal niteliklere büründürülerek yeni Türk devletinin
milli kavramlar etrafında bütünleĢtirilmesi Mustafa Kemal Atatürk‘ün de yeni dönüĢümün kodlarını göstermesi
açısından önemlidir. Ona göre Türkler Ġslam dinini kabul etmeden önce de büyük bir milletti. Ġslam‘ı kabul
ettikten sonra bu din, ne Arapların ne aynı dinde bulunan acemlerin ve ne de diğer ulusların Türklerle birleĢip
bir millet oluĢturmalarına etki etmedi. Aksine Türk milletinin milli bağlarını gevĢetti. Milli heyecanını
uyuĢturdu. Çünkü Muhammed‘in kurduğu dinin amacı bütün milliyetlerin üzerinde hepsini kapsayan bir ümmet
siyaseti idi.40
Milliyetçilik bu anlamda dini bağlarla ulusları bir araya getiren ümmetçiliğe karĢı ―ulus-devlet‖ olarak siyasi bir
söylem niteliği taĢıyordu. Dini bağlar yerine ulusal bağların konulması hedeflendi. Millet ve onunla ilgili
ümmet, kavim gibi, kaynakları Kur‘an‘a giden ve 19. Yüzyıla kadar çeĢitli anlam değiĢmeleri geçiren
sözcükler, gelenekçilerin üzerinde hassas oldukları kavramlardı. Türk ve Müslüman olmayan topluluklar için
millet terimini kullanıyorlardı. Çünkü Arapçada sözcüğün gerçek anlamı buydu. Gelenekçilere göre
35
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Doğu Perinçek (der.), Atatürk Din ve Laiklik Üzerine (Ġstanbul: Kaynak Yayınları, 1977), 13-15.
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ġerif Mardin, Din ve İdeoloji (Ankara: AÜSBFY, 1969), 121.
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Selçuk, İskele Sancak Sol- Sağ, Şeriat, 56-57.
40
Ahmet Taner KıĢlalı, Atatürk‘e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği (Ġstanbul: Ġmge Kitabevi, 1994), 52.
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Müslümanlık birliği bir millet değildi, ancak ―gavur‖ toplulukları milletti. Gelenekçiler de modernistlerin
düĢüncelerini kavimcilik ya da ırkçılık olarak yorumladı.41 Dolayısıyla bu karĢılıklı itham ve kutuplaĢma,
yaklaĢık bir buçuk asırdır süregelen Türkiye‘de geleneksellik ve modernlik tartıĢmalarının seyrinde çoğu zaman
sosyal ahengin temeline zarar veren öteki algısının oluĢumuna da zemin hazırladı.
Sonuç
Dinin modernist Türk aydınları tarafından geniĢ populasyona sahip büyük bir devlet olan Osmanlı‘nın
çöküĢünü sığ ve oldukça dar bir yaklaĢım gibi görünmesine ragmen dine fatura etmesinin en temel argümanı,
kuĢkusuz Batı‘nın iç dinamikleri bağlamında bilimsellik teziyle varılan ilerlemecilik ya da toplumsal evrim
olgusudur. Buna göre Darwinist evrim teorisinin topluma ve sosyal bilimlere uygulanmasını bilimsellikle
uzlaĢtıran ilerlemeci yaklaĢım açısından, organizma kavramı çevre kavramından ayrı değildir. Dolayısıyla bitki
ve hayvan aleminde olduğu gibi insanda da hem bireyin hayatının devamı, hem de türün devamı, çevreyle
sürekli ve zorunlu iliĢki sonucunda mümkün olur. Ġnsanın tabiatla olan iliĢkileri toplum yapısının daima
kökeninde olan esas iliĢkilerdir; çünkü bu iliĢkiler insanın biyolojik tabiatının zorunluluklarından doğar.
Dolayısıyla Batı‘da üretilen evrimin bilimsellikle ahenkli olduğu düĢünülen iliĢkisi, çoğunlukla Batı‘da eğitim
görmüĢ modernist Türk aydınlarının da bu teoriyi hiçbir Ģerh koymaksızın transfer etmesine neden oldu. Bu
durum Batı angajmanlı Türk modernistleri için çok da zor olmadı. Bununla birlikte modern Türk aydını
tarafından geri kalmıĢlık nedeni olarak din, sosyolojik temelli kimi meĢrulaĢtırmalarla suçlamalar ve ithamlara
maruz kaldı. Bu anlamda ilk olarak din, bizzat kendi iç dinamiklerinin sosyal ve siyasi hayattaki etkinliğinin
tezahürüyle geri kalmıĢlık sebebidir. Bir bakıma din, tüm bileĢenleriyle toplumsal değiĢme önünde engel teĢkil
etmiĢ ve geriliğe neden olmuĢtur. Ġkinci olarak, geri kalmıĢlıkta, toplumsal yaĢamda din üzerinde etkin bir
biçimde söz sahibi olan ve onu de facto kullanan din adamları sınıfı sorumludur. Ġdeolojik açıdan ise, ulusal
bütünlüğü sağlamada en önemli ana akım olan milliyetçiliğin doğması önünde dinin ümmetçi yapısının engel
teĢkil etmesi, devletin çöküĢünün ve bu bütünlüğün sağlanamayıĢının nedenidir. Tüm bu gerekçeler büyük bir
kızgınlık ve tepki gerekçesidir.
Aynı zamanda bu gerekçeler bu aydınlar tarafından Batı karĢısında ezilmiĢlik psikolojisi ürünü olarak büyük bir
nefretle karĢılanmıĢtır. Dolayısıyla etkisi günümüze kadar gelecek bir modernist-gelenekçi ayrımına ve
kutuplaĢmasına kadar uzanmıĢtır. Toplumsal ve siyasal kırılma anlarında keskin bir düĢmanlığı da tetikleyen bu
antagonist tavır, özellikle modernist tarafta belirginleĢen karĢı tarafı gerici, yobaz ve irticacı gibi yaftalama ve
olumsuz sıfatlamayla ―öteki‖ olarak ilan etme refleksini geliĢtirmiĢ, toplumu uzun yıllar geren ve bir çok
toplum kesimini derinden etkileyen bir olgu olmuĢtur. Bu ötekileĢtirme davranıĢı, günümüzde kitleler nezdinde
yaĢanan derin ideolojik ve fikirsel ayrılıkların temelinin bu olguda somutlaĢmasının ve toplum kesimlerinin
birbirine kuĢkuyla ve suçlayıcı bakmasının da nedenidir.
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THE EVOLUTION OF THE POLITICAL THOUGHT OF RELIGIOUS GOVERNMENT IN THE
DISCOURSE OF THE REVOLUTION IN IRANIAN SOCIETY, EMPHASIZING THE THOUGHT
AND OPINIONS OF IMAM KHOMEINI
FROM THE BEGINNING TO THE END OF
INTELLECTUAL LIFE
Vorya Shabrandi
Knowledge of Master of International Relations University of Guilan, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6013-2115

Abstract
Among the issues that are not possible on the political thought of Imam Khomeini ْْْ ْ , the analysis and
interpretation of Imam Khomeini's ْْْ movement as a reference as well as a prominent religious leader,
is not possible in politics without understanding his intellectual foundations. The nature of religious and
divine political thought is a good criterion for explaining this idea, with the emphasis of Imam Khomeini's 's ْْْْْ
ْْ ْ thoughts and opinions from the beginning to the end of his intellectual life. Because of the years of
experiences of Imam Khomeini'sْْْْْْْْْْ struggle with tyranny and colonialism on the one hand, as well as the
comprehensive and executive guidelines of a decade of Islamic rule on the other. Imam Khomeini's political
thought was based on the foundation of the Velayati-e Faqih theory (Guardianship of the Islamic Jurist), which,
although a long history in Shia jurisprudence, was only in his intellectual-intellectual system that was so widely
expanded, flourished and as a model. Coherent political-religious, in the field of political and social practice,
was presented to the revolutionary society of Iran. Explaining Imam Khomeini's works and statements, at least
from the early years of the 1941s (specifically in the book KASHFOL AL-SARRAR, which was written and
published in 1944 ) The thought of the jurisprudence of the jurisprudence in their intellectual-political poem
was considered to be consolidated; Since the June 15, 1979 incident, Imam Khomeini ْْْْْْْْْْْ sought to launch a
new framework for the future political and social life of the Iranian Muslim community by a more coherent and
systematic plan for the jurisprudence of the jurisprudence. It was thus that in February 1970, the Islamic
Revolutionary Guards' thought in the Sheikh Ansari Mosque in Najaf in Najaf, which was quickly published
and published as a book and was delivered to its audiences in Iran and abroad. It was on the basis of this idea
that Imam Khomeini ْْْْْْْْْْpresented an up -to -date strategy to expand the theory of the jurisprudence in the
field of political action that the Islamic Republic's establishment of the government presented the post revolutionary system of Iran in its content and republicanism. He guaranteed in the method. Imam Khomeini,
who had played a decisive role in expanding and updating political thought based on the theory of the
jurisprudence of the jurisprudence, ultimately drafting the theory of the "divine jurisprudence" in the theory of
the theoretical-intellectual bottlenecks in the subject. They created the government and the affairs of the
Muslim community.ْ Accordingly, the purpose of this study is to identify and explain the components of Imam
Khomeini's political thought in the victory of the Islamic Revolution by emphasizing the discourse of the
revolution in Iranian society. This article, while examining Imam Khomeini's political jurisprudential thought,
seeks to explain the causesْ ofْ Imam Khomeini's ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ success in establishing a new political system in
accordance with his writings and writings. An examination of Imam Khomeini's ْْْْْْْmost important elements
of political thought shows that the evolution of his thought from reform thought to revolutionary thought,
ijtihad, as well as the implementation of Shia concepts in government, will bring this thought and form Islamic
government. It's been. The belief and popular nature of the Islamic Revolution and the system arising out of it,
on the one hand, made the hostility of the world ruling powers. In this article, the descriptive -analytical
approach will explain why, the importance and necessity of religious political thought in the discourse of the
revolution in Iranian society, with the emphasis on Imam Khomeini's ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ thought and opinion from the
beginning to the end of Imam Khomeini's intellectual life. In the thought of Imam Khomeini, while the nature
of religious political thought in the discourse of the revolution is due to the ideological characteristics of the
Islamic Revolution as a duty and duty and based on the basis of belief, it is also inevitable in terms of regional
and international realities. On the other hand, from the point of view of Imam Khomeini in the nature of
religious political thought, nations should be considered aimed at the comprehensive dimensions of the nature
of religious political thought in order to meet the goals and interests of the Islamic Republic of Iran in the
transnational environment.ْThere are many evidences that show that when the Imam's political thought was not
dynamic, the Iranian revolutionary system would have been faced with early political-intellectual and
theoretical impasses from the very beginning. The Iranian people's revolution with Islamic content can almost
say that it Suddenly had ended the life of the Pahlavi government, and now faced a new situation that requires
solutions based on Islamic-Shia teachings and religious practices in various political, social, cultural, economic,
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and so on. It was soon revealed that the traditional Shia jurisprudence, in a position to the extent that there were
numerous issues in various respects, would not be enough to be held accountable. It was in this context that
Imam Khomeini's expanding political-theoretical views in various political, economic and social spheres in a
gradual but continuous process made the process of establishment, strengthening and consolidating the position
of the Islamic Republic with increasing capacity. From the outset, his role in establishing the "Islamic
Republic" system, which was a clever and artistic combination of Islam and republicanism and offered a new
model of politics and government to Iranian society, paved the way for the potential political impasses facing
the country and the system. he opened. As the final formulation, regulation and approval of the Islamic
Republic of Iran's constitution in 1979, which created a delicate balance between Islam and the revolutionary
system of Iran and paved the way for institutionalization and formation of the country's executive and
managerial structures in different ways, primarily. His pragmatic and forest eristic political-intellectual attitudes
and perspectives and perspectives. At various stages of all the years leading up to the year 1990, Imam
Khomeini's ْ ْ ْ ْ ْ ْ political interests and strategies played a decisive and first-degree role in resolving the
problems and openings of the theoretical-thought-the-staircase of the Islamic Republic in various political,
social and economic spheres. It was also in line with this goal that, with his proposal in 1989, the Expediency
Council was formed, which, in addition to resolving the disputes of the government forces, was the advisory
arm of the leadership on the issues of society and the system.
Keywords: Imam Khomeini, Religious Political Thought, religious government, Velayati-e
Faqih(Guardianship of the Islamic Jurist), Revolutionary Discourse, Islamism Republican, Shia jurisprudence.
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Religiosity, Spirituality and Peace of Mind in Young Adults
Muhammad Saeed Anwar, Zainab, Nayab Aziz, Abeeha Ali & Aneeza Babar
Department of Applied Psychology, School of Professional Psychology, University of Management and Technology,

Abstract
The research was conducted to investigate the relationship of Religiosity among Muslims, Daily Spiritual
Experience and Peace of Mind in Young Adults. It was hypothesized that there is likely to be a positive
relationship between Religiosity, Daily Spiritual Experience and Peace of Mind in Young Adults. It was further
hypothesized that the Religiosity and Daily Spiritual Experience will likely to predict Peace of Mind in Young
Adults. The data was collected from young adults (N=231) of age range 18 to 30 years. The Religiosity among
Muslim Scale (Mahudin et al., 2016); Daily Spiritual Experience Scale (Underwood, 2011) and Peace of Mind
Scale (Lee et al., 2012) were used as assessment measures. Results revealed that Religiosity among Muslims
and Daily Spiritual Experience is positively correlated with Peace of Mind in Young Adults. There was no
significant gender difference related to Religiosity, Daily Spiritual experience and Peace of mind among young
adults. Findings of this research could be implemented generally to improve the Peace of Mind in young adults.
Keywords: Religiosity; Spirituality; Peace of Mind; Young Adults
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HALAL LIFESTYLE IN TIMES FOR A BETTER QUALITY OF LIFE
INKA SABILA
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ABSTRACT
Halal Lifestyle is a phenomenon that refers to one part of Islamic sharia, namely the obligation for Muslims to
consume and use everything that has been proven to be halal. The popularity of the halal lifestyle, among
others, is triggered by the increasing population of the Muslim middle class who is always up to date on
lifestyle trends, but at the same time wants products and services that can reflect spiritually according to Islamic
teachings. The increasing popularity of the halal lifestyle can also be seen from the growing halal industry, not
limited to the food and beverages industry, but also in the cosmetics, fashion, medicine, tourism, hospitality,
finance, and even electronics industries. The purpose of this study is to describe the halal lifestyle towards a
better quality of life. The method of this research is to use the literature review method, which is sourced from
credible journals and authoritative news. Halal lifestyle development also needs to involve the wider
community, by providing education about the relevance of the halal lifestyle which is not only binding on the
Muslim community but can also be practiced by the wider community. halal and its standardization so that the
halal lifestyle is not just a jargon but can actually bring blessings to yourself and the people around you.
Keywords: Halal, Lifestyle, Quality of Life
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ABSTRACT
Researchers work to come up with plans that will prevent pupils from falling too far behind in their academic
pursuits in the event that they are unable to attend school for any reason. They made some discoveries that
could be the solution to the problem. What kind of a role do you think electronic learning could play in
containing the spread of the Coronavirus epidemic and remaining current with the most recent advances in
technology? E-learning has the potential to assist us in overcoming not only this crisis, but also the epidemic
brought on by the Coronavirus, as well as advancements in our field of study and career path. In order for the
pupils to successfully acquire the content and interact productively with their teachers, they are required to
focus on specific facets of the curriculumْ.
Education, which is the foundation for the economic and social development of a nation, needs to advance in
order for that nation to be able to keep up.
Participants were given a survey to answer in order to ascertain whether or not e-learning had an impact on the
overall quality of education. In the schools located in Najaf, Iraq, we asked a random selection of students,
including those who teach classes on Islamic education and the Holy Quran studies, to fill out a survey for us.
These pupils were the sample that was taken. E-learning has the potential to help everyone by delivering
answers to pressing issues.
Keywords: quality of e-learning , Advantages, Disadvantages,
INTRODUCTION
A significant paradigm shift has taken place in the way one does things obtains training and education as a
direct result of the confluence of the Internet and e-learning. The development of e-learning courses can be
attributed to the increasing significance of e-learning in the educational system. In order to make effective elearning applications and have a beneficial impact on pupils, it is essential to do thorough research and
evaluations of a variety of these platforms. The proliferation of the Corona virus has resulted in a great deal of
fallout across a variety of business domains. Corona Virus, similar to other organisations, issued a call to
educational institutions to adopt cautious measures in an effort to contain the outbreak. In an effort to lessen the
impact of the Corona virus on pupils, instructors, and other school personnel, several institutions have turned to
online education. In a time when many educational institutions are shuttering their doors due to health concerns,
the availability of online classes might assist open doors to educational opportunities. However, several
difficulties are emerging because there isn't a proper technique for learning in place, and these challenges are
shared by both pupils and teachers (Taamneh and Fatin, 2021).
The extent to which a person is versed in a subject determines how well they can solve problems, and the
duration of this predicament suggests that it will be with us for quite some time. Because education is essential
to the progress of any nation, it is essential to make use of technology in order to familiarise pupils with the
content of the teaching curriculum while they are at home. This may be accomplished most effectively through
the use of online resources. One of the various options is known as online learning. There has never been a
better chance for Iraq to incorporate electronic content into its educational programmes than there is right now
(Istikomah & Ayuwanti, 2017). This is because of the advancements that have been made in information
processing and communication technologies. E-learning emerged in Iraq as a result of the convergence of
recent technological developments and the precarious nature of the country's educational system. The principles
of e-learning, its benefits and drawbacks, how to implement it, the findings that arise from it, the discussion of
those findings, the conclusions, and the recommendations are the focus of this research.
E-LEARNING DEFINITION AND CONCEPT
The Internet has become a key tool for instructors enabling teachers and students to exchange knowledge and
ideas (Richard and Haya 2009). In technology-based e-learning, educational materials are created, teachers
instruct students, and courses are managed using the internet and other relevant technologies (Fry, 2001).The
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term e-learning has been much debated. Definitions show the scholars' specialization and interests, says Dublin
(2003). Entails several applications, learning methods, and processes (Rossi, 2009). According to (Oblinger and
Hawkins, 2005), there is no accepted definition of what constitutes "e-learning" (Dublin, 2003). It has been
suggested that the number of scientific articles defining elearning (Holmes and Gardner, 2006) may equal the
number of definitions that exist. (The year was 2003 in Dublin). asked the following questions to obtain a
common interpretation of the term e-learning: Is e-learning a remote learning course? Does it mean supporting
campus-based education with a virtual learning environment? Is it An online collaborative tool? Alternatively,
is everything done online? or blended? as cited in ( Arkorful and Abaidoo, 2015). Some definitions can be
clarified as follows:
 E-learning is the use of a wide range of communication and information technology and methods to
educate students, electronic devices into educational settings (Maatuk et.al., 2022).
 refers to using computers to offer drills, practise tasks, and tutorial sequences to pupils, as well as to
engage them in a conversation regarding the content of the instruction (Aparicio and Bacao, 2013).
 Electronic media and devices are used in e-learning to improve access to training, communication, and
participation as well as to facilitate the adoption of new methods of understanding and developing
learning. (Sangrà et.al., 2012).
 E-learning is a term that describes the process of delivering information and guidance to humans
through technology that uses computers to communicate most commonly the Internet (Wang et.al.,
2010).
 E-learning is a system that helps the six things that happen in a learning environment work together.
These are things like making, organising, delivering, communicating, working together, and evaluating
(Piotrowski, 2010(
 e-learning is a term used to describe learning facilitated by digital electronic tools and media. (Hoppe
et.al., 2003).
ADVANTAGES
There are numerous advantages to use e-learning in the classroom.. Previous research has shown various
benefits of integrating e-learning tools into education: (AL Rawashed et.al., 2021)
1. E-learning has been defined as the ability to target specific learner needs. In the digital age,
concentrating on individual learners' requirements can be more effective than on educational
institutions' or instructors' needs.
2. E-learning, you may reach your goals quickly and easily. Ensuring equal access to information for all
users regardless of their location, ethnicity, race, or age is an important aspect of administering the elearning environment.
3. The e-learning environment also helps pupils or learners rely on themselves, so teachers become guides
and advisors rather than the sole knowledge source.
4. e-learning offers for more flexible class scheduling and less travel time.
5. Learners can gain improved understanding of topics through classroom activities using interactive
video. This allows pupils to respond quickly to activities.
While (Kumar Basak et.al., 2018) summed up the advantages as follows: "Easy access," "individual
instructions," "flexibility," "motivating and engaging," "on-line, off-line, and live interaction," "self-learning
and self-improvement," "feedback and evaluation," and "efficient and cost-effective method."
DISADVANTAGES
However, there are some drawbacks to e-learning, despite its many benefits and ease of use. According to some
academics, they can interfere with the educational process. The following are just a few examples: (Talebian
et.al., 2014)
1. E-learning lacks face-to-face engagement and active dialogue compared to traditional methods. As a
result, pupils' academic progress and character development may suffer.
2. On the Internet, a learner may be able to find inaccurate material that has not been scientifically proven,
making it useless as a reference point in this type of training. Individual learning may be hindered by the
use of this type of information.
3. Pupil evaluation and feedback is lacking: However, using the Internet to exchange information can be a
great benefit, but it can also complicate evaluation of pupils' feedback and awareness.
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While (Kumar Basak et.al., 2018) summed up the advantages as follows: including a requirement for certain
knowledge and skills, an absence of facilities, isolation, an absence of social connections, a terrible perspective,
a flaw in the technology, an uncomfortable and time-consuming experience, an absence of extracurricular
activities, and an absence of a teacher education program.
The Design Model for Research
The research variables are depicted in the diagram below, which is part of the research model. The quality of elearning is an independent variable, whereas the teaching of the holy Quran is a dependent variable.
Quality of E- learning

Teaching the Islamic education
and the Holy Quran

Fig. 1. Modal Of Research
RESEARCH ISSUES AND HYPOTHESES
The primary goals of this study are to describe and evaluate the degree to which higher-quality e-learning
environments can contribute to improved instruction of the holy Quran. In light of this, the goal of the present
investigation is to provide an answer to the research hypothesis that will be presented below:
Is there an effact between the quality of e-learning and the teaching of the holy quran that may be considered
statistically significant?
Is there a correlation between the quality of e-learning and the teaching of the holy quran that may be
considered statistically significant?
CREATE A QUESTIONNAIRE AND SAMPLE.
Face-to-face education has been replaced by e-learning as a method of transferring knowledge to pupils in the
some schools of Najaf Al-Ashraf in Iraq, in 2022. The investigation used a sample size of 59 pupils.ْ.
Analytical statistics, quantitative data, and descriptive statistics were used to investigate. The SPSS statistical
application was used to perform data analysis and create descriptive statistics as well as tables.
The sample group was given the questionnaire whose original form had been changed and consisted of ten
items on five different scales (Fell and Baydak, 2015; Salamat, et al., 2018; Sandybayev, 2020), (very strongly
disagree (1), disagree (2), neutral (3), agree (4), and very strongly agree (5)).
Pupils were asked about their interest in e-learning and how they planned to use it in the survey.
To assess the effectiveness of e-learning for specific demographic segments. The table below contains the
questionnaire that was used. Furthermore, we want to see if pupils who participate in e-learning are inspired to
continue their academic efforts.
The degree of reliability that exceeds 70 on the Cronbach's alpha coefficient scale, it is equal 0.724.
The above data can be used legitimately in statistical analysis. The results of the mean search (among neutral
agree and strongly agree) are presented in Table 1, and they show that they are in agreement with the study
objectives. Therefore, the researched schools have a sufficient amount of study variables being applied to their
practises.
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Tab. 1: the Results of the pupils' opinions

RESULTS AND DISCUSSION
A statistically significant favourable effect of e-learning on the teaching of the holy quran can be used to
demonstrate the validity of theories. The results of Table 2, which present R = 0.655 and, R2 = 0.429, indicate
that 43 percent of the change in the teaching of the holy quran can be traced back to the quality of e-learning.
This demonstrates the effect of quality of e-learning on the teaching of the Islamic education the holy quran and
confirms F tabular < F calculated Sig = 0.01, further to this, T tabular < T calculated, The significant
regression coefficient of e-learning quality emphasises this point = 0.655 Sig = 0.01, and the α = 0.99, The
results confirm that the first hypothesis (H1) and the second hypothesis (H2) are both correct in their
acceptance (H2).
Tab.2: Regression
Quality Of E-Learning
R
The Teaching Of The
Islamic education and
The Holy Quran

R2

0.655 0.429

F
Calculated

F
tabular

pvaluo

β

T
Calculated

T
tabular

Sig

42.820

12.22

0.00

1.000

8.567

3.496

0.00

CONCLUSION AND RECOMMENDATION
As a result of the findings of the investigation, which led us to, we have come to the realisation that there is a
good chance that there is a connection between: (the quality of e-learning and the teaching of the Islamic
education and the Holy Quran). People from all over the world now have access to a better level of education
because of the spread of online learning platforms, which presents an opportunity for teaching the Islamic
education and the Holy Quran to reap the benefits of this improved level of education. E-learning, on the other hand, is a
fantastic alternative that may assist a pupil in continuing their education and increasing the level of scientific information
that they possess in the present environment. This is because e-learning can be done from virtually anywhere, at any time,
and at the pupil's own pace. This is because e-learning can be completed whenever, wherever, and on whichever device
the learner chooses to do so. This is because, rather than placing all of their reliance on the teacher, In order to increase
the overall quality of the student's education, it encourages the student to conduct their own teaching and research. In
comparison to the traditional paradigm of schooling, this is a considerable advantage. This presents a potential benefit to
the user. This represents a significant leap forward in terms of educational practise when contrasted with the conventional
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approach. Pupils who take part in e-learning are better prepared to develop their skills and keep themselves motivated to
study on their own rather than assisting other pupils with their schoolwork because they have been exposed to a more
independent learning environment. The only thing that is required in order to participate in e-learning is a connection to
the Internet; other prerequisites are in no way necessary in any way, shape, or form. In addition to this, it is efficient in
arranging the pupil's timetable in a timely manner, which is something that should be given a great deal of consideration.
This is something that should be given a great deal of consideration. On the other hand, it is abundantly clear that there is
very little contact, if any contact at all, taking place between the pupil and the instructor based on the responses that were
provided. This conclusion can be drawn from the fact that there is a significant gap between the two of them.
Because of this, It is critical that the teacher and student have an open channel of communication at all times. This is done
in order to increase the motivation of the former and to prevent the latter from losing interest in the subject matter that is
being studied. Instead, it served to give him additional motivation and opened the door for him to take part in open
conversation as well as the performance of scientific therapies. This was all thanks to the fact that it opened the door for
him. Additionally, it opened the door for him to take part in scientific treatments that were being developed. This was due
to the fact that the aforementioned scenario actually did play out in real life. It is imperative that we instil in him the
desire to advance his level of scientific understanding and talent before we can have any hope of motivating him to
increase his level of scientific understanding and competence. Before we can have any hope of motivating him to do
either of those things, it is important for us to instil in him the desire to do so.
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Açık Uçlu DüĢünme Bağlamında Siyasi Retorik
Doç. Dr.Gülümser DURHAN
MuĢ Alparslan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, ORCID No: 0000-0002-9639-9620

ÖZET
Retorik, ikna edici bir Ģekilde konuĢma ve yazma uğraĢısıdır. Retoriğin amacı, belirli durumlarda belirli
kitleleri bilgilendirmek, eğitmek, motive etmek veya ikna etmektir. Bir meslektaĢımızla tartıĢmaktan, bir fiyat
için pazarlık yapmaya, biriyle veya bir topluluk önünde konuĢma yapmaya kadar çok çeĢitli durumlarda ikna
edici konuĢma becerisi gereklidir. Retorik, bu beceriyi geliĢtirmenin anahtarıdır; güzel söz söyleme konuĢma ve
yazma maharetidir.
Retorik, insanların zihinlerine yön verme sanatıdır. Ne var ki kaba, dinleyicinin kalbine dokunmayan sözler
kullanmak muhatap üzerinde bir etkileyicilik oluĢturmaz. Bir liderin temel amacı olan kitleleri peĢinden
sürüklemek, retorik becerisinin yüksek olmasına bağlıdır. Retoriğin etkileyiciliği ise dilin açık uçlu olmasından
kaynaklanmaktadır. Dilin açık uçlu olması, sözün farklı Ģekillerde fakat aynı anlama gelecek biçimde
kullanılmasıdır. Dilin bu kullanımı nedeniyle söz, daha inceltilmiĢ, daha naif ve daha ikna edici kılıkta
görünüme gelebilir. Söz gelimi ―ölü‖ değil de ―merhum‖ demek ya da ―gömüldü‖ değil de ―sonsuzluğa
uğurlandı‖ demek çok daha naiftir. Bu tür cezbedici konuĢmaların temel amacı, kitleleri ikna etmek olan siyasi
retorik de daha baskındır.
Siyasi retorik, siyasi konuĢmalarda ikna edici argümanlar oluĢturmak için kullanılan stratejileri konu
almaktadır. Bu stratejilerin en önemlisi, dilin açık uçluluğundan faydalanarak söylemi etkili ve etkileyici hale
getirmektir. Sözü etkili hale getirmenin temel unsurları ise, ethos, pathos ve logostur. Ethos konuĢmacının
ahlaki yönünü, pathos dinleyenlerin duygularını harekete geçirmeyi ve logos ise dinleyici ile konuĢmacı
arasındaki verilmek istenen mesajdır. Bu üç unsur argümanın ikna ediciliğini sağlamak ve sözün kullanımının
etkinliğini kolaylaĢtırmak ve arttırmak için kullanılan retorik araçlardır.
Retorik araçları kullanan konuĢmacı, ikna ediciliği sağlayabilmek için bu üç unsuru birlikte kullanabilmelidir.
Lider, çok güzel konuĢuyor ve duyguları Ģahlandırıyor fakat ethosu zayıfsa, bu kiĢiden mantıksal bir donanım
beklemek mümkün olmayacaktır. Tersi Ģekilde bu kiĢi, çok karakterli, ethos ve logosu güçlü fakat kalplere
dokunamıyorsa konuĢması sıkıcı ve ikna edicilikten uzak olacaktır. O nedenle ikna edici bir konuĢmada ethos,
pathos ve logos birlikte iĢlevsel halde olmalıdır. ĠĢte bu çalıĢmada amaç, bir topluluk önünde etkili konuĢmak
için retoriğin nasıl kullanılması gerektiği, dilin açık uçlu oluĢunun konuĢma üzerindeki etkisi ve bilgi ile
duygunun, akıl ile kalbin birlikte iĢ gördüğü bir konuĢma ve ikna dilinin nasıl olması gerektiğinin
serimlenmesidir. Daha öz ifadeyle burada hedef, baĢkalarını ikna etmede etkili olan araçlar ile kiĢinin kendi
kararını verme yöntemleri arasındaki iliĢkinin neliği sorunsalı üzerinden siyasi söylemin pragmatiğinin bir
analizi yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Retorik, siyasal söylem, açık uçlu düĢünme, dil
Political Rhetoric and Language: The Role of Open-Minded Thinking Style in Political Discourse
Rhetoric is the practice of persuasive speaking and writing. The purpose of rhetoric is to inform, educate,
motivate or persuade certain audiences in certain situations. Persuasive speaking skills are essential in a wide
variety of situations, from arguing with a colleague, to negotiating a price, to speaking to someone or in public.
Rhetoric is key to developing this skill; It is the skill of speaking and writing well.
Rhetoric is the art of manipulating people's minds. However, using rude words that do not touch the heart of the
listener does not create an effect on the interlocutor. The main purpose of a leader, which is to drag the masses
after her/him, depends on high rhetorical skills. The impressiveness of rhetoric stems from the open-ended
language. Open-ended language is the use of the word in different ways but with the same meaning. Because of
this use of language, the word may appear more refined, more naive, and more persuasive. For example, it is
much more naive to say "deceased" rather than "dead", or to say "he was sent off to eternity" rather than
"buried". Political rhetoric, whose main purpose is to persuade the masses, is also more dominant.
Political rhetoric deals with strategies used to construct persuasive arguments in political speeches. The most
important of these strategies is to make the discourse effective and impressive by making use of the openendedness of the language. The basic elements of making the word effective are ethos, pathos and logos. Ethos
is the moral aspect of the speaker, pathos is to activate the emotions of the listeners, and logos is the message
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between the listener and the speaker. These three elements are rhetorical tools used to ensure the persuasiveness
of the argument and to facilitate and increase the effectiveness of the use of the word.
The speaker using rhetorical tools should be able to use these three elements together in order to provide
persuasiveness. If the leader speaks very well and stirs emotions, but if his/her ethos is weak, it will not be
possible to expect logical equipment from this person. Conversely, if this person has many characters, strong
ethos and logos, but cannot touch hearts, his/her speech will be boring and unconvincing. Therefore, in a
persuasive speech, ethos, pathos and logos must be functional together. The aim of this study is to reveal how
rhetoric should be used to speak effectively in front of a community, the effect of open-ended language on
speech, and how a language of speech and persuasion should be in which knowledge and emotion, mind and
heart work together. In short, the aim here is to analyze the pragmatics of political discourse through the
question of what is the relationship between the tools that are effective in persuading others and the methods of
making one's own decision.
Keywords: Rhetoric, political discourse, open-ended thinking, language
GĠRĠġ
Retorik bir konuya iliĢkin mesajımızı iletmek ve o konu hakkında ikna etmek, motive etmek veya
bilgilendirmek için kullandığımız dildir. Dolayısıyla retorik, ikna edici ve motive edici konuĢmanın bel
kemiğidir. Bu noktada üçtür ikna etme durumu vardır. Bunlar retorik üçgen diyebileceğimiz, ethos, pathos ve
logostur.
Ethos
(Writer)

Pathos
(Audience)

Logos
(Context)

Logos, mantığa ve muhakemeye hitap etmek için hazırlanmıĢ bir dildir. Bir tartıĢmada logosa baĢvurulduğunda
konu, gerçekler, gerekçeler ve verilerle desteklenir. Söz gelimi ―Kurabiye kavanozu kaybolduğunda çocukların
hiçbiri evde değildi, yani kurabiye hırsızı onlardan hiç biri olamaz‖ ifadesi, logosa hitap eden bir argümandır.
Dolayısıyla logos, mantığa hitap eden bir ikna yoludur.
Ethos, güvenilirliği konuĢmacının itibarından veya otoritesinden gelen bir dildir. Bu yetki, patojen bulaĢmasını
önlemenin en etkili yollarını tartıĢan bir doktor gibi, ya da gördükleri çarpıĢmayı anlatan bir araba kazası tanığı
gibi bir anlatı ya da durum içindeki konumlarından gelebilir. Örneğin ―Doktorum ağrımı hafifleteceğini
söylediği için haftada iki kez egzersiz yapmaya baĢladım‖ Ģeklinde bir konuĢma ethos'a hitap etmektedir. Bunu
doktorun söylemesi iknayı daha kolaylaĢtırırken, o iĢin uzmanı olmayan biri bu kiĢiye egzersiz yapmasını
söylese ikna ediciliği kolay olmayacaktır
Pathos, okuyucu veya dinleyici ile duygusal bir bağ oluĢturan dildir. Pathos, dinleyicileri konuĢmacı ile empati
kurarak ikna etmeye, motive etmeye veya bilgilendirmeye çalıĢmaktadır. ―Lütfen hayvan barınağına bağıĢ
yapın. Hayvanlarımıza yardım etmek için can havli ile finansmana ihtiyacımız var ve her kuruĢ önemlidir‖
Ģeklinde bir konuĢma, bir pathos örneğidir.
Retorik üçgen, söylemin üç modunun bir eĢkenar üçgen olarak grafiksel temsilidir. Her üç kavramı da eĢit
aralıklı noktalar olarak göstererek, etkili iletiĢim için eĢit önemde olduklarını ortaya koymaktadır. Ne var ki bu,
her etkili iletiĢimin bu parçaların üçünü de kullandığı anlamına gelmemektedir - örneğin bir laboratuvar
raporunda pathos'un yeri yoktur - ancak uygun Ģekilde kullanıldığında üçünün de eĢit derecede elzem olduğu
anlamına gelmektedir.
Bu üç ikna unsurunu kullanarak ortaya çıkan veya içerdiği konuĢmaya göre çeĢitlenen üç retorik çeĢidi vardır.
Bu üç retorik türü, zamansal olarak üç sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır: GeçmiĢle ilgili olan ve hukuki
konuĢmaları içeren adli retorik, Ģimdiki zamanla ilgili olan ve yarar-zarar gözeten ve övme veya yerme
konuĢmalarını kapsayan törensel retorik ve gelecek zamanla ilgili olan siyasi retoriktir. Bu noktada retorik;
mantık, siyaset ve etiğin bir bileĢimidir. Bizim konumuz olan ve üzerinde durmamız gereken retorik türü siyasi
retoriktir.
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1. Siyasi Retorik
Siyasi retorik, resmi kamusal müzakerelerde ve günlük siyasi konuĢmalarda ikna edici argümanlar oluĢturma
stratejisidir. Bu yüzden siyasi retorik çalıĢmaları, demokratik siyasetin temel faaliyetlerine temas etmektedir.
Avustralya Griffith Üniversitesi Siyaset ve Kamu Politikası Bölümü profesörleri Kane ve Patapan'ın bahsettiği
gibi, Bir demokraside kamusal tartıĢma ve münazara esas olduğundan ve liderler egemen insanları sürekli ikna
yoluyla yönetmek ya da idare etmek zorunda olduklarından, retorik kesinlikle merkezidir (Kane & Patapan,
2010: 372). Canberra Üniversitesi YönetiĢim ve Politika Analizi Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Profesörü Dryzek bu
konuyu daha da ileri düzeye taĢıyarak, retoriğin aynı zamanda seçmenin ya da sıradan insanın veya halkın
siyasi eylemlerinin merkezinde olduğuna dikkat çekmektedir: Retorik, özneleri ve izleyicileri kapsayan temsil
iddialarının ortaya konmasını ve duyulmasını kolaylaĢtırır. Bu noktada demokrasi, çok bileĢenli ve bu
bileĢenler arasındaki bağlantıyı kurmak için sıklıkla retoriğe ihtiyaç duyan müzakereci bir sistem gerektirir
(Dryzek, 2010: 319-339).
Bu bağlamda retorik, bir arada yaĢamanın siyasi çerçevesi için vazgeçilmez olan, genel bir insan yeteneğidir. O
halde retorik, Aristoteles'in kuramlaĢtırdığı Ģekliyle, yalnızca bizi sözcüklerin kullanımının farkında ve eleĢtirel
kılan bir "düĢünme tekniği"nin ortaya çıktığı doğal insani akıl yürütme biçimini incelemekle kalmaz, aynı
zamanda alternatif olasılıkları uygun ve kabul edilebilir olana göre derecelendirmek ve böylece olası bir
alternatifi seçmek ve onu takip etmeye karar vermek amacıyla, bize fikirleri müzakere etmek ve iletmek için
kavramsal bir aygıt ve söylemsel kurallar ve tüm bunları yapmak için uygun araçları bulmayı sağlamaktadır. Bu
yönüyle retorik, insan oluĢumunun temel bir unsurunu oluĢturmaktadır (Arenas Dolz, 2013: 165-166).
Retorik Ģiddetin veya otoriter zorlamanın "kaba kuvvetine" karĢı "aklın vaadini" yerine getirdiği ölçüde
demokratik bir mesajı desteklemektedir. Retorik bakıĢ açısı ile sıradan vatandaĢlar kamusal meseleler hakkında
açık uçlu akıl yürütme ve rasyonel tartıĢmalara katılma kapasitelerini kabul ettikleri ölçüde, kitlesel kamuların
açık/eksik modellerine meydan okurlar (Condor, Tileaga & Billig, 2013: 288). Zira kamusal meseleler,
üzerinde tartıĢarak bir karara varılan ve sonrasında eğer olmuyorsa değiĢtirilebilir düĢüncelere gebedir. Öyle ki
bir siyasi iktidar dahi daimi değildir, ne kadar kalıcı oluĢu ikna edici olma sürecine bağlıdır. Biliyoruz ki siyasi
tartıĢmalarda çatıĢma veya eksiklik ya da açıklık sıklıkla oy çokluğuyla giderilir: Çoğunluk, kabul edilebilir
argümanlar tarafından ikna edilir; azınlık, daha ikna edici karĢıt argümanlar bulur. Böylece her iki argümanda
ikna edicidir; fakat farklı kiĢiler için ikna edicidir. Dolayısıyla bir argümanın inandırıcılığı mevcut dinleyiciye
bağlıdır. Bu da, dinleyiciyi nasıl karakterize edeceğimiz sorusuna yol açar (Bench-Capon, 2012: 225). O halde
eğer bir ikna etmek söz konusu ise bu dinleyicilerin, kabul edilebilir argümanlar tarafından karakterize
edilmesiyle mümkündür. Bu da siyasi söylevin açık uçlu oluĢu ile iliĢkilidir.
2. Siyasi Retorikte Açık Uçlu DüĢünme Tarzının Rolü
Açık uçlu düĢünme, yazılı veya sözlü olarak ifade edilenin, kesin olarak doğru ya da yanlıĢ denilemeyeceği
düĢünme biçimidir. Ayrıca açık uçluluk, birbirinden farklı görüĢlerin bir noktada toplandığı tartıĢma unsurunun
sağlayıcısı olan dildir. BaĢka bir açıdan açık uçluluk, bir ifadenin farklı Ģekillerde ifade ediliĢidir ki, böylece
söz süslenebilmekte veya ılımlı hale getirilmektedir. Bu noktada açık uçluluk, siyasi retoriğin ikna etme
çalıĢması olan söylev biçimi ile uyumludur. Zira ikna etme maharetini siyasi retorik - olası bir gelecek hakkında
konuĢma yolu ile izleyiciyi harekete geçirmeye çalıĢarak kullanmaktadır. Bu nedenle ortaya koyulan görüĢe,
kesin doğru ya da kesin yanlıĢ olarak bakılmamaktadır. Olası gelecek üzerine birden farklı anlayıĢ olması
nedeniyle bu konuĢma türü açık uçludur ve müzakere sonucunda bir noktada buluĢulması gözetilir. Politikacılar
genellikle bu yaklaĢımı kullanır ve Martin Luther'in "Bir hayalim var"42 konuĢması buna iyi bir örnektir.
Bu durumda siyasi retorik, ―olabilecek‖ ya da ―olamayacak‖ Ģeyler üzerine yapılan konuĢmalardır. Zira varlığı
kaçınılmaz olan veya olmayacağı kesin olan üzerine bir düĢünce öne sürülemez. Keza oluĢabilecek veya
oluĢamayacak bütün bir sınıf hakkında da bir düĢünce ileri sürülemez. Öyle ki bu sınıf, bazıları doğal olarak
oluĢan iyi Ģeyler ve bazıları da rastlantıyla oluĢan Ģeyleri de içermektedir. Dolayısıyla bunlar üzerine
konuĢmanın bir yararı yoktur. O nedenle insanlar, üzerine düĢünebildikleri Ģeyler hakkında söz söyleyebilirler.
BaĢka bir ifadeyle öyle de böyle de kiĢinin kendisine bağlı olan ve o kiĢinin gücünün sınırı içinde olan Ģeyler
hakkında düĢünce üretilebilir (Aristoteles, 1995: 1359a 30-35).
Halk gerçek ya da yaklaĢık olarak gerçek olana inanır (Aristoteles, 1995: 1400a5). Açık uçlu ve üzerinde
tartıĢılabilir mevzular siyasetin alanını süsler. Açık uçlu düĢünme tarzı biraz daha fazla düĢünmeyi
42

Martin Luther King in, Lincoln Anıtı nda 28 Ağustos 1963 te 200 bin kişiye hitap ettiği ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı
duruşunu ortaya koyan özgürlük konuşması.
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gerektirmekte ve genellikle daha geniĢ tartıĢma ve detaylandırmayı teĢvik etmektedir. O nedenle bu düĢünce
biçimi, tartıĢma alanının en belirgin olduğu siyaset dünyasında daha baskın biçimde karĢımıza çıkmaktadır.
ġöyle ki tartıĢılabilir ifadeler tanıt gerektirir (Aristoteles, 1995: 1394b10). TartıĢılamayan ifadeler zaten
hakikattir veya kesindir. O halde tanıt tek olduğu gibi çok da olabilir. Tanıt konuĢmayla ortaya çıkarılır. Ele
alınması uygun sorularla ilgili öncelikle elimizde bir seri seçme kanıtlar olması gerekir; bundan sonra da ortaya
çıktıkça özel gereksinmeler için aynı tipten kanıtlar düĢünüp çıkarmamız gerekir (Aristoteles, 1995: 1396b5).
Bu noktada siyasi söylevcinin üzerinde tartıĢtığı konuĢma alanları olası mevzular olan; ―yollar ve araçlar‖,
―savaĢ ve barıĢ‖, ―ulusal savunma‖ ―dıĢ alım ve dıĢ satım‖ ve ―yasalar‖ üzerinedir (Aristoteles, 1995: 1359b20).
Bu alanlar üzerine olan konuĢmalarda siyasi lider, siyasal topluluğu amaçları yönünde yönlendirerek, bireysel
amaçları topluluğun ortak yararına dönüĢtüren ve katılımcılarda ortak bilinç oluĢturan kiĢilerdir (Arklan, 2006:
48). O nedenle siyasi söylevin dili açık uçludur. Bir konuda herkesin birbirinden farklı görüĢü vardır. Bu
birbirinden farklı görüĢler bir noktada buluĢuyorsa bu dilin açık uçlu oluĢundan kaynaklanmaktadır.
Açık uçluluk bir kiĢinin Ģöyle bir duraksamasını, düĢünmesini ve kendini yansıtmasını gerektirmektedir. Aynı
Ģekilde siyaset de, kendine özgü bir dil ile insanların düĢünce ve inançlarını etkilemek, henüz bir karara
varmamıĢ olanların karar vermesini sağlamak ve böylece onları taraftarlar safına dâhil etmeyi amaçlamaktadır.
Böylece bir açık uçlu düĢünme tarzı olarak siyasi söylev, sadece kiĢinin kendi düĢüncesini ölçüp biçmesini
sağlamanın yanı sıra bir düĢünce oluĢturmasına da kaynaklık etmesiyle önemlidir. Ayrıca siyasi retorik, hatip
tarafından, önerilen bir eylemi gerçekleĢtirmek için izlenecek yolun uygun ya da zararlı oluĢunun tanıtılmasını
amaçlayan bir türdür (Aristoteles, 1995: 1358b 25). O nedenle siyasi retorik, bir düĢüncenin ya da görüĢün
kabul edilebilir veya uygulanabilir olup olmadığı yönünde karĢı tarafı ikna etme odaklıdır. Siyasi konuĢma ve
tartıĢmalara bu yönüyle bakıldığında, siyasi söylevin sorun çözme merkezli olmaktan ziyade, kitleleri kendi
istediği Ģekilde yönlendirme yönünde bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu da siyasi söylevde
önemli olanın, kitleleri ikna etme becerisi olduğunu göstermektedir (Akyüz, 2009: 95).
Ne var ki buradan siyasi retoriğin sadece sözü süslemek olduğu düĢünülmemelidir. Zira retorik, logos
aracılığıyla eyleme geçme sanatıdır ve her farklı durumda hangi hareket tarzının izleneceği konusunda ikna
edici söylemler yaratmaktan ibarettir. Bu retoriğin, etikle olan içsel iliĢkisini göstermektedir. Retorik bize
somut gerçekler hakkında genel fikirler sağlayan ortak yerleri ve rasyonel kararlar almamızı sağlayan eylem
ilkelerini sunmaktadır. Bu kriterler episteme alanında hareket etmezler, ancak salt deney alanında da hareket
etmezler. Aslında, tamamen etikten ve ayrıca düĢüncelerin yaratılmasını yöneten ilkelerden kopuk bir retoriğin
geliĢimi, sadece söylemin süslenmesiyle ilgili kötü bir retorik üretecektir (Abizadeh, 2002: 267-296). Burada
gözden kaçırılmaması gereken nokta Ģu ki retorik üzerinde söz söyleyen Aristoteles, Platon gibi filozoflar da
dikkate alınırsa, esas olan iyi ile kötü retorik ayrımı yapmak değil safsata ile retorik, doğru ile aldatmaca, bilgi
ile zan ayrımı üzerinde konuĢmaktır. Zira demokratik bir toplumda retoriğin önemi sadece sözü güzel
kullanmakta değil, aynı zamanda yeni bir anlama giriĢimi olarak sunulmasında yatmaktadır. Ancak özellikle
siyasi retorik için bir kandırma, aldatma ya da safsata olduğu anlayıĢı ağır basmaktadır. Oysaki retorik için
önemli olan sözün güzel kullanılması yanında doğruya yönlendirmesi veya pathosun yanında ethos ve logosun
da eĢit derece yer alması gerektiğidir.
Siyasi eylemler veya konuĢmalar, aklın gücünün tek etkili ikna aracı olmadığı sosyal uygulamalardır; konuĢma
tarzlarının, yüz ifadelerinin, jestlerin ve tutkulu savunuculuğun sosyal ve kimliğe özgü koĢullanması da tek
etkili ikna aracı değildir. O nedenle, siyasi süreçlerinin baĢarısı için katılımcıların duyguları, ruh halleri ve
bilinçdıĢı tercihleri en az öne sürülen argümanların ikna ediciliği kadar önemlidir. Söz gelimi Aristoteles, siyasi
tartıĢmaların duygusal temelini kabul etmektedir. Bir konuĢma ikna edici argümanlar sunma ihtiyacına da iĢaret
etse de, logos baĢarılı bir konuĢmanın sadece bir yönüdür. KonuĢmacının ikna olabilmesi için aynı zamanda
konuĢma tarzıyla da dinleyicisini kazanması gerekir. Bu da ancak güvenilir biri olarak algılanırsa ve dinleyiciyi
de belli bir ruh haline sokabilirse baĢarılı olabilir. Bu amaçla Aristoteles, yalnızca çok ayrıntılı bir ahlaki
psikoloji geliĢtirmekle kalmaz, aynı zamanda duyguları uyandırma tekniklerini de öğretir. Kısacası, bir
konuĢmanın baĢarısını veya baĢarısızlığını belirleyen logos, ēthos ve pathos üçlüsüdür, yani sunulan
argümanların etkileĢimi, konuĢmacının karakteri ve dinleyicinin uyandırılan ruh halleridir (Jörke, 2014: 80).
Retorik bize baĢkalarına nasıl sebepler sunacağımızı söylerken, siyasi retorik, sebeplere sahip olmamız ve
makul eylemlerde bulunma Ģeklimizdir (Bickford 1996: 416). Kötü bir retorik, logosu veya makul görüĢleri
dikkate almaz, sadece görünüĢte ve paradoksal görüĢleri dikkate alır; bunlar, sofistik veya eristik bir tartıĢmanın
karakteristiğidir. Ġyi bir retorik, iyi bir muhakemeyi açıklamak için kullanılıyorsa, kötü bir retorik, kötü bir
muhakeme üzerine gölge düĢürmek için kullanılır. Aristotelesçi perspektiften, retorik inanılırlık araçlarıyla
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ilgiliyse, kötü bir retorik, mevcut güvenilirlik araçlarını kullanmayan bir retoriktir. Ġyi retorik, retorik
argümanlardan yararlanarak, bir seçim yapmak için gerekli tüm araçları dinleyicinin önüne koyandır; yani iyi
bir retor, herhangi bir seçim yapmadan önce müzakere yeteneğini kullanan kiĢidir (Arenas Dolz, 2013: 180).
Dolasıyla siyasi retorik için kullanılan kandırma sanatı imlemesi retoriğin özü ile uyuĢmamaktadır.
Genel olarak retoriğin sahip olduğu kandırmaca ünü, onun güzel söz olarak tanımlanmasındadır. Hâlbuki güzel
söz, yalanlarla bezenmiĢ bir dil demek değildir. Sözün karĢı taraf üzerinde etkileyici bir intiba bırakmasıdır,
yoksa yalanlarla muhatabı uyuĢturmak değildir. Sözgelimi ―söylediklerinize inanmamı mı bekliyorsunuz‖
demek, karĢı tarafı doğrudan ―yalan söylüyorsun‖ Ģeklinde yalancılıkla suçlamaktan daha etkileyicidir. Bir
baĢka örnek olarak, bir sorunu olumlayıcı bir dille sunmak ya da sakinleĢtirci dil kullanmak; örneğin, çiftçinin
elinde kalan limon için, ―çiftçi limonataya doyacak‖ Ģeklinde dillendirmek hatibin kendi taraftarı için peĢinden
sürükleyici bir dildir. Sel baskınlarının olduğu bir yerde ―toprak suya doydu, sularımız çoğaldı, artık su sıkıntısı
yaĢamayacağız‖ vs kullanımlar olumluyacı dille ortamı sakinleĢtirmeyi sağlamaktadır. Zira öfkeli bir halk,
kendisini sakinleĢtirene itimat eder.
Ġnsanlar öfke ve düĢmanlık duyguları taĢıdıklarındaysa ya tamamen farklı ya da aynı Ģeyi daha farklı bir
yoğunlukta düĢünürler (Aristoteles, 1995: 1377b30). O nedenle hatip, kendisini dinleyenleri öfkelenmeye hazır
bir ruh haline getirmeli ve rakiplerini, suçlamaya açık ve insanları öfkelendirecek niteliklere sahip gösterecek
gibi konuĢmalıdır (Aristoteles, 1995: 1380a). Bunu yapmaktaki maksat, diğer tarafı alt etmekse, öncelikle
dinleyenleri onlara karĢı öfkelendirmeli daha sonra da bu öfke üzerinden kendi düĢüncesini empoze ederek
onları hem sakinleĢtirmeli hem de peĢinden sürüklemelidir. Söz gelimi önce, Ģu parti lideri Ģunları Ģunları
söyledi, oysaki o geçmiĢte Ģunları Ģunları yaptı gibi sözlerle halkı bilemelidir. Daha sonra da ama biz onlar gibi
değiliz biz Ģunları yaptık Ģunları yapacağız, onlar öyle dedi ama biz böyle yapacağız gibi ‗bana inanın‘ tarzı
konuĢmalarla halkı ikna etmelidir. Belirtildiği gibi halk öfkeliyken kendini sakinleĢtirene inanır ve güvenir.
Bu dil kullanımı siyasi retorikte oldukça baskındır. O nedenle siyasi bir söylev gerçekleĢtiren hatip, ne
söyleyeceğinden çok nasıl söyleyeceği üzerinde önemle durması gerekmektedir. Böyle bir nasıllık arayıĢı ise
dilin açık uçlu oluĢundan kaynaklanmaktadır. Neyin nasıl konuĢulacağına iliĢkin tek düze bir dil olsa idi
retoriğe de gerek kalmazdı. O nedenle esasında retoriğin varoluĢ temeli dilin açık uçluluğundan ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca siyasi liderlerin, yoksul değil de dar gelirli ya da ihtiyaç sahibi, enflasyon sorunu değil de
hayat pahalılığı, zengin değil maddi durumu iyi, uyuĢturucu değil madde kullanımı, yaĢlı değil de yaĢ almıĢ
vatandaĢlarımız Ģeklinde gerçekleĢtirdiği konuĢmalar göz önüne alındığında, açık uçlu düĢünmenin dile,
özellikle siyasi üsluba biçim kazandıran bir model olduğu da görülecektir.
SONUÇ
Siyasi söylev, belli bir amacı olan, konuĢmacının düĢüncelerini, görüĢlerini iyi bir Ģekilde belirten söylemlerdir.
Siyasetin asıl özü, dilin kullanımında saklıdır. Siyasi söylev, belirli bir kitleyi zor kullanmaksızın ikna edici dil
kullanmaktır. O halde dil, siyasetin ana damarıdır. Çok anlamlılığa müsait olan dilin bu vesileyle açık uçlu
oluĢu siyasi söyleme oldukça malzeme sağlamaktadır. Açık uçluluk, anlatımın tek düzeliğini kaldırmakta dilin
cezbedici bir Ģekilde kullanımına izin vermektedir.
Bu bağlamda açık uçlu düĢünme;
1) Farklı farklı fikirlerin müzakeresi sonucu bir karara varma sürecidir. Bu süreçte her hangi bir konu üzerinde
tartıĢma sağlanır. Bu tartıĢma sonucunda herkesin üzerinde uzlaĢtığı bir karar verilir. Verilen bu karar nihai
değildir, değiĢtirilebilir ve dolayısıyla hakikat değildir, hakikate en yakın olan karardır. O nedenle açık uçlu
düĢünme, kesin mevzular üzerine gerçekleĢtirilen bir düĢünme tarzı değildir. Bu durumda siyasi
meselelerde kesin olmayan, geleceğe dönük, olası, değiĢtirilebilir eylemler veya problemlerdir. O nedenle
siyasetin dili açık uçludur.
2) Bir kavram veya düĢünce üzerinde aynı anlama sahip farklı ifade ya da kavramlara sahip olma tarzıdır. Söz
gelimi, ―kendisine eĢlik ettim‖, ―onunla birlikte yürüdüm‖, ―beraber yürüdük‖, ―refakat ettim‖, ―ona
arkadaĢlık ettim‖ gibi ifadeler birbirinden farklı, ama biriyle birlikte bir Ģey yapma anlamında, aynı anlamı
icra eden sözcüklerdir.
Açık uçluluk, her insanın söz kümesinin içinde yer almasını sağlayan dildir. O nedenle açık uçlu
düĢünme ile insanlar için önemi tartıĢılmaz olan insan düĢüncesinin varlığı onanmakta, düĢüncesine değer
verilmektedir. Zira üzerinde tartıĢılması veya baĢka baĢka düĢünce ve fikirlere ihtiyaç duyulması olanaksız olan
üzerinde kimse düĢünmez ve bir fikir ortaya koymaz. Böylesi konularda insan düĢüncesi pasifize veya nötrdür.
Ne var ki açık uçlu düĢünme yolunda insan düĢüncesi aktif veya faal hale gelir. Bu, ―benim de bir fikrim var‖ ―
ben de söz sahibiyim‖ demeye gelir ki bunun geniĢ kapsamlı ve açıkça ortaya konduğu alan siyasi retoriktir.
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Siyasi erkin, ―Senin sözünün hükmü yok ben ne dersem odur‖ Ģeklinde kurduğu düzen ya da demokratik
olmayan sistemde insanın ne sözünün bir değeri ne de insan olarak kendisinin bir değeri vardır. Demokratik
sistemin varlığı ile hayat bulan siyasi retorik alanında insan, özgürdür. Zira düĢüncelerin tutsak olduğu yerde
bedenin özgürlüğü manasızdır. O nedenle siyasi retorik, açık uçlu bir düĢünme tarzı olarak insan özgürlüğünün
ve değerinin varoluĢsal görünümüdür.
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DĠJĠTALLEġME VE E-TĠCARET
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Özet
Teknolojik geliĢmelerin beraberinde getirdiği dijitalleĢme hayatımızı ve alıĢkanlıklarımızı Ģekillendirmektedir.
Bilgi toplumunun temel direği olarak ifade edilebilecek internet ise dijitalleĢme sürecine katkıda bulunan bir
unsur olarak yaklaĢık 30 yıldır kullanılmaktadır. 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi dijitalleĢmeye
geçiĢ sürecini büyük ölçüde hızlandırmıĢtır. E-ticaret bu etkinin en yoğun görüldüğü alanlardan bir tanesi
olmuĢtur. Sosyal kısıtlamalardan kaynaklı evlerinde kalmak zorunda olan tüketiciler ihtiyaçlarını çevrimiçi
alıĢveriĢ yoluyla karĢılamaya baĢlamıĢlardır. ÇalıĢmanın amacı dijitalleĢmeyle artan e-ticaretin geliĢimini
ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalıĢma internet eriĢiminin geliĢimi, e-ticaretin yükseliĢi ve e-ticaretin
geleceğine yönelik beklentiler olmak üzere üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk kısımda çeĢitli ülke ve bölgelerin
internete eriĢim oranlarına bakılarak geçmiĢten günümüze kadar yaĢanan geliĢim ortaya konmuĢtur. Ġkinci
kısımda ise pandemi sonrası e-ticarette görülen artıĢ arkasındaki nedenlerle birlikte değerlendirilmiĢtir. Eticaretin geleceğine yönelik beklentilerde sektörde görülmesi beklenen değiĢiklikler üzerinde durulmuĢtur.
Sonuç olarak pandemi e-ticarette görülen artıĢı hızlandırsa da kısıtlamaların azalmasıyla büyüme hızının
yavaĢlaması beklenmektedir. Buna rağmen sektördeki geliĢmenin hız kesmeden devam edeceği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: DijitalleĢme, E-ticaret, Ġnternet kullanımı
Abstract
The digitalization brought about by technological developments shapes our lives and habits. The Internet,
which can be expressed as the main pillar of the information society, has been used for 30 years as a factor
contributing to the digitalization process. The Covid-19 pandemic, which emerged in 2019, greatly accelerated
the transition to digitalization. E-commerce has been one of the areas where this effect is most intense.
Consumers, who had to stay at home due to social restrictions, started to meet their needs through online
shopping. The aim of the study to reveal the development of e-commerce increasing with digitalization. In this
context, the study consists of three parts: the development of internet access, the rise of e-commerce and the
expectations for the future e-commerce. In the first part, the development from the past to the present has been
revealed by looking at the internet access rates of various countries and regions. In the second part, the increase
in e-commerce after the pandemic was evaluated together with the reasons behind it. The changes that are
expected to be seen in the sector in the expectations for the future of e-commerce are emphasized. As a result,
although the pandemic has accelerated the increase in e-commerce, the growth rate is expected to slow down as
the restrictions decrease. Nevertheless, the development in the sector will continue unabated.
Keywords: Digitalization, E-commerce, Internet usage
GiriĢ
Teknoloji her geçen gün daha büyük bir hızla değiĢmeye ve ilerlemeye devam ederken bu değiĢim
dijitalleĢmeyi de beraberinde getirmektedir. DijitalleĢme hayatımızı yeniden Ģekillendirirken bir yandan da
alıĢkanlarımızı değiĢtirmektedir. Dijital teknolojilerin geliĢmesi ve internetin yaygınlaĢmasıyla birlikte yeni
çevrimiçi kültürel katılım biçimleri de ortaya çıkmıĢtır. 2019 yılında hayatımıza giren Covid-19 pandemisi
dijitalleĢmeye geçiĢ sürecini hızlandırmıĢtır. Ġnternet bir araç olarak yaklaĢık 30 yıldır kamunun eriĢimine
açıktır. Ġlk zamanlarında ana akımın dıĢında içerik arayan kiĢiler için bir ortam aracılığıyla çeĢitli içerikleri
paylaĢan teknolojik bir yenilik iken günümüzde artık ana akım içeriğin merkezi haline gelmiĢ durumdadır.
Teknolojik geliĢmelerin bir sonucu olarak uzaktan iletilen dijital içerikler sadece bilgisayarlara değil artık
telefonlara kadar ulaĢmaktadır. E-ticaret de dijitalleĢmenin bu hızından etkilenen bir alan olmuĢtur. E-ticaret
teknolojisinin ilerlemesi, mobil cihazların yaygınlaĢması ve internet kullanımının artması günümüzde daha
önce hiç olmadığı kadar çok fırsat sunmaktadır. E-ticaret olarak ifade edilen elektronik ticaret temel olarak
ürünlerin ve hizmetlerin elektronik ortamda alınıp satılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle e-ticareti,
dijitalleĢmenin geliĢimini de göz önünde tutarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu kapsamda çalıĢmada
internete eriĢimle birlikte e-ticaretin geliĢimine dair bilgiler sunulmaktadır.
Ġnternet EriĢiminin GeliĢimi
Günümüzde internet milyarlarca insanı birbirine bağlayarak modern bilgi toplumunun temel direği olma
görevini üstlenmektedir. Küresel internet penetrasyon oranı %59 olurken Kuzey Avrupa %95 internet
penetrasyon oranı ile ilk sırada yer almaktadır. Kullanıcı sayısı açısından bakıldığında 2019 yılında Asya en
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fazla çevrimiçi kullanıcı sayısı ile birinci sırada yer alırken onu ikinci sırada Avrupa takip etmektedir. 2021 yılı
ocak ayı itibariyle dünya çapında aktif internet kullanıcısı sayısı 4,66 milyara ulaĢmıĢtır. Bu sayı küresel
nüfusun %59,5‘ine denk gelmektedir. Aktif internet kullanıcıları arasında mobil cihazlardan internete eriĢim
sağlayanların sayısı ise 4,32 milyarla toplamın %92,6‘sını oluĢturmaktadır (Johnson, 2021).
Pazar olgunluğuna göre internet eriĢimine bakıldığında ise 2021 yılı itibariyle geliĢmekte olan ülkelerde
internet eriĢimi %90 seviyesindeyken geliĢmekte olan ülkelerde %57, az geliĢmiĢ ülkelerde %27 seviyesindedir
(Johnson, 2022).
Dünya Bankası verilerine göre Amerika BirleĢik Devletleri‘nde internet kullanan bireylerin nüfusa oranı
%89,43 (2019), BirleĢik Krallık‘ta %94,82 (2020), Kanada‘da ise %96,50 (2019) seviyesindedir. Çin‘de bu
oran %70,64 olarak görülürken Hindistan‘da %41 (2019) seviyesindedir.
Avrupa Birliği‘nde ise 2007 yılında hanehalklarının %53‘ünün internet eriĢimine sahip olmasıyla bir sınır
aĢılmıĢtır. Bu oran 2012 yılında %75‘i ve 2014 yılında ise %80‘i geçerek artmaya devam etmiĢtir. 2021 yılı
itibariyle AB‘de internet eriĢimine sahip hanelerin payı 2011 yılına göre yaklaĢık 20 puan artarak %92‘ye
yükseldi. 2021 yılında hanehalkı internet eriĢiminin en yüksek olduğu üye devletler ise Lüksemburg ve
Hollanda (%99) oldu. Finlandiya, Ġrlanda, Danimarka, Ġspanya ve Avusturya ise %95 oranla bu ülkeleri takip
etmektedir. Birlik içerisindeki en düĢük internet eriĢimi oranına ise %84 ile Bulgaristan sahip durumdadır
(Eurostat, 2021).
Bu dönemde Türkiye‘nin hanehalkı internet eriĢimi de oldukça büyük bir geliĢme kaydetmiĢtir. 2016 yılında
%76 seviyesinde olan hanehalkı eriĢim oranı 2021 yılı itibariyle %88 seviyesine yükselerek geliĢmiĢ ülkeler
seviyesine yetiĢmiĢtir. Ancak günlük internet kullanım oranı %77 ile yüksek görünse de geliĢmiĢ AB
ülkelerinin gerisinde seyretmektedir. Özel kullanım için internetten mal ve hizmet sipariĢi ise 2016 yılında %17
seviyesindeyken 2021 yılında %40 seviyesine ulaĢmıĢtır (Eurostat, 2021).
E-ticaret‟in YükseliĢi
2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi insanları evde kalmaya zorlayarak e-ticaret platformlarının
önemini ve kullanıĢlılığını ortaya çıkarmıĢtır. Pandemiye karĢı alınan önlemler ülkeler arasında farklılık
göstermesine rağmen birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasakları yürürlüğe girmiĢtir. Hükümet
tarafından yasaklanmamıĢ olduğu zamanlarda ise insanların büyük bir kısmı günlük yaĢamlarında fiziksel
temastan kaçınır hale gelmiĢtir (Inoue & Hashimoto, 2022).
E-ticaret, mağazaların kapanması ve alıĢveriĢ yapanların Covid-19 hastalığını halka bulaĢtırma korkusu
nedeniyle 2020‘de büyümüĢtür. Bu korku 2021 yılında aĢılar yaygınlaĢıncaya kadar da devam etmiĢtir
(Berthene, 2022).
Covid-19 salgını sırasında iĢletmeler çevrimiçi hale gelmeye devam ettikçe küresel dijitalleĢme eğilimi hızla
yükseldi. Bölgeler açılmaya baĢlamıĢ olsa bile e-ticaret satıĢları tırmanmaya devam etmektedir. Covid-19
pandemisinin yarattığı kriz, e-ticaretin sadece iĢletmelere değil yeni müĢterilere ve ürün türlerine doğru
geniĢlemesini hızlandırmıĢtır. E-ticaret iĢlemleri bu süreçte lüks mal ve hizmetlerden günlük ihtiyaçlara doğru
uzun vadeli bir kaymanın önünü açmıĢtır (OECD, 2020).
Güven, e-ticaretin geleceğinin kilit noktasıdır. Markaların Ģeffaf ve özgün olmanın yanında müĢterileri için her
zaman hazır olması gerekmektedir. Bugünün çevrimiçi tüketicileri özellikle sosyal medyada oldukça fazla
zaman geçirmektedir. Bu nedenle markaların bu mecralarda da aktif olması önemlidir. Kısaca alıcı ve satıcıların
sosyal medya platformlarında veya sohbet uygulamalarında gerçekleĢtirdiği elektronik ticaret iĢlemleri olarak
tanımlanan sosyal ticaret, yarının tüketicileri için çevrimiçi alıĢveriĢin merkezinde yer alacaktır. Tüccarlar
dikkat çeken seviyelerde e-ticarete akın ederek çevrimiçi tüketici talebini takip etmeye devam etmektedir
(Shopify, 2021).
Covid-19 salgını e-ticaretin geleceğe yönelik büyümesini hızlandırırken pandemi kaynaklı enflasyon gibi
değiĢkenler de e-ticaret satıĢlarını artırmıĢtır. Dijital deneyim çözümleri Ģirketi olan Adobe‘nin verilerine göre
tüketiciler son iki yılda aynı miktarda mal için çevrimiçi olarak 32 milyar dolar daha fazla ödeme yapmıĢlardır.
E-ticaret‘in büyüme trendi pandemi öncesine dayansa da pandemi, tüketicileri çevrimiçi ve daha sık harcama
yapmaya itmiĢtir. Digital Commerce 360‘ın tahminlerine göre Covid-19 pandemisi, artıĢ gösteren ABD eticaretine 2020 yılında 102,08 milyar dolar, 2021 yılında ise 116,45 milyar dolar eklemiĢtir. Pandemi
yaĢanmamıĢ olsaydı e-ticaret seviyesinin günümüzdeki seviyesine ulaĢmasının daha uzun bir süre alacağı
değerlendirilmektedir. (Berthene, 2022).
E-ticaret alanındaki bu değiĢikliklerin bazılarının yeni salgın dalgaları olasılığı ve yeni satın alma
alıĢkanlıklarından ötürü uzun vadeli bir nitelikte olması beklenmektedir. OECD‘nin 2020 yılında henüz resmi
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 338 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
veriler açıklanmamıĢken yayınlamıĢ olduğu raporda 2020‘nin ilk yarısında Avrupa, Kuzey Amerika ve AsyaPasifik dahil birçok bölgede çevrimiçi sipariĢlerin arttığı belirtilmektedir. Asya-Pasifik ülkeleri için e-ticaret
2020 yılının ilk çeyreğinde önemli ölçüde artarken bu artıĢ sonrasında Avrupa ve Kuzey Amerika tarafından
takip edilmiĢtir. Pandeminin e-ticaret üzerindeki etkisi ürün kategorileri ve satıcılar arasında farklı oranda
hissedilmiĢtir. Örneğin 2020 yılında ABD‘de kiĢisel korunma, ev aktiviteleri, bakkaliye ve bilgi iĢlem
teknolojileri ekipmanı ile ilgili ürünlere yönelik talepte bir artıĢ gözlemlenirken seyahat, spor veya resmi giyim
ile ilgili talepte düĢüĢ gözlemlendiği kaydedilmiĢtir. Ürünlerini doğrudan tüketicilere satmak için dijital
teknolojileri kullanmaya baĢlayan çiftçiler, gıda veya market ürünleri dağıtım hizmetleri sunmaya geçen
restoranlar da dahil olmak üzere, özellikle gıda tedarik zinciri boyunca birçok ülkede e-ticarete doğru kaymalar
yaĢanmıĢtır. Almanya‘da da e-ticaret açısından tarihsel olarak geride kalmıĢ olan ilaç ve market ürünleri için
çevrimiçi satıĢların önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiĢtir. Güney Kore‘de ise 2020 yılının Temmuz ayında bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla e-ticaret iĢlem değeri %15.8 artmıĢtır. Özellikle yemek hizmetleri (%66,3),
ev eĢyaları (%48) ve yiyecek ve içeceklerde (%46,7) önemli artıĢlar gözlemlenmiĢtir. Kültür ve eğlence
hizmetleri veya seyahat düzenleme ve ulaĢım hizmetlerini içeren çevrimiçi iĢlemler ise sırasıyla %67,8 ve
%51,6 oranında olmak üzere azalıĢ kaydetmiĢtir. 2020 Ocak-Nisan arasındaki dönemde ise Çin‘de gıda ürünleri
birikmiĢ satıĢlarda bir önceki yıla göre %36‘lık bir artıĢla e-ticarette en fazla gelir sağlayan sektör olarak öne
çıkmıĢtır. Krizle birlikte e-ticarete girmeye baĢlayan daha yaĢlı tüketicilerde bu durumun alıĢkanlık oluĢturarak
sonraki dönemde de devamlılık göstermesi beklenmektedir (OECD, 2020).
Avrupa Birliği‘nde de internet kullanıcıları arasında e-ticaret siteleri üzerinden alıĢveriĢ yapanların payı günden
güne artmaktadır. Eurostat verilerine göre en yüksek oran %80 ile 16-24 yaĢ grubundadır. 25-54 yaĢ grubunda
da bu oran %79‘dur. Eurostat tarafından gerçekleĢtirilmiĢ bir ankete göre çevrimiçi alıĢveriĢ yapan internet
kullanıcıları oranı AB genelinde önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Avrupa Birliği‘nde 16-74 yaĢ arası son
bir yılda internet kullanmıĢ bireyler göz önünde bulundurulduğunda bu grup içerisinde çevrimiçi alıĢveriĢ
yapanların payı %66 olarak görülmektedir. Türkiye de ise bu oran %40 seviyesinde kalmaktadır. En çok satın
almanın gerçekleĢtiği sektörler olarak giyim, ayakkabı ve aksesuarların ardından yemek hizmetleri, mobilya, ev
aksesuarları ve güzellik ürünleri öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği‘nde çevrimiçi alıĢveriĢ oldukça popülerdir.
Tüketiciler her zaman her yerden alıĢveriĢ yapabilme, daha geniĢ bir ürün yelpazesine eriĢebilme, fiyatları
karĢılaĢtırma ve ürünler hakkındaki görüĢlerini diğer tüketicilerle paylaĢabilme kolaylığını anlamlı bulmaktadır.
Cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi ve istihdam durumu da e-ticaret faaliyetlerini etkilemektedir. Avrupa Birliği
içerisinde internet kullanıcıları arasında erkeklerin internetten alıĢveriĢ yapma oranı kadınlardan daha yüksektir.
25-34 yaĢ arası diğer yaĢ gruplarına kıyasla daha aktif e-alıĢveriĢ yapmaktadır. Daha yüksek eğitim seviyesine
sahip kullanıcıların çevrimiçi alıĢveriĢ yapma olasılığının da daha yüksek olduğu görülmektedir. Avrupalı
tüketicilerin yarısından fazlası mal ve hizmet satın alırken herhangi bir sorunla karĢılaĢmadıklarını belirtirken
en sık karĢılaĢılan sorun daha yavaĢ teslimat (%22) olarak belirtilmektedir. Onu kullanımı zor olan ve yetersiz
çalıĢan internet sitesiyle ilgili sorunlar (%10), yanlıĢ hasarlı mal veya hizmet teslimi (%8) takip etmektedir
(Eurostat, 2022).
Tipik e-ticaret platformlarında tüketicilerin beklenen faydalarının ürün çeĢitliliğinin ve satıcı sayısının
artmasıyla beraber yükselmesi öngörülmektedir. Çünkü tüketiciler bu platformlarda daha fazla seçenek bulmayı
beklemektedir. Satıcılar ise tüketici sayısının artmasıyla birlikte ürün ya da hizmetlerinin daha sık satın
alınmasını beklemektedir. Bu nedenle satıcıların da beklenen faydası artmaktadır (Inoue&Hashimoto 2022).
Bir çalıĢmada elektronik satın alma faaliyetinde bulunanların %33,6‘sının fiziksel bir mağazadayken mobil
cihazlarında fiyat karĢılaĢtırmalarına baktığı ve müĢterilerin %81‘inin çevrimiçi alıĢveriĢ yapmadan önce
çevrimiçi araĢtırma yaptığı ortaya konmuĢtur. Yine tüketicilerin %81‘i iĢletmeler yerine aile ya da
arkadaĢlarının tavsiyelerine güvenmektedir. Tüketicilerin Ģirketteki insanlarla iletiĢim kurmayı kolaylaĢtıran bir
iĢletmeye güvenme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle iĢletmelerde iliĢkiler hayati öneme sahiptir. Ortalama
olarak e-ticaret internet sitesi ziyaretlerinin yalnızca yaklaĢık %2‘si bir satın alma iĢlemine dönüĢmektedir.
Çevrimiçi alıĢveriĢ yapanların yaklaĢık yarısı doğrudan büyük bir e-ticaret pazarına yönelmektedir. Birçok
kiĢinin bilinen ve güvenilen büyük e-ticaret pazarlarında mevcut durumda hesapları bulunmaktadır. Mobil eticaret, ABD e-ticaret satıĢlarının %45‘ini oluĢturmaktadır. ABD‘deki mobil e-ticaret satıĢlarının 2020 yılındaki
284 milyar dolar değerinden 2024 yılında 488 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Gençler yaĢlılara kıyasla
internetten daha fazla alıĢveriĢ yapmaktadır. ABD‘de çevrimiçi alıĢveriĢ yapanların %38,4‘ü 35 yaĢın
altındadır. Dijital alıcıların en büyük grubu 25-34 yaĢları arasındaki Y kuĢağıdır. ABD‘de çevrimiçi alıĢveriĢ
yapanların sadece %14,4‘ü 65 yaĢında veya üstündedir (Law, 2021).
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E-ticaret etkinliği, marka pazarlamasından müĢteri hizmetlerine kadar sosyal medya platformlarında
toplanmaktadır. Farklı platformlar ve hızla geliĢen özellikler benzersiz müĢteri deneyimlerine katkıda
bulunmakta ve markaları tüketici etkileĢimini yeniden tasarlamaya teĢvik etmektedir. Dünya genelinde sosyal
medya kanalları aracılığıyla yapılan satıĢların 2025 yılına kadar yaklaĢık üç katına çıkması beklenmektedir.
Amerika BirleĢik Devletleri‘ndeki internet kullanıcılarının yaklaĢık %30‘u halihazırda doğrudan sosyal
platformlar üzerinden alıĢveriĢ yapsa da bu alanda Çin açık ara dünya lideri konumundadır. Çin‘in internet
kullanıcılarının neredeyse yarısı sosyal ağlarda alıĢveriĢ yapmaktadır.
Bu sayı Amerika BirleĢik
Devletleri‘ndeki satıĢların 10 katından fazlasına denk gelmektedir. Güneydoğu Asya‘da sosyal medya yeni
ürünlerin keĢfedilmesi için bir numaralı kanaldır. Güneydoğu Asya‘da çevrimiçi perakendeye harcanan her beĢ
dolardan biri artık sosyal medya aracılığıyla gerçekleĢmektedir. Bir yıldan fazla bir süre uzaktan çalıĢtıktan
sonra dünyanın dört bir yanındaki insanlar sosyal ortamlarda gezinmeye ve bu ortamlarda daha fazla vakit
harcamaya baĢlamıĢtır. Tipik bir sosyal medya kullanıcısı artık uyanık olduğu zamanın yaklaĢık %15‘ini sosyal
platformları kullanarak geçirmektedir. Sosyal ticaretin ortaya çıkması, iĢletmelerin markalarının kontrolünü
dijital kanallarda geri almaları için de bir fırsat yaratmaktadır. Pazar yerleri dünya çapında hakimiyetini devam
ettirdikçe bu daha da önemli olmaya devam edecektir. Shopify tarafından yapılan bir araĢtırmada tüketicilerin
%38‘inin ayda en az bir kez pazaryerleri aracılığıyla ürün satın aldığını ortaya konmaktadır. Ancak
pazaryerlerinin ürün merkezli doğası, marka kimliğinin gözden kaçırılmasını kolaylaĢtırmaktadır. Sosyal ticaret
iĢletmelere çoğu çevrimiçi pazarda bulunmayan marka değeri ve etkileĢimi oluĢturma imkanı yaratacaktır
(Shopify, 2021).
E-ticaretin geleceğine yönelik beklentiler
Statista verilerine göre 2021 yılında perakende e-ticaret satıĢları dünya çapında 4,9 trilyon dolara ulaĢmıĢtır. Bu
sayının 2024 yılında 6 trilyona ve dört yıl içerisinde %50 artıĢ göstererek yaklaĢık 7,4 trilyon dolara ulaĢacağı
tahmin edilmektedir (Chevalier, 2022; Phaneuf, 2022). Dijital alıĢveriĢte son yıllarda görülen inanılmaz
geniĢlemenin ardından Çin‘deki satıĢlar gelecekte küresel olarak normal seviyelere oturacaktır. Çin‘de görülen
ekonomik yavaĢlamayla birlikte e-ticaret büyümesi de gerileyecektir (Phaneuf, 2022). Pandeminin baĢlamasıyla
birlikte ortaya çıkan dev e-ticaret artıĢının ardından, aĢılanmıĢ tüketicilerin mağazalara dönmesiyle çevrimiçi
satıĢ büyümesi 2021 yılında önemli ölçüde yavaĢlamıĢtır (Young, 2022).
E-ticaret, teknolojilerin geliĢmesi ve Ģirketlerin pastadan daha fazla pay almasıyla birlikte sürekli değiĢen ve
geliĢen bir ortamdır. Trendlerle birlikte beklentiler de her sene değiĢmektedir. Gelecekte e-ticarete yönelik en
temel beklentilerden biri kiĢileĢtirmenin artmasıdır. Yüz yüze mağazaların tüketicilere sunduğu samimi ve
kiĢisel deneyimin internet ortamında alıĢveriĢte sağlanamıyor olması nedeniyle e-ticaret siteleri daha kiĢisel ve
göze çekici hale gelerek bu deneyimi taklit etmeye çalıĢacaktır. Tercihlerin takibi kiĢiselleĢtirme için en çok
baĢvurulan yöntemlerden birisidir. Bugün çoğu e-ticaret sitesinde tüketicilerin karĢısına çıkan önerilen ürünler
bölümü de buna örnek teĢkil etmektedir. Teslimat Ģekillerinde yaĢanması beklenen bir değiĢiklik ise uçan
robotlar olarak nitelenebilecek dronelar ile sipariĢlerin ulaĢtırılmasıdır. Bu Ģekilde teslimat süreleri önemli
ölçüde kısalacaktır. Yapay zekâ günümüzde sıcak geliĢmelerin olduğu yoğun bir alandır. Bu alandaki
geliĢmelerin e-ticarete entegre edilmesi müĢteri deneyimini daha sorunsuz hale getirmekten çalıĢanların
görevlerini ve zamanları daha iyi yönetmesine yardımcı olmaya kadar çeĢitli faydalar sağlayacaktır.
Sürdürülebilirlik de bir süredir küresel gündemin önemli baĢlıklarından bir tanesidir. Sürdürülebilirlik
kapsamında uluslararası arenada büyük adımlar atılmasının yanı sıra tüketiciler de daha çevre dostu ürün
kullanma konusunda bilinç geliĢtirmekte ve alıĢveriĢ tercihlerinde bu kriteri üst sıralara almaktadır. Bu nedenle
e-ticaretin bu değiĢimlerin dıĢında kalması mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. ġirketler daha
sürdürülebilir malzemeler kullanarak, daha az atık ambalaj üreterek ve daha sürdürülebilir tedarik zincirleri
kurarak tüketici beklentilerini de karĢılayacak Ģekilde değiĢime ayak uyduracaktır (Ecommerce Guide, 2021).
Ġnternet üzerinden ürün satın alma teknolojisi ortaya çıktığı günden bugüne gerçek dünya ile dijital dünya
arasında bir ayrım bulunmaktadır. Geleneksel mağazalarda alıĢveriĢ yapmak tüketicilere ürünlere fiziksel olarak
dokunma ve ürünleri deneme fırsatı sunarken e-ticaret alıĢveriĢi görülmemiĢ bir kolaylık, hız ve eriĢim
sunmaktadır. Metaverse tam da bu noktada ortaya çıkan bu iki ayrı ticaret dünyasının yeni bir deneyim
yaratmak için birleĢtiği alandır. Metaverse sorunsuz Ģekilde bir arada çalıĢan teknolojik yeniliklerin bir
bileĢimidir. Bu teknolojilerin henüz hayatımızı nasıl etkileyeceği bilinmese de metaverse dünyasında e-ticaretin
erken aĢamaları görülmeye baĢlanmıĢtır. E-ticaret devlerinden olan Amazon erken aĢama teknolojileri
pazaryerine dahil etmiĢtir. Yeni artırılmıĢ gerçeklik teknolojisiyle mobilya ve diğer ev dekorlarının nasıl
görüneceği telefon ve tablet kullanılarak görülebilecektir. Metaverse ile birlikte e-ticaret beklentileriyle de
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paralel olarak ürün keĢfi ve kiĢiselleĢtirme hızlanacaktır. Ayrıca tüketicilere tam olarak arzuladıkları ürünleri
istedikleri zaman bulmalarını kolaylaĢtıran deneyimler sunulabilecektir (Heethuis, 2022).
Sonuç
Sonuç olarak internete eriĢim oranındaki artıĢın dijitalleĢmenin hızlanmasına zemin hazırlamasıyla birlikte
Covid-19 pandemisi insanları dijital dünyaya ayak uydurmak zorunda bırakmıĢtır. Artan dijitalleĢmeyle birlikte
e-ticaret artmıĢtır. Küresel olarak aĢılamanın artmıĢ olması ve pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte eticaretin büyüme hızının azalması beklense de büyüme trendi devam edecektir. Perakende e-ticaret hacminin
2025 yılına gelindiğinde 7,4 trilyon dolara ulaĢması beklenmektedir. Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde
önümüzdeki yıllarda kiĢiselleĢtirmenin artması, teslim Ģekillerinde drone ile taĢıma gibi değiĢiklikler, yapay
zekâ kullanımı ve sürdürülebilirlik prensiplerinin göz önünde tutulması beklenmektedir. Metaverse
teknolojisinin yaygınlaĢmasıyla geliĢecek teknolojilerin e-ticaretin çağ atlamasına neden olabileceği
değerlendirilmektedir.
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“KITABĠ-DƏDƏ QORQUD” STALĠNĠZM DÖVRÜNDƏ: ĠTTĠHAMLAR VƏ CAVABLAR
(MULTĠKULTURAL BAXIġ)
Dr. Əli FƏRHADOV
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, ORCID.0000-0002-9322-3670

XÜLASƏ
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ Azərbaycan və ümumtürk mədəniyyəti tarixində xüsusi yer tutur. Dastanda milli-mənəvi
dəyərlərlə yanaĢı dini, multikultural dəyərlərə də böyük yer verilib. Buna baxmayaraq sovet hakimiyyəti
dövründə stalinizm repressiyası illərində dastan və onun tədqiqatçıları zülmə məruz qalmıĢ, pantürkizmdə,
panislamizmdə, xalqlar dostluğuna zərbə vurmaqda ittiham edilmiĢdirlər. Lakin Azərbaycanda müstəqillik əldə
edildikdən sonra dastanın multikultural tədqiqi sahəsində böyük çalıĢmalar aparılmıĢ, əslində dastanın xalqlar
dostluğunu, dini və milli humanizmi təbliğ etdiyi ortaya qoyulmuĢdur. Məqalədə son elmi tədqiqiatlar əsasında
bu kimi məsələlər təqdim edilmiĢdir.
Açar sözlər: ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, repressiya, multikulturalizm, xalqlar dostluğu
THE BOOK OF DEDE KORKUT IN THE PERIOD OF STALINISM: ACCUSATIONS AND
ANSWERS (MULTICULTURAL REVĠEW)
SUMMARY
The Book of Dede Korkut has a special place in the history of Azerbaijan and all-Turkic culture. Along with
national and spiritual values, religious and multicultural values are given a great place in the saga. Nevertheless,
during the years of Stalinist repression during the Soviet era, the saga and its researchers were persecuted and
accused of pan-Turkism, pan-Islamism, and a blow to the friendship of peoples. However, after gaining
independence in Azerbaijan, great efforts were made in the field of multicultural research of the saga, in fact, it
was revealed that the saga promotes friendship of peoples, religious and national humanism. The article
presents such issues on the basis of recent scientific research.
Key words: The Book of Dede Korkut, repression, multiculturalism, friendship of peoples
GĠRĠġ
Azərbaycan və ümumiyyətlə Oğuz türklərinin ən qədim abidələrindən biri olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı
milli ədəbiyyatımızı, tariximizi, ümumiyyətlə mədəniyyətimizi tədqiq etmək baxımından böyük önəmə
sahibdir. Ulu öndər Heydər Əliyev bu kitabı ―xalqımızın ana abidəsi‖, ―milli varlığımızın mötəbər qaynağı‖
kimi səciyyələndirir və onun haqqında deyirdi: ―Bizim zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və millimənəvi dəyərlərimiz ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposunda öz əksini tapmıĢdır. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ həm də bizim
etika kitabımız, əxlaq kodeksimizdir. Dədə Qorqud dünyasındakı milli dəyərlər, stereotiplər, rituallar sistemi
əslində hər bir azərbaycanlının varlığının ayrılmaz hissəsidir‖ (Ġsmayılova, 2018). Dastanın XVI əsrə aid
Drezden nüsxəsi ―Kitabi-Dədəm Qorqud əla lisan-i taife-i Oğuzan‖ adını daĢıyır. Digər bir əsas nüsxə isə
Vatikan nüsxəsidir. Dastanın qədimliyinə əsas sübut onun əsas qəhrəmanı olan Dədə Qorqudun islam
peyğəmbəri Hz. Məhəmmədin dövrünə yaxın bir dövrdə yaĢadığının dastanda göstərilməsidir. ―Məhəmməd
peyğəmbərin zamanına yaxın Bayat boyunda ―Qorqud ata‖ deyilən bir kiĢi vardı‖ (Kitabi-Dədə Qorqud, 2004,
172) cümləsi bunun sübutudur. Dədə Qorqud oğuz türklərinin ağsaqqlaı, baĢbilənidir, hətta övliyasıdır.
Dastanda bu, belə ifadə edilir: ―O kiĢi oğuzların kamil bilicisi idi: nə deyirdisə, olurdu. Gələcəkdən qəribə
xəbərlər söyləyirdi. Allah onun könlünə ilham verirdi‖ (Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, 172). Yenə bunun
arxasınca Dədə Qorqudun dili ilə - ―Axırda xanlıq geriyə - Qayıya dönər, heç kim əllərindən almaz...‖ (KitabiDədə Qorqud, 2004, 172) sözləri dastanın orta əsrlər Osmanlı tarixi ilə də sıx bağlı olduğuna iĢarə edir. ―Dədə
Qorqud‖ dastanını ədəbi-bədii əsər olmaqla yanaĢı həm də tarixi bir salnamə saya bilərik. Görkəmli
qorqudĢünas M.Ergin mötəbər Ģəkildə inandırır ki, RəĢidəddin, Osman Bayburdlu, Əli Yazıçıoğlu, Əbülqazi
Xivəli və baĢqa görkəmli oğuzĢünas tarixçilər ―Dədə Qorqud kitabı‖na tarixi mənbə kimi baxmıĢlar (KitabiDədə Qorqud, 2004, 6). Adam Oleari 1638 ildə Dərbənddə olduğu zaman, azərbaycanlılardan Dədə Qorqud
hekayələrini eĢitdiyini, Qazan xanın və arvadı Burla xatunun, eləcə də Dədə Qorqudun özünün burada qəbrləri
olduğunu qeyd edir. Həmin əsrin ortalarında ġamaxıya gəlmiĢ səyyah Övliya Çələbi isə öz səyahətnaməsində
Dərbənddə Dədə Qorqudun qəbri olduğunu və Ģirvanlıların bu qəbrə böyük ehtiram bəslədiklərini, hətta, etiqad
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etdiklərini yazır (Dədə Qorqud Dastanları, 2012). ―Dədə Qorqud kitabı‖ həm də Oğuzun tarixi dövlətçiliyinin
tərənnümüdür. Məhz türk tarixinin, türk dövlətçiliyinin təkzibedilməz sübutu olduğuna görə dastan və onun
tədqiqatçıları Sovet hakimiyyəti dövründə, xüsusilə stalinizmin tüğyan etdiyi illərdə repressiyaya, təzyiqlərə
məruz qalmıĢdır.
1. “KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINA STALĠNĠZM DÖVRÜNDƏ BAXIġ
Leninin ġərq xalqlarına azadlıq, xalqların öz milli müqəddəratını təyin hüququ vədi təəssüf ki sözdə qaldı.
1920-ci ildə Sovet Rusiyasının ġimali Azərbaycanı iĢğalı ilə birlikdə onun ziyalıları, alimləri də repressiyaya
məruz qaldı. MüĢfiqlər, Cavidlər, Heydər Hüseynovlar məhv edildiyi kimi, Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı, milli
irsimiz də iĢğala, soyqırıma məruz qaldı.
1950-ci ildə ―Dədə Qorqud‖ dastanı Bakıda nəĢr edildi. Sovet akademiki V.V.Bartoldun ruscaya tərcümə etdiyi
dastan H.Araslı və M.Təhmasib tərəfindən Azərbaycan Elmlər Akademiyası tərəfindən Bakıda nəĢr edilmiĢdi.
Lakin SSRĠ-də yüksək dövlət vəzifəsi tutan Beriya tərəfindən dastanın xristianları guya təhqir etdiyi ittihamı ilə
günahlandırılmıĢ və Stalin də bu əsərə görə M.Bağırovu tənqid etmiĢdi. 1951-ci ilin 24 may tarixində
Azərbaycan Kommunist (bolĢevik) Partiyasının XVIII qurultayında respublikanın o zamankı rəhbəri M.Bağırov
çıxıĢ etmiĢ və belə demiĢdir: ―Bəzi ədəbiyyatĢünaslar və yazıçılar siyasi sayıqlığını və məsuliyyət hissini
itirərək uzun illər ərzində bu zərərli, xalqa zidd kitabı Azərbaycan eposu adı ilə təbliğ etmiĢlər. Bu kitab
baĢdan-baĢa soyğunçuluq və qırğın məqsədilə Azərbaycana gələn oğuz köçəri tayfalarının hakim yuxarı
təbəqəsini tərifləməyə həsr edilmiĢdir. Bu kitab millətçilik zəhərilə doludur, müsəlman olmayan baĢqa xalqlara,
əsasən qardaĢ gürcü və erməni xalqlarına qarĢı yazılmıĢdır. Bu kitabın nəĢr olunması kobud bir siyasi səhv
hesab edilməlidir‖ (M.C.Bağırov, 1951, 5). Ə.Tahirzadəyə görə bu, Sovet hakimiyyətinin ―Kitabi Dədə
Qorqud‖a elan etdiyi ölüm hökmü idi (Tahirzadə, 2002, 10-11).
M.Bağırovun Azərbaycan Sovet Yazıçıları Ġttifaqının sədri M.Ġbrahimova və Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının vitse-prezidenti, Ģair S.Vurğuna etdiyi tənqidlər öz nəticəsini verir. ―Ədəbiyyat‖ qəzetinin 5
may tarixli 13-cü nömrəsindəki ―Azərbaycan Yazıçılarının Ümumi Yığıncağı‖ baĢlıqlı hesabatda yazılmıĢdı:
―Pantürkistlər tərəfindən Azərbaycan ədəbiyyatının qədim abidəsi kimi qələmə verilən ―Dədə Qorqud‖
eposunun mürtəce burjua millətçilik mahiyyəti son zamanlaradək ifĢa edilməmiĢdir. ―Dədə Qorqud‖ eposunun
Azərbaycan xalqı ilə, onun tarixi, folkloru və dili ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eposun qəhrəmanları Zaqafqaziya
xalqlarına qarĢı ədavət və dini fanatizmi qızıĢdıran oğuz xanları və bəyləridir‖ (Tahirzadə, 2002, 13;
Azərbaycan Yazıçıları, 1951, 2). Bu ittihamlar nəticəsində dastanın tədqiq, təbliğ və nəĢrində mühüm rollar
oynamıĢ H.Araslı, Ə.Dəmirçizadə və digər vətənpərvər ziyalılar təzyiqlərə məruz qaldılar. Onlara edilən əsas
ittihamlar isə dastanın guya SSRĠ dövlətinin əsas ideologiyası olan xalqlar dostluğu prinsipinə zidd olması və
burjua millətçiliyinə xidmət etməsi idi.
―Dədə Qorqud‖ dastanına qarĢı hücumlar Azərbaycanla məhdudlaĢmadı. Moskvada SSRĠ Kommunist
Partiyasının əsas mətbu orqanı olan ―Pravda‖ qəzenin müxtəlif nömrələrində dastan tənqid edilməklə yanaĢı,
1951-ci ilin avqustunda Türkmənistan Kommunist Partiyası da ―Qorqud ata‖ kitabı haqqında‖ xüsusi qərar
çıxararaq onu qadağan etdi. Dastan ―türkmən xalqına yad‖, millətçiliklə zəhərlənən, ziyanlı əsər‖ elan edildi
(Tahirzadə, 2002, 26).
2. “KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINA MULTĠKULTURAL BAXIġ
Təbii ki, illər ötdü, SSRĠ dağıldı. Stalinizm repressiyası, Stalin, Beriya, Bağırov üçlüyünün cinayətləri də öz
layiqli cəzasını aldı. SSRĠ-nin dağılması və Azərbaycanın öz müstəqilliyinə qovuĢması ilə tariximizə,
ədəbiyyatımıza, milli mədəniyyətimizə vurulan zərbələr daha dərindən araĢdırıldı və layiqli cavablar verildi.
Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġlham Əliyev cənablarının 2016-cı ili
―Multikulturalizm ili‖ elan etməsi, dövlətimizin multikultural dəyərlərə xüsusi yanaĢması və qayğısı ―KitabiDədə Qorqud‖ dastanının və digər ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi əsərlərimizdəki multikultural dəyərlərin tədqiq və
təbliğinə Ģərait yaratdı. Məhz bu istiqamətdə olan araĢdırmalar digər klassik əsərlərimizlə yanaĢı ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖ dastanının da multikultural, xalqlar dostluğu, müxtəlif dini dəyərlərə hörmətlə dolu bir əsər olduğunu
ortaya qoydu. Aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının müsəlman qəhrəmanlarının
dindarlığı ―mühafizəkarlıqdan xeyli uzaq bir məzmundadır. Qorqud qəhrəmanlarının tapındığı din sözün
birbaĢa mənasında Quranda ifadəsini tapan ilkin dindir, Tanrı dinidir‖ (Abdulla, 2016, 9). Oğuz bəyləri
özünümüdafiə məqsədilə bəzən ―kafir‖lərlə müharibə etsələr də, qeyri-müsəlman qızlarla evlənir, din, millət
fərqliliyinə baxmır, ümumbəĢəri, multikultural dəyərlərə üstünlük verirlər. Məsələn, dastan qəhrəmanlarından
gənc Qanturalı evlənmək üçün ―kafir‖ qızını – Trabzonun xristian təkurunun qızı olan Sarı donlu Selcan xatunu
seçir. Selcan xatun dastanda müsbət obraz kimi təqdim olunur, ailə namusu, mənəvi-əxlaqi təmizlik və
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qorxmazlıq kimi dəyərləri yüksək tutan oğuz gözəllərindən fərqləndirilmir (Abdulla, 2016, 9-10). Oğuz
bəylərinin həyat yoldaĢlarında görmək istədiyi yalnız bu keyfiyyətlərdir. N.Qasımoğlunun yazdığı kimi ―Oğuz
bəyləri üçün dini mənsubiyyət heç bir mənada baĢqalıq ifadə etmir‖ (Qasımoğlu, 2015). Dastanda digər bir
müsbət xristian qadın obrazı var ki, o da Bayburt qalasının bəyinin qızıdır. O da aĢiq olduğu müsəlman Bamsı
Beyrəyə əsirlikdən qurtulması üçün yardım edir, onunla evlənmək istəyir. Dastanın əsas qəhrəman
obrazlarından biri olan Bamsı Beyrək ona vəd edir ki, ―Oğuz yurduna salamat çatsam, gəlib səni halallığa
almasam, qılıncıma doğranım!‖ Bamsı Beyrək qızın köməyi ilə əsirlikdən xilas olsa da, geri qayıdıb öz
niĢanlısı Banuçiçəklə evlənir və xristian qızına verdiyi sözə xilaf çıxır. Son nəticədə Beyrəyin həlak olması
səhnəsində sanki əməl etmədiyi ―söz onu cəzalandırır. BaĢqa bir dinin, millətin nümayəndəsi olsa belə, verdiyi
sözə xilaf çıxan oğuz cəngəvarəni Oğuz əxlaqı, Oğuz adəti cəzalandırır‖ (Abdulla, 2016, 11-12). Dastanın digər
qəhrəmanlarının davranıĢlarında da digər xalqlara qarĢı mərhəmət və ehtiram duyğuları özünü göstərir (Abdulla
və Nəcəfov, 2017, 121).
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı təkcə Azərbaycan, türk dünyası ilə məhdudlaĢmır. Onun izlərini, bəlkə də
təsirlərini Avropa mədəniyyətində, yunan mifologiyasında biz görürük. Bu baxımdan ―Dəli Domrul‖ boyu
xüsusi maraq doğurur. Əzrayılla savaĢa çıxan Dəli Domrul çox qədim bir yunan motivini – Heraklın ölüm
allahı Tanatla döyüĢünü xatırladır" (Abdulla, 2020, 91). Yunan və oğuz mifləri beləcə birləĢir (Abdulla, 2020,
137). Alman alimi və diplomatı H.F. fon Dits isə yunan mifologiyasındakı Polifem və Odissey arasındakı
münasibətləri Oğuz dastanından Basat və Təpəgöz münasibətləri ilə müqayisə edir. Bu müqayisə nəticəsində
hətta belə bir fikrə gəlir ki, ―Dədə Qorqud‖ dastanındakı Təpəgöz Homerin "Odisseya"sındakı Polifemdən daha
qədim bir personajdır (Abdulla, 2020, 142).
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının islam dini anlayıĢı da türklüklə ahəngdar olan din anlayıĢıdır.
―Ucalardan ucasan, uca Tanrı!
Kimsə bilməz necəsən, gözəl Tanrı!‖ (Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, 282)
- beyti Quranın Allah qavramının türkcə mükəmməl ifadə ediliĢi baxımından diqqəti cəlb edir. Dastanda
milliliklə multikultural dəyərlərin vəhdətini, sintezini qeyd edən K.Abdullanın dediyi kimi – ――Kitabi-Dədə
Qorqud‖ öz daxili quruluĢunun ölçülən və ölçülməsi mümkün olmayan zaman kəsiklərində azərbaycançılıq və
multikulturalçılıq ideyalarının rüĢeymini, özəyini qoruyub saxlayır‖ (Abdulla, 2020, 9-10).
―Gözəl Tanrı, çox cahillər
Səni göydə arar, yerdə arzular,
Sən möminlərin könlündəsən‖ (Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, 247)
- beyti isə dastanın islama sufiyanə baxıĢının təzahürüdür. Sufilər tərəfindən qüdsi hədis sayılan - ―Mən kainata,
yerə, göyə sığmadım. Fəqət mömin qulumun qəlbinə sığdım‖ sözü ilə ahəngdardır. Nəimidə, Nəsimidə, Xətaidə
gördüyümüz ―ənəlhəq‖ – ―Həq məndədir‖ sözünün bədii ifadəsidir.
NƏTĠCƏ
Son olaraq deyə bilərik ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı Oğuz türklərinin əbədiyaĢar əsəridir. Dastan
milliliklə multikultural dəyərləri, xalqlar dostluğu ilə vətənpərvərliyi, bəĢəriliklə ilahiliyi sintez edir. Dastanın
tədqiqi onun xalqlar dostluğu, dini humanizm kimi mütərəqqi ideyalara yad olmadığını, hətta təbliğ etdiyini
göstərir. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanındakı bariz nümunələr uzaq keçmiĢdən bugünümüzədək multikultural
ənənələrin mövcudluğunu aĢkar Ģəkildə sübut edir (Abdulla və Nəcəfov, 2016, 47). Bu baxımdan stalinizm
illərində dastana edilən ittihamlar bunun qərəzli olduğunu, Azərbaycan xalqını öz milli-mənəvi köklərindən
uzaqlaĢdırmaq qayəsini güddüyünü göstərir. Lakin zaman öz sözünü dedi və həqiqət öz yerini tapdı. Dastanın
davamlı tədqiqi, təbliği, öyrənilməsi nəinki Azərbaycan elminin, hətta ümumtürk dünyasının qarĢısında duran
əsas vəzifələrdən biri olmalıdır. Bu istiqamətdə, xüsusilə dastanın multikultural ideyalar baxımından tədqiqi
gənc nəsillərin öhdəsinə düĢən əsas vəzifələrdən biri olmalıdır.
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DEDE KORKUT ĠMAJININ ESKATOLOJĠK SEMANTĠĞĠ
Prof.Dr. Ramil Aliyev
AMBA Folklor Enstitüsü'nün önde gelen araĢtırmacısı.

ÖZET
"Kitab-i Dede Korkut" destanında eskatoloji birçok yönden açıklanabilir: metin düzeyinde, dünya görüĢü
düzeyinde, imaj düzeyinde, mitoloji düzeyinde, tarih düzeyinde. Dede Korkut, destandaki tarihi bir figürdür,
ancak aynı zamanda eskatolojik düĢüncenin Korkut imajı üzerindeki etkisine bağlı olan mitolojik bir karaktere
de sahiptir. Dede Korkut imajının eskatolojik semantiği, çoğunlukla onun dilinde konuĢulan aforizmalarda ifade
edilir. Dede Korkut ile bağlantılı olarak ölümden kaçma güdüsü de imajın eskatolojik doğasını açıklamak için
bir temel sağlar. Onun bir evliya olması ve gayb aleminden çeĢitli mesajlar vermesi de kendi akıbetini
görmesine sebep olur. Dede Korkut'un kurda olan bağlılığı ve kurdun Kıyamet Günü'nde sona kalacağı gerçeği
Dede Korkut'un sonunun da kurda bağlanacağını söylemeye zemin hazırlamaktadır. Kıyamet Günü'ndeki kurt
imajı, dünyanın sonu hakkında bilgi veren Dede Korkut imgesi bu mitolojik düzeyle paralellik göstermektedir.
Destanın boylarının sonunda, Korkut'un yaptığı ön izlemeler de onun eskatolojik özelliklerini ortaya koymada
rol oynar.
Anahtar Kelimeler: Destan, Dede Korkut, Nuh Peygamber, Oğuz, eskatoloji, Mukaddeme
ESSATOLOGICAL SEMANTICS OF DEDE GORGUD IMAGE
ABSTRACT
In the epos "Kitabi-Dede Gorgud" eschatology can be explained in many aspects: at the level of text, at
the level of worldview, at the level of image, at the level of mythology and at the level of history. Dede Gorgud
is a historical figure, but he also has a mythological character, which depends on the influence of eschatological
thought on the image of Gorgud. The eschatological semantics of the image of Dede Gorgud is mostly
expressed in the expressions spoken from his mouth. The motive of escaping death in connection with Dede
Gorgud also provides a basis for explaining the eschatological nature of the image. The fact that he is a saint
and that he gives various messages about the unseen also gives rise to a view of his own end. Dede Gorgud's
attachment to the wolf and the fact that the wolf will remain on the Day of Judgment give grounds to say that
the end of Dede Gorgud will also be connected with the wolf. The image of Dede Gorgud, which gives
information about the image of the wolf on the Day of Judgment and the end of the world, parallels this
mythological level. At the end of the chapters of the epos, the predictions made by Gorgud play a role in
revealing his eschatological features.
Keywords: Epos, Dede Gorgud, Prophet Noah, Oghuz, eschatology, introduction
GĠRĠġ
Kitab-i Dede Korkut" destanının anlatıcısı olan Dede Korkut hakkında birçok görüĢler, tarihsel ve
mitolojik bir imge olduğuna dair spekülasyonlar vardır. Dünya halklarının destanlarında kahramanın tarihsel ya
da mitolojik imgesi hiçbir zaman gözden kaçmamıĢ ve onlar hakkında farklı görüĢler dile getirilmiĢtir. "Kitab-i
Dede Korkut"ta da Dede Korkut'un tarihi bir figür olarak destanın anlatıcısı olduğuna dair mantıklı düĢünceler
vardır.
Tarihi-mitolojik inceleme konusu, destanın kahramanlarının tarihi veya mitolojik Ģahsiyetler olarak kabul
edilmesi ve incelenmesiyle baĢlar. Dede Korkut'u tarihi bir Ģahsiyet (gerçek adı Dede Garanjik) olarak kabul
ederek, onun destanın yaratıcısı olduğunu düĢünebiliriz. Ancak tarihsel bir figürün mitolojikleĢtirilmesi süreci
de yadsınamaz. Bunun nedeni mitolojinin tarihe eĢlik etmesi ve mitolojinin tarihle bağlantısı olmasıdır.
Destanda da görüldüğü gibi Dede Korkut bir evliya, üstat bir ozandır. Üstat ozanlara dede olarak hitap edilmesi
konusunda folklorda pek çok görüĢ vardır. Dede Korkut'un tarihi bir Ģahsiyet olduğu gerçeğini folklorda ilk
yorumlayan V.V. Barthold'du. Alman seyyah Adam Oleari'nin 1636'da Derbent'teki Dede Korkut'un mezarını
ziyaret ettiğini ve Ġmam Korkut'un Hassan PadiĢah için savaĢ Ģarkıları söylediğini ve okuduğunu kaydetti
(Alibeyzade, E., 1999: 50 – 54). Destanın Mukaddeme kısmında, "Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem)
zamanında, Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu‖ğu açıkça belirtilir (Kitab-i Dede Korkut, 1978: 14).
Elmaddin Alibeyzadeh, M. Ergin'in düĢüncelerinden yola çıkarak Ģunları yazıyor: ―Kazan Han beylerle birlikte
geldi ve Resul ile tanıĢtı. Resûlullah, Dede Korkut'u Ģeyh tayin etti‖ [Alibeyzade, E., 1999: 52]. Dede
Korkut'un bir evliya olduğu fikri burada dikkat çekiyor. Dede Korkut'un evliya, lütuf sahibi ve ulu bir ata olarak
etno-kültürel gelenek içinde yaĢamıĢ tarihi bir Ģahsiyet olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen adı, koruyucu ruh
June 28-30, 2022
Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey
~ 346 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
düzeyinde arkaik bir yapıya sahip mitolojik bir figür, destan kahramanı Hızır, Bozkurt, Bayındır Han, Kazan
Han gibi kahramanlarla birlikte Türk destanlarında yer almaktadır.
Dede Korkut'un "Ozan Karavelli" olarak anılması da, Orta Çağ'ın baĢlarında Karavelli türünün var
olduğunu ve icra edildiğini göstermektedir. Ozanın ismine karavelli kelimesinin eklenmesi, konuĢmasının
akıcılığından ve hatta mizahından kaynaklanmıĢtır. Tovuzlu ÂĢık Gadir Abbas oğlu Ġsmayılov da doğru ve
komik konuĢması nedeniyle Karavelli Gadir lakabıyla anılmıĢtır (http://Tovuzlular.com). Korkhmaz
Alijanzadeh, "Dans türünün diğer türlerle sentezi ve icra tarzları" baĢlıklı makalesinde, "operet türünün
kurallarına göre icracıların konuĢabilmeleri, dans edebilmeleri ve hatta herhangi bir müzik aleti çalabilmeleri
gerekir. Bu tür performanslar, Orta Çağ'ın baĢlarında karavellilerde mevcut idi‖ diyor (Alijanzade, G., 2018:
90). Ozan yaratıcılığında özel bir ölçüt olan karavellilerin gopuz eĢliğinde anlatıldığı ve karavellilerin böyle bir
icrasının üstat sanatçılara ait olduğu ortaya çıkmıĢtır. Dede Korkut ta bu tür performans özellikleriyle
karavellileri izleyicilerle tanıĢtırdı. Karavellinin arkaik anlambilimi ve popülaritesi, ozanın repertuarında,
özellikle gerçek adı Dede Garanjik olan Dede Korkut'un icrasında sıkça kullanılması, bu türün ozan Korkut'un
adıyla iliĢkilendirilmesine izin verdiğini düĢünüyorum. Bu nedenle karavelli, Korkut'un ozan adıyla birleĢtirildi
ve Dede Korkut'un unvanı haline gelen "Ozan Karavelli" olarak sabitlendi.
M.H. Tahmasip, "Mukaddeme"deki bu hikmetli özdeyiĢlerin Ģaheserlerden oluĢtuğunu da yazar
(Tahmasip, M.H., 1972: 63). Üstatname, aĢıkların yaratıcılığına aittir. VI – VII. Yüzyıllarda karavelliler, üstat
ozanların yaratıcılığını karakterize eden bir türdü. Dede Korkut'un karavellilerden aldığı mantıklı sonucun
"Mukaddeme" bölümünde aforizmalara dönüĢtüğünü düĢünüyorum.
Dede Korkut'un ilâhî menĢeli olduğu, ona muhatap olan Ģamanların sözlerinde de görülmektedir. ġaman,
Korkut'a yakarıĢında Ģöyle der: "Ölü dersem ölü emes, diri dersem diri emes, Korkut Ata auliya" (Dede Korkut
Kitabı, 2004: 96). Babasının kimliği hakkında herhangi bir bilgi vardır, Korkut‘un adı sadece ıĢık, kurt, su ve
diğer baĢlangıçlarla Tanrı'nın bir iĢareti olarak ifade edilir. Annesi ala gözlü bir dev kızıdır. "Ansiklopedik
Sözlük", bir perde ile örtülmüĢ torba içinde doğduğunu ve zayıf bir çocuk olduğunu belirtir (Dede Korkut
kitabı, 2004: 97). Bu gerçek aynı zamanda onun olağandıĢı doğumunu da gösterir.
Azerbaycan folklorunda Ölüm bir imge olarak kiĢileĢtirilir. Dede Korkut'un ölümsüz olmasının nedeni,
adını anmadıkça asla ölmeyeceğine olan inancıdır. Onu ölümsüz olarak kabul ederek, onu dünyamızdan
ayırdılar, maddi bir mekâna indirdiler ve ona kutsal bilgiyi aĢılamayı baĢardılar ve ona ölüp dirilme tanrısının
özelliklerini verdiler. Efsaneye göre 40 yıl yaĢayacak ve ölümden söz edene kadar ölmeyecektir (Dede Korkut
kitabı, 2004: 97). Burada 40 yıl somut bir yaĢam göstermez, ölümsüzlüğün sonsuzluğuna iĢaret eder. Böylece
Dede Korkut'un evliya hayatı mitolojikleĢtirilir. Uyurken ölümden kaçıp bir yılan tarafından ısırıldığında
(Azrail yılan derisine girer) hayatı sona erer.
Dede Korkut'un mitolojik bir imge olarak oluĢumu göz önüne alındığında, imgenin tarihsel düĢüncedeki
eskatolojik görüĢleri, destandaki azizliğe "Mukaddeme" doğrultusunda incelenebilir. Dede Korkut'un
eskatolojik düĢüncedeki rolü onun bir aziz olmasıyla bağlantılıdır. Mukaddemede ―Ol kiĢi Oğuz'un tüm
bilicisiydi. O ne derse olurdu. Kayıptan çeĢitli haberler verirdi. Yüce Allah onun gönlüne ilham verirdi‖ (Kitabi Dede Korkut, 1978: 14). Bu cümlelerde en çok dikkat çeken Ģey, "ne derse olurdu" fikridir. Bu, her Ģeye
eskatolojik bir yaklaĢımdır. Ona kayıp aleminden çeĢitli haberler vermek, Oğuz'un gelecekteki sıkıntılardan
kurtulacağı anlamına gelir.
Dede Korkut'un Bayat boyundan olduğu söyleniyor. Bayat kelimesi gri kurdun adıyla iliĢkilendirilir. Aynı
zamanda Tanrı‘nın adıdır. Yusif Balasagunlu'nun ―Gudatgu Bilik‖ eserinde Bayat Tanrı'nın adı olarak
geçmektedir. Eskatolojik düĢüncede gri kurt, Kıyâmetin sonunda kalan kutsal bir hayvandır. Dede Korkut'un
eskatolojik düĢüncede ve boyun tahkiyesinde sonda gelmesi, konuĢması etnik gruplar arası iliĢkilerin yaratıcısı
olarak rolünü göstermektedir. Onun eskatolojik düĢüncesi destanda defalarca doğrulanır.
"Dede Korkut ayıttı:
- Ahır zamanda hanlık, gerü Kayı'ya dege, kimse ellerinden almaya, Ahır zaman olup Kıyâmet kopunca.
Bu dediyi Osman neslidir, iĢte sürülüp gedeyüdir‖ (Kitab-i Dede Korkut, 1978: 14).
Onun yedinci yüzyılda yaĢadığı düĢünülürse, Kayı taifesi hakkında yaptığı yorumları önceden tahmin
edilen bir sonuç olarak kabul edilebilir. Dede Korkut'un, Kayı ovaları Anadolu'da devlet kurmadığında ve Dede
Korkut'un tahmin ettiği gibi "ahir zamanın sonunda hanlığın Kayı'ya döneceği" ("ahir zamanın sonunda güc
Kayı kabilesine ulaĢacaktır") eskatolojik öngörüsü, "Ahir zaman olup Kıyâmet kopunca" görüĢünde bu gücün
Kıyâmete kadar devam edeceği fikri yaĢar. Dede Korkut'un eskatolojik düĢüncesinde, kayıların bitiĢ zaman
sürecinden geçiĢi iki aĢamalıdır. Ġlk aĢamada Oğuz ahiret zamanı tamamlanacaq, ikinci aĢamada ahiret zamanı
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yeni bir Kıyâmet etrafında döner ve kayıların iktidarda olacağı fikri yaĢar. Celal Beydili de ahiret kavramının
diğer dönem ve dizilerden oluĢan ve sonsuza kadar devam eden bir süreç olduğunu yazar (Beydili, C., 2003:
21). Bu fikri biraz geniĢletmeye çalıĢalım. Oğuz'un devlet yapısındaki güç, Gri Oklarla temsil edildi. Oğuz
Kağan'ın ilk eĢinden dünyaya geldiler. Oğuz üç okları onlar için vasal atadı. "Kitab-i Dede Korkut" destanında
Bayındır Han ve Kazan Han üç oktur, Aruz gri ok olduğu için iktidar iddiasında bulunur. Rashidaddin'in
"Oğuzname"sinde Kayı Ġnal Han'ın ömrünün sonlarına doğru bir oğlu olduğu belirtilmektedir. Dede Korkut,
yeni doğan bebeğin - Tuman Han'ın yaĢının dikkate alınmasını ve yetkinin Bayandır'ın oğlu Erkil'e verilmesini
tavsiye eder. 35 yıl iktidarda kaldıktan sonra Erkil, tahtı Tuman Han'a devretti (Rashidaddin, F., 1999: 47).
GörünüĢe göre Dede Korkut, Kayı'lara iktidarın geri dönüĢüne de iĢaret etti. Ertuğrul oğlu Osman'ın yönetimine
de atıfta bulunarak, "bu dediyi Osman neslidir, iĢte sürülüp gedeyüdir" dedi.
Bu ön incelemeden sonra, ―Mukaddeme‖de verilen bazı atasözü düzeyinde bilgilerin eskatolojik
olduğunu görüyoruz. AĢağıdaki örnekleri göz önünde bulundurun:
Allah Allah demedikçe iĢler yürümez;
Yüce Allah vermedikçe koca zengin olmaz;
BaĢtan yazılmazsa köle baĢına kaza gelmez;
Ecel vade bitene kadar kimse ölmez.
Burada atasözlerinde eskatolojik düĢüncede 4 aĢama vardır: 1) Allah'a güvenmek; 2) Zenginliğin Allah'a
ait olması; 3) Kulun baĢına gelen kaza, Allah'ın yazdığı bir kaderdir; 4) Vaad bitmedikçe ölümün veya Kıyâmet
Günü'nün gelmesi mümkün değildir.
Dede Korkut'un bir baĢka eskatolojik dünya görüĢü, peygamber Nuh'un adıyla bağlantılıdır. Korkut
Mukaddeme'de kadın türlerini sıralıyor ve sonuncusuna ait kadın türlerine iliĢkin görüĢlerini daha derinden
anlatıyor. Son kadın tipi ise her Ģeyden Ģikayet eden ve gelen berekete razı olmayan Ģükür etmeyen bir insandır.
Dede Korkut onu Nuh'un eĢeğinin torunu olarak kabul eder. Selden önce gemideki hayvanlardan biri
eĢekti. Kayığa binmek için acele etmez, fakat peygamber buna kızar ve ona bir an önce tekneye binmesini
söyler. ġeytan eĢeğin kuyruğunu yakalar ve gemiye girmek ister. Nuh onun biniĢine karĢı çıkınca ġeytan dedi
ki: "Ay melun, sen neden geçmiyorsun?" - dedin. Bu söz yüzünden gemiye bindim. Sonuçta benden daha
lanetli kimse yok.
EĢeğin bu karakteri, "kızları" karakterinde "Nuh" rivayetine yansır. Efsaneye göre Nuh'un gemisinin
topuğu delinmiĢ. Usta çağırır. Usta yavaĢ çalıĢır, hava kararır. Yine iki usta çağırır ve onlara kızlarını
vereceğine söz verir. Ama bir kızı vardı. Dünyayı sular altında bıraktığında boğulacaklarını düĢünüyor.
Zanaatkarlar geminin topuğunu onardılar ve Nuh'tan kızlarını istediler. Nuh bunu düĢünürken, eĢeği ve köpeği
kıza dönüĢtü. Nuh kızlarını bu ustalara verir. Bir süre sonra kızlarını ziyarete gider. Ġlk damat iyi bir kız
olduğunu söylüyor, kötü bir Ģey, eĢek gibi ne dediğini duymuyor, kendini sağır ediyor. Ġkinci damat kötü
olmadığını diyor ama köpek gibi havladığını söylüyor. Üçüncü damat kızdan memnun olduğunu söylüyor.
Böylece her üç kızın da cinsiyeti netlik kazanmıĢ oluyor (Azerbaycan Klasik Edebiyat Kütüphanesi, cilt 1,
1982: 70).
"Kitab-i Dede Korkut" destanında, Korkut Ata'nın eskatolojik dünya görüĢü olan "Son ucu ölümlü dünya"
logosu çoğu boyların sonunda tekrarlanır. Bu tekrar, Korkut Ata'nın eskatolojik dünya görüĢünün
dönemselliğini göstermektedir. "Uzun bir yaĢamın sonu ölüm, sonu ayrılıktır" diyerek eskatolojik düĢüncesini
sonlandırıyor.
Dede Korkut'un alkıĢları da onun eskatolojik dünya görüĢünü yansıtıyor. "Aksakal dedenin yeri uçmak
olsun. Ak saçlı annenin yeri cennet olsun‖ diyor ve Kıyâmetten sonra ruhun berzah aleminden ayrılıp gideceği
yerin cennet olması için bu alkıĢları ediyor.
Ġslam dini bilincinde, bir insanı öldüğünde inancından döndürmek için gelen Ģeytanın görüntüleri vardır.
Bu fikirlere uygun olarak Dede Korkut, eskatolojik görüĢünü pek çok boyun ucunda dile getirerek, "Ölüm
zamanı geldiğinde arı inançtan ayırmasın" diyor.
Dede Korkut'un anlattığı "Duka Koca oğlu Deli Dumrul'un boyu" ve "BaĢat Tepegöz'ü öldürdüğü boy"
bölümlerinde eskatolojik buluĢmalar vardır. Destandaki eskatolojik dünya görüĢünün en güzel örneklerinden
biri "Deli Dumrul boyu"nda onun Tanrı ile iletiĢimidir. Musa, Tanrı ile konuĢacak kadar Ģanslıydı. Dede Korkut
da bu iĢi Deli Dumrul'a verdi. Ölülerin hesap gününde hesap sorulacakları ve bağıĢlanma dileyecekleri
bilinmektedir. Dede Korkut da bu motifi Deli Dumrul'da Kıyâmet korkusu yaratmak için kullanmıĢtır. Deli
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Dumrul'un Kıyâmet Günü'nde Allah'ı ve Peygamberi tanıyanlardan olacağını, "Çün deli kavat benim birliğimi
bildi ve birliğime Ģükretti" diyenlerden olacağını görüyoruz. Destandaki can yerine can motifinin Ġslam
düĢüncesi ile birleĢtirilmesi, Deli Dumrul'un baba ve annesi için Kıyâmet Günü'nün gerçekleĢeceğine iĢaret
etmektedir.
Deli Dumrul'un Helali'nin canını feda etme arzusu (Ġsmail'in kurbanı) nedeniyle Dumrul'un Kıyâmet
Günü korkusu ortadan kalkar ve yerini hayata bırakır. Korkut mitlerinde onun ölümle savaĢı ve Deli Dumrul'un
Azrayil ile savaĢı eskatolojik düĢüncenin örnekleridir. Azrail'in Kıyâmet Günü'nden sonra helak edilecek dört
melekten biri olması, Kıyâmet Günü'nün sonu ile örtüĢmektedir.
"BaĢat Tepegöz'ü Öldürdüğü boy"da Oğuzlar için Kıyâmet'in baĢladığı günü de görüyoruz. Oğuz'un
kurtarıcısı olan Basat, kaosu ortadan kaldırmak için Tek Gözlü Tepegöz'ü (Deccal) öldürür ve Oğuz uzayını
eski haline getirir.
SONUÇ
Böylece Dede Korkut'un tarihsel kiĢiliğine iliĢkin öngörüler, onun bir evliya olarak sevilmesine ve
mitolojik bir figür olmasına yardımcı olmuĢtur. Dede Korkut'un eskatolojik dünya görüĢünün yerini boyların
eskatolojisi aldı ve kahramanlarının eskatolojik düĢüncesi haline geldi.
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“DUXA QOCA OĞLU DƏLĠ DOMRUL” BOYUNDA ÖLÜMƏ QARġI GƏLMƏ MOTĠVĠ
MOTIVATION OF DEATH AGAINST "DUXA OLD SON DALI DOMRUL"
Hacıyeva Lalə Uğur qızı

Xülasə.
Türkdilli xalqların ədəbiyyatının keçmiĢi tarixin dərin qatlarına qədər gedib çıxmaqdadır. Tarixin çətin
sınaqlarından üzü ağ çıxaraq bu günümüzə qədər gəlib çıxmağı bacaran ən qədim türk mədəniyyət
örnəklərindən biri də ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanıdır. Oğuz türklərinin qəhrəmanlıq dastanı olan bu mədəni
abidə nəinki türkdilli xalqların ədəbiyyatında, həm də dünya ədəbiyyatı nümunələri içərisində bir mədəniyyət
Ģedevri olaraq özünə yer etmiĢdir. Bu əfsanəvi ünsürə çevrilən dastan Ana kitabımız, türkdilli ədəbiyyat
nümunələrinin hamsının ağırlığından da ağır olan bir əsərə çevrilmiĢdir. Əsərin əsas leytmotivini torpağa
bağlılıq, yurdu qorumaq, düĢmənə qarĢı birlik, böyüyə, qadına hörmət kimi mənəvi keyfiyyətlər təĢkil edir.
Dastanın süjetindəki müxtəliflik xüsusi bir Ģəkildə iĢlənilmiĢdir. Belə ki, digər boylardan fərqli olaraq iki boy
mifoloji səciyyə daĢıyır. Bunlardan biri ― Duxa qoca oğlu Dıli Domrulun boyu‖, digəri isə ―Basatın təpəgözü
öldürməsi‖ boyudur. Hadisələrin bəĢərüstü səviyyəyə qalxması, mifoloji təsvirin üstün olması məhz dastan
tipologiyasına xas olan əsas ünsürdür. Ġnsanın dünyaya gəliĢi, daha sonra ölməsini birmənalı Ģəkildə dərk
etməyən insanlar ona uyğun müxtəlif rəvayətlər, əfsanələr yaratmıĢdırlar. Dastandakı bu süjetlə ən çox
səsləĢəni isə Musa peyğəmbərlə bağlı rəvayətdir. Dəli Domrul boyunda biz Samaelin adının dəyiĢdirilmiĢ
formasına, Əzrayıl Ģəklinə rast gəlirik. Bu qeyd olunan rəvayətlərdə ölüm mələyi peyğəmbərlərin bir baĢa
qarĢısına çıxır. Dastan da isə Dəli Domrul özü Əzrayılı axtarır və mənlə savaĢmaq üçün qarĢıma çıx deyir.
Burada Dəli Domrul Əzrayıla qarĢı çıxmaqla bir növ Ģərə qarĢı mübarizə aparır. Ölümə qarĢı çıxma motivi
Misir rəvayətlərində də geniĢ əksini tapıb. Boyun ikinci qismində isə Dəli Domrulun canına qarĢılıq yeni bir
can vermə, girov can ideyası öz əksini tapır. Dəli Domrul boyu ilə bağlı araĢdırma aparan V.M.Jirmunski hər
iki süjet xəttinin yunanlardan götürüldüyünü qeyd edir. Buna da sübut olaraq Diqenis haqqında əsatiri əsas
gətirməkdədir. Belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür, xalqlar arasında oxĢar süjetlərə daim rast gəlinmiĢdir.
Açar sözlər: dastan, ölüm, din, Dəli Domrul
Summary.
The history of the literature of Turkic-speaking peoples goes back to the deepest layers of history. The KitabiDada Gorgud epos is one of the oldest examples of Turkish culture that has survived the hardships of history.
This cultural monument, which is a heroic epic of the Oghuz Turks, has taken its place not only in the literature
of Turkic-speaking peoples, but also as a masterpiece of world literature. Our legendary saga, which has
become a legend, has become a work heavier than the anchovies of Turkic literature. The main leitmotif of the
work is the moral qualities such as attachment to the land, protection of the homeland, unity against the enemy,
respect for elders and women. It is specially designed in the variety of the plot of the saga. Thus, unlike other
tribes, the two tribes have a mythological character. One of them is "The height of Dukha's eldest son Dili
Domrul", and the other is "The killing of Basat's head". The rise of events to a human level, the predominance
of mythological imagery is the main element inherent in the typology of the saga. People who do not
unequivocally understand the origin of man and his subsequent death have created various legends and myths in
accordance with him. What is most relevant to this plot in the saga is the narration of the Prophet Moses. Along
the Crazy Domrul, we come across a modified form of Samael's name, the image of Azrael. In these narrations,
the angel of death appears before the prophets. In the saga, Deli Domrul himself is looking for Azrayil and tells
him to come and fight me. Here, Deli Domrul is fighting against a kind of evil by opposing Azrael. The motive
for protesting against death is widely reflected in Egyptian legends. In the second part of the neck, the idea of
giving a new life in exchange for Deli Domrul's life is reflected. VM Zhirmunsky, who is researching the length
of the mad Domrul, notes that both plot lines were taken from the Greeks. Evidence of this is the myth of
Digenis. It is possible to come to the conclusion that similar plots have always been encountered among
nations.
Keywords: saga, death, religion, Deli Domrul
GĠRĠġ.
Türkdilli xalqların ədəbiyyatının keçmiĢi tarixin dərin qatlarına qədər gedib çıxmaqdadır. Tarixin çətin
sınaqlarından üzü ağ çıxaraq bu günümüzə qədər gəlib çıxmağı bacaran ən qədim türk mədəniyyət
örnəklərindən biri də ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanıdır. Oğuz türklərinin qəhrəmanlıq dastanı olan bu mədəni
abidə nəyin ki türkdilli xalqların ədəbiyyatında, həm də dünya ədəbiyyatı nümunələri içərisində bir mədəniyyət
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Ģedevri olaraq özünə yer etmiĢdir. Bu əfsanəvi ünsürə çevrilən dastan Ana kitabımız, türkdilli ədəbiyyat
nümunələrinin hamsının ağırlığından da ağır olan bir əsərə çevrilmiĢdir. Dastan həm bədiilik, həmdə tarixilik
baxımından böyük önəm kəsb etməkdədir. Görkəmli qorqudĢünas M.Ergin mötəbər Ģəkildə inandırır ki,
RəĢidəddin, Osman Bayburdlu, Əli Yazıçıoğlu, Əbülqazi Xivəli və baĢqa görkəmli oğuzĢünas tarixçilər ―Dədə
Qorqud kitabı‖na tarixi mənbə kimi baxmıĢlar. Adəton qəhrəmanlıq dastanlanm tarixin Ģifahi dərsliyi sayırlar.
Dədə Qorqudun hadisələri bizə oğuznamə halında, yeni yazılı Ģəkildə gəlib yetdiyi üçün mən onu Oğuz
tarixinin yazılı dərsliyi kimi təqdim etmiĢəm (3). Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanına xüsusi təmtəraq verən
hadisələrdən biri də onun dilidir. Əsəri orjinalından oxuduqca min üç yüz il əvvəlki dilimizlə indiki dilimizin nə
qədər bir-birinə yaxın olduğunun Ģahididə oluruq.
ARAġDIRMA. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı 12 boydan ibarətdir. Bu boyların hər biri müxtəlif tarixi
dövrlərin məhsuludur və zamanla əldən - ələ keçərək yazıya alındıqca müəyyən dəyiĢikliklərə də məruz
qalmıĢdır. Dastanda adı çəkilən ən önəmli obraz Dədə Qorquddur. Qorqud Ata - türk ağsaqqalının, türk
böyüklüyünün simvoludur. Əsərin əsas leytmotivini torpağa bağlılıq, yurdu qorumaq, düĢmənə qarĢı birlik,
böyüyə, qadına hörmət kimi mənəvi keyfiyyətlər təĢkil edir. Dastanın süjetindəki müxtəliflikdə xüsusi bir
Ģəkildə iĢlənilmiĢdir. Belə ki, digər boylardan fərqli olaraq iki boy mifoloji səciyyə daĢıyır. Bunlardan biri ―
Duxa qoca oğlu Dəli Domrulun boyu‖, digəri isə ―Basatın təpəgözü öldürməsi‖ boyudur. Hadisələrin bəĢərüstü
səviyyəyə qalxması, mifoloji təsvirin üstün olması məhz dastan tipologiyasına xas olan əsas ünsürdür.
―Duxa qoca oğlu Dəli Domrul‖ boyun dastanın ən maraqlı və süjet baxımından zəngin boylarından
biridir. Bu boyda dastan qəhrəmanı Dəli Domrulla baĢ mələk Əzrayılın qarĢılaĢması öz əksini tapmıĢdır.
Burada mifik obrazla yanaĢı, islama zidd dini görüĢün öz əksini tapmasa da böyük marağa səbəb olmuĢdur.
Oğuz elində Dəli Domrul adında biri yaĢarmıĢ. O çay üzərində körpü tikdirmiĢ, hər keçəndən 30 axça qızıl alar,
verməyənlərdən isə döyə-döyə 40 axça qızıl götürərmiĢ. Dəli Domrul özünü ən igid, ən bahadır hesab edirdi.
Bir gün körpüsünün yanında qadınların ağı deyib ağladığını görür. Səbəbini soruĢanda məlum olur ki, Al
qanadlı Əzrayıl bu oğlanın canını alıbmıĢ. Buna qəzəblənən Dəli Domrul o Əzrayılı mənə göstərin, mən onun
canını alım daha heç kimi öldürə bilməsin deyə qürrələnməyə baĢlayır. Dastanın bu qismində maraqlı bir
arxetip meydana çıxır. Ölümə müqavimət göstərmək. Bu tip motivlərdən qədim Ģumer dastanlarında, misir və
yunan eposlarında, hətta dini kitablarda da rast gəlinməkdədir. Məlumdur ki, qədim insanlar dünyanı öz
təfəkkürlərinə uyğun canlandırır, baĢ verən hər hadisəyə bir mifik don geyindirmiĢdirlər. Ġnsanın dünyaya
gəliĢi, daha sonra ölməsini birmənalı Ģəkildə dərk etməyən insanlar ona uyğun müxtəlif rəvayətlər, əfsanələr
yaratmıĢdırlar. Dastandakı bu süjetlə ən çox səsləĢəni isə Musa peyğəmbərlə bağlı rəvayətdir. Musa
peyğəmbərin ölümü haqqında belə rəvayət var ki:‖ ölüm anı yaxınlaĢanda onun canını almağa gələn Samaeli
Musa üzərində ismi-əzəm yazılmıĢ əsası ilə qovdu. Ġsmi-əzəmlə silahlanmıĢ Musa oa gəlib çatdı, iki qaĢı
arasındakı nurdan qoparıb ölüm knyazı Samaeli kor etdi‖. (1.158) Bu rəvayət daha sonra islamda hədis
Ģəklində də öz əksini tapmıĢdır. Musa peyğəmbər Samaeli kor edib qovsa da, yenə də ölümdən qurtula bilmir.
Tanrı özü onun yanına enir və canını alır. Süleynman peyğəmbər də ölüm mələyinə qarĢı gəlmiĢ öz canını ona
vermək istəməmiĢdir. ―Ġbrahimin vəsiyyəti‖ adlı dini kitabda isə Allah mələklərindən biri olan Mikayılı
Ġbrahimin yanına göndərir. Lakin Mikayıl Ġbrahimin canını ala bilmir. Ġkinci dəfə gəldikdə isə Ġbrahim artıq
Mikayılın onun canını almağa gəldiyindən xəbərdar olur və canını verməkdən imtina edir. Daha sonra Allah
Ġbrahimə xəbər göndərir ki, Adəm övladlarının hər biri ölümə məhkumdur, əgər oda canını etiraz etmədən
tapĢırsa, bütün əzablardan azad edəcəyəm. Bu rəvayətlərdən də göründüyü kimi nə Musa peyğəmbər, nə də
Süleyman və Ġbrahim peyğəmbər ölümdən qaça bilirlər. Maraqlıdır ki, yəhudi etiqadında da tərk edilmiĢ iki ilan
var. Onların adları isə Samael və Mikayıldır.
Dəli Domrul boyunda biz Samaelin adının dəyiĢdirilmiĢ formasına, Əzrayıl Ģəklinə rast gəlirik. Bu qeyd
olunan rəvayətlərdə ölüm mələyi peyğəmbərlərin birbaĢa qarĢısına çıxır. Dastan da isə Dəli Domrul özü
Əzrayılı axtarır və mənlə savaĢmaq üçün qarĢıma çıx deyir. Burada Dəli Domrul Əzrayıla qarĢı çıxmaqla bir
növ Ģərə qarĢı mübarizə aparır. Ölümə qarĢı çıxma motivi Misir rəvayətlərində də geniĢ əksini tapıb. Hətta bu
rəvayətlərdə insanlar nəinki mələyə, özlərini qorumaq üçün hətta allahlara da qarĢı çıxırdılar. Dəli Domrul
boyunda qəhrəmanın Əzrayıla qarĢı çıxması Tanrının qəzəbinə səbəb olur və mənim mələyimə qarĢı çıxmaq
mənim qüdrətimi inkar etməkdir Ģəklində əksini tapır. Əzrayıl Dəli Domrulun canını alarkən onun Allaha
yalvararaq canımı sən al, Əzrayıla buraxma deməsi ilə həyatının xilasına nail olur.
Boyun ikinci qismində isə Dəli Domrulun canına qarĢılıq yeni bir can vermə, girov can ideyası öz əksini tapır.
Allah Dəli Domrulu o Ģərtlə bağıĢlayır ki, öz canına qarĢılıq kiminsə canını versin. Dəli Domrul ana və atasına
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pənah gətirərək, onlardan kömək istəyir. Lakin heç biri əziz canlarından keçmək istəmirlər. Son çarə həyat
yoldaĢının yanına gəlir. Bunu eĢidən həyat yoldaĢı belə deyir:
Nə dersən, nə soylarsan,
Göz açub gördügim, Könül verüb sevdügim!
Qoç yigidim, Ģah yigidim,
Datlu damağ verüb soruĢduğım,
Bir yasdıqda baĢ qoyub əmiĢdigim.
QarĢu yatan qara dağları
Səndən sonra mən neylərəm?
Yaylar olsam, mənim gorum olsun!
Sovuq-sovuq suların içər olsam, mənim qanım olsun!
Ala yılan olub , məni soqsun!
Sənin ol müxənnət anan-baban
Bir canda nə var ki, sana qıymamıĢlar?
ƏrĢ tanığ olsun, kürsi tanığ olsun,
Yer tanığ olsun, gög tanığ olsun,
Qadir Tanrı tamğ olsun,
Mənim canım sənin canına qurban olsun.
Dəli Domrulun yoldaĢının bu fədakarlığı, bir-birinə məhəbbəti sayəsində Tanrı onun səhvini bağıĢlayır
və onlara yüz qırx il ömür verir.
Musa, Süleyman və Ġbrahim peyğəmbərdən fərqli olaraq, Dəli Domrula həyatda qalmaq üçün ikinci bir
Ģans verilir. Biz bu süjet xəttinə yunan mifologiyasında rast gəlirik. Admetin də ölümdən yerinə baĢqa can
vermə ilə qurtulur. Bu əsatirdə də onun həyat yoldaĢı Alkestis canını verməyə razı olur və yeraltına enir. Lakin
orada çox qalmır, Persefona geri göndərilir. Ümumən yunan əsatirlərində Allahlar daim insanları cəsarətlərinə
görə cəzalandırmıĢdır. Tantal, Prometey, Tövratda Adəm və Həvva haqqındakı rəvayətlərdə də bunu görürük.
NƏTĠCƏ. Dəli Domrul boyu ilə bağlı araĢdırma aparan V.M.Jirmunski hər iki süjet xəttinin
yunanlardan götürüldüyünü qeyd edir. Buna da sübut olaraq Diqenis haqqında əsatiri əsas gətirməkdədir. Belə
bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, xalqlar arasında oxĢar süjetlərə daim rast gəlinmiĢdir. Bununda baĢlıca
səbəbi xalqlar arasında münasibətlərin mövcudluğudur. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı böyük bir xəzinədir, nə
qədər araĢdırılsa da, yenə də yekunlaĢmaz. Burda dastanının dilinin, süjetinin, obrazların psixoloji
xüsusiyyətlərinin, təsvir və ifadə vasitələrinin orjinallığı da xüsusi olaraq yer tutmaqdadır.
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ДОРОГА В РОССИЮ (DOROGA V ROSSĠYU) ADLI RUSÇA ÖĞRETĠMĠ DERS KĠTABININ
KÜLTÜR AKTARIMI BAKIMINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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Öz
Dil ile kültür arasındaki iliĢkide olduğu gibi dil öğretimi ile kültür aktarımı arasında da sıkı bir iliĢki
vardır. Kültür aktarımının dil öğretim kitaplarında veya materyal içeriklerinde olması gerektiği genel kabul
görmüĢtür. Dolaysıyla dil öğretimi ders kitaplarında bu husus daima göz önünde bulundurulmaya çalıĢılmıĢtır.
Kültür aktarımı, kültür transferi, kültürler arası etkileĢim, kültürlenme vb. konular dil öğretimi kitapları
bağlamında çeĢitli nicel ve nitel araĢtırmalara konu olmuĢtur. Bu çalıĢmalarda kültür aktarımının ne olduğuna,
nasıl algılanması gerektiği ile birlikte kültür aktarımının ölçüsünün ve limitinin hedef kültürün metin
içeriklerindeki durumuna, evrensel kültüre ne kadar yer verileceğine dair sorunsallar tartıĢılmıĢ, bu sorunsallara
çözüm önerilerinde bulunulmuĢtur. Söz konusu araĢtırmalarda ölçüt olarak genellikle Common European
Framework of Reference for Languages (CEFRL)‘nin kültür kriterlerine göre kültür aktarımı öneri maddeleri
kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmada da Rusçanın yabancı dil öğretiminde kullanılan popüler ders kitaplarından biri
olan Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu)‘nun hedef kültüre ait öğeleri CERFL kriterlerine göre incelenmiĢtir.
Ele alınan ders kitabının konu içerikleri kültürel öğelere göre tasnif edilmiĢ, bu tasnifin ardından hangi kültürel
unsurlar hangi dil bilgisi anlatımında kullanıldığı gösterilmiĢtir. ÇalıĢmanın temel amacı yabancı dil öğreten
okutmanların hali hazırda kullandıkları mevcut dil öğretimi kitapları ile Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu)
adlı kitabı karĢılaĢtırma imkânı elde etmelerini sağlamaktır.
Anahtar kelimeler: Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu), Rusça, Dil öğretimi, Kültür aktarımı
EVALUATION OF RUSSIAN TEACHING TEXTBOOK NAMED ДОРОГА В РОССИЮ
(DOROGA V ROSSIYU) IN REGARDS TO CULTURAL TRANSFER
Abstract
There are close relationship between language and culture this situation also was perceived for the
foreign language teaching and cultural transfer. Including cultural transfer in the textbooks or in the teaching
materials were generally accepted. Thereby in the foreign langauge teaching textbooks this matter always has
been taken into consideration. The main topics are cultural transfer, intercultural interaction, acculturation, etc.
They have been the treat of various quantitative and qualitative researches in the context of language teaching
textbooks. In these studies, the problematics of what cultural transfer is, how it should be perceived, the extent
and limit of cultural transfer in the texts of the target culture, how much space should be given to universal
culture were discussed, and solutions were offered to these problematics. In the reasearches which above
mentioned Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) has been used as a standart. In
this study we analysed Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu) that one of the popular textbook in the teaching
Russian as a foreign language according to CERFL. Evaluated textbook‘s the content was classified according
to the cultural elements, after this classification which cultural elements located grammar theme a subject and
also which lexical items were where presented. The major aim of this investigation is giving a presentation for
the foreign language tutors who use their own language materials currently that to compare with Дорога в
Россию (Doroga v Rossiyu).
Key words: Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu), Russian, Language teaching, Cultural transfer
GiriĢ
Rusça baĢta Rusya Federasyonu olmak üzere Eski SSCB ülkelerinden Belarus, Kazakistan,
Kırgızistan‘da devlet veya resmî dil; Ukrayna ve Moldova‘da ise azınlık dili statüsüne sahiptir. Bunların
dıĢında Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan‘da ise çok dilli ortamların ortak iletiĢim dili statüsüne sahiptir.
2010 yılı resmi istatistiklerine göre Rusya Federasyonu‘ndaki 138 milyon kiĢiden % 99.4‘ü Rusça konuĢurudur.
Bunun % 80.9‘u etnik olarak Rustur (ya da kendini Rus olarak tanımlamıĢtır). Fakat bu araĢtırmada bazı
bölgelerde (14-15‘lik bir oranın) Rusça konuĢmadığı da kaydedilmiĢtir (Veselovskya, 2020: 2717). ―Rusya
Federasyonu ve burada sayılan ülkeler temel alındığında Rusça yaklaĢık olarak 260 milyon kiĢi tarafından ana
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dil veya ikinci dil olarak konuĢulmaktadır. Bu durum Rusçayı dünyada en çok konuĢulan 8. dil yapmaktadır
(https://www.berlitz.com/blog/most-spoken-languages-world) (son eriĢim tarihi: 28.05.2022).
Rusçanın yukarıda bahsedilen mevcut durumuna ek olarak her yıl hızla artan talep üzerine Rusça
öğrenenlerin dolayısıyla da Rusça konuĢanların sayısının arttığını söyleyebiliriz. Kachru (1982, 1985)‘nun
Ġngilizce için tanımladığı üç halka görüĢü43 bu bağlamda Rusça için de tasarlanabilir: Ana dil (Rusya
Federasyonu, bazı Eski SSCB ülkeleri), ikinci dil (Rusya Federasyonu içindeki bazı özerk bölgeler ve Eski
SSCB ülkeleri), yabancı dil (Bazı Orta doğu ve Uzak doğu ülkeleri, Türkiye, Çin vd.).
Rusçanın yukarıda bahsedilen son halkası daha çok SSCB‘nin dağılmasının ardından gerçekleĢmeye
baĢlamıĢtır. Rusya‘nın siyasi, ekonomik ve askeri iliĢkilerinin yoğun olduğu ülkelerde görülür. Bunu
‗genişleme halkası‘ olarak da adlandırabiliriz. ÇalıĢmaya konu olan Дорога в Россию (Элементарный
уровень) (Doroga v Rossiyu Elementarnıy uroven) adlı yabancı dil öğretim kitabının kültür aktarımı hem bu
son halka hem de kitabın kendi içeriği göz önüne alınarak değerlendirilmeye layık olduğu görülmüĢtür.
Özellikle temel kültür öğelerinin nasıl sunulduğunu göstermek amacıyla kültür temelli veriler ünitelerden
toplanarak tasnif edilmiĢ, toplanan veriler yine hedef kültür ve evrensel kültür olarak ölçülendirilmiĢtir.
Дорога в Россию adlı Rusça öğretimi kitabı: Дорога в Россию 1 Учебник русского языка
(Элементарный уровень), Дорога в Россию 2. Учебник русского языка (базовый уровень), Дорога в
Россию 3. Учебник русского языка (первый уровень II) olmak üzere 3 kitap halinde B2 seviyesini
hedeflemektedir.
1. Kültür Aktarımı Açısından Ders Kitapları ve Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Yabancı dil öğretiminde eğitimcilere farklı roller biçilse de Gelfman vd.‘ye göre ders kitaplarının temel
rolü olan öğretmek, öğrencilerin yeni bilgi inĢalarına yardımcı olmak, bilgi detaylarını dengelemek ve bilgiyi
sağlamlaĢtırmak, öğrencilere aktif, yaratıcı ve çok yönlü bilgi tedarik etmek, istikrarlı bir öğretim-öğrenim
müfredatı oluĢturmaktır (Guldenoglu, 2021: 80). CEFRL‘da ―Genel Yeterlikler‖ ana baĢlığı altında ―Dünya
Bilgisi‖ alt baĢlığı açılmıĢ ve dil öğrenenlerin mevcut bilgileri ile dil öğrenimi sürecindeki tutumlarına dair Ģu
ifadelere yer verilmiĢtir: Yetişkinlerin gelişmiş ve birbirinden farklılaşmış dünya modeli ve işlevine sahip
olması ana dilin söz varlığı ve dil bilgisiyle yakından ilişkilidir. Biçim ve anlam kategorilerindeki ilişki belirli
bir dereceye kadar bir dilden öbürüne değişir, ancak gerçeğin asıl doğasından etkilenir. Sosyal alandaki
ayrışma, fiziki ortama göre daha yoğundur, diller, olguları dilin toplumsal yaşamdaki önemine göre ayırması
söz konusu olsa da ikinci dil ve yabancı dil öğretiminde çoğunlukla dil öğrenenin bu amaçlar için yeterli dünya
bilgisine sahip olduğu varsayımından hareket edilebilir; ancak durum her zaman böyle de olmayabilir. Dünya
Bilgisi (deneyimle, eğitim yoluyla ya da bilgi kaynaklarından edinilip edinilmediği göz önüne alınmaksızın)
aşağıda verilenleri kapsar:
- Farklı yaşam alanlarındaki, kurum ve kuruluşlar, kişiler, nesneler, olaylar, süreçler ve eylemler.
Belirli bir dil öğrenen için o dilin konuşulduğu ülke veya ülkeler hakkındaki bilgiler (örneğin,
önemli coğrafik, ekolojik, demografik, ekonomik ve politik özellikler vb.) çok önemlidir.
- Varlıkların sınıflandırılması (somut/soyut, canlı/cansız vb.) ve onların zaman-mekan, çağrışımsal,
analitik, mantıklı, neden/etki vb. gibi özellikleri ve ilişkileri. (CEFRL 2003: 102, 103).
Yabancı dil öğretiminde ders kitapları söz konusu olduğunda metin içerik özellikleri de ayrı bir önem
kazanır. Bu önemli nokta en az ders müfredatı kadar önemlidir. Kültürel çeĢitlilik, diğer kültürlere tolerans ve
saygı ders kitaplarında yer aldığı zaman dil öğretiminin bir iĢlevi daha ortaya çıkar. Tıpkı Kramsch (1993)‘ın
değindiği gibi artık mesele hem dilbilimsel hem de kültürel bir meseledir. Dil öğreniminde kültürlenme ve
sosyalleĢmenin önemine değinen Veselovskaya (2020) özellikle dilin ve dolayısıyla kültürün arka planında
yatan pek çok ayrıntının göz ardı edilebileceği ve dolayısıyla dil öğretimi ders kitabının herkesin en azından
genel kültür olarak bildiği veya aĢina olduğu etnik bilgiler içeren kliĢe kaynağı olabileceğini tehlikesini de dile
getirir. Bu tehlike bağlamında Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu)‘ya baktığımızda tam anlamıyla bir
kültürlenmenin olup olmayacağı sorgulanabilir. Rus kültürünün somut kliĢeleri yukarıda bahsedilen kalıptan
çıkılamadığını, modern tekniklere rağmen kitabın güncellenmemesini de sorgulatmaktadır.
Tıpkı ana dil gibi yabancı dilin amacının da iletiĢim olduğu unutulmamalıdır. Gerçek, doğru ve sağlam
iletiĢim bilgisi de metin ve metin içeriğinden yarı düĢünülemez. Hem kültür hem de kültürle bağlantılı sosyal
durumları algılama ve kategori etme ders kitabının yeterliliğini artırır. M. Cortazzi ve L. Jin (1999: 203-210)
yabancı dil ders kitaplarını kaynak kültüre dayalı olanlar, hedef kültüre dayalı olanlar ve uluslararası kültürü
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hedefleyenler olarak sınıflandırmıĢlardır. Onların ders kitabı değerlendirme kriterleri ise Ģu maddelerde
özetlenir.
- Sosyal kimlik ve sosyal gruplar (sosyal sınıf, bölgesel aidiyet, etnik azınlık)
- Sosyal etkileĢim (formalitenin farklılaĢma dereceleri; içsel ve dıĢsal)
- Ġnanç ve davranıĢ (ahlak, dini inançlar, günlük rutinler)
- Sosyal ve politik kurumlar (devlet kurumları, sağlık, hukuk ve sosyal güvenlik
- SosyalleĢme ve hayat akıĢı (aile, okul, iĢ)
- Milli tarih (ulusal kimliği oluĢturan tarihi ve çağdaĢ olaylar)
- Milli coğrafya (coğrafi özellikler)
- KliĢeler ve milli kimlik (milli tipik semboller).
2. Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu) ve CEFRL‟nin Sosyo-Kültürel Bilgi Maddeleri
Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu) yetiĢkin yabancılara Rusçanın yabancı dil olarak öğretimi
amacıyla hazırlanmıĢtır. Rusya Federasyonu Devlet Standartlarına göre ―yazılı‖ ve ―sözlü‖ beceriyi öğretir.
Kitap Moskova Üniversitesi Uluslararası Eğitim Merkezi eğitmenleri (В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В.
Сафронова, А.А. Толстых) tarafından hazırlanmıĢtır. Kitap, dil öğrenicilerine Rusya Federasyonu‘nun
―Yabancılar Ġçin Rusça Testi Sınavı‖ [ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному)] yeterli not
aldırmayı amaçlamaktadır.
Dil öğretiminde 1950‘lerin ortalarından 1980‘li yılların baĢlarına kadar hedef kültürü öğrenciye adapte
etme anlayıĢı hâkim olmuĢ, 1986‘da Schuman‘ın ―kültürlenme‖ modeli ile hedef kültürün bir parçası olma
gerekliliği fikri yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır. Ġnternet kullanımın yaygınlaĢmasının ardından bütün dünyada
baĢlayan küreselleĢme baĢta bilgiye karĢı algı değiĢiklikleri olmak üzere yabancı dil eğitimini de etkilemiĢtir.
ÇağdaĢ eğilimlere göre uluslar ötesi (transnational) veya küresel/yerel yaklaĢım kültürel giriftliğe ve belki de
kültürel melezliğe odaklanmıĢtır (Weninger ve Kiss 2013: 697).
CEFRL‘de ise sosyo-kültürel bilgi Ģu Ģekilde maddelenmiĢtir: Bir dilin konuşulduğu bir toplumun ve bir
topluluğun veya toplulukların kültürüyle ilgili bilgi, aslında mevcut dünya bilgisinin bir kısmını oluşturur.
Fakat dil öğrenenin bu bilgilere özel olarak dikkat etmesi gerekir; çünkü özellikle de bunlar diğer bilgilere
göre büyük ihtimalle öğrenenin daha önceki deneyim alanının dışında kalmış ve hatta basmakalıp düşüncelerle
zedelenmiş olabilir.
Herhangi bir Avrupa toplumu ve kültürünün özellikleri aşağıda verilenlerle ilişkilendirilebilir:
1.
Günlük yaşam, örneğin;
•
yeme ve içme, öğünler, sofra kültürü,
•
bayramlar,
•
çalışma zamanları ve alışkanlıkları,
•
boş zaman uğraşları (hobiler, spor, okuma alışkanlıkları, medya).
2.
Yaşam koşulları, örneğin;
•
yaşam standardı (yöresel, sınıfa özel ve etnik farklılıklarıyla),
•
ev ortamı,
•
sosyal güvence.
3.
Kişiler arası ilişkiler (güç ve dayanışmaya dayanan ilişkileri de içerir), örneğin, aşağıdakilerle
ilişkili olarak;
•
bir toplumun sınıfsal yapısı ve sosyal gruplar arasındaki ilişkiler,
•
farklı cinsiyetler arası ilişkiler (erkek/kadın; yakınlaşma derecesi),
•
aile yapıları ve ilişkileri,
•
nesiller arası ilişkiler,
•
iş ortamındaki ilişkiler,
•
toplum ve polis, idare vb. arasındaki ilişkiler,
•
etnik ve diğer halklar arasındaki ilişkiler,
•
politik ve dini gruplar arasındaki ilişkiler.
4.
Aşağıdaki etmenlere bağlı olarak değerler, inançlar ve tutumlar
•
sosyal sınıf,
•
meslek grupları (akademisyenler, yönetim, memur, eğitimli ve eğitimsiz işçiler),
•
varlık (kazanılmış ya da miras yoluyla),
•
yöresel kültürler,
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•
güvenlik,
•
kurumlar,
•
gelenek ve sosyal dönüşüm,
•
tarih, özellikle önemli tarihi kişilikler ve olaylar,
•
azınlıklar (etnik, dini),
•
millî kimlik,
•
başka ülkeler, devletler, halklar,
•
politika,
•
sanat (müzik, güzel sanatlar, edebiyat, tiyatro, popüler müzik ve şarkılar),
•
din,
•
mizah.
5.
Beden dili: Beden dilini yönlendiren toplumsal alışkanlıklara ilişkin bilgi de, dili
kullananların/öğrenenlerin sosyokültürel yeterliğinin bir kısmını oluşturur.
6.
Sosyal gelenekler, örneğin ev sahibi ve misafir ilişkilerine dayanarak;
•
dakiklik,
•
hediyeler,
•
giyim,
•
içecekler, öğünler,
•
davranış ve sohbet kuralları ve tabular,
•
ziyaret süresi,
•
vedalaşmak.
7.
Aşağıdaki alanlarda geleneksel davranışlar
•
dinî gelenekler,
•
doğum, evlenme, ölüm,
•
halka açık toplantılarda ve törenlerde seyircilerin davranışları,
•
kutlamalar, festivaller, dans ortamı, diskotekler vb. (CEFRL 2003: 103-104).
2.1.Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu)‟da Kültürel Unsurların Tespiti
2.1.1. Yer (Ülke, ġehir, Bölge, Meydan, Cadde vs.)
2.1.1.1.Yalnızca Rus Kültüre Ait Olan Unsurların Listesi
2.1.1.1.1. Moskova: (Ders 2/ s. 20) Etkinlik: Resimlerde Ģehirleri göstermek / (Ders 5 / s. 62) Это (Bu), Вот
(ĠĢte) / (Ders 5/ s. 63). Konu/Etkinlik: Тоже (da / de bağlacı) / (Ders 5/ s. 68). Konu/Etkinlik: Это
(Bu) / Moskova (Ders 7/ s.99). Konu/Etkinlik: Это_____ . (sıfat) / (Ders 7/ s.104). Konu/Etkinlik:
Yer adı (örn. Moskova) _____ . (sıfat) / Eski Moskova Parkı (Ders 7/ s. 114). Konu: Вот! (ĠĢte!) /
Ders 7/ s. 115). Etkinlik: YaĢadığın yeri (veya kendi Ģehrini) tanıtma / (Ders 8/ s.143). Konu:
Bulunma durumu Где_____ ? / Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в москве) /
Moskova (Ders 8/ s.141) / (Ders 9/ s.150). Konu: Bulunma durumu / (Ders 9/ s.152). Konu:
Это_____ . Ġlgi Durumu (Кого/Что?) (Kimin/Neyin?) / (Ders 9/ s.153). Konu/Etkinlik: Это_____ .
Bulunma durumu в_____ е. Metin boĢluk doldurma / (Ders 9/ s. 155). Konu: Bulunma durumu /
Ders 9/ s.164). Konu: GeniĢ zaman, Bulunma durumu / (Caddesi) (Ders 10/ s. 179). Konu:
Был_____ (‗olmak‘ fiili) + Bulunma durumu / (Ders 10/ s.192). Konu: Был_____ в_____ е / (Ders
10/ s.204). Etkinlik: GeçmiĢ zaman içerikli metin / (Ders12/ s.240). Konu: из_____ . Ayrılma
durum eki / (Ders 12/ s.251). Konu: Какой ? (Nasıl?) / (Ders 12/ s.242, 243). Konu: из, на, с(o), в
edatları / (Ders10/ s.184). Konu: Это_____ . GeniĢ zaman / (Ders 10/ s. 186, 187, 189). Konu:
ходить, ездить fiilleri / (Ders 10/ s.198). Konu: ходить/едить, ездить fiilleri / (Ders 12/ s.242,
243). Konu: из, на, с(o), в edatları / (Ders 12/ s.252, 253). Etkinlik: Mektup içerikli metin / (Ders
12/ s.252, 253). Etkinlik: Mektup içerikli metin / (Ders 12/ s.255). Etkinlik: Diyalog içinde ―из‖
edatı, yönelme durumu / Ders13/ s.274). Etkinlik: Metin içinde genel konu tekrarı / (Ders 14/ s.288).
Konu: Bulunma durumu / (Ders 14/ s.292). Etkinlik: GeniĢ zaman cümle / Moskova (Ders 14/
s.304). Konu: Kısa metinde konu tekrarı / (Ders 15/ s. 324). Konu: Cümle tamamlama.
2.1.1.1.2. Vologda: (Ders 2/ s. 20). Etkinlik: Resimlerde Ģehirleri göstermek / (Ders 10/ s.198). Konu:
ходить/едить, ездить fiilleri / (Ders 15/ s.313). Etkinlik: Metin içinde genel tekrar
2.1.1.1.3. Vladimir: (Ders 12/ s.242, 243). Konu: из, на, с(o), в edatları.
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2.1.1.1.4. Saint Petersburg: (Ders 5/ s. 68). Konu/Etkinlik: Это (Bu) / (Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma
durumu в_____ е. (Örn. в москве) / (Ders 8/ s.142). Ertkinlik: Diyalogda bulunma durumu eki /
(Ders 9/ s.152). Konu: Это_____ . Ġlgi Durumu (Кого/Что?) (Kimin/Neyin?) / (Ders 10/ s.184).
Konu: Это_____ . GeniĢ zaman / (Ders 10/ s. 186, 187, 189). Konu: ходить, ездить fiilleri / (Ders
10/ s.195). Konu: ездить fiili bulunma durumu / (Ders 10/ s.196, 197). Konu: Был в_____, ездить
в_____ . / (Ders 10/ s.198). Konu: ходить/едить, ездить fiilleri / (Ders 11/ s.223). Konu: ехать fiili
bulunma durumu / Ders12/ s.240). Konu: из_____ . Ayrılma durum eki / (Ders 12/ s.242, 243).
Konu: из, на, с(o), в edatları / (Ders 12/ s. 244). Konu: в_____, ездить в_____ . / (Ders 12/ s.251).
Konu: Какой ? (Nasıl?) / (Ders 12/ s.252, 253). Etkinlik: Mektup içerikli metin / (Ders 12/ s. 256).
Konu: Bulunma durumu / (Ders 13/ s.263). Konu: приехать fiili / (Ders 13/ s.272). Konu/Etkinlik:
Metin içinde genel tekrar, GeniĢ, Ģimdiki, geçmiĢ, gelecek zaman / (Ders 14/ s.289). Etkinlik: GeniĢ
zaman cümle / (Ders 15/ s.306). Konu: Metin içinde genel konu tekrarı / (Ders 15/ s.321). Etkinlik:
Konu tekrarı / (Ders 15/ s.323). Etkinlik: Cümle tekrarı / (Ders 15/ s. 324). Konu: Cümle
tamamlama.
2.1.1.1.5. Omsk: (Ders 2/ s. 20). Etkinlik: Resimlerde Ģehirleri göstermek.
2.1.1.1.6. Kızıl Meydan: (Ders 4/ s. 52). Konu: Это_____ . / (Ders 7/ s.104). Konu/Etkinlik: Yer adı (örn.
Moskova) _____ . (sıfat) / (Ders 7/ s. 115). Etkinlik: YaĢadığın yeri (veya kendi Ģehrini) tanıtma /
(Ders7/ s. 117). Etkinlik: Ġki arkadaĢ diyalog.
2.1.1.1.7. Rusya: (Ders 5 / s. 62). Konu/Etkinlik: Это (Bu), Вот (ĠĢte) / (Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma
durumu в_____ е. (Örn. в москве) / (Ders 8/ s.143). Konu: Bulunma durumu Где_____ ? / (Ders
10/ s.198). Konu: ходить/едить, ездить fiilleri / (Ders12/ s.240). Konu: из_____ . Ayrılma
durum eki / (Ders 12/ s.241). Konu: едить/ехать fiilleri / (Ders14/ s.294). Etkinlik: Metin içinde
genel konu tekrarı / (Ders 15/ s.325). Etkinlik: Cümle kurma.
2.1.1.1.8. Vladivostok : (Ders15/ s.326). Etkinlik: Diyalogda genel tekrar.
2.1.1.1.9. Suzdal: (Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в москве) / (Ders 10/ s.192).
Konu: Был_____ в_____ е. / (Ders 12/ s.240). Konu: из_____ . / (Ders 12/ s. 244). Konu: в_____,
ездить в_____ .
2.1.1.1.10. Arbat (Caddesi): (Ders 5/ s.75). Konu/Etkinlik: Что это? [Bu ne(dir) ?] / (Ders 8/ s.140).
Konu/Etkinlik. Bulunma durum eki: на_____е. Arbat Caddesi‘ni tanıtma / (Ders 8/ s.141). Konu:
Где_____ ? (Nerede_____?), Bulunma durumu в_____ е. / (Ders 10/ s. 179). Konu: Был_____
(‗olmak‘ fiili) + Bulunma durumu / (Ders 10/ s.194). Konu: Был_____ (fiili), bulunma durumu. /
(Ders 13/ s.274). Etkinlik: Metin içinde genel konu tekrarı
2.1.1.1.11. Smolensk: (Ders 7/ s.99). Konu/Etkinlik: Это_____ . (sıfat) / (Ders 12/ s. 244). Konu: в_____,
ездить в_____ .
2.1.1.1.12. Ġzmalyov Parkı: (Ders 7/ s. 114). Konu: Вот! (ĠĢte!) / (Ders 8/ s. 133). Etkinlik: Sıfatlar kullanarak
resimdeki parkı (Ġzmaylov Parkı) tanıtma.
2.1.1.1.13. Çehov Caddesi: (Ders 7/ s.104). Konu/Etkinlik: Yer adı (örn. Moskova) _____ . (sıfat)
2.1.1.1.14. Aleksanrov Parkı: (Ders 7/ s. 115). Etkinlik: YaĢadığın yeri (veya kendi Ģehrini) tanıtma.
2.1.1.1.15. Ġrkutsk: (Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в москве).
2.1.1.1.16. Vernad Caddesi: (Ders 11/ s.223). Konu: ехать fiili bulunma durumu.
2.1.1.1.17. Kamçatka: (Ders 12/ s.240). Konu: из_____ . Ayrılma durum eki.
2.1.1.1.18. Tula, Kaluga: (Ders 12/ s. 244). Konu: в_____, ездить в_____ .
2.1.1.1.19. Novosibirsk: (Ders 12/ s.255). Etkinlik: Diyalog içinde ―из‖ edatı, yönelme durumu / (Ders 8/
s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в москве).
2.1.1.1.20. Sibirya: (Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в москве) / Ders 8/ s.143). Konu:
Bulunma durumu Где_____ ? / (Ders 11/ s.223). Konu: ехать fiili bulunma durumu.
2.1.1.1.21. Vernad Caddesi: (Ders 11/ s.223). Konu: ехать fiili bulunma durumu.
2.1.1.2.Uluslararası Kültüre Ait Olan Unsurların Listesi
2.1.1.2.1. Tyanmen Meydanı: (Ders 4/ s. 52). Konu: Это_____ .
2.1.1.2.2. Çin: (Ders 5 / s. 62). Konu/Etkinlik: Это (Bu), Вот (ĠĢte) /(Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu
в_____ е. (Örn. в москве) / (Ders 10/ s.170). Konu: GeniĢ zaman, по_____ . (Boyunca edatı) /
(Ders 12/ s.240). Konu: из_____ . Ayrılma durum eki / (Ders 12/ s.242, 243). Konu: из, на, с(o), в
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edatları / (Ders 13/ s.263). Konu: приехать fiili / (Ders 15/ s.323). Etkinlik: Cümle tekrarı / (Ders
15/ s.325). Etkinlik: Cümle kurma.
2.1.1.2.3. Pekin: (Ders 5/ s. 63). Konu/Etkinlik: Тоже (da / de bağlacı) / Ders 8/ s.143). Konu: Bulunma
durumu Где_____ ? / (Ders 9/ s.153). Konu/Etkinlik: Это_____ . Bulunma durumu в_____ е. Metin
boĢluk doldurma / Ders 10/ s.198). Konu: ходить/едить, ездить fiilleri.
2.1.1.2.4. ġangay: (Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в москве) / (Ders 10/ s.198).
Konu: ходить/едить, ездить fiilleri / (Ders 12/ s.240). Konu: из_____ . Ayrılma durum eki.
2.1.1.2.5. Amerika, New York, Washington: Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в
москве) / (Ders 10/ s.198). Konu: ходить/едить, ездить fiilleri / (Ders 12/ s.240). Konu: из_____ .
Ayrılma durum eki / (Ders 12/ s.242, 243). Konu: из, на, с(o), в edatları / (Ders 13/ s.263). Konu:
приехать fiili / (Ders 12/ s.242, 243). Konu: из, на, с(o), в edatları / (Ders 15/ s.309). Konu:
кого?/что?/куда?/когда?/откуда?/кому? Soru zamirleri.
2.1.1.2.6. Ġngiltere, Londra: (Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в москве) / (Ders 12/
s.240). Konu: из_____ . Ayrılma durum eki / (Ders 12/ s.241). Konu: едить/ехать fiilleri / (Ders 12/
s.242, 243). Konu: из, на, с(o), в edatları /
2.1.1.2.7. Fransa, Paris: (Ders 8/ s.139). Konu: Bulunma durumu в_____ е. (Örn. в москве) / (Ders 10/
s.198). Konu: ходить/едить, ездить fiilleri / (Ders12/ s.240). Konu: из_____ . Ayrılma durum eki /
(Ders 13/ s.261). Konu: ездить (fiili) в_____ . / (Ders 12/ s.242, 243). Konu: из, на, с(o), в edatları /
(Ders 13/ s.263). Konu: приехать fiili.
2.1.1.2.8. Ġspanya: (Ders 9/ s.153). Konu/Etkinlik: Это_____ . Bulunma durumu в_____ е. Metin boĢluk
doldurma / (Ders 12/ s.242, 243). Konu: из, на, с(o), в edatları.
2.1.1.2.9. Ukrayna, Kiev, Odessa, Yalta: (Ders 10/ s.198). Konu: ходить/едить, ездить fiilleri / Kiev,
Ukrayna (Ders 12/ s.241). Konu: едить/ехать fiilleri / (Ders 15/ s.313). Etkinlik: Metin içinde genel
tekrar.
2.1.1.2.10. Kıbrıs44: (Ders12/ s.240). Konu: из_____ . Ayrılma durum eki.
2.1.1.2.11. Yunanistan: (Ders 13/ s. 263). Konu: Буду (fiili) gelecek zaman.
2.1.2. Yapı (Eğitim Kurumu, Müze, Devlet Binası, Tarihȋ Yapı
2.1.2.1.Yalnızca Rus Kültürüne Ait Olan Yapılar
2.1.2.1.1. Moskova Devlet Üniversitesi: (Ders 4/ s.51). Konu: Что это? [Bu ne(dir)?], (Ders 7/ s.116).
Etkinlik: Kendi üniversiteni tanıtma / (Ders7/ s. 104). Konu: Это (тоже) _____ . / (Ders 9/ s. 144).
Etkinlik: GeniĢ zaman içerikli diyalog / (Ders 13/ s. 288). Etkinlik: GeniĢ zaman cümle.
2.1.2.1.2. Lujniki Stadyumu: (Ders 4/ s.52).
2.1.2.1.3. Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi: (Ders 4/ s.52).
2.1.2.1.4. Rus Müzesi: (Ders 4/ s.52) / (Ders 5/ s. 75). Konu: Что это?
2.1.2.1.5. Moskova Oteli, Pekin Oteli: (Ders 5/ s.63). Konu: Тоже (da/de bağlacı).
2.1.2.1.6. Tret‟yakov Galerisi: (Ders 5/ s. 75). Konu: Что это?
2.1.2.1.7. Kremlin: (Ders 7/ s.115, 117). Etkinlik: Kendi Ģehrini tanıtma, Ġki arkadaĢ diyaloğu / (Ders 4/ s.52)
/ (Ders 8/ s. 141). Konu: Где_____ ?, в_____ е (bulunma durumu) / (Ders 10/ s.179). Konu: был
(fiili) + bulunma durumu / (Ders 12/ s.199). Konu: Bulunma durumu / (Ders 14/ s.321). Etkinlik:
Metin içinde konu tekrarı.
2.1.2.1.8. Tarih Müzesi, Tverskaya Caddesi: (Ders 7/ s. 105). Konu: Это _____ .
2.1.2.1.9. PuĢkin Müzesi (Evi): (Ders 8/ s.140).
2.1.2.1.10. GUM: (Ders 8/ s. 141). Konu: Где_____ ?, в_____ е (bulunma durumu).
2.1.2.2.Uluslararası Kültüre Ait Olan Yapılar
2.1.2.2.1. Kiev Tren Ġstasyonu: (Ders 7/ s. 105).
2.1.2.2.2. Çin Seddi: (Ders 7/ s. 99). Konu: Что это?
2.1.3. KiĢiler (Sporcu, Siyasetçi, Sanatçı)
2.1.3.1.Rus Sporcu, Siyasetçi ve Sanatçılar
2.1.3.1.1. Oleg Men‟Ģikov, Alsu, Nikolay Baskov: (Ders 5/ s.75). Konu: Кто это? (Kim bu?), Кто эти? (Kim
bunlar?)
2.1.3.1.2. Nikita Mihalkov, Alla Pugaçyova: (Ders 6/ s.88). Konu: Как его/еѐ зовут? (Onun adı ne?)
44
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2.1.3.1.3. Aleksandr PuĢkin, Natal‟ya Gonçarova: (Ders 10/ s.192). Konu: Был fiili / (Ders 10/ s. 193).
Konu: Metin içinde Aleksandr PuĢkin tanıtımı / (Ders 10/ s.204). Etkinlik: GeniĢ zaman içerikli
metin / (Ders 15/ s. 309). Konu: О ком? (Kim hakkında?), О чѐм? (Ne hakkında?), Где (Nerede?),
На чѐм? (Neye?), Когда? (Ne zaman?).
2.1.3.1.4. Anna Kournikova: (Ders 5/ s.75). Konu: Кто это? (Kim bu?), Кто эти? (Kim bunlar?) (Ders 10/ s.
278). Etkinlik: GeniĢ zaman içerikli diyalog.
2.1.3.1.5. Yevgeniy YevtuĢenko: (Ders 13/ s. 289): Etkinlik. Metin içinde genel konu tekrarı.
2.1.3.1.6. Ġvan Petroviç Pavlov, Aleksandr Porfireviç Borodin: (Ders 14/ s. 300). Etkinlik: Kısa metinlerde
konu tekrarı.
2.1.3.1.7. Van Su: (Ders 14/ s. 303). Etkinlik: Metin içinde genel konu tekrarı.
2.1.3.2.Uluslararası KiĢiler
2.1.3.2.1. Vanessa Mey: (Ders 14/ s. 299). Etkinlik: GeniĢ zaman cümle kurma.
2.1.3.2.2. Pisagor, Albert Einstein: (Ders 14/ s. 300). Etkinlik: Kısa metinlerde konu tekrarı.
2.1.4. Dil, Milliyet, Millî Yemek
2.1.4.1.Rus ve Rusça Kelimeleri
2.1.4.1.1. Rusça: (Ders 9/ s.145, 156). Konu/Etkinlik: Понимаю по_____ , millet adları / (Ders 9/ s. 168).
Konu/Etkinlik: GeniĢ zaman, GeniĢ zaman içerikli diyalog / (Ders 13/ s. 200). Etkinlik: GeniĢ
(ġimdiki) zaman, Gelecek zaman / Rusça (Ders 15/ s. 321). Etkinlik: Cümle tekrar.
2.1.4.1.2. Rus: (Ders9/ s.145, 156). Konu/Etkinlik: Понимаю по_____ , millet adları
1.1.4.2. Diğer Millet Adları ve Diller
1.1.4.2.1. Çince: (Ders 9/ s.145, 156). Konu/Etkinlik: Понимаю по_____ , millet adları / (Ders 9/ s.
149). Konu/Etkinlik: Говорит по_____, dil bilmek, _____ (dili) konuĢmak / (Ders 9/ s. 168).
Konu/Etkinlik: GeniĢ zaman, GeniĢ zaman içerikli diyalog / (Ders 10/ s. 170). Konu: GeniĢ zaman
по_____ . / (Ders 13/ s. 276, 279). Etkinlik: GeniĢ zamanda cümle kurma.
1.1.4.2.2. Çinli: (Ders 9/ s.145, 156). Konu/Etkinlik: Понимаю по_____ , millet adları / (Ders 9/ s.
168). Konu/Etkinlik: GeniĢ zaman, GeniĢ zaman içerikli diyalog
1.1.4.2.3. Çin Mutfağı: (Ders 13/ s. 276, 279). Etkinlik: GeniĢ zamanda cümle kurma.
1.1.4.2.4. Fransızca, Ġngilizce, Arapça: (Ders 9/ s.145, 156). Konu/Etkinlik: Понимаю по_____ ,
millet adları / (Ders 9/ s. 149). Konu/Etkinlik: Говорит по_____, dil bilmek, _____ (dili) konuĢmak /
(Ders 9/ s. 168). Konu/Etkinlik: GeniĢ zaman, GeniĢ zaman içerikli diyalog / (Ders 10/ s. 170). Konu:
GeniĢ zaman по_____ . /
1.1.4.2.4. Ġngiliz, Amerikalı, Fransız: (Ders 9/ s.145, 156). Konu/Etkinlik: Понимаю по_____ millet
adları / (Ders 10/ s. 170). Konu: GeniĢ zaman по_____ .
1.1.4.3.Tamamen Orijinal Dil
1.1.4.3.1. Ġngilizce: Sorry!, Help me, please!.. (Ders 9/ s. 159). Etkinlik: Dil bilmek.
2.1.5. Spor Takımı
Spartak Takımı ve Dinamo Takımları: (Ders 9/ s. 162). Etkinlik: Metin içinde ailenin anlık
durumunu anlatma.
3. Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu)‟da Kültürel Ġçerik Analizi ve Genel Değerlendirme
Yabancı dil ders kitaplarında farklı konularla çeĢitliliği sağlamak, bu konularda kültürel öğelerin nasıl
aktarıldığı, kültürel öğelerde odak noktaların neler olduğu ilk baĢta dil öğrenicisinin birincil önceliği
olmayabilir, fakat bunlara dil öğreniminin ileri seviyelerinde daha da ihtiyaç duyulacağı aĢikârdır. Bu çalıĢmada
kültür aktarımı niteliği gözetilerek seçilen unsurların tamamının somut değerler olması kitabın Rusça öğretimi
sürecinde Rus kültürünü temsil etmede yeterli olup olmadığı tartıĢmaya açıktır.
Bir dil topluluğunun veya topluluklarının kültürüyle ilgili bilgi, aslında mevcut dünya bilgisinin bir
kısmını oluşturur. Bu bilgiler diğer bilgilere göre öğrenenin daha önceki deneyim alanının dışında kalmış ve
hatta basmakalıp düşüncelerle zedelenmiş olabilir…Kültürlerarası beceriler aşağıdaki noktaları kapsar:
-Kişinin kendi kültürü ile yabancı kültürü birbiriyle ilişkilendirme yeteneğini,
- Kültürel duyarlılığı ve başka kültürlerden olanlarla ilişki kurmak için bir dizi farklı strateijiyi tanıma
ve kullanma yeteneği (CEFR 2003: 103-105)
M. Cortazzi ve L. Jin (1999)‘in dil öğretim kitaplarını kültür aktarımı açısından değerlendirme kriterleri
―Kültür Aktarımı Açısından Ders Kitapları ve Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi‖ baĢlığı altına verildi. Bu
kriterlerin amacının herhangi bir çağdaĢ toplumu geçmiĢten getirdiği değerleri ve algıları tespit edebilmektir.
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Hedef kültürün sosyal, tarihi ve somut değerleri yanında uluslararası ve kültürlerarası konular da dil öğretimi
kitaplarında yer alırlarsa faydalı olacaktır. Böylece dil öğrenicileri hedef kültür ile kendi kültürlerini
karĢılaĢtırma imkânı bulurlar. Tabii ki burada A1 düzeyinden beklenen beceriler ile beraber hedef/kaynak
kültür oranı da önem taĢır.
Sosyal ve tarihi konular çağdaĢ toplum hakkındaki bilgilerde ön plana çıksa da coğrafya, milli imaj gibi
somut değerlerde sosyokültürel bilgiye katkı sağlar. Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu) bu değerlere yer
vermesi açısından baĢarılıdır denilebilir.
Özellikle büyük oranda hedef kültüre öncelik verilmesi durumu diğer kültürlerin ikincil hatta yok
sayıldığı izlenimini verebilir (Arslan, 2020: 152).
Sonuç
Dil öğretimini üç kategoriye ayıran M. Byram (1989: 39), bunları: dil kullanımı, dil farkındalığı ve
kültürel çalıĢmalardır. Kültürün direkt ya da üstü kapalı öğretileceği öğreticinin iĢidir. Ancak basılı dil öğretim
kitabında planın, metin içeriğinin önceden hazırlandığı (ya da hazırlanması gerektiği) göz önünde
bulundurulursa bir önceki cümlede bahsedilen kültürün direkt ya da üstü kapalı öğretimi meselesi çözülmüĢ
olacaktır. Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu) adlı kitapta Rusya coğrafyası, Rus kültürüne ait değerlerin
yanında Çin (Çin coğrafyası), Çinceye ait değerler baĢta olmak üzere kısmen Batı (Amerika, Ġngiltere, Fransa
vd.) değerlerinde ağırlık verildiği görülür. Amerika bağlamında Соединѐнные Штаты Америки (США),
Ġngiltere bağlamında Великобритания veya Соединенное Королевство ifadelerinin hiç geçmemesi kitap
adına bilgi öğretimi açısında bir eksikliktir. Öte yandan hem Rus değerlerine hem de evrensel değerlere
asimetrik biçimde yer verilmiĢ olması da ayrıca Дорога в Россию (Doroga v Rossiyu) adlı kitabı kaynak
kullanarak Rusça öğrenen Çinli veya Batılı olmayan bir öğrenici açısından CEFRL‘nin ―Dünya Bilgisi Genel
Yeterlikleri‖ni karĢılamadığı veya karĢılayamayacağı söylenebilir.
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TÜRK KAHRAMANLIK DESTANLARINDA DEDE KORKUT‟UN YERĠ
Dr. Öğr. Üyesi Yunus EKĠCĠ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Sosyal ve BeĢerî Bilimler Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Orcid No:
0000000163006555

ÖZET
Tarihte hiçbir toplumun tehlikeli dönemler geçirmeden, kahramanlıklar oluĢturmadan, zihinlerde derin izler
bırakan kahramanlar ortaya çıkarmadan bağımsızlığına kavuĢtuğunu ve millî temellerini sağlamlaĢtırdıklarını
göremeyiz. Kahramanların hafızalarda bıraktığı izler ve anılar ağızdan ağıza dolaĢarak destanları ortaya
çıkarmıĢtır. Dünya halklarının her birinin özelliklerini tanıtan, değerlerini, yaĢamını, maddi ve manevi
kültürünü yansıtan belirli göstergeleri vardır. Bu anlamda Türk halkı, mutluluğu, tarihi, kültürü, gelenekleri,
yaĢam biçimi, ahlaki özellikleri ve milli değerleri ile dünya halkları arasındadır. Türk halkının geleneksel
kahramanlıklarını aktaran milli ve manevi kaynakları vardır. Bu kaynaklardan biri de Dede Korkut destanıdır.
Oğuz Türklerinin ortaya çıkardığı ‗‗Dede Korkut‘‘ destanlarının Türk kültür tarihinde özel bir yeri vardır.
Halkın hayatını, örf ve adetlerini yansıtan destan Türk dünyasının en kadim incilerinden olup sanat ve felsefe
düĢüncesinin de nadide eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dede Korkut, Avrupa edebiyat eleĢtirisinin
incelediği ilk Türk destanıdır ve Türk kahramanlık destanının dünya edebiyatı bağlamında değerlendirilmesi
zaten bir gurur meselesidir. Dolayısıyla bilimsel düĢüncedeki önemli kavramlardan biri de dünya destan
geleneklerinin Dede Korkut ile baĢlamasıdır. Dede Korkut destanları eski Türk tarihinden taĢıdığı izlerle
beraber yeniden Ģekillenip yazıya geçirilmiĢ Türk kültürü, tarihi ve edebiyatının en büyük eserlerinden birisidir.
Dede Korkut destanlarının temel kahramanı ve ilk anlatıcısı olan Dede Korkut, yeri geldiğinde Ģanı Oğuzları
aĢmıĢ ve tüm Türk topluluklarının ortak değeri olarak benimsenmiĢ önemli bir efsanevi Türk Ģahsiyetidir. Dede
Korkut ya da Korkut Ata, efsanevi kiĢiliği ile tüm Türk boyları içinde saygı duyulan bir Ģahsiyet olduğundan
ismi de ona karĢı gösterilen saygı ve alaka ile ilgilidir. Bu bildiride Türk kahramanlık destanları ve kahramanlar
etrafında geçen olaylarda Dede Korkut‘un yeri ve önemi üzerinde durulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Destan, Kahramanlık, Kültür.
ABSTRACT
We cannot see that any society in history has gained its independence and consolidated its national foundations
without going through dangerous periods, creating heroics, and revealing heroes who leave deep scars on the
minds. The traces and memories left by the heroes in the memories circulated from mouth to mouth, revealing
the epics. Each of the peoples of the world has certain indicators that introduce its characteristics, reflect its
values, life, material and spiritual culture. In this sense, the Turkish people are among the peoples of the world
with their happiness, history, culture, traditions, way of life, Dec characteristics and national values. The
Turkish people have national and spiritual resources that convey their traditional heroism. One of these sources
is the Dede Korkut saga. The ‗Dede Korkut‘ epics created by the Oghuz Turks have a special place in the
history of Turkish culture. Reflecting the life, customs and customs of the people, the epic is one of the most
ancient pearls of the Turkish world and is considered one of the rarest works of art and philosophical thought.
Dede Korkut is the first Turkish epic studied by European literary criticism, and the evaluation of the Turkish
heroic epic in the context of world literature is already a matter of pride. Therefore, one of the important
concepts in scientific thought is that the world epic traditions began with Dede Korkut. Dede Korkut's epics are
one of the greatest works of Turkish culture, history and literature that have been reshaped and written down
along with the traces it bears from ancient Turkish history. Dede Korkut, the main hero and the first narrator of
the Dede Korkut epics, is an important legendary Turkish personality whose fame has surpassed the Oguzes
when it came to his place and has been adopted as a common value of all Turkish communities. Dede Korkut or
Korkut Ata is a respected figure among all Turkish tribes with his legendary personality, so his name is also
related to the respect and relevance shown towards him. In this statement, the place and importance of Dede
Korkut in the events around the Turkish heroic epics and heroes were emphasized.
Keywords: Dede Korkut, Epic, Heroism, Culture.
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Destan, yeryüzünün ve evrenin oluĢum sürecine dair ilk veriler olan efsanevi bilgilerden sonra ortaya çıkan
genel olarak efsanelerin gölgesini ve çizgilerini taĢıyan, kahramanlarının geçmiĢte yaĢadığına inanılan, sözlü
gelenek ortamında yüz yüze bir iletiĢim bağlamında anlatılarak nakledilen en geniĢ anlamıyla kahramanlık ana
temalı öykülere verilen isimdir. Destanlar, milletlerin din, fazilet ve millî kahramanlık maceralarının manzum
hikâyeleridir. Destanlar halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve halk hayalinde masallaĢtırılan tarihler
olmakla beraber tarih demek değildir. Fakat temeli tarihe dayanan, ilhamını tarihten alan bir halk edebiyatı
verimidir (KayabaĢı, 2016, s.509).
Binlerce yıllık geçmiĢe sahip bir yaĢamın bir yansıması olarak Türk halk edebiyatı içerisinde destanın önemli
bir yeri vardır. ―Destan, tarihin derinliklerinde, milletlerin yaĢamındaki önemli olay veya dönemlerin
hafızalarda yer edecek ve dilden dile, kuĢaktan kuĢağa anlatılacak bir Ģekilde milletin fertleri arasında
geniĢleyerek yayılan ve kendine has bir üslubu olan anlatılardır. Destanlar, uzun tarihi süreç içerisinde ortaya
çıktığı milletin yaĢantısına ve geliĢimine paralel bir Ģekilde geliĢen, içerisinde toplumun dil, kültür, edebiyat,
mitoloji, inanıĢ, gelenek ve görenek, örf ve adet, sosyal ve siyasi kurumlar, askeri faaliyetler, yiyecek-içecek,
giyim kuĢam ve gündelik yaĢam gibi çok geniĢ bir alanı kapsayan bilgiler içeren, baĢlangıçta sözlü olarak ve bir
müzik aleti eĢliğinde söylenen, tarihi süreç içerisinde çeĢitli Ģekillerde yazıya geçirilen milli anlatılardır.
Destanlar, bir milletin kendini ifade Ģeklini gösterir, o milleti tanımamızı ve anlamamızı sağlar. Destanlar,
milletin gerçekten yaĢanmıĢ olduğuna inandığı, süslü bir dil kullanarak dile getirdiği, atalarına dair hatıralarını
içeren sözlü, destani tarihleridir‖ (Eyüboğlu, 2022, s.65).
ġükrü Elçin, destanı: ―Zaman ve mekân içinde toplumun iradesini ellerinde tutan kahraman-bilge Ģahsiyetlerin
menkıbevi ve hakikî hayatları etrafında oluĢmuĢ, uzun ve didaktik eserlerdir‖ Ģeklinde tanımlamaktadır. Elçin,
destanları bir boyun veya bir milletin hayatında tam estetik hüviyet kazanmamıĢ olan efsanelerden sonra nazım
Ģeklinde ortaya çıkan en eski halk edebiyatı ürünleri olarak değerlendirmektedir. N. Sami Banarlı‘ya göre
destan, ―Milletlerin din, fazilet ve millî kahramanlık maceralarının manzum hikâyeleridir‘‘. Fuat Köprülü,
destanın ―Milletin maneviyatından, ruhundan, tarihî ve estetik varlığından kendi kendine doğmuĢ ortak verimler
olduğunu‖ söylemektedir. F. Kadri TimurtaĢ, destanın ―Bir milletin geçirdiği maceraları, yetiĢtirdiği
kahramanları, tabiat, dünya ve toplum hadiseleri hakkında düĢüncelerini, bunlar karĢısında aldığı durumları‖
anlattığını belirtmektedir. Muharrem Ergin, Dede Korkut‘u millî bir destan olarak ele almıĢ ve millî destanların
taĢıdıkları 12 özelliği de sıralamaktadır. Yine Muharrem Ergin, ―Bütün hikâyeler tek bir kahraman üzerinde
toplanmadığı ve zincirleme bir bütün teĢkil etmediği için Dede Korkut Kitabı‘na bir epope gözü ile bakamayız‖
demektedir (Yılmaz, 2003, s.3).
Dede Korkut‘un kiĢiliği Türk kültürü açısından oldukça önemlidir. Hikayelerde sürekli değiĢen beyler ve
onların aileleri, çocukları, arkadaĢları yanında o hep aynı kiĢidir fakat farklı nitelikleri ile ortaya çıkarak
kendisini gösterir. ‗‗Dede Korkut göçebe Türklerin yüceltip kutsallaĢtırdığı, bozkır hayatının geleneklerini ve
göreneklerini en iyi Ģekilde bilen, kabile teĢkilatını koruyan bir Oğuz büyüğüdür. Halkın atası, kabilenin reisi,
bilgin, güçlü halk ozanı ve bilge olarak Dede Korkut‘un tasviri kitabın baĢından sonuna kadar
tekrarlanmaktadır. Hanlar güç durumlarda ona danıĢırlar, öğütler veren, yol gösteren, içinden çıkılmaz gibi
görünen güçlükleri çözen hep odur‘‘ (TOBB, 2016, s.43).
Dede Korkut Destanı Türk dünyası sözlü halk edebiyatında müstesna yeri olan değerli bir eserdir. Büyük Türk
edebiyat eleĢtirmeni Fuat Köprülü ifadesinde ‗‗Terazinin bir gözüne Dede Korkut destanlarını diğer gözüne de
Türk edebiyatının tüm eserlerini koyarsak Dede Korkut ağır basar‘‘ diye ifade etmiĢtir. Fuat Köprülü ―Türk
edebiyatını dengeye koyalım‖ ifadesinde hem yazılı hem de sözlü edebiyatı kastettiğini düĢünmekteyiz.
Dolayısıyla terazinin bir gözüne Dede Korkut‘u diğer gözüne de hem Doğu hem de Batı sözlü halk
edebiyatındaki dünyanın bütün destanlarını koyarsak, ―Dede Korkut‖ destanı dizisi oluĢacaktır. Doğu
destanlarında poetika, Ģiir ve sanat açısından abartma eğilimi daha güçlüdür. Dede Korkut destanlarındaki
Ģiirler Ģiirin mükemmel örnekleridir ve destanların nesirleri orijinal kurgu örnekleridir. Destanda hem Ģiir hem
de düzyazı sentezi, Dede Korkut gibi muhteĢem bir edebi eser ortaya çıkarmıĢtır. Dede Korkut dünya sözlü halk
edebiyatının baĢyapıtlarından biri olmakla aynı zamanda dünya destanının ortaya çıkıĢının da baĢlangıcı
arasındadır. Destanlar genellikle ait oldukları insanların büyük ideallerini yansıtır. Ait olduğu insanların büyük
idealleri Dede Korkut destanlarına da yansımıĢtır. Dede Korkut‘taki bu büyük idealler, Türk dünyasının
idealleri ve Türk halkının büyük idealleri olduğu kadar evrensel ideallerdir (Həbibbəyli, 2015, s.6-7).
Dede Korkut hikâyelerinde birçok ortak özellik bulunmaktadır. Bu özellikler baĢlıca Ģu Ģekilde belirtilebilir:
‗‗Her hikâyede Dede Korkut vardır. Dede Korkut her hikâyeye Oğuzname adını verir; genellikle hikâyelerin
baĢlangıçları benzerdir. En yüksek mevkide Hanlar Hanı Bayındır Han ve sonrasında Salur Kazan vardır.
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Hikâyeler kurgu bakımından da ortak noktalara sahiptir ve kahramanlar çok güçlüdür. Kahramanlar sıcak ve
olumlu sunulur; kahramanlar gözü pek, iyi yürekli, soğukkanlı, asi, çabuk öfkelenir; kahramanlar tam bir
savaĢçıdır, çok iyi ata biner ve kılıç kuĢanırlar. Kahramanlar düĢmanların tutsağı olur ve onu kurtarmaya bir
yakını gider; hikâyelerdeki kiĢiler ya oldukça iyi ya da oldukça kötüdür; hikâyeler aynı temel çizgi üzerinde
geliĢir ve sonuçlanırlar. Hikâyelerde savaĢlar yapılır ve kan akıtılır. Oğuz beyleri ve düĢman beylerinin
tanıtımında ortak kalıplar kullanılır. Hikâyelerde aile kavramı öne çıkar, aile üyeleri birbirine oldukça bağlıdır;
kadına önem verilir ve saygı gösterilir. Kadınlar kocalarına çok saygılıdır; hikâyelerde sık sık ava çıkılır.
Hikâyelerin geçtiği coğrafya temelde aynıdır ancak bu coğrafyanın üzerinde yapay bir üst coğrafya oluĢmuĢtur.
Hikâyelerde çok güzel bir coğrafi tasvir yapılır, dağlar, ırmaklar, göller çok güzel bir dille tasvir edilir;
hikâyelerde olayların anlatıldığı bölümler nesir, karĢılıklı konuĢmaların büyük bir bölümü ise nazımla aktarılır;
hikâyelerde daha önce verilen bir bilgi tekrar gündeme getirilir‘‘ (Eyüboğlu, 2022, s.41).
2. TÜRK KAHRAMANLIK DESTANLARI VE DEDE KORKUT
Destan, bir toplumun tarihinin masallaĢtırılmıĢ halidir. Tarih geçmiĢe ait olayları aynen yaĢattığı halde destan
bu olayları zaman ve mekân kavramları dıĢında milli Ģuur ve gururun beslenmesine yarayacak Ģekilde içine
almaktadır. Bu sebepledir ki milli destanların milli ruhun doğuĢu, geliĢmesi üzerinde oynadığı yüceltici rol
tarihinkinden daha büyüktür. Hemen hemen tüm milletlerin kendilerine göre bir destana sahip olma yolunda
gösterdikleri büyük istek bu yönden çok yerindedir. Destanlar, insanın meydana getirdiği ilk sanat eserleri
arasında yer almaktadır. Ancak destanlar yalnızca bireylere has değildir. Destanlarda yaĢanılan olayları ve bu
olayların kahramanlarını ve bu kahramanların maceralarını toplumun ortak hayali ortaya çıkarır. Bu hayallerin
yaptığı eklemelerle beraber 200 beyitle baĢlayan bir destanın uzun yıllar sonra karĢımıza 2000 beyitlik bir
destan olarak çıkması mümkün hale gelebilmektedir. Bu durum destanların halk arasında gördüğü ilgiyle
bağlantılıdır. Halk sevdiği kahramana hayalinde yaĢattığı pek çok özellikleri de yakıĢtırmaktadır. Destanlar da
mitler ve diğer birçok anlatı türünde olduğu gibi toplumsal, kültürel ve tarihi özelliklerinin yanında psikolojik
özellikleri de barındırmaktadır. Hem kahramanların psikolojik özellikleri hem de destanı yaratan, dinleyen,
aktaran bireylerin psikolojik özellikleri meydana gelen ürünü doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur (Bayram,
2016, s.13). Dede Korkut Destanı Türk toplum yapısının bilinen bütün kahramanlık ve vatanseverlik içeriği ile
birlikte Oğuz yurdunun düĢünce sistemini de önemli derecede sergilemektedir (Əliyev, 2019, s.161).
Bütün fantastik unsurları ile destanlar ve menkıbeler, tarihî olayların halk kitlelerinde bıraktığı izleri, halkın
onlar hakkındaki kanaatlerini ve kültürlerini, onların kahramanları olan tarihî Ģahsiyetler hakkında sempati veya
antipatilerini, onlara izafe ettikleri ve hakikatte kendi arzularının sembolü olan karakterleri ve kiĢileri tespit
etmektedir (Demirel, 2015, s.14).
Türk edebiyatı, Ġslam öncesi ve sonrası döneme ait birçok doğal destanı bünyesinde muhafaza etmektedir. Türk
destan kahramanlarının temel niteliklerinin en
baĢında olağanüstülük, kahramanlık, hünerlilik ve cömertlik
gelmektedir. Destan kahramanları, yapılan tasvirlerle aslında kendisinin değil temsil ettiği
milletin
özelliklerini üzerinde barındırmaktadır. O diğer insanlar gibi birey olmaktan öte, mensup olduğu milletin
zaman içerisinde geçirdiği toplumsal ve zihinsel değiĢimlerin izlerini kendisinde görebileceğimiz
bir
kahramandır. Bir baĢka ifadeyle; söz konusu kahramanlar, içine doğdukları toplumun niteliğine bürünerek o
toplumun hürriyetine, kurtuluĢuna ve kutsanmasına vesile olmaktalar. Bu kahraman, özünü koruyarak farklı
coğrafyalarda yeniden biçimlenen Türk destan geleneğinin ortak kökeninin bir ürünüdür. Türk edebiyatında
destan dönemindeki ―alp tipi‖ Ġslamiyet‘in kabulü ile yerini yavaĢ yavaĢ ―gazi tipi‖ne bırakmıĢtır.
Ayrıca
birbirinin zaman içerisinde evrilen bir devamı gibi düĢünülebilen bu tipler, o dönemdeki Türk milletinin genel
Ģuurunu, hayata bakıĢını ve hayatındaki değerleri açık bir Ģekilde ortaya sergilemektedir (Kalkan, 2016, s.28).
Türk milli kültür tarihinde önemli yere sahip olan Dede Korkut Destanları (Dresden elyazmasında adı ―Kitab-ı
Dedem Korkut Alâ Lisân-ı Tâife-i Oġuzân‖ Ģeklindedir), eski Oğuzların tarih ve söz varlıkları ile dünyaya etik
ve estetik bakıĢlarının hafıza kitabı niteliğindedir. Devlet kurmak, onu yönetmek, toprak, yurt, millet sevgisi
toplu hâlde bu kitapta görülmektedir. Denizden denize büyük devletler kuran, ―Kızıl elma‖ ideolojisi ile
yaĢayıp mücadele eden konar-göçer Türklerin kahramanlık çağlarını yaĢatan ve sonraki kuĢaklara ulaĢtıran
Korkut Ata, bütün Türk dünyasında ilk Ģaman, Hak Teâlâ‘nın emanetini boynuna götüren hüccet, bilge ve baĢ
bilendir (Bayat, 2020, s.13-14.)
Oğuz Türklerinin büyük kağanı Oğuz Han‘ın kahramanlıkları ve faaliyetleri etrafında Ģekillenen hikayeler,
Oğuznâmecilik geleneğinin doğmasına zemin hazırlamıĢ ve bu gelenek Oğuz Kağan Destanı‘na epope niteliği
kazandırdığı gibi Türk boylarının destancılık geleneğini de bütünüyle tesiri altına almıĢtır. Hatta Ġslâm
medeniyeti içerisine dâhil olan ve yeni dinin ve çevrenin tesiri altına girmiĢ Oğuz Türkleri, bu geleneği
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Anadolu‘ya da taĢıyarak Gazavatnâme, Menkıbe adı verilen ve daha çok Anadolu‘da ortaya çıkan edebî türler
de bu geleneğe bağlı olarak teĢekkül edilmiĢlerdir (ÇeribaĢ, 2011, s.29). Türk milleti diğer milletlere nazaran
çok daha erken destanlar yaratmaya baĢlamıĢtır. ‗‗Oğuz Kağan‘‘ ve ‗‗Dede Korkut‘‘ gibi destanlar bu görüĢü
destekler niteliktedir. Türk halklarının kahramanlık destanlarının sayısı gün geçtikçe arttığı gibi Türk destan
geleneğinin kadim tarihini gösteren unsurlarda artmaktadır (Sadıq- Sadıqlı, 2019, s.54).
Kahramanlık destanlarının halk edebiyatı içerisinde Ģüphesiz büyük önemi vardır. Kahramanlık destanlarında
halkın tarihini, duygularını bulabiliriz. Bu destanlar gelecekle ilgili ümitleri ve arzuları içine almaktadır. Tarihî
belgesi olmayan bazı olayların içeriğini kahramanlık destanlarında bulmak mümkündür. Bu yönüyle
kahramanlık destanları tarih zincirinin bir halkasıdır. Tarihî mücadelelerin ruhunu destanlarda görebiliriz.
―Kahramanlık destanının, babadan oğula, aileden aileye, nesilden nesile değiĢmeden, unutulmadan gelmesinin
sırrı, eĢsiz edebi kuruluĢu içinde hayalin ve tasvirin muhtelif örneklerini sığdırabilmesindedir. Destanlarda
kahramanlığın, vatanseverliğin, belli bir amaç yolunda canını feda edip savaĢmanın, namuslu olmanın nice
örneklerini taĢıyan kahramanlarla karĢılaĢılır‖. Kahramanlık destanlarında kahramanın halkına, doğduğu
topraklarına, vatanına, anne-babasına, akrabalarına, sevgilisine karĢı duyduğu duygulardan da
bahsedilmektedir. O da bir insandır ve o da diğer insanlar gibi sevinir, üzülür, yeri gelince sinirlenen bir
Ģahsiyettir. Ozan, kahramanı böyle insanî yönleri ile tasvir eder ancak ozanın asıl maksadı yiğitlik ve
kahramanlıktır (Bars, 2014, s.126).
Türk destanlarında kahramanın ve kahramanın temsil ettiği toplumun akıl danıĢtığı bilge tipi önemli bir
yardımcı kahramandır. Mitolojik ilk örneklerini Uygurca Oğuz Destanı‘nda Uluğ Türk‘ün teĢkil ettiği bu bilge
kiĢi, ġecere-i Terakime‘de Irkıl Ata, Manas‘ta Bakay Han, Köroğlu‘nda Köroğlu‘nun babası veya dedesi, Dede
Korkut‘ta Dede Korkut teĢkil etmektedir. Destanlarda yardımcı kahraman genellikle yol göstericidir ve ona akıl
danıĢılır. Her ne kadar Dede Korkut‘un bu görevi yeteri kadar çok metinde ön planda görülmese de mukaddime
onun Oğuz‘un tüm bilicisi olduğunu ve her ne olsa ona danıĢıldığını söylemektedir. Dede Korkut‘un yol
gösterici olması, onun Oğuz destanındaki Gök Börü‘nün rolünü üstlenmiĢ olduğunu göstermektedir. Oğuz
Destanı‘nda Gök Börü baĢkahramanla konuĢarak ordunun önünde gideceğini, yol göstereceğini söylemektedir.
Dede Korkut, destanlarda daha sonraki dönemlerde iĢlevini kaybetmiĢ mitolojik yardımcı kahraman Gök
Börü‘nün rolünü sosyal bir kompozisyon içinde yerine getirmektedir. Bir diğer ifadeyle mitolojik yardımcı
kahraman, yol göstericilik rolünü dinî-Ġslami kimliğe büründürülmüĢ kahramana devretmektedir (Köksel, 2012,
s.77.)
Dünya üzerindeki tüm toplumların kendisine ait destanları mevcuttur. Bu toplumların destanları birbirleriyle
benzerlikler de gösterebilir fakat unutmamak gerekir ki destan bir milletten bir baĢkasına geçen benzer
konuların yığıntısı değil bir halkın uzun geliĢim tarihinde kalıplaĢmıĢ, toplumsal hayatla, günlük hayatla
kaynaĢarak birlikte büyümüĢ ve tarihî gereklilikten doğmuĢ, estetik düĢüncenin ürünüdür ve bu nedenle destan
kavramı birçok toplumun hayatında yer alsa da birtakım benzerlikler gösterse de destanlar yapıları itibariyle
millî eserlerdir. Toplumun büyük iĢler yapmak için kendilerine güven duymalarında; farklı sosyal ve tarihî
nedenlerle uzaklaĢtıkları millî benliklerine dönmelerinde yeniden büyük millet olmak, hürriyet ve istiklâllerini
korumak için davranıp kalkınmalarında vazife görürler. Bir toplumun tarihi incelenmek istendiğinde
baĢvurulacak kaynaklardan en önemlilerinden birisi de destanlardır. Çünkü destanlar bir milletin belleğinde yer
etmiĢ ve asırlarca milletle birlikte yaĢam Ģansı bulmuĢ, gelenek görenek, düĢünce ve inanç unsurlarını
bünyelerinde barındırmıĢlardır. Bu anlamda destanlar; edebiyat ve tarihi, estetik olguyu ve gerçeği bir bütün
içinde birleĢtirmiĢ sanat eserleri ve canlı birer ―kültür evleri‖ olarak görülebilir. Tarihte yaĢayan Türklerin ruh
hayatını; duyuĢ, düĢünüĢ, inanıĢ ve hayal kuruĢlarını; varlıkların faydasız maddelerini faydalı hale getiren
yaratıĢlarını; güzel sanatlarını, aĢk, aile, yurt ve devlet anlayıĢlarını, onların destan motiflerinde aramak ve
bulmakta büyük faydalar vardır. Böylelikle destanın içine doğduğu Türk toplumunun adeta yaĢam kodları
bulunarak gelecek nesillere aktarılması sağlanmıĢ olacaktır (KayabaĢı, 2016, s.509).
3. SONUÇ
Dede Korkut Destanı, Türk dünyasının kültür hazinesine bağıĢladığı en görkemli yazılı eserlerden biridir.
Atalarımızın ilk dünya görüĢlerinden Orta Çağ‘ın tarihi olaylarına kadar çoğu toplumsal kurumların izlerini
yansıtan baĢka hiçbir millette benzeri olmayan bir edebi eser örneğidir. Destan, Türk toplumunun milli
karakteri olup vatana ve toprağa bağlılık, kahramanlık tarihi, komĢularla iliĢkiler, törenler, iç ve dıĢ düĢmanlarla
mücadele gibi sözlü ve yazılı tarihin özüne yer vermektedir.
Kahramanlık destanları halkın kahramanlığını idealize etmesi açısından yaĢayan bir geçmiĢtir. Dolayısıyla
bilimsel ve tarihi değeri ile sosyal, kültürel ve eğitimsel önemi büyüktür. Destanda adı geçen bazı Ģahsiyetler ve
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coğrafi isimler tarihle bütünleĢmiĢ olsa da bazen halk tarafından kutsallaĢtırılan kahramanlar, tarihin mitolojik
katmanına kadar inebilmektedir. Dede Korkut gibi Türk destan medeniyeti tarihinde, kahramanlık destanları
Ģecereleri yalnızca yiğitlerin savaĢ geleneklerini değil aynı zamanda Türk halklarının yaĢam tarzına uygun
olarak gerçekleĢtirilmiĢ dönemin barıĢ özellikleri de yansıtılmıĢtır. Dede Korkut destanının Oğuz topraklarının
kahramanlık tarihini, mücadele ve savaĢ geleneklerini temsil etmesi tartıĢılmaya gerek olmayan bir konudur.
Dede Korkut destanı bir kahramanlık abidesi olup Oğuzların geçmiĢini anlatan destanda büyük bir çağın
ifadesini bulması gerçeğine göre Oğuz yaĢam biçimi gerçeğe uygun olarak yeniden canlandırılmıĢtır.
KAYNAKÇA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kalkan, A. F. (2016). Türk Destanlarında Kahramanın Olağanüstü Doğumu. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, (42), 2747.
ÇeribaĢ, M. (2011). ‗‗Hacı BektaĢ Velî Velâyetnâmesi Örneğinde Türkistan‘dan Anadolu‘ya Türk Anlatı Geleneği‘‘. (Editör:
Âdem Öger), 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NevĢehir.
Sadıq, Ġ- Sadıqlı, P. (2019). ―Alp Ər Tonqa Dastanı‘‘ Dədə Qorqud Elmi-Ədəbi Toplu. Bakü, 3. Baskı, Elm və Təhsil
NəĢriyyatı. http://dedeqorqud-jurnali.az/dede_qorqud/Dede-Qorqud-2019-3.pdf, (EriĢim Tarihi:26.05.2022).
Həbibbəyli, Ġ. (2015). ‗‗Dünya Dastan Yaradıcılığında Nadir Hadisə‘‘ Kıtabi-Dədə Qorqud‘un Alman Dilində İlk Tərcüməsi
və Nəşrinin 200 İlliyinin Qeyd Edilməsi Haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, NəĢriyyаtın direktоru:
Qаfаr Qərib, Bakü, Tusi NəĢriyyаtı.
Eyüboğlu, D. C. (2022). ‗‗Dede Korkut‘taki Demir Gücü Üzerine Bir Değerlendirme‘‘. Journal of Old Turkic Studies, 6 (1),
39-53.
Eyüboğlu, D. C. (2022). ‗‗Dede Korkut‘taki Deli Dumrul‘‘. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 6
(1), 64-86.
KayabaĢı, O. A. (2016). Türk Destanlarında Baba-Oğul ÇatıĢması. Turkish Studies (Elektronik), 11 (4), 505-516.
Köksel, B. (2012). ‗‗Dede Korkut Kitabı‘nda Dinî-Mitolojik Yardımcı Kahraman Motifi‘‘. Türkiye Sosyal Araştırmalar
Dergisi, Yıl:16, Sayı:1, 73-88.
Bayat, F. (2020). Türk Dünyasının Velâyet Sahibi Bilgesi Korkut Ata. Ġstanbul, Ötüken NeĢriyat.
Yılmaz, E. (2006). ‗‗Dede Korkut Kitabında Tasvir Dünyası‘‘. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, 51 (2003/1), 123150.
Bars, M. E. (2014). ‗‗Türk Kahramanlık Destanlarında Kadın Tipleri‘‘. International Journal of Languages‘ Education and
Teaching, Volume:3, 122-140. https://www.elibrary.az/docs/JURNAL/jrn2015_472.pdf, (EriĢim Tarihi:28.05.2022).
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği). (2016). Dede Korkut Kitabı Han‘ım Hey. (Editör: Hasan Erbay), Gökçe Ofset
Matbaacılık.
Bayram, D. (2016). Felsefeyi Anadolu‘da Yeniden Yurtlandırmak Dede Korkut Hikâyelerinin Felsefi Analizi. Hitit
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Çorum.
Əliyev, K. (2019). Dədə Qorqud. (Əsərləri 10 cilddə, VII cild). Bakü, Elm və Təhsil NəĢriyyаtı.
Demirel, H. (2015). Türk Destanlarının Ana Unsurları. Ġstanbul, Ötüken Yayınları.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 365 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
“KĠTAB-I DEDE KORKUT” METĠNLERĠNĠN YAPISAL ÖZELLĠKLERĠ
Ramile Yusuf kızı Süleymanova
Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi, Diller Bölümü Kıdemli Öğretim Üyesi, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0349-6219

Özet
Geleneğe göre, Dede Korkut hikâyeleri destanların müellifligi-yaratılmasıDede Korkuta ait ediliyor.
Destanların temel süjeti on iki boyda yansımıĢtır.
Kökleri mitolojik bakıĢ açısına uzanan Dede Korkut destanları miladın XI yüzyılda Kitab-Dedem Korkut ismi
ileyazıya alınmıĢ, elimizde olan nüshalar ise XVI yüzyılda yüzü aktarılmıĢ elyazmalarıdır. Abideyi ilk kez
araĢtırmaya çekmiĢ alman ĢergĢünası Friedrich fon Ditsin reyince, buradaki bazı mitolojik süjetler, örneğin,
Tepegöz süjeti eski Yunanistan\'da oluĢmuĢ benzeri süjetlere gıda vermiĢtir. Kitab-ı Dede Korkut daki Tepegöz
karakteri Homerin Odisseya destanındaki Polifem karakterinden çok daha eski tarihe sahipdir. ġimdiye kadar
Kitab-ı Dede Korkut un iki elyazması bilinmektedir. Bunlardan biri - Alman ĢergĢünası F. fon Dits tarafından
Ġstanbul\'dan Almanya\'ya götürülmüĢ ve Dresden Ģehrinin kütüphanesine bağıĢlanmıĢ bir mukaddime ve on iki
boydan (destandaki ayrı ayrı öykülere boy denir) oluĢan Drezden nüshası, öteki ise XX yüzyılın 50 yıllarında
Vatikan\'da bulunmuĢ bir mukaddime ve altı boydan oluĢan parçasıdır. Azerbaycan MEA Elyazıları
Enstitüsü\'nde Dede Korkut un dünyada üçüncü yazma nüshası vardır.
Dede Korkut boylarının içerigini yurdun ve halkın korunması, hayır güçleri temsil eden eski oğuzların yabancı
müstemlekeçilere (iĢgalcılara) karĢı ölüm-kalım savaĢı, kendi önemini Ģimdi de kaybetmeyen bir çok ahlakididaktik görüĢler oluĢturuyor. Geçen yüzyılın 50\'li yıllarında Sovyet totaliter rejiminin ideolojik baskısı altında
Dede Korkut eposu milli düĢmanlığı körükleyen bir edebi anıt gibi yasaklanmıĢ, sadece 60\'lı yılların baĢlarında
beraat alabilmiĢtir.
Azerbaycan halk sanat tefekkürünün abidesi olan Kitab-ı Dede Korkut dastanlarının Ģiirsel dili edebi tarif
araçları ile zengindir. Onlarda halk dilinin inceliklerinden, atasözü, deyim ve idiomatik ifadelerinden bol bol,
ustalıkla kullanılmıĢtır. Kitab-ı Dede Korkut genellikle turkcenin ve Azerbaycan türkcesinin tarihini öğrenmek
açısından zengin bir kaynaktır.
Dede Korkut Hikâyeleri, Ģüphesiz ki, Türk hikâyeciliğinin en önemli yapı
taĢlarından birisidir. Türk kültür ve edebiyat tarihinin parlak geçmiĢini göstermesi bakımından çok önemli
verileri bünyesinde barındıran hikâyeler üzerinde birçok çalıĢma yapılmıĢ ve hâlâ da yapılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: metin, içerik, üslup, biçim, sözcük birimleri, yapı
STRUCTURAL FEATURES OF "KITABI – DEDE GORGUT " TEXTS
Summary
According to the tradition, the authorship of epics in Kitabi Dede Gorgut related to Dede Gorgut. The main
subject of epics was reflected in the twelve-like epics.
Dede Gorgut eposes, which root back to mythological views was written in XI century of AD under the name
of Kitabi Dede Gorgut, and copies in our hands are just copies of the manuscripts of the sixteenth century.
According to German orientalist Friedrich von Dits, that first investigated the m written monument, some of the
mythological subjects, for example, the Cyclopes subject had caused creation of similar subjects in ancient
Greece. The image of Cyclopes in Kitabi Dede Gorgut if compared with Homer‘s Poliphem image from
Odyssey epic, is older. So far, two manuscripts of are Kitabi Dede Gorgut known. One of them is Dresden
copy, which was taken by German orientalist, F. Dits from Istanbul to Germany and presented to library of
Dresden city, consisting of a preamble and twelve boys (parts) (separate stories in epic is called as ―boy‖), and
another one is a copy that was found on the 50-ies of XX century in Vatican, consisting of preamble and six
boys. The third copy of ―KItabi Dede Gorgut‖ was prepared at the Institute of Manuscripts of Azerbaijan
National Academy of Sciences.
The main essence of the epics of ―Kitabi-Dede-Gorgut‖ consists of protection of land and the people, the fight
of forces that represent good, Oguz nations against alien invaders, life-and-death battle against evil forces, the
importance of the moral-didactic meetings, which had not lost its importance now. During 50-es of last century
under the ideological pressure of the Soviet totalitarian regime Kitabi Dede Gorgut epic, was prohibited as
literary monument, which as if causes national hate, and was just ―rehabilitated‖ only in the early 60-es.
Being the monument of folk art of Azerbaijan, the poetic language of epos ―Kitabi-Dede-Gorgut‖ language is
rich with artistic drawings. Patterns of folk language, proverbs, sayings and idiomatic phrases were used
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skillfully in the epos. Kitabi-Dede Gorgut is very rich source to learn about the history of Azerbaijani Turks.
Dede Korkut Stories is one of the most important components of Turkish Story. Many studies have been
conducted on the stories that incorporate very important data which shows glorious history of the Turkish
Culture and Literature.
Key words : text, content, style, form, lexical units, structure elements
GiriĢ
Edebi metnin teĢkilinə hizmet eden birçok faktör vardır. Onlardan daha önemli olan, biçim ve içerik
faktörlerinin yakın birleĢimidir. Nitekim "Kitabi-Dede Korkut" dilinde bu tür gerekli unsurlardan biri de üsluba
hizmet eden sözlük birimlerinin kullanılmasıdır. Burada, eskimeyen kelimeler ve ifadeler, anlamsal amaçlarını
değiĢtirecek Ģekilde üsluplara hizmet edebilir. Dede Korkut Hikâyeleri Allah‘ın övgüsü ile baĢlanır,
peygamberin, halifelerin, Yasin suresinin, Hazreti Ali‘nin ve torunlarının ve Kuran‘ın övgüsü ile devam edilir.
- Ağız açup öger olsam üstümüzde Tanrı görklü. Tanrı dostı din serveri Muhammed görklü. Muhammedin sağ
yanında namaz kılan Ebu bekr Sıddık görklü. Ahır sıpara baĢıdur amme görklü. Hecesinleyin düz okınsa Yasin
görklü. Kılıç çaldı, din açdı ġah-ı merdan Ali görklü. Ali-nin oğulları Peygamber nevaleleri Kerbala yazısında
yezidler elinde Ģehid oldı Hasan ile Hüseyn iki kardaĢ bile görklü. Yazılup düzilüp gökden indi Tanrı ilmi
Kuran görklü.
―Kitabi-Dede Korkut‖ dilinde "bəg" terimi, üst
sınıfa ait anlamına gelir. Kızlar derler ki: ―Vallahi sultanım bu yüzü bağlı olan yigit iyi bir adamdır. Bey'in
oğlu Bey'di ‖(2, s. 54). Devlet baĢkanı bazen han, bazen de bey olarak atanır. Kazan bey bir gösteriye bakıb
izlerdi (2, s. 63). Baybora yalvarır aydir: ―Qazan Han nasıl ağlamazsın, nasıl üzülmezsin? Ortanca oğlum yok,
kardeĢim yok! Tanrı beni lanetledi. Beyler tacım için ağlıyorum. Bir gün düĢeceğim, öleceğim, yerimde kimse
kalmayacak, ağzımda kimse kalmayacak‖ (2,s. 52). Hanlar hanı (ĢehenĢah) ifadesi, bir kiĢiye muhatap olan
daha yüksek bir makama ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Hanlar Hanı Bayandır han yılda bir düğün yapar
ve Oğuz beylerini misafir ederdi(2, s. 34). Eski Türk toplumunda kağan enstitüsünün baĢı anlamına gelen kağan
kelimesi anlam yönünü değiĢtirerek "Kitabi-Dede Korkut" dilindeki anlamını bozar; efsanevi görüntü - bir
mitonimi tanımlamaya hizmet eder. Üç canavardan biri aslan, biri kara boğa, biri de kara boğaydı (2, s. 85).
Hayvanların efendisi, aslanı öldüren aslan ve akbabayı öldüren köpek (2, s.88). Kağan aslan geldiğinde sırtını
büktü, kara kurt geldiğinde ne kadar küçüktü?! - derler (2, s.89). Annemin adını sorarsan, - Kalın ağaç,
Babamın adını söylersin, - Kağan Aslan (2.s, 102). Kükreyen aslan dağıldı, kalın kamıĢlarda çevirdim, almadım
Basat!(2, s.100). Ancak iki sema arasında genel bir benzerlik vardır; birincisi, hiyerarĢik hiyerarĢinin üstünde
olan insanların üst sınıfını ifade eder ve ikincisi, efsanevi dünya görüĢüne göre hayvanlar aleminde daha yüksek
bir hiyerarĢik hiyerarĢiye sahip olan.
Destansı bir metnin sanatsal etkisini artıran atasözleri de bağlamla ilgili ve bağlamla ilgili olmayan atasözleri
olmak üzere iki Ģekilde gruplandırılabilir. Birincisi, içerik açısından herhangi bir bağlamla ilgilidir. Örneğin:
Ġyagül büyür, kaburga büyür. Efendim Ushun Goja'nın en küçük oğlu Sagrek eyu bahadir alp, deli bir gençten
ayrıldı. Bir gün yol bitti ve indi. Yediler ve içtiler. BüyülenmiĢti. DıĢarı yürüyerek gitti. Kim gördü, kibirli bir
çocuk bir kızla kavga ediyor. "Sen sıfırsın," dedi bir tokat, diğerini tokatlayarak. Eski tonun biti, yetim çocuğun
dili acıdır. Ġçlerinden biri, ―Mara, biz öksüz değil miyiz? Bizi neden dövüyorsunuz? Cesaretin varsa kardeĢin
Alinja kalesinde tutsak, cesaretin varsa anı kurtar!‖(2, s. 111). Oğlan burada söylemiĢ, bakalım ne söylemiĢ, der
ki: Altımda bir aygır al, neyi sevmezsin, - seni gördü ve oynadı ... Bir vefa ayıdır: Bahçe böyle ‖(2, s. 108).
...Oğlum beni ata bindirip yatağıma götür‖ dedi. Aslanın ini yine aslandır. Babasını atından yakaladı ve yatağa
götürdü. Kendini bir bornozla örttü. Kapıyı kapattı (2, s. 106).
Aynı zamanda, bir olaydan diğerine geçiĢ olabilir. Örneğin: Bir atın bacağı ĢiĢ ve dili esnektir. Kazanın ölü mü
diri mi olduğunu kimse bilmiyordu (2, s. 119). Atın ayağı rüzgarlı, Ģairin dili esnektir. Kazanı kâfirin yanına
çağırdı ve söylemiĢ bakalım ne söylemiĢ xanım. Dedi (2.s, 48). Atın ayağı rüzgarlı, Ģairin dili esnektir. Bir sap
üzerinde büyür ve bir kaburga üzerinde büyür. Oğlan on beĢ yaĢına girdi. Çocuğun dedesi Bayandır Han'ın
ordusuna katıldı (2, s. 36).
Ġkincisi doğrudan bağlamsal içerikle ilgili değildir, ancak aynı anda birkaç veya daha fazlası tarafından
iĢlenebilir.
Dede Korkut dedi ki:
Tanrı ol demedikçe iĢler yürümez. Yüce Allah vermedikçe yigit zengin olmaz. BaĢtan yazılmazsa kul baĢına
kaza gelmez. Ölüm vaadi gerçekleĢmeden kimse ölmez. Ölüler diriltilmeyecek ve ölüler geri gelmeyecektir. Bir
delikanlının elinde kara ok varsa onu toplar, talep eder ve payından fazlasını yiyemez. Sel suları çekilirse deniz
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dolmaz. Allah kibirlenenleri sevmez. Gönlin yüce tutan erde devlet olmaz. Yad oğlı saklamağıla oğul olmaz;
büyüyünce salur, gider gördüm, demez. Göl depecik olmaz. Kara eĢeğin kafasına vurursan katır olmaz,
karavaĢa don geyiren kadın olmaz. Yapa yapa karlar yağsa, yaza kalmaz. Eski panbuk bez olmayacak, karı
düĢman dost olmaz. Kara goça kıymayınca yol alınmaz. Er malına kıymayınca adı çıkmaz. Kız anadan
görmeyince öğüt almaz. Oğul atadan örmeyince sofra çekmez, oğul atanın yeteridür, iki gözünün biridür,
devletli oğul kopsa ocağının közidr, oğul dahi neylesün baba ölüp mal kalmasa, baba malından ne‘ faide, baĢta
devlet olmasa (2, s. 31).
Atasözleri ağırlıklı olarak yazarın nesirinde kullanılır. Bazen görüntülerin konuĢmasında da bulunur. Yüz kafir
seçildi ve çocuğa geldi. Çocuğa inanmadı, bakalım ne yapmıĢ,nə söyləmiĢ:
Ak sakallı bir deden varsa ağlama!
Beyaz saçlı bir annen varsa, onu mahvetme!
Her genç adam alp olmayacak,
Pelin ağacının dibi sert olmayacak (2, s. 108).
Metnin ana içeriği sözlük birimlerine düĢse de, kelime yalnızca edebi metnin yapısal bir öğesi olarak
hizmet edebilir. Örneğin Kitabi-Dede Korkut'daki Ģiirlerde sayıların anlamı bazen iĢlevsel değildir, örneğin
metinde aliterasyon oluĢturmak için kullanılırlar. Örneğin:
Bin bin erden yağı gördüm –ise öyünüm didüm
Yigirmi
bin er yağı gördüm-ise yıylamadum
Otuz bin er yağı gördüm-ise oan saydum
Kırk bin er yağı gördüm-ise kıya bakdum
Elli bin er gördüm-ise el vermedüm
AltmıĢ bin er gördüm-ise aytıĢmadum
Seksen
bin er gördüm-ise segsenmedim
Togsan bin yağı gördüm- ise tonanmadum
Yüz bin er gördüm-ise yüzüm dönmedi
Muhammed dini aĢkına kılıç urdum
Ağ meydanda yumrı baĢı topça kesdüm
Anda dahı erem bigem diyü öginmedüm
Öginen
erenleri hoĢ görmedüm (2, s. 117).
Prof. A. Damichizadeh verilen örnekte sayılar ve diğer kelimeler arasında ilk seslerine göre homojenlik
olduğunu belirtmektedir (1, s.16).
Kafiye, edebi bir metin olarak "Kitabi-Dede Korkut" un nesir ve Ģiir kısımlarını oluĢturur. Düzyazı
kısmındaki kafiye genellikle epizodiktir, yani metin boyunca görülmez ve sanatı güçlendirmeyi amaçlar.
Oğlan siyah bir yapıncı giymiĢti. Kapı eĢiğinde kemerli bir zemin vardı. Kim ata biner, kim zırh giyer.
Oğlan, "Ey kâfirim, ah! Allah'ın birliği yoktur! ‖ Kâfirler çocuğa yardım etdiler, elini açtılar ve gözlerini açtılar
(2, s. 74).
Dirse han esir düĢtüğü zaman onu kurtarmaya gelen oğlunu geri çevirmek için yaptığı soylamada kendi
malını boynı uzun bidevi atlar, kaytabanda kızıl teve, altun baĢlı ban ivler olarak över. Aynı Ģekilde Dede
Korkut‘un her savaĢ ve sıkıntı sonrası zafer üzerine yaptığı alkıĢ incelendiğinde, alkıĢ yaparken övdüğü de
görülmüktedir. Yirlü kara tağların yıkılmasun, kölgelice kaba ağacun kesilmesün, kamın akan görklü suyun
kurımasın, kanatlarun uçları kırılmasun, çapariken ağ boz atun büdremesin, çalıĢanda kara polat öz kılıcun
gedilmesün, dürtiĢürken ala gönderün ufalanmasun, ağ pürçekli anan yiri cennet olsun, ak sakallı baban yirü
uçmağ olsun…
Örnek olarak verdiğimiz cümlelerde kelimelerin sonlarının Ģekille örtüĢtüğü
görülmektedir. Ġki ayrı cümle birbiriyle kafiyeli olup, üç sözdizimsel birimde cümle içi kafiye görülmektedir.
Bazı durumlarda, bir düzyazı metnin tüm bölümleri birbiriyle kafiyelidir. Yegnek dedesiyle tanıĢır.
Beyler bir araya geldi. Belli bir baĢarıdan sonra beyler çitin üzerine yürüdüler ve taladılar. Babasila Yegnak
elinde gizli bir tasmayla ısındı. Ġkisi birbirini özlemiĢti. Allah'a Ģükrettiler. Kalenin kilisesini yıktılar ve yerine
bir cami yaptılar. Kutsal tanrı adına dua ettiler. KuĢun paltosunu, kumaĢın arusunu, kızın güvercinini, Bayındır
hanın ceketini çıkardılar. Gerisini ğazılara verdiler. Döndüler ve eve geldiler (2, s. 97).
ġiirde, cümle sonlarının kafiyesi nispeten sistematiktir. Metin boyunca kendini gösterebilir.
Netice
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Bu tür Ģiirlerde cümle sonlarının kafiyeli olması metnin düzenlenmesinde önemli rol oynar. BaĢka bir
deyiĢle, iki cümlenin sonlarının kafiyesi, birbirleriyle biçimsel bağlantılarını sağlar ve iki veya daha fazla cümle
birimini birbirine bağlar. Bu durumda sonraki cümleler de forma uyum sağlar.
Edebiyyat:
1.
2.

Dəmirçizadə Ə. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının dili (Təkrar
Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı,1989
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Dədə Qorqut – Yarı Ġnsani, Yarı Mifoloji xarakterli Bir BəĢər Övladı
Gozal Guliyeva
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü, araĢtırmacı,Ġstanbul Üniversitesi, Türkiyat AraĢtırmaları
Enstitüsü, doktora öğrencisi. Orcid No: https://orcid.org/0000-0001-5745-8045

Oğuzların həyat və məiĢətini, qəhrəmanlıq tarixini özündə əks etdirən ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposunun yazıya
köçürülməsi VIII- X əsrlər arasında baĢ vermiĢdir.
Kitabi Dədə-Qorqud ədəbi hadisə kimi dünya miqyasında 200 ilə yaxındır ki, tədqiq edilir. Avropada bu
abidəyə ilk dəfə 1815-ci ildə alman alimi N.F.Dits nəzər salmıĢdır (5, 170).
1859-cu ildə alman ĢərqĢünası T.Nyoldeke dastanı tərcümə etməyə çalıĢmıĢ, lakin yaxĢı oxuya bilmədiyi üçün
iĢi tamamlamamıĢdır. Yarımçıq qalmıĢ bütün materialları öz tələbəsi V.V.Bartolda təqdim etmiĢdir. Dastan
üzərində inqilabdan əvvəl ən çox iç aparan da rus akademiki V.V.Bartold olmuĢdur. V.V.Bartold demək olar ki,
bütün ömrü boyu abidənin üzərində çalıĢmıĢ, onun tədqiqi və tərcüməsi ilə məĢğul olmuĢdur. V.V.Bartoldun
hazırladığı tərcümə tam Ģəkildə onun ölümündən sonra, 1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutu
tərəfindən nəĢr edilmiĢdir (4,400). Akad.V.V.Bartold araĢdırmalarının nəticələrinə söykənərək abidənin
Azərbaycan mühitində meydana gəldiyini, dastanda cərəyan edən hadisələrin məhz, Azərbaycan hüdudlarında
baĢ verdiyini, onların Azərbaycan oğuzlarının həyatı və tarixi ilə bağlı olduqlarını qeyd etmiĢdir. Lakin,
respublikamızda bu möhtəĢəm abidəyə yalnız əsrimizin 30-cu illərinin əvvəllərində diqqət yetirilməyə
baĢlanmıĢdır. Kitabi-Dədə Qorqud dastanına ədəbi abidə kimi ilk diqqət yetirən A.Musaxanlı, Ġsmayıl Hikmət,
Ə.Abid, 30-cu illərin ortalarından etibarən isə görkəmli ədəbiyyatĢünas akad.H.Araslı, məĢhur dilçi prof. Əli
Sultanlı, folklorĢünas Məhəmməd Həsən Təhmasib və baĢqaları nəzər salmıĢlar (5, 170).
Kitabi-Dədə Qorqud dastanını Azərbaycan tarixinin qaynağı kimi araĢdıran S.S.Əliyarov belə qənaətə gəlir ki,
indiki yunanların uzaq keçmiĢini Ġlliadasız, Odisseyasız, avropalıların tarixini Nibelunklar dastanı, Roland
dastanı olmadan araĢdırmaq mümkün olmadığı kimi oğuz türklərinin də yaranıĢını, bütünlüklə uzaq keçmiĢini
Kitabi-Dədə Qorqudsuz öyrənmək mümkün deyildir (5, 171).
Dastanın əsas obrazlarından biri olan Dədə Qorqudun Ģəxsiyyəti ilə bağlı görkəmli tədqiqatçıların bir sıra
mübahisə doğuran fikirləri vardır. Bəzi tədqiqatçılar Dədə Qorqudun tarixi Ģəxsiyyət, bəziləri isə mifik obraz
olduğunu söyləyir.
Dədə Qorqudun tarixi Ģəxsiyyət olub-olmadığı mübahisəli və hələ də həllini tapmamıĢ bir məsələ olaraq qalır.
Dədə Qorqudun Ģəxsiyyəti dastanda iĢtirak edən və fəaliyyət göstərən digər qəhrəmanlar və onların tarixi
Ģəxsiyyət olub-olmadığı məsələsilə də səsləĢir. Dastanın baĢ qəhrəmanları bədii surətlər olmaqdan əlavə, həm
də tarixi Ģəxsiyyətdir.
V.V.Bartold hələ əsrimizin 30-cu illərində Kitabın müəllifinin, yəni Dədə Qorqudun tarixi Ģəxsiyyət olduğu
fikrini söyləmiĢdi. O yazırdı: 1636-cı ildə səyahətçi Oliari Ġmam Qorqud haqqında eĢitmiĢdi. O vaxt Dərbənd
yaxınlığında onun qəbrini də ona göstəribmiĢlər: Oliarinin dediyinə görə Ġmam Qorqud Qassan padĢah üçün
cəng mahnıları oxuyarmıĢ. Qassan padĢah Dədə Qorqud kitabı nın baĢ qəhrəmanı Salur Qazandır (3,50). Dədə
Qorqud kitabı nda deyilir ki, onun müəllifi hamının sevimlisi, bütün boyların bütünlükdə Oğuzun bilicisi,
baĢbiləni, ilhamlı söz, sənət kahini idi. VI əsrin sonları və VII əsrin əvvəllərində artıq Oğuzun məĢhuru
olmuĢdur; yəni ədəbi deyil ki, Ġslam dininin banisi Məhəmməd peyğəmbər məhz böyük nüfuz sahibi olan Dədə
Qorqudu Oğuza Ģeyx təyin etmiĢdi (3,52). H.Araslı ümumiyyətlə Dədə Qorqud Ģəxsiyyətindən danıĢarkən onun
Xızır və Molla Nəsrəddin kimi ümumiləĢdirilmiĢ əfsanəvi bir Ģəxsiyyət olduğunu deyir (3,51). Türk tədqiqatçısı
M.Ergin tarixi mənbələrə istinadən Bayburtlu Osmanın /XVI əsr/ bu sözlərini xatırladır: ―Qazan xan bəylərlə
Kəbəyə gəlib Rəsulla görüĢdülər. Rəsulillah... Dədə Qorqudu Ģeyx təyin elədi‖. M.Ergin həmin faktı belə verir:
―Cami-Cəm ayin‖ müəllifi söyləyir ki, ―Oğuznamə‖ də yazıldığına görə Oğuz xanı Qara xan çox mömin adam
olduğundan Qorqud Dədəni Mədinəyə göndərmiĢdi və peyğəmbərlə görüĢdən sonra Oğuz tayfasına islamiyyəti
öyrətməyə təyin edilən Səlmani Farisi ilə birgə o, geri dönmüĢdü‖. Deməli, Qorqud Atanın Məhəmməd
peyğəmbərin müasiri olduğuna dair iĢarələr çoxdur (3, 52). ―Kitab‖ın bütün boyları, orada söylənilən hadisələr,
əhvalatlar, axırda verilən sonluqlar da deyir ki, Məhəmmədin hakimiyyəti illərində Qorqud artıq kamil bir ər
imiĢ, Oğuz elinin xeyir-Ģəri, toy-düyünü, daxili və xarici iĢləri Dədə Qorqudsuz keçməzmiĢ. Boyların
sonluğunda Qorqud Atanın dilindən deyilən Məhəmməd inamına çağırıĢ, günahların onun ―üzü
suyuna‖bağıĢlanması diləyi, namaz qılıb, Məhəmmədə ―salavat‖ gətirib düĢmənə hücuma keçmək və s. də yeni
dini görüĢlərin, islami təbliğatın ―Kitab‖a etdiyi təsir və əlavələr idi (3,54).
Azərbaycan alimi M.K.Ələkbərli: ―Tarixi məlumata görə Dədə Qorqud X əsrdə ölmüĢ və Dərbənddə
basdırılmıĢdır‖ – deyir (2,18). Rəvayətlərdə Dədə Qorüud bir övliya kimi daha çox müqəddəsləĢdirilmiĢdir. O,
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Orta Asiya – Sır-Dərya rəvayətində ―peyğəmbər‖, Azərbaycan-Dərbənd rəvayətində ―imam‖ adlandırılır.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖da isə o adamlardan əsasən öz əqli, bacarığı ilə fərqlənir. Onun Qopuzu müqəddəs
sayılsa da bu, Qorqudu dinlə, Ģəraitlə deyil, ümumi xalq Ģənliyi, toy məclisləri ilə bağlayır, xalq aĢığı kimi
ucaldır (2,19).
Dədə Qorqudun adıyla bağlı da bir sıra müxtəlif fikirlərə rast gəlirik. Dədə, Qorqut, Qorqud Ata və s. Ģəkildə
mübahisə doğuran bir sıra fikirlər görkəmli tədqiqatçıların araĢdırmalarında öz əksini tapmıĢdır. Eposun ilk
araĢdırıcıları ―Qorqud‖ adını məna anlamından danıĢarkən əsasən lüğət Ģərhlərindən kənara çıxa bilməmiĢlər.
Ġ.V.Aniçkov qırğız və qazax dilləri lüğətlərinə əsaslanaraq ―Qorqud‖ adının ―qorqu‖ sözündən gəldiyini
söylədiyi kimi, Q.N.Potanin də ―qorqmaq‖ söz kökündən gəldiyini göstərmiĢdir. Canbistayev və Çekaninski də
bu fikirdə olmuĢ, qazax dilində buna bənzər adların olduğunu qeyd etmiĢdir (O.ġaiq, ―Dədəm Qorqudun
kitabı‖, Ġstanbul, 1973). A.M.Jirmunski ―Qorqud‖un ləqəb mənasında iĢləndiyini zənn edir. Hətta bəzi
araĢdırmalarda Dədənin adı ―Qorqud Ata‖, yaxud ―Xorxud‖, Ditsin ―Atalar sözü‖ kitabında ―Ala gözlü Div
qızından oldum mən Dədə Qorqud‖ – deyə təqdim olunduğunu göstərir. Bu Ģərhlərin heç biri Qorqud‖ ad
anlamının əsl mənasını açmır. Sözün kökü, məna anlamı isə daha dərin və mifoloji təsəvvürlərlə, inamlarla
süstləĢmiĢ, sehirli pərdə arxasında gizlənmiĢdir (6, 57). Alman alimi, misirĢünas və yazıçı Georq Erbes qədim
Misir tarixindən bəhs edən ―Uarda‖ romanında (1877-ci ildə yazılıb) ―qor‖u qanadlı günəĢ donunda qədim
Misir allahı kimi göstərir. Mirəli Seyidov Ģərhləri, gətirdiyi dəlil, sübutlar daha inandırıcı görünür. Alim
―Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları‖ (B.1981) əsərlərində sübut edir ki, Qorqud Ata mifik obrazdır
(6,58). Dədəm Qorqudun Ģəxsiyyəti ətrafında düĢünərkən V yüzilliklərdə indi Ermənistan adlanan əraziyə öz
soydaĢlarının köməyinə gələn Oğuz qəhrəmanı ―Qor‖, onun adıyla bağlı olan ―Qut‖ (qorqut) kəndi, ―Aqvan
tarixi‖ndə Qorun qardaĢı kimi adı çəkilən Qazan haqqında məlumatlar yada düĢür. Bəzi qaynaqlarda ―Dədə‖
əvəzinə ―Ata‖ ya da Qorqud Ataya rast gəlirik. ―Ata‖, ―Dədə‖ sözləri Türk xalqlarını qədim ailə
münasibətlərinin etnik tələbləri ilə bağlı böyüklük, hörmət, izzət, əlamətlərini bildirən anlayıĢdır (6,59).
MəĢhur qazax alimi Çokan Vəlixanov Qorqudun ölümdən qaçmasına iĢarə edərək onu sehrbaz, Ģaman
adlandırır (7,61). Azərbaycan alimi M.K.Ələkbərli mənbə göstərmədən Dədə Qorqudu X əsrdə yaĢamıĢ tarixi
Ģəxsiyyət kimi qələmə almıĢ və bir Türk dili lüğəti və türklərə aid olan dastanın müəllifi olduğunu yazmıĢdır
(B. 1934). Əli Sultanlı yazır ki, bəzi əfsanələrdə Dədə Xızır ilə eyniləĢdirirlər. Bəzi əfsanələrdə isə guya
Koroğlu Dədə Qorqudun arvadı Həlimədən dünyaya gəlmiĢdir. Onun Qır atını Dədə Qorqud bəsləmiĢdir (Əli
Sultanlı, 1971). Türk araĢtırmacısı M.Nicat Səbətçioğlunun fikrincə, Dədə Qorqud xalqımızın
ölümsüzləĢdirdiyi, əfsanələrdə yaratdığı bir Ģəxsdir (7,63). Qulamrza Səbri Təbrizi yazır ki, hər Ģeydən əvvəl,
Dədə Qorqud öz zəmanəsinin məhsuludur və bunu nəzərə almadan onun xarakteri haqqında fikir yürütmək
yalnıĢ nəticələrə gətirib çıxara bilər (9,6).
Özünün ilkin strukturunu daha çox qoruyub saxlaya bilən Qorqut Ata etnik-mədəni ənənədə həm də bir övliya,
kəramət sahibi və ulu əcdaddır. Onunla adlarına əski türk dastanlarında rast gəlinən Xızır, Boz qurt, Uluq
Türük, Domrul və b. mifoloji varlıqlar, hami ruh obrazları arasındakı struktur-semantik paralellər də mifoloji
təbiətli bu obrazın arxaik quruluĢlu olduğunu göstərir (1,224).
―Dədə Qorqud‖un tarixi və ya mifik obraz olması mübahisəli bir mövzu olduğunu nəzərə alsaq onun ―yarı
insani, yarı mifoloji xarakterli bir bəĢər övladı‖ adlandırılmasını doğru hesab edə bilərik. Dədə Qorqud
boylarının əsas mahiyyətini yurdun və xalqın qorunması, xeyir qüvvələri təmsil edən qədim oğuzların yadelli
iĢğalçılara – Ģər qüvvələrə qarĢı ölüm-dirim savaĢı, öz əhəmiyyətliliyini də itirməyən bir çox əxlaqi-didaktik
görüĢləri təĢkil edir. Azərbaycan xalq bədii təfəkkürünün abidəsi olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ ( ―Kitabi- Dədəm
Qorqud əla lisan-i taife-i oğuzan‖ – Oğuz tayfalarının dilində Dədə Qorqudun kitabı – Oğuz türk dastanı)
Azərbaycan türkcəsini öyrənmək baxımından zəngin mənbə olmaqla yanaĢı, oğuzların dastana çevrilmiĢ
tarixidir. DüĢünürəm ki, bu abidə uzun illər öz əhəmiyyətini itirmədən bu günümüzədək gəlib çıxdığı kimi,
bundan sonra da gələcək nəsillər tərəfindən yaĢadılacaq və müqəddəs abidəmiz olaraq öz mövqeyini daim
zirvədə saxlayacaq.
Açar Sözlər: Dədə, Qorqut Ata, tarixi Ģəxsiyyət, Mifik obraz
Key words: Dede, Korkut father, Oghuz, historical figure, mythical image
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BENGÜ TAġLARLA ĠLGĠLĠ AZERBAYCAN SAHASINDA KALEME ALINAN ĠLMÎ VE EDEBÎ
ESERLERĠN ANALĠTĠK BĠBLĠYOGRAFYASI ÜZERĠNE BĠR DENEME
YaĢar SÖZEN
Uzman, Doktora Öğrencisi. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim
Dalı, ORCĠD ĠD: 0000-0002-6801-6442

ÖZET
II. Köktürk Kağanlığına ait olan ve Orhun Vadisi‘nde bulunan Bengü TaĢlar, 25 Kasım 1893 tarihinde
Danimarkalı bilgin ve ilim adamı Vilhelm Thomsen tarafından okunarak bilim dünyasına tanıtılmıĢtır.
Okunmasının üzerinden tam 129 yıl geçmesine rağmen Türklüğün bu abidevî eserleri, her konuda güncelliğini
ilk okunduğu gün gibi korumaktadır. Ġlk okunduğu günden bugüne bu ebedî anıtlar üzerinde hemen hemen her
alanda birçok çalıĢma yapılmıĢ, kitap ve makale kaleme alınmıĢtır. Bu ölümsüz eserler üzerine çalıĢan birçok
bilim adamı, bu eserleri abide, anıt, yazıt ve kitabe gibi terimlerle adlandırmıĢlardır. Ancak çalıĢmada, bu
taĢları diktiren Türk‘ün ulu hakanı Bilge Kağan‘ın ‗‘Gönlümde ne kadar söz varsa bu ebedî taşlara
yazdırdım.‘‘ sözünden hareketle bu eserler için Bengü Taş terimi kullanılmıĢtır. Ayrıca abideler, Köktürk
Kağanlığına ait olduğu için araĢtırmacılar ve bilim adamları tarafından Köktürk Abideleri; Orhun nehrinin
kıyısında yer aldıkları için de Orhun Abideleri Ģeklinde adlandırılmıĢtır. ÇalıĢmamızda ilk olarak baĢta Türkiye
olmak üzere bütün Türk dünyasında Bengü TaĢlar üzerine yapılan çalıĢmaların genel bir değerlendirilmesi
yapılmıĢtır. Devamında ise özellikle Azerbaycan sahasında bu konuda kaleme alınan ilmî ve edebî eserler,
yazarların soyadları kıstas alınarak alfabetik sıraya göre tasnif edilmiĢtir. Yapılan tasnif bir bibliyografya
Ģeklinde verilmiĢ ve tespit edilen çalıĢmaların özelde Azerbaycan‘da genelde ise bütün Türk dünyasındaki etki
ve yansımaları değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Bengü TaĢlar, Azerbaycan, Ġlmî ve Edebî Eserler.
AN ATTEMPT ON THE ANALYTICAL BIBLIOGRAPHY OF SCIENTIFIC AND LITERARY
WORKS WRITTEN IN AZERBAIJAN ON BENGU STONES
ABSTRACT
Bengü TaĢlar, belonging to the II. Köktürk Khanate and located in the Orhun Valley, was read by the Danish
scholar and scientist Vilhelm Thomsen on November 25, 1893 and introduced to the world of science.
Although 129 years have passed since it was read, these monumental works of Turkishness preserve their
currency in every subject as the first day they were read. Since the first reading, many studies have been done
on these eternal monuments in almost every field, books and articles have been written. Many scientists
working on these immortal works have named these works with terms such as monuments and inscriptions.
However, in the study, the term Bengü Taş was used for these works, based on the words of Bilge Kağan, the
great khan of the Turk, who had these stones erected, ‗‘I have written every word in my heart on these eternal
stones.‘‘ In addition, since the monuments belong to the Köktürk Khaganate, by researchers and scientists
Köktürk Monuments; Since they are located on the banks of the Orkhon river, they are called Orkhon
Monuments. In our study, first of all, a general evaluation of the studies on Bengü TaĢlar has been made in the
whole Turkish world, especially in Turkey. In the continuation, scientific and literary works written on this
subject, especially in the field of Azerbaijan, were classified in alphabetical order by taking the surnames of the
authors as a criterion. The classification made is given in the form of a bibliography and the effect and
reflections of the identified studies, especially in Azerbaijan and generally in the whole Turkish world, are
evaluated.
Keywords: Bengü TaĢlar, Azerbaijan, Scientific and Literary Works.
1. GĠRĠġ
1. 1. Türkiye‟de ve Türk Dünyasında Bengü TaĢlarla Ġlgili Yapılan ÇalıĢmaların Genel Değerlendirmesi
Bengü TaĢlarla ilgili baĢta Türkiye olmak üzere bütün Türk dünyasında önemli çalıĢmalara imza atılmıĢtır. Bu
konuda birçok eser ve yüzlerce makale kaleme alınmıĢtır. Bengü TaĢlarla ilgili kaleme alınan makaleler,
çalıĢmamızın hacmini geniĢleteceği için kapsam dıĢında bırakılmıĢtır.
Türkiye‘de Köktürk anıtlarını ilk tanıtan bilim adamı Necip Asım‘dır. Ġkdam gazetesinin 17 ġubat 1985 tarihli
nüshasında, imzasız olarak çıkan Hutût-ı Kadîme-i Türkiyye (Eski Türk Yazıları) baĢlıklı uzun makalesinde
Necip Asım, Köktürk anıtlarından ve özellikle Köktürk harflerinden ve onların kökeninden bahseder. Necip
Asım, 1897 yılında Pek Eski Türk Yazısı adıyla Ġkdam Külliyatı arasında küçük bir risale neĢreder ve böylece
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ülkemizde Köktürk harfleri ve abideleri hakkında ilk kitap yayımlanmıĢ olur. Köktürk harflerini bizde ilk
tanıtan Necip Asım olduğu gibi, Orhun Abidelerini ilk defa neĢretme Ģerefi de ona aittir. Necip Asım‘ın 1925‘te
Maarif Vekâleti neĢriyatı arasında yayımladığı Orhun Abideleri adlı eser, hem Köl Tigin ve Bilge Kağan bengü
taĢlarının metin ve gramerlerini, hem de Orhun Türkçesinin gramerini içine alır. Köktürk bengü taĢlarının
kısmen de olsa ilk tercümesi önemli bir hikâyecimiz olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu‘na aittir ve yazarın kaleme
aldığı Gönül Hanım adlı romanın içinde yer alır (Ercilasun, 2008: 152-153).
Türkiye‘de bengü taĢları en geniĢ ölçüde iĢleyen büyük tarihçi Hüseyin Namık Orkun‘dur. Orkun, hem Yenisey
hem Orhun bengü taĢlarının en mükemmel neĢirlerinden birini meydana getirir. 1936-41 yıllarında dört cilt
olarak çıkan Eski Türk Yazıtları adlı bu abidevî eser, o yıllara kadar bulunmuĢ olan Köktürk harfli ne varsa, tek
kelimelik mühürlere, kemer tokalarına varıncaya kadar her metni fotoğraflarıyla, transkripsiyon ve
tercümeleriyle, izahlarıyla, sözlüğüyle verir. Ayrıca Muharrem Ergin‘in ilk baskısı 1970‘de neĢredilen Orhun
Abideleri üç büyük bengü taĢın yeni okunuĢ ve tercümelerini ihtiva eder (Ercilasun, 2008: 153-154). En
kapsamlı çalıĢmalardan biri olarak da Ahmet Bican Ercilasun‘un kaleme aldığı, 2016 yılında Dergâh
Yayınlarından çıkan Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları adlı eser bu alanda yapılmıĢ en güncel çalıĢmadır.
GeçmiĢten günümüze doğru yani Bengü TaĢların Vilhelm Thomsen tarafından okunduğu günden bugüne
Türkiye‘de Necip Asım, Şemseddin Sami, Ahmet Hikmet Müftüoğu, Mehmed Fuat Köprülü, Ragıp Hulûsi,
Hüseyin Namık Orkun, Muharrem Ergin, Talât Tekin, Osman Fikri Sertkaya, Ahmet Bican Ercilasun, Fatma
Sema Barutçu Özönder, Cengiz Alyılmaz, Mehmet Ölmez, Osman Mert, Hatice Şirin User ve Erhan Aydın gibi
Türkolog ve bilim adamları bu alanda önemli çalıĢmalar yapmıĢ, Bengü TaĢları Türkiye Türkçesine aktarmıĢ ve
önemli eserler kaleme almıĢlardır. Bengü TaĢlar üzerinde yapılan çalıĢmalar, Türkiye‘de özellikle 1990
yılından sonra büyük bir ivme kazanmıĢtır.
Türkiye dıĢındaki Türk dünyasına baktığımızda özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra
bağımsızlığını kazanan Türkler, abidelere büyük bir ilgiyle yaklaĢmıĢ ve abideleri incelemeye baĢlamıĢlardır.
Kazakistan‘da Kazak Türk bilgini Gubeydulla Aydarov, bu alanda ciddi araĢtırmalar yapmıĢ ve önemli eserler
meydana getirmiĢtir. Ayrıca Kazakistan‘da bu alanda önemli araĢtırmacılardan biri de Altay Amanjolov‘dur.
Kırgızistan‘da Çetin Cumagulov; Özbekistan‘da Gani Abdurahmanov ve Alibek Rustemov Bengü TaĢlarla ilgili
önemli araĢtırmalar yapan ve incelemelerde bulunan bilim adamlarıdır.
2. ARAġTIRMA VE BULGULAR
2. 1. Azerbaycan‟da Bengü TaĢlarla Ġlgili Yapılan Ġlmî ÇalıĢmalar
Öncelikle Azerbaycan‘da ve Türkiye dıĢındaki Türk dünyasında Bengü TaĢlarla ilgili yapılan ilmî ya da edebî
her türlü çalıĢmayı, Türkiye‘de yapılan çalıĢmalarla aynı paralelde düĢünmemek gerekir. Çünkü 1893 yılında
Vilhelm Thomsen‘in Bengü TaĢları çözmesiyle Türkiye‘de bu alanda çalıĢmalar baĢlamıĢ, özellikle 1990
yılından sonra büyük bir ivme kazanmıĢ ve günümüzde de süratle ve geniĢ çapta devam etmektedir. Lakin baĢta
Azerbaycan olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan yani kısacası Türk dünyasında bu durum
Türkiye‘deki gibi değildir. Çünkü Türkiye dıĢındaki Türk dünyasında yetmiĢ yıl kadar süren, romanlardaki
hayali karakterlerin bile mahkemelerde sorgulandığı bir Sovyet dönemi ve yönetimi vardır. Böyle bir dönemin
koĢulları içinde doğal olarak Türklüğün abidevî eserleri üzerine inceleme yapmak ve çalıĢmak pek mümkün
değildir.
1893‘te Vilhelm Thomsen‘in Orhun-Yenisey Yazıtlarını çözmesi, o dönemde çağdaĢ anlamda hiçbir bilim
kurumuna sahip olmayan Azerbaycan‘da doğal olarak yankı bulmaz. 1919‘da Bakü‘de ilk üniversite
kurulmasıyla baĢlatılan bilimsel çalıĢmalarsa Orhun-Yenisey Yazıtlarını kapsayacak düzeyde değildir. Fakat
1920‘li yıllarda Bakü, Türkoloji alanında büyük kültür hamlelerinin yapıldığı, dil ve alfabe sorunlarının
hararetle tartıĢıldığı bir kent haline gelir. 1924‘te Bekir Çobanzade, ünlü Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal adlı
eserinde Orhun-Yenisey Yazıtları ve Dîvânu Lugâti‘t-Türk hakkında ilk bilimsel bilgileri verir. Bekir
Çobanzade 1926‘da Bakü‘de düzenlenen I. Türkoloji Kurultayında Türk Dillerinde İlmi Terminolojinin
Temelleri konusunda sunduğu tebliğinde ve 1929‘da Ferhat Ağazade ile birlikte yazdığı Türk Grameri
kitabında sık sık yazıtlara ve Dîvân‘a temas eder, kendi görüĢ ve tezlerini bunlara dayandırır (Asker, 2010: 77).
1930‘lu yıllarda Azerbaycan‘da Türkçenin en eski kaynakları olan Orhun-Yenisey Yazıtları, Kitab-ı Dede
Korkut ve Dîvânu Lugâti‘t-Türk‘e karĢı sonsuz bir ilgi uyanır ve hem lügat oluĢu hem de ansiklopedik değer
taĢıması dolayısıyla Dîvân öncelik kazanır. Ünlü dilci Halit Sait Hocayev 1935-1937 yılları arasında Dîvânu
Lugâti‘t-Türk‘ü Azerbaycan Türkçesine çevirir, Dîvân verilerine ve malzemelerine istinaden Türkçenin Tarihi
Grameri, Türkistan Tarihinin Kısa İcmali, Orhon Yazıtlarının Şerhli Tetkiki adlı eserlerini kaleme alır. Fakat 12
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Ekim 1937‘de Türk milliyetçisi ve koyu Pantürkist gibi sahte ithamlarla kurĢuna dizilir, eserlerine gizli polis
teĢkilatı KGB tarafından el konulur ve yok edilir.
Sovyetler Birliği‘nde yaĢayan Türklerde millî bilinci ve ulusal duyguları körükler endiĢesiyle Dîvânu Lugâti‘tTürk çevirisinin el altından gayri-resmi yasaklanması, arkasından Kitab-ı Dede Korkut‘un eski Türk feodalite
hayatını öven ve Sovyet halklarının kardeĢlik duygularına ters düĢen bir eser olarak nitelendirilmesi ve resmen
yasaklanması, Orhun-Yenisey Yazıtları üzerine de sessiz bir yasak perdesi çeker. 1920‘li yıllardan 1936 yılına
kadar üniversitelerin Edebiyat Fakültelerinde okutulan Türkoloji dersleri de bu tarihten itibaren tümüyle
kaldırılır, Bilimler Akademisi bünyesinde yapılan tetkikler asgari düzeye indirilir. Ancak bu durum 1956
yılından sonra KruĢçev‘in yönetime gelmesiyle beraber yavaĢ yavaĢ değiĢmeye baĢlar. 1956 yılından itibaren
Kadim Türk Yazılı Abideleri dersi yeniden üniversite programına alınır, Rusya‘da ve doğal olarak
Azerbaycan‘da Orhun-Yenisey Yazıtları incelenmeye baĢlanır (Asker, 2010: 77).
Bu bağlamda Azerbaycan‘da Bengü TaĢlarla ilgili ilk eser 1967 yılında kaleme alınır. Ancak Bengü TaĢlar,
Orhun Abideleri ya da Köktürk Abideleri denildiği zaman akla sadece Tonyukuk, Köl Tigin ve Bilge Kağan
bengü taĢları gelmemelidir. Bu üç bengü taĢın dıĢında Ercilasun (2008: 128-137), Türk Dili Tarihi adlı
kitabında Köktürklerin ikinci döneminden kalmıĢ bengü taĢ ve yazıtları listeler ve yedi bengü taĢ daha sayarak
bu sayıyı ona çıkarır. Ayrıca Köktürk harfleriyle yazılmıĢ abide ve eserler sadece bu on bengü taĢtan ibaret
değildir. Köktürk Kağanlığının ikinci dönemine ait olan bu bengü taĢlardan sonra -ne zaman yazıldıkları
tartıĢmalı olmakla beraber- genellikle 9 veya 10. yüzyıllarda dikildikleri kabul edilen, Güney Sibirya‘da
bugünkü Hakas ve Tuva Cumhuriyetleri içinde kalan Yukarı Yenisey vadisinde bulunan ve Köktürk harfleri ile
yazılmıĢ çok sayıda abide ve eser vardır. Bundan dolayı Azerbaycan‘da bu alanda yapılan çalıĢmaların geneli,
hem II. Köktürk Kağanlığı döneminde dikilen bengü taĢları hem de bu taĢlardan bir iki asır sonra dikildiği
tahmin edilen Yenisey Yazıtlarını kapsamaktadır.
Tespitlerimize göre Ģu ana kadar Azerbaycan sahasında Bengü TaĢlar üzerine yapılan ilmî çalıĢmaları tasnif
eden ve bu çalıĢmalarla ilgili detaylı bilgi veren iki önemli bildiri metni bulunmaktadır. Bu konuda yapılan ilk
çalıĢma Azerbaycanlı Türkolog Ramiz Asker‘e aittir. Asker, 2010 yılında Ankara‘da düzenlenen 3. Uluslararası
Türkiyat AraĢtırmaları Sempozyumuna katılır ve Orhon-Yenisey Yazıtlarının Azerbaycan‘da İncelenmesi
Tarihinde Bazı Sayfalar adlı bildirisini sunar. Asker, bildirisinde Bengü TaĢlarla ilgili Azerbaycan‘da yapılan
çalıĢmaların tarihi hakkında bilgi verdikten sonra, bu alanda kaleme alınan ilmî eserleri bir bibliyografya
Ģeklinde vermese de yazar-eser bağlamında kronolojik olarak ele alır ve değerlendirir.
Ġsimlerini verdiği eserler hakkında kısa bilgiler de vererek, bu eserleri baĢta Türkiye olmak üzere bütün Türk
dünyasına tanıtır. Ayrıca Asker, bildirisinde 2010 yılına kadar Azerbaycan‘da Bengü TaĢlarla ilgili hazırlanan
doktora ve profesörlük tezlerini de sıralar. Asker, çalıĢmasının sonunda ise Bengü TaĢlarla ilgili Azerbaycan‘da
gerçekleĢtirilen bilimsel tetkik ve çalıĢmaların özelliğinden ve mahiyetinden söz ettikten sonra, son yıllarda
Azerbaycan‘da yapılan bu çalıĢmalarla ilgili genel bir değerlendirme yapar. Asker, bildirisinde Azerbaycan
sahasında Bengü TaĢlarla ilgili 1967 yılında yapılan ilk çalıĢmadan 2010 yılına kadar bu alanda kaleme alınan
toplam 33 esere yer verir. Bunun yanında çalıĢmasının kaynakça kısmında Azerbaycan‘da Bengü TaĢlarla ilgili
hazırlanmıĢ elliye yakın ilmî eseri sıralar.
Azerbaycan‘da Bengü TaĢlarla ile ilgili yapılan çalıĢmaların tasnifiyle ilgili diğer bir çalıĢma ise AraĢtırma
Görevlisi Orhan Baldane‘ye ait olan bildiri metnidir. Baldane, 25-28 Eylül 2017 tarihleri arasında Romanya‘nın
baĢkenti BükreĢ‘te düzenlenen XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı‘nda Köl Tigin Bengü Taşının
Güney Yüzünün Azerbaycan Türkçesine Yapılmış Aktarmalarının Mukayesesi ve Yeni Bir Aktarma Önerisi adlı
bildiri metnini sunar. Baldane, Azerbaycan ve Türkiye‘de Bengü TaĢlarla ilgili 2009 ila 2016 yılları arasında
yayımlanan son beĢ eseri baz alarak, Köl Tigin Bengü taĢının güney yüzünün Azerbaycan Türkçesine yapılmıĢ
aktarmalarını Türkiye‘deki son iki çalıĢma ile mukayese eder ve yapılan aktarma hatalarından hareketle yeni bir
aktarma önerir. Baldane bu çalıĢmasını yaparken, Bengü TaĢlarla ilgili Azerbaycan‘da yapılan ilk çalıĢmadan
yani 1967 yılından 2017 yılına kadar yapılan ilmî çalıĢmalardan tespit ettiği 35 eserin bibliyografyasını da verir.
Yukarıda adları sıralanan iki bibliyografya örneğinden hareketle yapılan araĢtırmaların neticesinde, Azerbaycan
sahasında Bengü TaĢlarla ilgili 1924 yılında ilk bilgileri veren çalıĢmadan bu yana yani günümüze kadar toplam
60 ilmî eser ve çalıĢma tespit edilmiĢtir. Tespit edilen eserler, yazarların soyadları ölçüt alınarak alfabetik sıraya
göre tasnif edilmiĢtir. Bengü TaĢlarla ilgili Azerbaycan sahasında Bekir Çobanzade 1924 yılında ilk bilgileri
verdikten sonra, Abbaskulu Meherremov 1967 yılında ilk eseri kaleme alır. Abbaskulu Meherremov ile birlikte
özellikle Ebülfez Recebli, Ebülfez Guliyev, Yadigar Aliyev ve Nizami Hudiyev baĢta olmak üzere Akşin
Memmedov, Alisa Şükürlü, Gülhanım Veliyeva, Kızılgül Abdullayeva, Ramiz Asker, Sevinc Guliyeva, Vefa
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Yunusova ve Yunus Memmedova önemli araĢtırmalar yapmıĢ ve eserler meydana getirmiĢlerdir. Tespit edilen
eserler Ģunlardır:
1. Abdullayeva, Kızılgül. (2002). Kadim Türk Yazılı Abideleri-I, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Kızılgül Abdullayeva tarafından 2002 yılında neĢredilen çalıĢma, toplam 53 sayfadan meydana gelir. Eserde
Türk dilli halkların yani Türkçe konuĢan halkların günümüze ulaĢmıĢ müĢterek abideleri olan Orhun ve
Yenisey Abideleri hakkında bilgi verilir. ÇalıĢmanın asıl inceleme konusu; bu taĢ abidelerin fonetik, leksik ve
gramatik kuruluĢlarıdır.
2. Abdullayeva, Kızılgül. (2006). Kadim Türk Yazılı Abideleri-II, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Kızılgül Abdullayeva tarafından 2006 yılında kaleme alınan eser, Türk dilli halkların yani Türkçe konuĢan
halkların günümüze ulaĢmıĢ müĢterek abideleri olan Orhun ve Yenisey Abidelerini konu alır. ÇalıĢmanın asıl
inceleme konusu; bu taĢ abidelerin fonetik, leksik ve gramatik kuruluĢlarıdır.
3. Abdullayeva, Kızılgül. (2007). Kül Tigin Abidesi, Bakü: Azer NeĢriyatı.
Kızılgül Abdullayeva tarafından 2007 yılında Köl Tigin Abidesi üzerine yapılan çalıĢmada, Köl Tigin
Abidesinin Azerbaycan Türkçesine tercümesi yapılır ve eser monografi tarzında kaleme alınır.
4. Aliyev, Yadigar. (2002a). Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinin Dili - Magistrler Ġçin Ders
Programı (Yüksek Lisans Öğrencileri Ġçin Ders Programı), Bakü.
Yadigar Aliyev, Azerbaycan sahasında Bengü TaĢlar ile ilgili önemli araĢtırmalar yaparak birçok eser meydana
getiren önemli bir ilim adamı ve araĢtırmacıdır. Aliyev, Bengü TaĢlarla ilgili sadece önemli eserler kaleme
almakla kalmamıĢ, bu alanda doktora ve profesörlük tezleri de hazırlamıĢtır. Aliyev, 1999 yılında ‗‘Kadim Türk
(Runik) Abidelerinin Dili Diyalektfevki Edebî Olaydır‘‘ adlı doktora çalıĢmasını; 2007 yılında ise ‗‘Kadim Türk
Edebî Dilinden Orta Asırlar Türk Edebî Diline (Türkî) Geçiş‘‘ adlı profesörlük tezini sunmuĢtur.
Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinin Dili adlı eser ise, Aliyev tarafından üniversitelerdeki lisansüstü
öğrenciler için Köktürk harfleriyle yazılmıĢ abideler hakkında hazırlanan bir ders programıdır. Lisansüstü
öğrenciler için kaleme alınan ve sekiz sayfadan oluĢan bu ders programı, Orhun ve Yenisey Abidelerin dili
hakkında öğrencilere çerçeve bir program sunar.
5. Aliyev, Yadigar. (2002b). Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinin Dili - Magistrler Ġçin Metodik
GösteriĢ (Talimat) (Yüksek Lisans Öğrencileri Ġçin Ders Programı), Bakü.
Yadigar Aliyev tarafından üniversitelerdeki lisansüstü öğrenciler için Köktürk harfleriyle yazılmıĢ abideler
hakkında hazırlanan bir ders programıdır. Lisansüstü öğrenciler için kaleme alınan ve on yedi sayfadan oluĢan
bu ders programı, Orhun ve Yenisey Abidelerin dili hakkında öğrencilere çerçeve bir program sunar.
6. Aliyev, Yadigar. (2004a). Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinin Dili, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Yadigar Aliyev tarafından 2004 yılında 182 sayfa olarak kaleme alınan eser, Köktürk harfleri ile yazılmıĢ
abideleri inceleyen önemli bir çalıĢmadır. Köktürk alfabesiyle yazılmıĢ abidelerin dilini çok yönlü inceler ve ele
alır.
7. Aliyev, Yadigar. (2004b). Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinden Orta Asırlar Türk Yazılı
Abidelerine GeçiĢ: Edebî Dil Normlarının ĠnkiĢafı, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Yadigar Aliyev tarafından Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinden Orta Asırlar Türk Yazılı Abidelerine Geçiş
adıyla hazırlanan eser, yazarın doktora tez çalıĢmasıyla ilintili olan ve aynı zamanda profesörlük tezinin de
kuramsal alt yapısını oluĢturan önemli bir çalıĢmadır. 190 sayfadan ibaret olan eserde, Köktürk harfleriyle
yazılmıĢ Orhun ve Yenisey Abidelerinde var olan edebî dilin nasıl teĢekkül ettiği ve geliĢtiği, geliĢim evreleri
ve varlığını günümüze nasıl taĢıdığı abidelerdeki metinler üzerinden incelenir. Ayrıca eserde Eski Türkçenin
ayrıĢma dönemi ele alınarak bu geçiĢin nasıl gerçekleĢtiği izah edilmeye çalıĢılır.
8. Aliyev, Yadigar. (2005). Orhon-Yenisey Abideleri ve Orta Asırlar Türk Edebî Dili - Türkî, Bakü:
Nurlan NeĢriyatı.
Yadigar Aliyev tarafından 2005 yılında 173 sayfa olarak kaleme alınan eser, Orhun ve Yenisey Abidelerini ve o
dönemdeki edebî dili inceleyen önemli bir dil çalıĢmasıdır. ÇalıĢmada abidelerdeki edebî dilin nasıl teĢekkül
ettiği, geliĢtiği ve hangi evrelerden geçerek günümüze geldiği abidelerdeki metinler bağlamında bilimsel
zeminde incelenir ve ortaya konur.
9. Aliyev, Yadigar. (2008a). Kadim Türk (Runik) Yazılı Abideleri, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Yadigar Aliyev tarafından 2008 yılında yayımlanan eser, Köktürk alfabesiyle yazılmıĢ abideleri inceler. Eser
bir monografi olup, toplam 181 sayfadan meydana gelir.
10. Aliyev, Yadigar. (2008b). Kadim Türk (Runik) Yazılı Abideleri, Bakü: Azerbaycan Devlet Pedagoji
Üniversitesi NeĢriyatı.
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Yadigar Aliyev tarafından 2008 yılında neĢredilen eser, Köktürk alfabesiyle yazılmıĢ abideleri inceler. Eser bir
monografi olup, toplam 120 sayfadan meydana gelir.
11. Aliyev, Yadigar. (2008c). Kadim Türk Elifbası: Tarihi, MenĢei, TeĢekkülü, Bakü: Azerbaycan Devlet
Pedagoji Üniversitesi NeĢriyatı.
Yadigar Aliyev tarafından 2008 yılında 234 sayfa olarak hazırlanan çalıĢma, Köktürk harfleri ve alfabesi
üzerine kaleme alınan önemli bir eserdir. Yazar, eserde Köktürk alfabesinin tarihi, kaynağı ve teĢekkülü
hakkında bilgi verir.
12. Aliyev, Yadigar. (2010). Kadim Türk Edebî Dilinden Orta Asırlar Türk Edebî Diline (Türkî) GeçiĢ
Devri, (Kadim Türk (Runik) Yazılı Abidelerinden Orta Asırlar Türk Yazılı Abidelerine GeçiĢ: Edebî Dil
Normlarının ĠnkiĢafı), Bakü: Azerbaycan Millî Ġlimler Akademisi NeĢriyatı.
Yadigar Aliyev tarafından 2010 yılında 306 sayfa olarak kaleme alınan eserde, Eski Türkçenin ayrıĢma dönemi
ele alınır ve bu geçiĢin nasıl gerçekleĢtiği izah edilmeye çalıĢılır. Aliyev tarafından hazırlanan bu çalıĢma,
yazarın 2007 yılında kaleme alıp sunduğu ‗‘Kadim Türk Edebî Dilinden Orta Asırlar Türk Edebî Diline (Türkî)
Geçiş‘‘ adlı profesörlük tezinin kitap olarak neĢredilmiĢ Ģeklidir. Aynı zamanda bu eser, yazarın 2004 ve 2005
yıllarında art arda yayımladığı iki eserle -yukarıda sıralan eserler- doğrudan ilintilidir.
13. Asker, Ramiz. (2012). Orhon Abideleri-Albom-Kitab, Bakü: Elm ve Tahsil NeĢriyatı.
Ramiz Asker tarafından 2012 yılında 272 sayfa olarak kaleme alınan eser, Orhun Abideleri ile ilgili albüm kitap
olarak hazırlanan önemli bir çalıĢmadır.
14. Çobanzade, Bekir. (1924). Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal, Bakü.
Bekir Çobanzade, 1924 yılında kaleme aldığı Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal adlı eserinde özellikle OrhunYenisey Yazıtları ve Dîvânu Lugâti‘t-Türk hakkında ilk bilimsel bilgileri verir. Çobazade‘nin kaleme aldığı bu
eser, Azerbaycan sahasında Orhun ve Yenisey Abideleri ile ilgili ilk bilimsel bilgileri veren bir çalıĢma olduğu
için Azerbaycan ilim dünyasında önemli bir yere sahiptir. Orhun ve Yenisey Abidelerinin araĢtırılması, 1924
yılında Bekir Çobanzade‘nin Türk Tatar Lisaniyatına Medhal adlı eseriyle baĢlar, fakat bilimsel ortamı alt üst
eden 1937 katliamı yüzünden bu abideler sessiz yasak altına girer.
15. Çobanzade, Bekir. (2006). Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal, Bakü: Azpoligraf NeĢriyatı.
Bekir Çobanzade‘nin 1924 yılında kaleme aldığı Türk-Tatar Lisaniyatına Medhal adlı eser, 2006 yılında Latin
harfleriyle 180 sayfa olarak yeniden neĢredilir. Çobanzade tarafından kaleme alınan bu kitap, Bengü TaĢlar
hakkında ilk bilimsel bilgileri veren bir çalıĢma olduğu için Azerbaycan bilim dünyasında önemli bir yere
sahiptir.
16. Çobanzade, Bekir., Ağazade, Ferhat. (1929). Türk Grameri, Bakü.
Bekir Çobanzade ile Ferhat Ağazade‘nin birlikte kaleme aldıkları 201 sayfalık bu eserde, sık sık abidelere ve
Dîvân‘a (Dîvânu Lugâti‘t-Türk) temas edilir. Yazarlar, görüĢ ve tezlerini temas ettikleri bu eserlere
dayandırırlar. ÇalıĢma, Azerbaycan sahasında Bengü TaĢlar hakkında bilimsel bilgileri veren ilk eserlerden biri
olması münasebetiyle Azerbaycan bilim dünyasında önemli bir yere sahiptir.
17. Guliyev, Ebülfez. (1992). Kadim Türk Abidelerinin Sentaksı, Bakü.
Azerbaycan sahasında Bengü TaĢlarla ilgili önemli çalıĢmalara imza atan araĢtırmacı ve ilim adamlarından biri
de Ebülfez Guliyev‘dir. Guliyev, bu alanda önemli eserler kaleme almakla kalmamıĢ, doktora ve profesörlük
tezleri de hazırlamıĢtır. Yazar, 1979 yılında ‗‘Orhon-Yenisey Abidelerinin Dilinde Fiilin Tesriflenmeyen
Formaları‘‘ adlı doktora çalıĢmasını; 2003 yılında ise ‗‘Kadim Türk Yazılı Abidelerinin Dilinde Onomastik
Sistem‘‘ baĢlıklı profesörlük tezini kaleme almıĢtır. Guliyev tarafından 1992 yılında 92 sayfa olarak hazırlanan
bu eser ise, Bengü TaĢların söz dizimi ile ilgili önemli bir çalıĢmadır.
18. Guliyev, Ebülfez. (1993). Eski Türk Yazılı Abideleri Müntehebatı, Bakü: Bakü Devlet Üniversitesi
NeĢriyatı.
1993 yılında Ebülfez Guliyev tarafından Bengü TaĢlardan seçki Ģeklinde hazırlanan 320 sayfalık bir eserdir.
Köktürk harfleri ile yazılan abideler böylelikle bir kitapta toplanmıĢtır.
19. Guliyev, Ebülfez. (1994). Kadim Türk Yazılı Abidelerinin Sözlüğü, Bakü.
Ebülfez Guliyev tarafından 1994 yılında 190 sayfa olarak yayımlanan eser, Bengü TaĢların söz varlığını
toplayan bir sözlük çalıĢmasıdır.
20. Guliyev, Ebülfez. (1996). Kadim Türk Yazılı Abidelerine Ait Materyaller, Bakü.
Ebülfez Guliyev tarafından 1996 yılında 96 sayfa olarak kaleme alınan, Bengü TaĢlarla ilgili Köktürk harfli her
türlü materyali okuyucuya sunan ve abideleri tasnif ederek tanıtan önemli bir eserdir.
21. Guliyev, Ebülfez. (1997). Orhon-Yenisey Abidelerinde Fiilin Tesriflenmeyen Formaları, Bakü.
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Ebülfez Guliyev tarafından 1997 yılında 142 sayfa olarak neĢredilen eser, Orhun-Yenisey Abidelerinde fiilin
Ģahsa ve kemiyete (nicelik) göre değiĢmeyen Ģekillerini inceleyen ve konu alan önemli bir çalıĢmadır. Bu
çalıĢma, aynı zamanda Guliyev‘in 1979 yılında hazırladığı ‗‘Orhon-Yenisey Abidelerinin Dilinde Fiilin
Tesriflenmeyen Formaları‘‘ adlı doktora tez çalıĢmasının kitap olarak yayımlanmıĢ Ģeklidir.
22. Guliyev, Ebülfez. (1999). Eski Türk Onomastik Sözlüğü, Bakü: Elm NeĢriyatı.
Ebülfez Guliyev tarafından 1999 yılında hazırlanan eser; Eski Türkçede, Orhun ve Yenisey Abidelerinde var
olan özel adları konu edinen bir sözlük çalıĢmasıdır. Azerbaycan‘da Türk abidelerinin onomastik alanında
hazırlanmıĢ ilk sözlüğü ve ilk eseridir. Dolayısıyla 128 sayfadan meydana gelen çalıĢma, ilmî bakımından
önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Guliyev‘in 2003 yılında hazırladığı ‗‘Kadim Türk Yazılı Abidelerinin Dilinde
Onomastik Sistem‘‘ adlı profesörlük tezi de Orhun ve Yenisey Abidelerinde var olan özel adları konu alan ve
inceleyen önemli bir çalıĢmadır.
23. Guliyev, Ebülfez. (2001). Kadim Türk Onomastikasının Leksik-Semantik Sistemi (2 Cilt), Bakü: Elm
NeĢriyatı.
Ebülfez Guliyev tarafından kaleme alınan eser, Eski Türk özel adlarını, sözlük birimi ve anlam bilimi
bakımından inceleyen önemli bir çalıĢmadır. Eser, iki cilt Ģeklinde 338 sayfa olarak neĢredilmiĢtir. Birinci cilt
130, ikinci cilt ise 208 sayfadan meydana gelir.
24. Guliyev, Ebülfez. (2002). Kadim Türk Onomastikasının Leksik-Semantik Sistemi (2 Cilt), Nahçıvan.
Ebülfez Guliyev tarafından 2002 yılında kaleme alınan bu eserin tespit edilen diğer 59 çalıĢmadan farkı, eserin
Bakü‘de değil Nahçıvan‘da yayımlanmıĢ olmasıdır. Eser, eski Türk özel adlarını, sözlük birimi ve anlam bilimi
bakımından inceleyen önemli bir çalıĢmadır. ÇalıĢma, iki cilt Ģeklinde 364 sayfa olarak neĢredilmiĢtir.
25. Guliyev, Ebülfez. (2006). Orhon-Yenisey Abidelerinde Toponim ve Etnonimler, Bakü: Nurlan
NeĢriyatı.
Ebülfez Guliyev tarafından 2006 yılında 130 sayfa olarak yayımlanan eserde, Orhun ve Yenisey Abidelerinde
geçen millet ve yer adları ele alınır ve incelenir.
26. Guliyev, Ebülfez. (2007). Kadim Türk Onamastikası, Bakü.
Ebülfez Guliyev tarafından 2007 yılında hazırlanan eser; Eski Türkçede, Orhun ve Yenisey Abidelerinde var
olan özel adları konu alan önemli bir çalıĢmasıdır. 186 sayfadan ibaret olan eser, yazarın 2003 yılında
hazırladığı ve sunduğu profesörlük tez çalıĢmasıyla doğrudan ilintilidir.
27. Guliyev, Ebülfez. (2014). Kadim Uygur Türklerinin Onomastikası, Bakü: AzAtaM NeĢriyatı.
Ebülfez Guliyev tarafından 2014 yılında neĢredilen eser, Uygur Türklerinde özel ad ve kavramları tasnif eden
ve açıklayan önemli bir çalıĢmadır. Kadim Uygur Türklerinin onomastikası, leksik-semantik bakımdan belirli
bir sistem halinde tetkik edilir. Yazar eserde, Uygur Türklerinin Onomastikasını; Ötüken Uygurlarının
Onomastikası, Turfan Uygurlarının Onamastikası ve Kutadgu Bilig‘in Onomastikası Ģeklinde üçe ayırır ve
inceler. Ayrıca Kadim Uygur Türkleri Köktürklerin devamı olduğu için, Kadim Uygur onomastik vahidlerinde
özünü gösteren Köktürk onomastikası ile benzer ve farklı hususiyetler de tahlil edilir. Bir monografi çalıĢması
olan eser, 150 sayfadan meydana gelir.
28. Guliyeva, Sevinc. (2003). Orhon-Yenisey Abidelerinde Toponimler, Bakü: Elm NeĢriyatı.
Sevinç Guliyeva tarafından 2003 yılında Orhun ve Yenisey Abidelerinde geçen yer adlarıyla ilgili kaleme
alınan önemli bir çalıĢmadır. Eser, aynı zamanda Sevinc Guliyeva‘nın 2003 yılında hazırladığı ‗‘Orhon-Yenisey
Abidelerinde Toponimler‘‘ baĢlıklı doktora tez çalıĢmasının kitap olarak yayımlanmıĢ biçimidir.
29. Hudiyev, Nizami. (2015). Kadim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Bakü: Elm ve Tahsil NeĢriyatı.
Nizami Hudiyev tarafından 2015 yılında 596 sayfa olarak kaleme alınan eser, Orhun ve Yenisey Abidelerini
gramer bakımından inceleyen ve ele alan önemli bir dil çalıĢmasıdır. Hudiyev, abideleri fonetik, leksika,
morfoloji ve sentaks bakımından inceler ve ayrıca abidelerin tercümelerini de verir.
30. Hudiyev, Nizami., Guliyev, Ebülfez. (1991). Kadim Türk Abidelerinin Sözlüğü, Bakü.
Nizami Hudiyev ve Ebülfez Guliyev tarafından 1991 yılında hazırlanan eser, Bengü TaĢların söz varlığını
barındıran bir sözlük çalıĢmasıdır.
31. Hudiyev, Nizami., Guliyev, Ebülfez. (1992). Kadim Türk Sözlerinin Lügatı, Bakü.
Nizami Hudiyev ve Ebülfez Guliyev tarafından 1992 yılında neĢredilen eser, Bengü TaĢlarla ilgili bir sözlük
çalıĢmasıdır.
32. Hudiyev, Nizami., Guliyev, Ebülfez. (1993). Kadim Türk Abidelerine Ait Materyaller, Bakü: APĠ
NeĢriyatı.
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Nizami Hudiyev ve Ebülfez Guliyev tarafından 1993 yılında kaleme alınan, Bengü TaĢlar ile Köktürk harfli her
türlü materyali okuyucuya sunan ve abideleri tasnif ederek tanıtan önemli bir eserdir.
33. Meherremov, Abbaskulu. (1967). Kadim Türk Runik Yazılı Abideler, Bakü: APĠ NeĢriyatı.
Bengü TaĢlarla ilgili Azerbaycan‘da yayımlanan ilk ilmî eserdir. Abbaskulu Meherremov tarafından kaleme
alınmıĢtır. Toplam 39 sayfadan oluĢan bu küçük hacimli kitapta Orhun ve Yenisey Abideleri hakkında genel
bilgiler, bazı metinlerin transkripsiyonu ve tercümeleri yer alır.
34. Memmedov, AkĢin. (2015). Tarihi YaddaĢ Milli Dil Güzgüzünde: Kadim Türk Abidelerinin Leksikası
ve Azerbaycan Dili, Bakü: ADMĠU NeĢriyatı.
AkĢin Memmedov tarafından 2015 yılında kaleme alınan eser, Orhun Abidelerinin dilini ve Azerbaycan
Türkçesini ele alan önemli bir dil çalıĢmasıdır. Ayrıca AkĢin Memmedov, Azerbaycan sahasında Bengü
TaĢlarla ilgili önemli çalıĢmalara imza atmıĢ bir bilim insanı ve araĢtırmacıdır. 2004 yılında hazırladığı
‗‘Orhon-Yenisey Abideleri ve Azerbaycan Dili‘‘ baĢlıklı doktora tez çalıĢmasıyla bu alanda önemli bir boĢluğu
doldurmuĢtur.
35. Memmedov, Yunus. (1979). Orhon-Yenisey Abidelerinde Adlar: I. Cilt, Bakü: APĠ NeĢriyatı.
Yunus Memmedov tarafından hazırlanan iki küçük hacimli kitaptan birincisidir. Bu iki küçük hacimli kitap,
aslında Yunus Memmedov‘un yayımlanmıĢ doktora tezidir. Memmedov, ‗‘Orhon-Yenisey Abidelerinde Adlar‘‘
adlı doktora tez çalıĢmasını 1977 yılında hazırlamıĢtır. Eser, 1979 yılında Bakü‘de Kiril alfabesiyle 114 sayfa
olarak neĢredilmiĢtir. Eserlerde ilk defa abidelerin morfolojisi adıllar, yani isim, sıfat, sayı ve zamirler bazında
incelenmiĢtir.
36. Memmedov, Yunus. (1981). Orhon-Yenisey Abidelerinde Adlar: II. Cilt, Bakü: APĠ NeĢriyatı.
Yunus Memmedov tarafından kaleme alınan iki küçük hacimli kitaptan ikincisidir. Eser, 1981 yılında Bakü‘de
Kiril alfabesiyle toplam 111 sayfa olarak neĢredilmiĢtir. Her iki eserde de ilk defa abidelerin morfolojisi adıllar,
yani isim, sıfat, sayı ve zamirler bazında incelenmiĢtir.
37. Recebli, Ebülfez. (1982). Orhon-Yenisey Abideleri Dilinde Fiilin Mana Növleri, Bakü: Bakü Devlet
Üniversitesi NeĢriyatı.
1980‘li yıllarda Azerbaycan‘da Orhun-Yenisey Abideleri alanında en fazla kitap ve makale yazan bilim insanı
hiç kuĢkusuz Ebülfez Recebli‘dir. Bu alanda birçok kitap ve makale kaleme almıĢtır. Recebli, 1982 yılında 80
sayfa olarak hazırladığı Bengü TaĢlarla ilgili bu ilk eserinde fiil bahsini iĢler. Ayrıca yazar, 1967 yılında
‗‘Kadim Türk Yazısı Orhon-Yenisey Abidelerinin Dili‘‘ adlı doktora çalıĢmasını; 1978 yılında ise ‗‘OrhonYenisey Yazıtlarının Dilinde Fiil Yapımı‘‘ baĢlıklı profesörlük tezini hazırlamıĢtır.
38. Recebli, Ebülfez. (1988). Orhon-Yenisey Abideleri Dilinde Fiilin Tarzları, Bakü: Bakü Devlet
Üniversitesi NeĢriyatı.
Recebli, 1988 yılında neĢrettiği eserinde Orhun ve Yenisey Abidelerinde fiil bahsini iĢler ve fiil türlerini ele
alır. Orhun ve Yenisey Abidelerinde fiil konusunu merkeze alan bu eser, 79 sayfadan meydana gelir.
39. Recebli, Ebülfez. (1996). Uygurlar, Bakü: Azer NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli tarafından 1996 yılında yayımlanan kitap, en eski devirlerde Uygur Türklerinin tarihi, dili,
kültürü, adet ve gelenekleri, Uygur harfleri ile oluĢturdukları yapıtlar hakkında bilgi veren önemli bir eserdir.
Uygur döneminin tarihlere ayrılıĢını bilimsel olarak ele alan eser, 84 sayfadan ibarettir.
40. Recebli, Ebülfez. (2001). Kadim Türkçe-Azerbaycanca Lügat, Bakü: Azerbaycan Millî
Ansiklopediyası NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli tarafından 2001 yılında 192 sayfa olarak kaleme alınan eser, Köktürk ve Uygur Abidelerinin
dilinde iĢlenmiĢ sözlerin Azerbaycan Türkçesine tercümesini verir. Bu sözler, Köktürk ve Uygur Türklerinden
miras kalan abidelerden toplanmıĢtır. Kitap, Köktürkler-Kadim Uygurlar, Köktürkçe-Azerbaycanca Lügat ve
Kadim Uygurca-Azerbaycan Lügat olmak üzere üç bölümden meydana gelir. Kısacası eser, bu alanda
hazırlanmıĢ bir sözlük çalıĢmasıdır.
41. Recebli, Ebülfez. (2002). Göktürk Dilinin Sentaksı, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli‘ye ait olan ve 2003 yılında neĢredilen kitapta Orhun-Yenisey Abideleri gramer bakımından ele
alınır ve sözdizimi bağlamında incelenir. Recebli tarafından hazırlanan eser, 633 sayfadan ibarettir.
42. Recebli, Ebülfez. (2003a). Ulu Türkler, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli tarafından 2003 yılında 319 sayfa olarak hazırlanan çalıĢma, eski Türk kabilelerinin ve onların
orta asırlarda meydana getirdiği Köktürk ve Uygur Devletlerinin tarihini inceler. Bu eserin Ģimdiye kadar bu
alanda hazırlanmıĢ diğer eserlerden farkı, yazarın Türk kabile ve devletlerinin tarihini araĢtırırken ikincil
kaynaklara değil, bizzat Köktürk alfabesi ile yazılmıĢ Orhun ve Yenisey Abidelerine müracaat etmesidir. Yazar,
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dönemin hadiselerini Köl Tigin ve Bilge Kağan‘ın yaĢı esasında açıklar ve bunu Çin kaynakları ile kesinleĢtirir.
Ayrıca eser, genel Türk tarihini değil özellikle Orhun ve Yenisey Abidelerinin kapsadığı dönemin tarihini ele
alır ve inceler.
43. Recebli, Ebülfez. (2003b). Göktürk Dilinin Morfolojisi, Bakü: Bakü Devlet Üniversitesi NeĢriyatı.
Recebli‘ye ait olan çalıĢma, 2002 yılında neĢredilmiĢ olup Orhun-Yenisey Abidelerini gramer bakımından
değerlendirir ve abidelerin dili olan Köktürkçeyi morfoloji yani Ģekil bilgisi bakımından inceler. Morfolojik bir
çalıĢma olan eser, 475 sayfadan meydana gelir.
44. Recebli, Ebülfez. (2004a). Göktürk Dilinin Fonetiği, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Ebülfez Recepli tarafından 2004 yılında 418 sayfa olarak yayımlanan eser, Köktürkçeyi fonetik yani ses bilgisi
bakımından inceleyen önemli bir çalıĢmadır.
45. Recebli, Ebülfez. (2004b). Göktürk Dilinin Leksikası, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli‘ye ait olan eser, 2004 yılında 427 sayfa olarak yayımlanmıĢtır. Kitap, abidelerde kullanılan
dilin yani Köktürkçenin sözcükleri üzerinde yapılan önemli bir gramer çalıĢmasıdır.
46. Recebli, Ebülfez. (2006). Kadim Türk Yazılı Abidelerinin Dili I-II, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli‘ye ait olan eser, 2006 yılında kaleme alınmıĢ olup toplam iki cilt ve 1128 sayfadan meydana
gelir. Birinci cilt 648, ikinci cilt ise 480 sayfadan ibarettir. Eserde Orhun-Yenisey Abidelerinin yanı sıra Doğu
Türkistan, Orta Asya ve Uygur Abideleri fonetik, morfoloji, sentaks ve leksika yönünden gözden geçirilir,
abidelerin tarihî-siyasi tasnifi ve tetkiki tarihi farklı bir boyutta incelenir. Eserde Köktürk ve Uygur
alfabeleriyle yazılmıĢ abidelerinin dili araĢtırılır. Kitabın sonunda Bengü TaĢlardan metinler ve bu metinlere ait
Eski Türkçe-Azerbaycan Türkçesi Lügatı okuyucuya takdim edilir. Eser, iki cilt halinde olup Fonetik, Leksika,
Morfoloji, Sentaks ve Metinler-Lügatlar bölümlerinden meydana gelir. Ayrıca bu çalıĢma, Azerbaycan‘daki
üniversitelerin Filoloji Fakülteleri için önemli bir ders kitabıdır.
47. Recebli, Ebülfez. (2009a). Yazık Orhono-Yeniseyskih Pamyatnikov Drevnetyurkskoy PismennostiMorfologiya (Kadim Türk Yazısı Orhon-Yenisey Abidelerinin Dili-Morfoloji), Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli tarafından 2009 yılında neĢredilen eser, aslında yazarın 1967 yılında hazırladığı ‗‘Kadim Türk
Yazısı Orhon-Yenisey Abidelerinin Dili-Morfoloji‘‘ baĢlıklı doktora tez çalıĢmasının kitap olarak yayımlanmıĢ
biçimidir. 292 sayfadan ibaret olan kitap, Orhun ve Yenisey Abidelerinin dili üzerine yapılan önemli bir gramer
çalıĢmasıdır.
48. Recebli, Ebülfez. (2009b). Qlaqoloobrazovaniye v Yazıke Orhono-Yeniseyskih Pamyatnikov (OrhonYenisey Yazıtlarının Dilinde Fiil), Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Recebli tarafından 2009 yılında yayımlanan eser, esasında yazarın 1978 yılında hazırladığı ‗‘Orhon-Yenisey
Yazıtlarının Dilinde Fiil Yapımı‘‘ adlı profesörlük tez çalıĢmasının kitap olarak neĢredilmiĢ Ģeklidir. 340
sayfadan meydana gelen kitapta Orhun ve Yenisey Abidelerinde fiil bahsi ayrıntılı olarak ele alınır ve incelenir.
49. Recebli, Ebülfez. (2009c). Orhon-Yenisey Abideleri Dilinde Felyaratma, Bakü.
Ebülfez Recebli tarafından 2009 yılında hazırlanan eser, abidelerdeki fiiller üzerine yapılan bir dil çalıĢmadır.
Orhun ve Yenisey Abidelerinde fiillerin nasıl oluĢtuğunu inceleyen ve ortaya koyan önemli bir eserdir.
50. Recebli, Ebülfez. (2009d). Orhon-Yenisey Abidelerinin Dilinde Fiilin Semantiği, Bakü.
Ebülfez Recebli tarafından 2009 yılında kaleme alınan eser, Orhun ve Yenisey Abidelerinde fiiller üzerine
yapılan önemli bir çalıĢmadır. Recebli, böylelikle Orhun ve Yenisey Abidelerinde fiil konusunu detaylı olarak
inceler ve ortaya koyar.
51. Recebli, Ebülfez. (2009e). Kadim Türk Yazısı Abideleri I-II, Bakü: Nurlan NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli tarafından 2009 yılında neĢredilen bu eser, Orhun ve Yenisey Abideleri ile ilgili
Azerbaycan‘da Ģimdiye dek yapılmıĢ olan bütün çalıĢmaların en genelidir. ÇalıĢma, toplam 4 cilt ve 2196
sayfadan meydana gelir. Kitapta Orhun nehri vadisinde ve Doğu Türkistan‘daki (Turfan) Köktürk alfabesiyle
yazılmıĢ abideler toplanmıĢtır. Abideleri ortaya koyan kadim Türk halklarının tarihi, abidelerin keĢfi, okunması
ve dilinin araĢtırılması gibi konular hakkında da bilgi verilir. Ayrıca abidelerin transkribi ve tercümesi de
yapılır. I. Cilt 568 sayfadan ibarettir. Bu ciltte Orhun ve Turfan bölgesindeki abideler (Orhun Abideleri, Turfan
Abideleri) iĢlenir. II. Cilt 464 sayfadan meydana gelir. Bu ciltte Yenisey, Talas ve Altay bölgesindeki abideler
(Yenisey Abideleri, Talas Abideleri, Altay Abideleri, Muhtelif Abideler) incelenir.
52. Recebli, Ebülfez. (2010). Kadim Türk Yazısı Abideleri III-IV, Bakü: Elm ve Tahsil NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli tarafından 2010 yılında yayımlanan bu eser, Orhun ve Yenisey Abideleri ile ilgili
Azerbaycan‘da Ģimdiye dek yapılmıĢ olan bütün çalıĢmaların en genelidir. ÇalıĢma, toplam 4 cilt ve 2196
sayfadan meydana gelir. Kitapta Orhun nehri vadisinde ve Doğu Türkistan‘daki (Turfan) Köktürk alfabesiyle
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yazılmıĢ abideler toplanmıĢtır. Abideleri ortaya koyan kadim Türk halklarının tarihi, abidelerin keĢfi, okunması
ve dilinin araĢtırılması gibi konular hakkında da bilgi verilir. Ayrıca abidelerin transkribi ve tercümesi de
yapılır. III. Cilt 664 sayfadan ibarettir. Bu ciltte nazım ve nesirle yazılmıĢ Mani ve Burhan (Mani Abideleri,
Burhan Abideleri) yani Uygur dönemi abideleri iĢlenir. IV. Cilt 500 sayfadan meydana gelir. Bu ciltte ise
Müslüman ve Hristiyan Uygurlardan kalan abideler ve hukuk vesikaları (Nesirler, Hristiyan Abideleri, İslam
Abideleri, Hukuk Senetleri) üzerinde durulur.
53. Recebli, Ebülfez., Memmedov, Yunus. (1993). Orhon-Yenisey Abideleri, Bakü: Yazıçı NeĢriyatı.
Ebülfez Recebli ve Yunus Memmedov tarafından 1993 yılında hazırlanan eser, hem Orhun hem de Yenisey
Abidelerini inceleyen, tasnif eden ve Azerbaycan Türkçesine aktaran önemli bir çalıĢmadır. Recebli ve
Memmedov tarafından kaleme alınan çalıĢma, toplam 400 sayfadan ibarettir.
54. ġükürlü, Alisa. (1993). Kadim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Bakü: Maarif NeĢriyatı.
Alisa ġükürlü tarafından 1993 yılında Kiril alfabesiyle kaleme alınan eser, 336 sayfadan meydana gelir. Eserde
Bengü TaĢlar dil bakımından incelenir ve değerlendirilir. Bu kitabın neĢredilmesiyle birlikte bu alanda yapılan
çalıĢmalar Azerbaycan‘da büyük bir ivme kazanır.
55. ġükürlü, Alisa. (2011). Kadim Türk Yazılı Abidelerin Dilinde Onomastik Vahidler, Bakü: Mütercim
NeĢriyatı.
Alisa ġükürlü tarafından 2011 yılında 124 sayfa olarak hazırlanan eserde, Orhun ve Yenisey Abidelerinde en az
iki defa iĢlenmiĢ yani tekrarlanmıĢ özel adlar ele alınır ve belirli bir yöntemle incelenir. Eser; Kadim Türk
Yazılı Abidelerinde Etnik Adlar, Şahıs Adları, Yer, Çay ve Çöl Adları, Hayvan Adları, Rütbe Bildiren Sözler,
Köl Tigin Abidesi, Bilge Kağan Abidesi ve Tonyukuk Abidesi bölümlerinden meydana gelir. Yazar, eserin son
kısmında özellikle Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Bengü TaĢlarını ele alır ve inceler.
56. ġükürlü, Alisa., Meherremov, Abbaskulu. (1976). Kadim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Bakü: APĠ
NeĢriyatı.
Abbaskulu Meherremov ve öğrencisi Alisa ġükürlü‘nün birlikte yayımladıkları bu kitap, Azerbaycan sahasında
Bengü TaĢlarla ilgili kaleme alınan ikinci eserdir. 1976 yılında 200 sayfa olarak neĢredilmiĢ ve programa uygun
yazılan kapsamlı ilk ders kitabı olarak yirmi yıldan fazla bir süre zarfında öğrencilerin ihtiyaçlarını
karĢılaĢmıĢtır.
57. Veliyeva, Gülhanım. (2005). Kadim Türk Dili, Bakü.
Gülhanım Veliyeva tarafından 2005 yılında 102 sayfa olarak kaleme alınan eser, bir monografi olup Eski Türk
dili üzerinde yapılmıĢ önemli bir çalıĢmadır.
58. Veliyeva, Gülhanım. (2008). Kadim Türk Dili, Bakü.
Gülhanım Veliyeva tarafından 2008 yılında 112 sayfa olarak hazırlanan eser, bir monografi olup Eski Türk dili
üzerinde yapılmıĢ önemli bir çalıĢmadır.
59. Veliyeva, Gülhanım. (2013). Kadim Türk Dili, Bakü: Elm ve Tahsil NeĢriyatı.
Gülhanım Veliyeva tarafından 2013 yılında neĢredilen eser, bir monografi olup Eski Türk dili üzerinde
yapılmıĢ önemli bir çalıĢmadır.
60. Yunusova, Vefa. (1999). Orhon-Yenisey Abidelerinde ġahıs Adları, Bakü.
Vefa Yunusova tarafından 1999 yılında yayımlanan eser, Orhun ve Yenisey Abidelerindeki Ģahıs/kiĢi adlarını
inceleyen önemli bir çalıĢmadır. Bu eser, Vefa Yunusova‘nın aynı yıl hazırladığı ‗‘Orhon-Yenisey Abidelerinde
Şahıs Adları‘‘ baĢlıklı doktora tez çalıĢmasının kitap olarak neĢredilmiĢ Ģeklidir.
Ramiz Asker‘e göre (2010: 79) Azerbaycan‘da gerçekleĢtirilen bilimsel tetkiklerin iki önemli özelliği vardır.
Bunlardan birincisi; yapılan araĢtırmaların ruh, muhteva ve yöntem biçimiyle ünlü Rus Türkoloji ekolüne
yakınlığı ve bağlılığı, Rus bilginlerine özgü ciddiyet ve titizliktir. Ancak bu husus Türkiye‘de iyi
bilinmemektedir. Hatta çeĢitli ülkelerde ve dillerde yapılmıĢ yabancı kaynakları birinci elden titizlikle gözden
geçiren, tetkik eden ve bilimsel çevreye sokan Talât Tekin gibi ünlü bir bilginin araĢtırmalarında Azeri
yazarların eserlerine atıfta bulunmaması bunun kanıtıdır. Azerbaycan‘da Orhun-Yenisey Yazıtları konusunda
yapılan tetkiklere iliĢkin ikinci özellik ise, kimi bilim adamlarının Ruslar dıĢında yabancı araĢtırmacıların
eserlerini dikkate almamaları ve çoğu kez Rusları körü körüne taklit etmeleridir.
Ayrıca yukarıda sıralanan çalıĢmalardan farklı olarak Azerbaycan‘da Orhun-Yenisey Yazıtları konusunda ders
programları da düzenlenmiĢtir. Bunlardan en kapsamlısı Tevfik Hacıyev‘in baĢkanlığı altında Bakü Devlet
Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü hocalarınca hazırlanan lisans programıdır. Bunun dıĢında Yadigar Aliyev de iki
adet mastır (Yüksek Lisans) programı hazırlamıĢtır. Ayrıca Azerbaycan‘ın dört bilim ve eğitim kurumunda:
Bakü, Nahçıvan ve Gence Devlet Üniversiteleri‘nde, Azerbaycan Millî Ġlimler Akademisinin Nesimi Dilcilik
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Enstitüsünde Orhun-Yenisey Yazıtları aktif biçimde incelenmektedir. Azerbaycan‘daki 34 üniversiteden
yaklaĢık 20‘sinde Filoloji ve Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca Bakü
Devlet Üniversitesi ve Bakü Slav Üniversitesi‘nde Türkoloji Kürsüsü faaliyet göstermektedir. Eski Türk
Yazıtları üzerine dersler mevcut müfredata uygun olarak tüm Filoloji Fakültelerinde, hatta Bakü Devlet
Üniversitesi‘nin Tarih Fakültesinde ders programına alınmakta ve okutulmaktadır. Eski Türk Yazıtları
konusunda doktora ve profesörlük tezleri Azerbaycan Millî Ġlimler Akademisi Nesimi Dilcilik Enstitüsü‘nde
bulunan Ġlmî ġurada Türk Dilleri endeksi altında savunulmaktadır (Asker, 2010: 79-80).
2. 2. Azerbaycan‟da Bengü TaĢlarla Ġlgili Yapılan Edebî ÇalıĢmalar
Azerbaycan‘da Köktürkler, Köktürklerin tarihi ve kültürü, II. Köktürk Kağanlığı döneminde dikilmiĢ Bengü
TaĢlarla ilgili ortaya konulan edebî çalıĢmalara geçmeden önce, öncelikle bu alanda Türkiye‘de kaleme alınmıĢ
edebî nitelikteki eserlere bakmak ve bu eserleri değerlendirmek gerekir. Ġlk olarak Bilge Ercilasun 2010 yılında
3. Uluslararası Türkiyat AraĢtırmaları Sempozyumu‘nda Göktürklerle İlgili Romanlar baĢlıklı bir bildiri
sunmuĢtur. Ercilasun, Köktürklerle ilgili Gültekin, Kolsuz Kahraman, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar
Diriliyor, Bozkırın Efendisi, Altay Kaplanı, İstemi Kağan‘ın Elçisi ve Gönül Hanım olmak üzere yedisi tarihî
toplam sekiz roman tespit etmiĢ ve çalıĢmasında bu romanlar hakkında bilgi vermiĢtir.
Bu eserler dıĢında günümüzde Türkiye‘de Köktürklerin tarihi ve kültürü, Bilge Kağan, Köl Tigin Kağan ve
diğer Bengü TaĢlarla ilgili özellikle tarihî romanların yazıldığı bilinmektedir. Köktürklerle ilgili tarihî roman
yazarları arasında Mustafa Çevik (Kutlu Dağlar Ülkesi-Göktürkler, Türk Bilge Kağan), Ahmet Haldun
Terzioğlu (Kür Şad, Bozkurt Destanı-Han Aşina, Şaman Kız, Göktürkler, Alp Urungu-Göktürklerin Kuruluş
Çağında Bir Öykü), Orhan Yeniaras (Bilge Kağan, Bozkırın Kurdu Kültigin, Kürşad), Hüseyin Tekinoğlu
(Göktürkler), İlker Batu (Altaylar‘dan Tanrı Dağı‘na Göktürkler), Hasan Erimez (Demirdağın Kurtları, Kutlu
Kağanlık-Gök Türklerin Doğuşu) ve eserleri örnek gösterilebilir. Köktürklerin ve bu devlete ait olan abidelerin
Türk edebiyatına yansımaları sadece roman türüyle sınırlı kalmamıĢtır. Türkiye‘de Köktürklerin tarihi ve
Bengü TaĢlar, edebî manada azımsanmayacak kadar edebiyat ve sanat dünyasında iĢlenmiĢtir.
Azerbaycan sahasında Bengü TaĢlarla ile ilgili yapılan edebî çalıĢmalara baktığımızda maalesef Türkiye‘deki
gibi edebî bir zenginlik karĢımıza çıkmaz. Azerbaycan‘da Bengü TaĢlarla ilgili yapılan hem ilmî hem de edebî
çalıĢmaları değerlendirdiğimizde Türkiye ile aynı paralelliği göstermez. Bu durumun meydana gelmesinde
birçok faktörün etkisi olduğu gibi, temel neden olarak yetmiĢ yıla yakın Türkiye dıĢındaki Türk dünyasında
hüküm süren Sovyet yönetimi gösterilebilir. Sovyet yönetiminin yasaklı zihniyetinden dolayı doğal olarak bu
alanda istenilen çalıĢmalar meydana getirilememiĢtir.
Yapılan araĢtırmalar neticesinde Azerbaycan‘da Ģu ana kadar Köktürk Kağanlığı ve o dönemin ölümsüz eserleri
olan Bengü TaĢlarla ilgili edebî manada sadece iki eser tespit edilmiĢtir. Birincisi, Bahtiyar Vahapzade
tarafından Özümüzü Kesen Kılıç (Göktürkler) adıyla üç perde, on iki sahne Ģeklinde ve toplam 88 sayfa olarak
kaleme alınan bir tiyatro eseridir. Bu eserle ilgili en ayrıntılı bilgiyi Ahmet Bican Ercilasun, Atsız-Türkçülüğün
Mistik Önderi adlı kitabında Ģu Ģekilde verir:
‗‘1988 yılında Dede Korkut kollokyumu için Bakü‘de bulunduğum sırada Bahtiyar Vahapzade‘yi ziyaret etmiş
ve Bozkurtların Ölümü‘nü kendisine vermiştim. Birkaç gün sonra Azerbaycan Oteli‘nden bizi uğurlamaya
geldiği zaman ‗‘Bozgurdların Ölümü‘nü okudum. Atsız böyük yazıçı‘‘ dediğini hatırlıyorum. 1997 yılında da,
Özümüzü Kesen Gılınc (Göytürkler) adıyla Kür Şad‘la ilgili bir piyes yazdı. Eser, 10 Nisan 1998‘de
Azerbaycan Millî Dram Teatrı‘nda sahneye kondu. 2000-2001 sezonunda Ankara‘da, Devlet Tiyatroları Şinasi
Sahnesi‘nde de Azerbaycanlı sanatçılar tarafından oynandı. 2007 Eylül‘ünde Bakü‘ye giden Türk Devlet ve
Toplulukları Kurultayı delegeleri de eseri Bakü sahnelerinde izlediler. Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk-Kazak
Üniversitesinin Tiyatro Fakültesi Öğrencileri de hem Türkistan‘da hem Türkiye‘de oyunu birkaç kez sahneye
koydular. Bahtiyar Vahapzade‘nin eseri Yavuz Bülent Bakiler tarafından Özümüzü Kesen Kılıç (Göktürkler)
adıyla Türkiye Türkçesine aktarılmış ve eser, 1998‘de Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Eserin
Azerbaycan‘da basılışı ise ‗‘B. Vahapzade, Hara Gedir Bu Dünya: Piyesler‘‘ kitabı içinde (s. 167-225) 2001
yılında Azerbaycan Neşriyatı tarafından gerçekleştirilmiştir. Piyesin Türkiye Türkçesindeki varyantı da
Türkiye‘nin çeşitli yerlerinde sahneye konmuştur.‘‘ (Ercilasun, 2018: 374).
Azerbaycan sahasında Köktürk Kağanlığı ve Bengü TaĢlarla ilgili tespit edilen ikinci edebî eser, ÇağdaĢ
Azerbaycan edebiyatının önde gelen Ģair, yazar, tarihçi, fikir ve sanat adamlarından biri olan Refail Oğuztürk
Dağlı‘nın Tavlu-Hun, Göytürk, Aran adlı tarihî poemasıdır. Oğuztürk, ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında kaleme
aldığı daha çok uzun hacimli Ģiir olarak adlandırılan tarihî poemalarla ön plana çıkan bir Ģahsiyettir. Tavlu-Hun,
Göytürk, Aran adlı tarihî poema bir Oğuzname‘dir. Bu eserinden farklı olarak Ģairin Sızan Hakikatler adında bir
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Oğuznamesi daha vardır. Bundan dolayı Oğuztürk, Türk dünyasında Oğuzname yazma geleneğini devam
ettiren çağdaĢ Ģairlerden biridir.
Eser, 2019 yılında Bakü‘de Hazar Üniversitesi NeĢriyatı tarafından toplam 512 sayfa olarak neĢredilmiĢtir.
Kitapta sekiz bölümden oluĢan Tavlu-Hun, Göytürk, Aran adlı tarihî poemanın yanında Azerbaycan Bayrağı
adında farklı tarihî bir poema, Nuri Paşa adlı beĢ perdeden meydan gelen tarihî bir tiyatro eseri, Ahmet Cevat
adlı bir Ģiir, Enver Paşa Cengisi ve Nuri Paşa Marşı adında marĢ tarzında kaleme alınmıĢ iki Ģiir daha yer alır.
Tavlu-Hun, Göytürk, Aran tarihî poemasında Ģair, Köktürk Kağanlığı (Özellikle Batı Köktürk Devleti) ile ilgili
önemli tarihî kesitleri okuyucuların dikkatine Ģiir Ģeklinde sunar.
Bu eserlerden farklı olarak ayrıca Azerbaycan‘ın tanınmıĢ Ģairlerinden Memmed Ġsmayıl 1992 yılında
Bozkurtların Ölümü ile Bozkurtlar Diriliyor romanlarını Bozgurdlar adıyla Azerbaycan Türkçesine aktarmıĢtır.
Eser 1993‘te Yazıçı NeĢriyatı tarafından 19.000 nüsha basılmıĢtır (Ercilasun, 2018: 374).
3. SONUÇ
ÇalıĢmamızda II. Köktürk Kağanlığı dönemine ait olan Bengü TaĢların Azerbaycan sahasına ilmî ve edebî
yansımaları incelenmiĢ, değerlendirilmiĢ ve bir sonuca varılmıĢtır. Öncelikle Bengü TaĢların Azerbaycan
sahasına yansımalarını ve Azerbaycan‘da bu konuyla ilgili kaleme alınan eserleri incelerken, özellikle Türkiye
ile mukayeseli bir yöntem seçilmiĢtir. Bu yöntemin seçilmesinin temel amacı; baĢta Azerbaycan olmak üzere
bütün Türk dünyasında bu alanda yapılan çalıĢmaları, Türkiye‘de bu zamana kadar yapılan çalıĢmalarla
mukayese etmek ve aradaki farkları bilim dünyasına göstermektir. Dolayısıyla yapılan araĢtırmalar neticesinde
Azerbaycan‘da bu konuda yapılan çalıĢmaların Türkiye ile aynı paralellikte olmadığı tespit edilmiĢtir.
Azerbaycan‘da yapılan çalıĢmalar Sovyet yönetiminden dolayı Türkiye‘ye göre çok daha geç baĢlamıĢ, biraz da
Sovyet yönetiminin güdümünde olmuĢ ancak özellikle 1990‘lı yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılmasından
sonra bu çalıĢmalar büyük bir ivme kazanmıĢ ve gerçek hüviyetine kavuĢmuĢtur.
Yapılan araĢtırmalar neticesinde altmıĢ ilmî; iki de edebî olmak üzere toplam altmıĢ iki eser tespit edilmiĢ ve bu
eserler analitik bibliyografya Ģeklinde verilerek bilim dünyasına tanıtılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı, bu
alanda çalıĢma ve araĢtırma yapan bilim adamlarına, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere kaynak
bulma konusunda en azından Azerbaycan sahasında bir kolaylık sağlamaktır. BaĢta Türkiye ve Azerbaycan
olmak üzere bütün Türk dünyasında Bengü TaĢlarla ilgili çalıĢmalar, sempozyumlar, bilimsel toplantılar süratle
devam etmekte ve karanlıkta kalan, sorun teĢkil eden her konu zamanla gün yüzüne çıkarılmaktadır. Bu konuda
yapılan çalıĢmaların bütün Türk dünyasında daha verimli ve baĢarılı bir Ģekilde devam edeceğine inancımız
tamdır.
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ÇAĞDAġ AZERBAYCAN ġAĠRĠ REFAĠL OĞUZTÜRK DAĞLI‟NIN TÜRKĠYE VE TÜRK
EDEBĠYATIYLA ĠLGĠLĠ ESERLERĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
YaĢar SÖZEN
Uzman, Doktora Öğrencisi. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim
Dalı, ORCĠD ĠD: 0000-0002-6801-6442

ÖZET
Refail Oğuztürk Dağlı, ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatının önde gelen Ģahsiyetlerinden biridir. ġair, yazar, tarihçi,
fikir ve ilim adamı olan Oğuztürk, bugüne kadar ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatına önemli eserler kazandırmıĢtır.
Eserlerinde çeĢitli konulara yer veren Ģair, ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında özellikle uzun ve hacimli Ģiir
olarak adlandırılan tarihî poemalarıyla tanınan ve ön plana çıkan bir Ģahsiyettir. Oğuztürk, yazdığı tarihî
poemalarda özellikle Azerbaycan Türk tarihi ve Türkiye tarihi ile ilgili konulara yer verir. Oğuztürk‘ün
Türkiye, Türk tarihi ve edebiyatı ile ilgili Nargin Faciası ve Nuri Paşa adlı iki tiyatro eseri, Çanakkale Zaferi
adlı bir tarihî poeması, Enver Paşa Cengisi ve Nuri Paşa Marşı adında marĢ tarzında yazılmıĢ iki Ģiiri
bulanmaktadır. ÇalıĢmamızda, hem Azerbaycan edebiyatı hem Türk edebiyatı için ortak ve önemli olan bu
eserler incelenmiĢ ve bu eserlerin ÇağdaĢ Azerbaycan ve ÇağdaĢ Türk edebiyatındaki yerleri tespit edilmeye
çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Refail Oğuztürk Dağlı, Nargin Faciası, Nuri PaĢa, Çanakkale Zaferi, Türkiye,
Azerbaycan.
AN EVALUATION ON THE WORKS OF CONTEMPORARY AZERBAIJAN POET REFAĠL
OĞUZTÜRK DAĞLI ON RELATED TO TURKEY AND TURKISH LITERATURE
ABSTRACT
Refail Oğuztürk Dağlı is one of the leading figures of contemporary Azerbaijani literature. Oğuztürk, who is a
poet, writer, historian, intellectual and scholar, has brought important works to contemporary Azerbaijani
literature. The poet, who includes various subjects in his works, is a prominent figure in contemporary
Azerbaijani literature, especially known for his historical poems called long and voluminous poetry. In his
historical poems, Oğuztürk gives place especially to the subjects related to Azerbaijan Turkish history and
Turkey history. Oğuztürk‘s two theatrical works has, Nargin Disaster and Nuri Pasha, about Turkey, Turkish
history and literature, a historical poem called Çanakkale Victory, and two poems written in march style, Enver
Pasha March and Nuri Pasha March. In our study, these works, which are common and important for both
Azerbaijani literature and Turkish literature, were examined and the places of these works in Contemporary
Azerbaijan and Contemporary Turkish literature were tried to be determined.
Keywords: Refail Oğuztürk Dağlı, Nargin Disaster, Nuri Pasha, Çanakkale Victory, Turkey, Azerbaijan.
1. GĠRĠġ
1. 1. Refail Oğuztürk Dağlı‟nın Hayatı, Edebî ġahsiyeti ve Eserleri
ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında önemli bir yere sahip olan Refail Oğuztürk Dağlı; bir Ģair, yazar, tarihçi,
etnograf, eğitimci, fikir adamı ve askerdir. ġairin asıl adı Refail Salman oğlu Mustafayev‘dir. Oğuztürk ve
Dağlı ise Refail Bey‘in mahlası, diğer bir ifade ile edebî ya da takma adı, Azerbaycan Türkçesi‘ndeki karĢılığı
ile tehellüsüdür. ġairin bu mahlası kullanmasının önemli bir manası vardır. ġair, aslen Oğuz boyuna yani Oğuz
Türklerine mensup olduğu için Oğuztürk mahlasını; Oğuzların ise Dağlu/ Kara Dağlu/ Dağlı aĢiretine bağlı
olduğu için Dağlı mahlasını kullanmıĢ ve kullanmaya devam etmektedir (Sözen, 2018c: 15).
Refail Oğuztürk Dağlı, 22 Mayıs 1966‘da Bakü‘de doğar. Ancak aslen Azerbaycan‘ın Hızı bölgesindendir.
1973 yılında Bakü‘de Yasamal Bölgesi‘nde yer alan 21 Sayılı Ortaokuluna baĢlar ve 1983 yılında bu okulu
bitirir. 1983 yılının Aralık ayından 1985 yılının Haziran ayına kadar farklı iĢlerde çalıĢır. 1985 yılının Ağustos
ayında Leningrad (ġimdiki St. Petersburg) Ali Harbî (Askerî) Mühendis Mektebine girer ve 1990 yılında bu
okulu bitirir. Bu okuldan mezun olduğunda ‗‘Teğmen‘‘ askerî rütbesini alır. 1991 yılında ġimali Qafkas (Kuzey
Kafkas) Askerî Dairesi‘nin Roket KurĢunları Poligonunda hizmet eder. Yine aynı yıl içerisinde Zakafkas
Askerî Dairesine geçer. Lakin vatan hissi, doğduğu toprak ve vatan sevgisi onu Azerbaycan‘a getirir. 1992
yılında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri sıralarında göreve baĢlayan Oğuztürk, 2003 yılına kadar bu görevi
lakıyla yapar ve vatanına, milletine ve devletine en iyi Ģekilde hizmet eder. 1993 ve 1994 yıllarında cephe
bölgesinde -Ağdam Bölgesi Arazisi- kalır ve görev yapar. Daha sonra cephe sahasında Karabağ Bölgesinde
bulunur ve hizmet eder. 2003 yılında Haydar Aliyev adına Azerbaycan Ali Harbî Mektebi‘nde, Silahlı
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Kuvvetlerin Talim ve Tedris Merkezi‘nde muallim, baĢmuallim ve silsile reisi vazifelerinde bulunur. 2003
yılında Yarbay rütbesiyle ihtiyata bırakılır yani emekliye ayrılır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri‘nde askerî
öğrencilerin eğitiminde ve genç subayların yetiĢtirilmesinde, emekli olmasına rağmen halen aktif bir Ģekilde
görev yapar ve Azerbaycan Ordusu‘nda askerî dersler verir (Sözen, 2018c: 17-19).
Refail Oğuztürk Dağlı; birçok tarihî poemanın, Ģiirlerin, gazellerin, koĢmaların, dram eserlerinin, ilmî eser ve
makalelerin, sanatlı ve ilmî belgesel film senaryolarının yazarıdır. Edebiyat, tarih, harp (savaĢ) sahalarında
birçok eseri ve makalesi vardır. Vatan, toprak, bağımsızlık, kahramanlık ve beĢerî konularla ilgili, devrin
taleplerine uygun olan eserleri Azerbaycan edebiyatına kazandırmıĢtır. Birçok edebî ve ilmî eserin müellifi
olmasına rağmen kendisinin de ifade ettiği gibi ağırlığı daha çok tarihî poemalara verir. Yani sanatçının
önemsediği ve edebî Ģahsiyetinin en belirgin olduğu eserleri tarihî poemalarıdır. Tarihî poemaları tamamen
tarihî gerçeklere, ilmî belgelere ve arĢiv materyallerine uygun olarak yazar. (Sözen, 2018c: 20).
Oğuztürk‘ün edebî Ģahsiyetine baktığımızda karĢımıza üç temel unsur çıkar. Oğuztürk‘ün edebî kiĢiliği, üç
temel unsur üzerine kuruludur. Bunlar; onun Ģair ve askerî kiĢiliği ile tarihçi kimliğidir. Bu üç unsur birleĢerek
Ģairin edebî Ģahsiyetini meydana getirir (Sözen, 2018c: 20). Oğuztürk, her Ģeyden önce bir Ģairdir ve edebî
Ģahsiyetini oluĢturan en önemli özellik Ģair kiĢiliğidir. Oğuztürk, ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında Türk ruhunu
en iyi Ģekilde iĢleyen ve yansıtan önemli bir Ģairdir. Birçok Ģiiri, gazeli, dinî ve tarihî poeması vardır. ġiir
türünde ağırlığı özellikle tarihî poemalara verir. Oğuztürk‘ün Ģiir ve poemalarında tarih konusu en önemli ve
vazgeçilmez temalardan biridir.
Oğuztürk‘ün edebî Ģahsiyetini oluĢturan diğer bir unsur, askerî kiĢiliğe sahip olmasıdır. Oğuztürk, yıllarca
Azerbaycan ordusunda vatanına, milletine, devletine hizmet etmiĢ ve Yarbay rütbesi ile emekliye ayrılmıĢtır.
Özellikle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri‘nde genç zabitlerin ve askerî öğrencilerin eğitilmesinde ve
yetiĢtirilmesinde önemli rolü olmuĢtur. Halen Azerbaycan ordusundaki askerlerin eğitilmesi konusunda fahri
olarak çalıĢır. Oğuztürk‘ün asker olması, edebî Ģahsiyetini ciddi manada etkilemiĢtir. Azerbaycan‘ın
Sovyetlerden ayrılarak bağımsız olması sürecindeki olayları, Sovyet yönetiminin son dönemlerde Azerbaycan
Türklerine karĢı yaptığı katliamları, doksanlı yıllarda Azerbaycan‘da meydana gelen bütün önemli geliĢmeleri
bir asker olarak görür ve bu olaylarda bir asker olarak fiilen görev yapar. Bundan dolayı Oğuztürk‘ün asker
olması, edebî kiĢiliğinin Ģekillenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Oğuztürk‘ün edebî Ģahsiyetini oluĢturan diğer bir unsur tarihçi kimliğidir. Oğuztürk, Ģair ve yazar olmasının
yanında aynı zamanda bir tarihçi, araĢtırmacı ve ilim adamıdır. Oğuztürk, Ģiir ve poemalarında tarih konusuna
büyük önem verir. Zaten ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında daha çok tarihî poemalarıyla ön plana çıkan bir
Ģahsiyettir. Yazdığı tarihî poemalarda sadece bir Ģiirin duygusallığı yoktur. Bu poemaları, tamamen tarihî
gerçeklere dayanarak ve yıllarca yaptığı araĢtırmalar neticesinde yazar. Tarihî gerçekleri, yazdığı kitaplardaki
dipnot ve kaynaklarla ortaya koyar. Böylelikle tarihi ve duyguyu birleĢtirerek ÇağdaĢ Azerbaycan Ģiirine yeni
bir tarz getirmiĢtir. Ayrıca Oğuztürk‘ün yirmi yıl boyunca yaptığı araĢtırmaların sonucunda yazdığı bir
araĢtırma, inceleme ve ilmî kitabı olan Hızı-Siyazen Bölgesinin Tarihi adlı bir eseri de vardır. Bu eserin kaleme
alınması, yazarın iyi bir araĢtırmacı ve önemli bir tarihçi kimliğe sahip olduğunu ispatlar.
Refail Oğuztürk Dağlı‘nın eserlerine baktığımızda Ģimdiye kadar yayımlanan Sızan Hakikatler (Oğuzname),
Vahdet Hasreti, Cennet Kapıları, Hazreti Zul Kar Neyn, Tavlu-Hun Göy-Türk Aran (Oğuzname) ve HızıSiyazen Bölgesinin Tarihi adlı kitapları ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bunun
yanında Oğuztürk‘ün kaleme aldığı senaryolara göre çekilmiĢ Vatan Sevgisi, Beşparmak-Hun Seddi, Bir Milletİki Devlet, Aypara ve Şehitlik Zirvesi adlı ilmî ve sanatlı belgesel filmler Azerbaycan televizyonunda gösterime
sunulmuĢtur. Oğuztürk‘ün birçok Ģiiri, gazeli, dinî ve tarihî poeması ve tiyatro eseri vardır. Oğuztürk; Ģiir,
gazel, poema ve diğer eserlerinde birçok konuyu iĢler. Oğuztürk, Türkçü bir dünya görüĢüne sahip olduğu için
eserlerinde millî değer ve temalara daha çok ağırlık verir ve bu değerleri her fırsatta dile getirir. Dolayısıyla
ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında, Türk ruhunu ve Türkçülük fikrini en iyi Ģekilde eserlerine yansıtan
Ģahsiyetlerden biri de Refail Oğuztürk Dağlı‘dır.
2. ARAġTIRMA VE BULGULAR
2. 1. Refail Oğuztürk Dağlı‟nın Türkiye ve Türk Edebiyatı Ġle ilgili Eserleri
Refail Oğuztürk Dağlı, ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatının önde gelen Ģair, edip, tarihçi, araĢtırmacı, fikir, sanat
ve ilim adamlarından biridir. Oğuztürk, ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında Türk ruhunu ve Türkçülük fikrini en
iyi Ģekilde iĢleyen, bu konuda Ģiir yazan ve eser veren Ģahsiyetlerin baĢında gelir. Oğuztürk‘ün eserlerinde
iĢlediği konu ve temalar, sadece Azerbaycan ve Azerbaycan edebiyatı ile ilgili değildir. ġairin eserlerinde yer
alan konular, bütün Türk dünyasını ilgilendiren ve Türk dünyasının müĢterek değerleriyle ilintili konulardır.
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Oğuztürk‘ün eserlerine baktığımızda, Türk dünyasıyla ilgili ilk olarak Türkiye ve Türk edebiyatı gelir. ġair, Ģu
ana kadar Türkiye‘ye hiç gelmediği ve Türkiye‘yi hiç görmediği halde Türkiye ve Türk edebiyatı ile ilgili
eserler kaleme almıĢtır. ġairin Türkiye ve Türk edebiyatı ile ilgili eserlerine bakıldığında, bir Türkiye sevdalısı
olduğu açıkça anlaĢılır. Oğuztürk, Türkçü dünya görüĢüne sahiptir ve bunu eserlerinde her fırsatta dile getirir.
Bütün Türklerin tek bayrak altında toplandığı büyük bir Turan devletinin hasreti ile adeta yanıp tutuĢur. Bu
idealin gerçekleĢmesinde en büyük rolün Türkiye‘ye ait olduğunu düĢünür. ġaire göre Türkiye, Türk
dünyasının en büyük devleti olarak Turan ülküsünün hayata geçmesi için üzerine düĢeni yapmalıdır.
Oğuztürk‘ün, Türkiye ve Türk edebiyatı ile ilgili Nargin Faciası ve Nuri Paşa adlı iki tiyatro eseri, Çanakkale
Zaferi adlı bir tarihî poeması, Enver Paşa Cengisi ve Nuri Paşa Marşı adlı Ģiirleri olmak üzere toplam beĢ eseri
vardır. Bu eserler, sadece Türkiye ve Türk edebiyatı ile ilgili değildir. Adlarını zikrettiğimiz bu eserler, aslında
tarihin en eski çağlarından beri soyu, dili, dini, kültürü, tarihi ve edebiyatı bir olan Türkiye ile Azerbaycan‘ın
müĢterek değerlerini, tarihini ve kültürünü konu alan eserlerdir. Bu değerler, Oğuz soylu olan Türkiye ile
Azerbaycan‘ın bir millet, iki devlet olduğunu bize bir kez daha göstermekte ve kanıtlamaktadır.
2. 1. 1. Nargin Faciası Adlı Tiyatro Eseri
Türkiye‘de belki de adını ilk defa duyduğumuz Nargin, Hazar denizinin açıklarında bulunan bir adadır. Kıyıya
yani Bakü‘ye olan uzaklığı yaklaĢık olarak 11-12 km civarındadır. Nargin, Bakü takımadalarının en büyüğüdür.
Diğer bir adı Büyük Zire‘dir. Zire kelimesi, Azerbaycan Türkçesinde ada anlamına gelir ve Arapça ada
anlamına gelen cezire kelimesindeki -ce hecesinin düĢmesinden türemiĢtir. Nargin, AbĢeron yarımadasının
güneyinde yer alır ve Bakü körfezini denizden ayırır. Nargin adasının yüz ölçümü 3.5 km kare, uzunluğu 3.1,
geniĢliği ise 0.9 km‘dir. Üzerinde bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Nargin adasının ve Daş Zire olarak da
bilinen Vulf adasının isimlerini Birinci Petro vermiĢtir. Petro, bu iki adayı Finlandiya Körfezi‘nde bulunan aynı
adlı adalara benzeterek böyle isimlendirmiĢtir (AĢırlı, 2015: 29).
Nargin adası, Azerbaycanlı Türkler, adadaki esirler ve halk arasında ‗‘Yılanlı ada, Yılan adası, Cehennem
adası, Ölüm adası, Arsa-i Kerbela ve Makber‘‘ adlarıyla da anılmıĢtır. Adaya, yılanların çok olmasından
dolayı Yılanlı ada veya Yılan adası denilmiĢtir. Adadaki Türk esirler, adadaki zor Ģartlardan (susuzluk, açlık,
bulaĢıcı hastalıklar, bakımsızlık, soğuk hava Ģartları vb.), Rus ve özellikle Ermeni yönetici ve askerlerin baskı,
iĢkence ve zulmünden, ayrıca adada her gün ortalama 40-45 esirin hayatını kaybetmesinden dolayı adaya
Cehennem adası veya Ölüm adası demiĢlerdir. Azerbaycan Türkleri ve özellikle adadaki Türk esirlere her türlü
yardımı yapıp, büyük fedakârlıklar göstererek onların sesi olan Azerbaycanlı aydınlar ise burayı Arsa-i Kerbela
ya da Makber (Mezar) diye adlandırmıĢlardır. Nargin adası, 19. yüzyılda Çarlık Rusya tarafından bir hapishane
olarak kullanılmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı‘nda ise Alman, Avusturya, Macar ve özellikle binlerce askerden ve
sivilden oluĢan Türk esirlerinin çok zor Ģartlar altında tutulduğu bir esir kampı görevini görmüĢtür (Sözen ve
Sağlam, 2021: 25).
Osmanlı Devleti‘nin Birinci Dünya SavaĢı‘nda mücadele verdiği en büyük cephelerden biri de Kafkas
Cephesi‘dir. Özellikle bu cephede yaĢanılan SarıkamıĢ Harekâtında binlerce Ģehidimizin yanında, Ruslara esir
düĢmüĢ binlerce Türk askeri ve sivil vatandaĢı vardır. Ruslara esir düĢen asker ve sivil vatandaĢlarımızın sayısı
kesin olarak belli olmamakla beraber -resmi kaynaklardaki sayılar farklı ve tam belli değildir- en az 100 bin
Türk‘ün esir düĢtüğü tahmin edilmektedir. SarıkamıĢ Harekâtında Ruslar, binlerce Türk askerinin yanında
binlerce sivil vatandaĢı da esir almıĢtır. Esir aldığı siviller arasında iki yaĢından on beĢ yaĢına kadar çocuklar,
seksen doksan yaĢlarında ihtiyarlar ve çok sayıda kadın da vardır. Esir aldıkları askerler arasında ise yüksek
rütbeli subaylar da bulunur. Bu esirler, çok zor Ģartlar altında yürüyerek veya trenlerdeki hayvan vagonları
içerinde Rusya ve özellikle Sibirya‘daki esir kamplarına götürülür. Bu esir kamplarından biri de Bakü‘de Hazar
denizinin açıklarındaki Nargin adasıdır. Türk esirlerin birçoğu daha yolculuk sırasında susuzluktan, açlıktan,
havasızlıktan, bulaĢıcı hastalıklardan, baskı ve iĢkencelerden dolayı hayatlarını kaybeder. Esir kamplarına
götürülenlerin de durumu hiç faklı değildir. Onlar da susuzluktan, açlıktan, soğuk hava Ģartlarından, bulaĢıcı
hastalıklardan, ağır iĢlerde çalıĢtırılmaktan, her türlü psikolojik ve fiziki baskı ve Ģiddetten dolayı hayatlarını
kaybeder ve Ģehit olurlar (AĢırlı, 2015: 25-71).
Nargin adasında bulunan esirlerin büyük bir çoğunluğu Türk‘tür ve hem asker hem de sivil halktan oluĢur.
Nargin adasının esir kampı olarak seçilmesinin nedenlerinden biri, esir alınan Anadolu Türklerinin Bakü‘de
yaĢayan Azerbaycanlı Türklerden uzak olmalarını sağlamaktır. Ancak alınan hiçbir önlem; soyu, dili ve dini
aynı olan Azerbaycan Türklerinin adadaki esir Türk kardeĢlerine yardım etmelerini engelleyememiĢtir.
Bakü‘nün ileri gelen zengin Ģahsiyetleri, aydınları, Ģairleri ve her Azerbaycan Türkü, her türlü kısıtlama ve
tehdide rağmen adadaki esir Türk kardeĢlerine ellerinden gelen her türlü yardımı yapmıĢtır. Özellikle adadaki
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Türk esirlere yardım etmek için birçok cemiyet ve teĢkilat kurulmuĢ, basın ve yayın yoluyla bu durum dünyaya
duyurulmaya çalıĢılmıĢtır. Esir Türklere yardım etmek için birçok cemiyet faaliyet göstermiĢtir. Bu
cemiyetlerin en önemlileri ‗‘Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti, Bakü Müslüman Millî Komitesi, Bakü
Müslüman Kadınlar Hayriye Cemiyeti, Muhtaçlara Kömek (Yardım) Cemiyeti, Kardeş Kömeği Cemiyeti ve
Türk Esirlerine Yardım Komitesi‘‘dir. Özellikle Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti‘nin ve sonradan bu cemiyet
tarafından kurulan Muhtaçlara Kömek Cemiyeti‘nin adadaki esir Türkler için sayısız yardımları olmuĢtur.
Ayrıca bu cemiyetler, esir Türklerin durumlarını özellikle ‗‘Açık Söz, Hümmet/Himmet, Basiret, İkdam, Sada-yı
Kafkas, Son Haber ve Şark‘‘ gibi gazete ve dergilerde basın yoluyla baĢta Azerbaycan olmak üzere bütün
dünyaya duyurmuĢtur (Sözen ve Sağlam, 2021: 26).
Esir kampında tutulanların vaziyetinin ne derece dayanılmaz bir raddeye ulaĢtığıyla ilgili ilk somut bilgileri
dünyaya duyuran ise, Azerbaycan‘ın büyük devlet adamı ve halk önderi Neriman Nerimanov‘dur. Nerimanov,
Hümmet gazetesinin 28 Kasım 1917 tarihli sayısında ‗‘Gözyaşı Döktüren Cezire‘‘ adlı bir makale kaleme alır.
Aynı zamanda baĢarılı bir gazeteci olan Nerimanov, esir kampındaki vaziyeti açık ve net bir Ģekilde gözler
önüne seren makalesine Ģu çarpıcı ifadelerle baĢlar: ‗‘Keşke bu cezireye (adaya) gitmez olaydım. Keşke bir deri
bir kemik bedenleri, fersiz gözleri, ah-u zar eden bu insanları görmez olaydım. Keşke, ‗‘Efendim, su!‘‘,
‗‘Efendim, yemek!‘‘, ‗‘Efendim, giyecek!‘‘ sözlerini işitmez olaydım. Keşke; (vücutları) çıplak, dudakları
soğuktan titreyen, yüzleri morarmış anasız babasız çocuklarla konuşmamış olaydım. Keşke hastanede, başları
kerpiç üstünde can veren yiğitlere rast gelmemiş olaydım.‘‘ (AĢırlı, 2015: 32).
Nargin‘de tutsak alınan Türk esirlerin durumları gerçekten acınılacak haldedir ve çok kötüdür. Susuzluktan,
açlıktan, bakımsızlıktan, soğuk hava Ģartlarından ve bulaĢıcı hastalıklardan günde onlarca esir hayatını
kaybeder. Türk esirlerin imdadına aynı kanı taĢıyan Azerbaycan Türkleri koĢar. Onlara su, yiyecek, giyecek,
para getirir ve her türlü yardımı yaparlar. Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti, esirlerin korumacılığını resmi
olarak üstlenir ve resmi yollardan elinden gelen desteği sağlar. Esirlere hafta sonu pazar günü izin bile çıkarılır,
esirler Bakü‘ye getirilerek her türlü ihtiyaçları karĢılanır. Ve en önemlisi de birçok esirin adadan kaçırılması
sağlanır. Adadan kaçırılan esirlerin sayıları artınca Rus yönetimi, bu cemiyetlerin esirler ile ilgili faaliyetlerini
kısıtlar (Sözen, 2018c: 43-44).
Nargin adasındaki Türk esirlerin durumu ve yaĢadıkları, Ģu ana kadar Azerbaycan edebiyatında manzum ve
mensur olarak birçok edebî esere konu olmuĢtur. Bu eserlerden biri de ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatının önemli
bir ismi olan Refail Oğuztürk Dağlı‘nın kaleme aldığı, altı perdeden meydana gelen Nargin Faciası adlı tiyatro
eseridir. Nargin Faciası adlı tiyatro eseri, Ģairin Vahdet Hasreti kitabında yer alır. Bu eser, 2006 yılında ilk
baskısı yapılan kitapta yoktur. Eser, yazar tarafından 2013 yılında yazılmıĢ ve kitabın 2015 yılında yapılan yeni
baskısında yer almıĢtır.
Kitapta ilk olarak Nargin Faciası‘nın kısa bir özeti verilir. Devamında yazar, eserin oyuncu kadrosunu ayrıntılı
bir Ģekilde özellikleriyle beraber açıklar. Oyunda toplam yirmi altı oyuncu vardır. Bu oyuncuların on üçü Türk
askerlerine yardım eden Azerbaycan Türk‘ü, sekizi Türk askeri ve beĢi ise Rus askeridir. Oyuncu kadrosundan
sonra altı perdeli Nargin Faciası adlı tiyatro eseri yer alır. Eserde yer alan Azerbaycanlı Türkler, Bakü‘nün
zengin ve önde gelen Ģahsiyetleri olup, aynı zamanda Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti‘nin üyeleridir. Eserde
yer alan bu Ģahsiyetler; ‗‘İsrafil Bey Hacıyev‘in hayat yoldaşı Sona Hanım Hacıyeva, -Sona Hanım, aynı
zamanda Bakü Müslüman Kadın Hayriye Cemiyeti‘nin de başkanıdır-, Elesger Bey Memmedov, Murtaza Bey
Muhtarov, İsmail Bey Seferaliyev, Ağabala Guliyev, Mirtağı Mirbabayev, Ejder Bey Aşurbeyov, Nezer
İsmayılov, Hacı Seyyid Zeki ve Ümmibanu (Elesger Bey‘in hayat yoldaşı)‘‘ dur. Ayrıca Tatyana, Hekim
(Doktor) ve Hizmetçi Kadın adında üç yardımcı karakter de vardır. Adadan kaçırılan esir Türk askerler ise;
‗‘Yüzbaşı Süheyl İzzet, Yüzbaşı Ferqat (Ferhat) Dursun, Yüzbaşı Şükrü Şaban, Teğmen Yakup Mustafa,
Asteğmen Yusuf Ziya, Başçavuş Hüseyin Hilmi, Başçavuş Fikri Şakir ve Başçavuş Yusuf İbrahim‘‘ den oluĢur.
Nargin Faciası adlı eser, tamamen tarihî gerçeklere ve arĢiv materyallerine göre yazılmıĢtır. Oğuztürk‘ün eserde
anlattığı bu olay, Birinci Dünya SavaĢı sırasında Nargin adasında esir olarak tutulan Türk askerlerinin baĢından
geçer ve bu sekiz asker adadan kaçırılır. Yazarın kaleme aldığı olay, Azerbaycan Merkezi Devlet ArĢivi‘nde
bulunan resmi belgelerde, Azerbaycanlı gazeteci ve araĢtırmacı yazar Akif AĢırlı‘nın Nargin: Sarıkamış-Kafkas
Cephesi Esirlerin Dramı adlı eserinde ve Azerbaycan‘da bu konu hakkında yayımlanmıĢ birçok tarihî kitapta
yer alır (Sözen ve Sağlam, 2021: 28).
Nargin Faciası, 1914-1915 yıllarında Birinci Dünya SavaĢı‘nda Türk-Rus cephesinde yani Kafkas Cephesi‘nde,
SarıkamıĢ Harekâtında esir düĢmüĢ ve Nargin adasında çok ağır Ģartlarda tutsak olduklarından dolayı,
çoğunluğu helak olmuĢ binlerce Türk askerinin ve insanının adına ithaf edilmiĢtir. Rus-Türk cephesinde,
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SarıkamıĢ Faciasında esir düĢmüĢ binlerce insanı, Çar Rusya‘nın memurları Hazar Denizi‘nin Nargin adasına
savaĢ esiri olarak yerleĢtirir. KıĢın soğuktan, yazın sıcaktan, açlıktan, susuzluktan, bakımsızlıktan ve bulaĢıcı
hastalıklardan dolayı her gün 40-45 esir hayatını kaybeder. Bu esirlerin büyük çoğunluğu (tahminen 10.000
asker) Anadolu Türklerindendir. Bakü‘de ve Ģehrin etrafındaki arazilerde yaĢayan insanlar, esirlerin bu
acınılacak haline çok üzülür ve onlara çeĢitli yollarla yardım etmeye çalıĢırlar. Böyle bir durumda soydaĢlarının
ve din kardeĢlerinin yardımına yetiĢmek sorumluluğundan doğan hisler, bağlılık duygularını daha da
güçlendirir. Bu duygular, Azerbaycan Türklerini mücadeleye ve kahramanlığa çağırır (Oğuztürk, 2015b: 3-5).
Nargin Faciası adlı eserde bu emsali görülmemiĢ kahramanlık örneklerinden biri terennüm edilir. Eserde nice
cesur insan, bir amaç uğrunda birleĢir ve hayatlarını tehlikeye atarak, sekiz esir Türk askerini Nargin adasından
kaçırarak gizlice Türkiye‘ye gönderir. Özellikle eserde Bakü Müslüman Kadın Hayriye Cemiyeti‘nin BaĢkanı
Sona Hanım adıyla tanınan Ģahsiyet, baĢroldedir ve diğer arkadaĢlarıyla -Bakü Müslüman Hayriye
Cemiyeti‘nin üyeleri- o dönemde Türklerin Ruslara ve Ermenilere karĢı verdikleri mücadeleyi en iyi Ģekilde
canlandırır. Bu olay sonuncunda Türk subay ve askerlerinin Türkiye‘ye kaçmasını sağlayan Elesker Bey adıyla
tanınan Ģahsiyet, Ruslar tarafından öldürülür. Ancak sekiz Türk askeri de özgürlüklerine kavuĢarak Türkiye‘ye
gelir.
Nargin Faciası adlı tiyatro eseri, 20 Haziran 2017 tarihinde Azerbaycan Millî Dram Tiyatrosu‘nda sahneye
konulmuĢtur. ġairi ve eserlerini sevenler, bu oyunu izler ve duygulu anlar yaĢar. Bu gösteriye, Bakü Türk
Büyük Elçiliğinden yoğun bir katılım olur. Nargin adasındaki esir Türklere atfedilmiĢ ve bu adadaki esir
Türklerin dramını gözler önüne seren bu oyun ilgiyle izlenir. Ayrıca Oğuztürk, Nargin Faciası adlı tiyatro
eserini yazarken çok derin ve etraflı araĢtırmalarda bulunur. Yazar, tam beĢ yıl tarihî arĢivlerden ve baĢka
kaynaklardan araĢtırmalar yapar. Tarihî bilgileri, belgeleri ve materyalleri elde ettikten sonra bir yıl içerisinde
bu eseri kaleme alır (Sözen, 2018c: 45-46).
Nargin adasındaki Türk esirlerinin durumu, ne Azerbaycan ne de Türkiye basın ve yazınında yeterince ele
alınmıĢ ve iĢlenmiĢtir. Esasında Nargin adası, hem Azerbaycan tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli bir
yere sahiptir. Çünkü Nargin, iki devlet bir millet olan Türkiye ile Azerbaycan‘ın ortak tarihidir. Büyük bir tarih
bilince sahip olan ve eserlerinin çoğunda tarihî konuları iĢleyen Refail Oğuztürk Dağlı, Nargin konusunda bir
tiyatro eseri kaleme alarak bu konuda hem edebiyat hem de tarih alanındaki büyük bir açığı kapatmaya
çalıĢmıĢtır. Oğuztürk tarafından yazılan ve Azerbaycan Millî Dram Tiyatrosu‘nda sahneye konulan bu eser,
hem Azerbaycan edebiyatında hem de Azerbaycan basınında önemli bir farkındalık yaratmıĢ ve ses getirmiĢtir.
Dolayısıyla Oğuztürk‘ün Nargin Faciası adlı tiyatro eseri, hem ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatı hem de ÇağdaĢ
Türk edebiyatı için ortak bir edebî ürün olarak kabul edebilir. Ancak bu konu, ne Azerbaycan tarihinde ve
edebiyatında ne de Türkiye tarihinde ve edebiyatında gerektiği gibi kendine yer bulmuĢ ve iĢlenmiĢtir. Yazarın
kaleme aldığı bu eser, kendi alanında hem tarih hem de edebiyat anlamında ciddi bir boĢluğu doldurmaktadır.
2. 1. 2. Nuri PaĢa Adlı Tiyatro Eseri
Nuri PaĢa denilince akla gelen ilk Ģey, Türk Kafkas Ġslam Ordusu ve Bakü‘nün kurtuluĢudur. O halde Nuri PaĢa
kimdir? Nuri PaĢa; Harbiye Nazırı, BaĢkumandan vekili, mirliva ve padiĢahın damadı Enver PaĢa‘nın kardeĢi,
Irak Cephesi Kut‘ul Amare kahramanı Halil Kut PaĢa‘nın yeğeni, Kuzey Afrika Grupları ve Türk Kafkas Ġslam
Ordusu Komutanı, birçok görevde padiĢahın özel emriyle Fahri Ferik rütbesini kullanan ve Bakü‘nün halaskârı
olarak bilinen bir Osmanlı subayı, Zeytinburnu ve Sütlüce‘deki silah fabrikaların sahibidir. Nuri PaĢa,
Azerbaycan Türkleri tarafından çok sevilen ve kendilerine Allah tarafından kurtarıcı olarak gökten gönderilmiĢ
bir melek Ģeklinde tabir edilen büyük bir askerdir (Sözen: 2021: 409).
Nuri PaĢa ve komuta ettiği Türk Kafkas Ġslam Ordusu, hem ÇağdaĢ Türk tarihinde hem de ÇağdaĢ Azerbaycan
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü Nuri PaĢa komutasındaki Türk Kafkas Ġslam Ordusu ve Azerbaycan
Türklerden oluĢan kuvvetler, 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü‘yü ve Azerbaycan‘ı BolĢevik Rusya, Ermeni
çeteleri ve Ġngilizlerden oluĢan BirleĢik DüĢman Kuvvetlerinden kurtarır. Tarihin ilk Türk-Ġslam Cumhuriyeti
olan Müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti, Mehmet Emin Resulzâde‘nin liderliğinde 28 Mayıs 1918‘de kurulur.
Ancak Bakü, iĢgal altında olduğu için Gence geçici baĢkent ilan edilir. Osmanlı Devleti ile Müstakil
Azerbaycan Devleti arasında ise 4 Haziran 1918‘de yani bağımsızlıktan bir hafta sonra Batum‘da Dostluk ve
ĠĢbirliği AnlaĢması imzalanır. Bu anlaĢmaya dayanarak, Azerbaycan‘da BolĢevik Ruslar ve özellikle Ermeniler
tarafından yapılan katliamları ve soykırımları engellemek ve Azerbaycan‘ı düĢman iĢgalinden kurtarmak
amacıyla Mehmet Emin Resulzâde Ġstanbul‘a gelip Osmanlı Devleti‘nden yardım ister. Osmanlı Devleti ise
soydaĢlarının bu çağrısına sessiz kalmaz ve Kafkas Ġslam Ordusu‘nu kurar. Kafkas Ġslam Ordusu‘nun baĢına 29
yaĢında, Yarbay rütbesindeki Nuri PaĢa getirilir. Nuri PaĢa komutasındaki Türk Kafkas Ġslam Ordusu ve
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Azerbaycanlı Türklerden oluĢan kuvvetler, yaptığı harekât sonucunda 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü‘yü düĢman
iĢgalinden kurtarır. Böylelikle Azerbaycan, tam anlamıyla bağımsız bir devlet haline gelir (Sözen, 2018a: 639640).
Türk Kafkas Ġslam Ordusu‘nun ve Nuri PaĢa‘nın Azerbaycan‘ı ve Bakü‘yü kurtarması, ÇağdaĢ Azerbaycan
edebiyatında birçok manzum ve mensur eserde iĢlenmiĢ ve önemli bir konu haline gelmiĢtir. Pek çok Ģair, edip,
sanat ve fikir adamı Ģiirlerinde ve eserlerinde Türk Kafkas Ġslam Ordusu‘na, Nuri PaĢa‘ya ve abisi Enver
PaĢa‘ya övgüler dizmiĢ ve bu Ģahsiyetleri ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatının önemli bir teması haline getirmiĢtir.
Örneğin 1914 yılında, Azerbaycan‘ın millî Ģairi Ahmet Cevat tarafından yazılan ‗‘Çırpınırdın Karadeniz, Bakıp
Türk‘ün Bayrağına‘‘ Ģiiri, Azerbaycan bestecisi ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından Kafkas Ġslam
Ordusu için bestelenir. Bu konuda yazılan Ģiir ve baĢka eser örneklerini çoğaltmak mümkündür. Çünkü Türk
Kafkas Ġslam Ordusu, Nuri PaĢa ve Enver PaĢa için Azerbaycan edebiyatında pek çok Ģiir yazılmıĢ ve farklı
türde eserler ortaya konulmuĢtur. Hatta Türk Kafkas Ġslam Ordusu ve Nuri PaĢa için marĢlar bile yazılmıĢ ve
bestelenmiĢtir (Sözen, 2018a: 640-641).
ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında Türk Kafkas Ġslam Ordusu, Nuri PaĢa ve ağabeyi Enver PaĢa için önemli
eserler kaleme alan Ģair, yazar, fikir ve ilim adamlarından biri de Refail Oğuztürk Dağlı‘dır. Oğuztürk‘ün bu
konuda kaleme aldığı Nuri Paşa adında beĢ perdeden meydana gelen tiyatro eseri, Nuri PaĢa‘ya ithaf ettiği Nuri
Paşa Marşı adında bir Ģiiri ve Enver PaĢa için kaleme aldığı Enver Paşa Cengisi adında ayrı bir Ģiiri bulunur.
Oğuztürk, beĢ perdeden oluĢan tiyatro eserini 1918 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan topraklarını,
Rus-BolĢevik ve Ermeni-TaĢnak iĢgalcilerinden kurtaran Nuri PaĢa‘nın, Kafkas Ġslam Ordusu‘nun Ģehit ve
gazilerinin aziz hatırasına ithaf etmiĢtir. Oğuztürk‘ün diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de tarihî bir
konu iĢlenir ve eserin konusu yine tarihten alınır. Oğuztürk, tarihte yaĢanan ve hem Türkiye hem de
Azerbaycan için önemli olan bir olayı tiyatro türünde okuyucularına ve izleyicilerine sunar. Nuri PaĢa adlı
tiyatro eseri, yazarın 2019 yılında Hazar Üniversitesi neĢriyatı tarafından yayımlanan Tavlu-Hun, Göy-Türk,
Aran (Oğuzname) adlı eserinde yer alır.
Nuri PaĢa adlı tiyatro eserinde toplam on beĢ karakter vardır. Bunlardan Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı
Enver Paşa, Sadrazam Talat Paşa, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, 5.Kafkas Piyade Tümeni
Komutanı Mürsel Paşa ve 5.Kafkas Piyade Tümeni Karargâh Reisi Rüşdü Bey Türkiye Türklerindendir. Nağı
Bey Şeyhzamanlı, Nesib Bey Yusifbeyli, Fetali Han Hoyski, Yarbay Hebib Bey Selimov ve Azerbaycan‘ın en
önemli Ģairlerinden biri olan 19 yaĢındaki Cefer Cabbarlı ise Azerbaycan Türklerindendir. DüĢman
kuvvetlerinden ise Almanya‘nın İstanbul sefiri Bernsdroff, Bakü Komiseri Ermeni Stepan Şaumyan, Bakü
Komiseri Ermeni Griqoriy Karqanov, Ermeni Komünist Anastas Mikoyan ve Rus Alay Komutanı Griqoriy
Petrov karakterleri vardır. BeĢ perdeden oluĢan eser, Bakü‘nün birleĢik düĢman iĢgalinden nasıl kurtulduğunu
iĢler. Eserde, Azerbaycan‘ın ve Bakü‘nün düĢman iĢgalinden kurtuluĢu sırasında Türk ordusunun ve
Azerbaycan Kuvvetlerinin çektiği sıkıntılar ve düĢmana karĢı nasıl mücadele ettikleri edebî bir Ģekilde dile
getirilir.
2. 1. 3. Çanakkale Zaferi Poeması
Çanakkale Zaferi adlı Ģiir, Ģairin Vahdet Hasreti kitabında yer alan önemli bir tarihî poemadır. Çanakkale Zaferi
poeması, hacim olarak büyük bir manzume olmamasına rağmen iĢlediği konu bakımından önemli bir eserdir.
Çanakkale Zaferi, toplamda seksen iki mısradan meydana gelir. ġairin diğer poemalarıyla kıyasladığımızda
Çanakkale Zaferi Ģiiri biraz daha kısadır. Bilindiği gibi Çanakkale, Ģanlı Türk tarihinin en önemli sayfalarından
ve tarihe iz bırakmıĢ dönüm noktalarından biridir. Çanakkale, Türk tarihinde sonuçları bakımından önemli bir
yere sahiptir. Mustafa Kemal‘in askerî dehasının anlaĢıldığı, Türk milletinin kahramanlığının bir kez daha
dünyaya ispatlandığı büyük bir mücadeledir. Refail Oğuztürk Dağlı ise Türklüğün en önemli zaferlerinden biri
olan Çanakkale SavaĢı ile ilgili duygu ve düĢüncelerini anlatan bir poema kaleme almıĢtır. Oğuztürk, Çanakkale
Zaferini destansı bir dille ifade etmeye çalıĢmıĢtır.
Çanakkale‘de sadece Türkiye Türkleri değil, yardıma gelen diğer Türk soydaĢlarımız ve Müslüman
kardeĢlerimiz de mücadele vermiĢtir. Türklerin tarih sahnesine çıktığı en eski çağlardan günümüze kadar
süregelen bir gerçek vardır: ‗‘Oğuz Türklerinin devleti güçlü ve kudretli olduğu dönemlerde, diğer Türk illeri
ile öteki Müslüman kavimler rahat, huzur ve adalet içinde yaşamışlardır.‘‘ Bu gerçeğin farkında olan
Azerbaycanlı aydınlar, 1912-13 yıllarında Türkiye‘de baĢlayan Balkan SavaĢı‘nda soydaĢlarını yalnız
bırakmazlar. Azerbaycan‘da bulunan Müsavat Partisi bir bildiri yayımlayarak dünyadaki bütün Türkleri ve
Müslümanları Osmanlı Devleti‘ne yardıma çağırır. Azerbaycan Müsavat Partisi liderleri, Rus emperyalizmi
altında inleyen bütün Türk ellerini ve Ġslam dünyasını Osmanlı ordusunun kurtaracağına inanır ve bunun için
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desteklenmesini isterler. Türkiye‘nin manevi yönden desteklenmesinin yanı sıra, Azerbaycan Türkleri maddi
yardımlarda da bulunurlar. Hacı Zeynelabidin Tagızâde baĢta olmak üzere, Azerbaycan‘ın önemli zenginleri,
Balkan Harbi‘nde Osmanlı Devleti‘ne altın ve para gönderirler. Azerbaycanlı vatanseverler bu yardımı yalnızca
kardeĢliğin bir niĢanesi olarak yaparlar. Azerbaycan Türkleri, Birinci Dünya SavaĢı‘nda da Türkiye‘nin
yardımına koĢarlar. Çanakkale SavaĢlarına katılan Azerbaycanlı Türkler, diğer kardeĢleriyle birlikte
kahramanca savaĢır ve Ģehit düĢerler (Görüryılmaz, 2015: 72-73).
Çanakkale SavaĢı, ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatının Ģair, yazar ve fikir adamalarından biri olan Refail Oğuztürk
Dağlı için önemli bir yere sahiptir. Oğuztürk, Çanakkale SavaĢı‘nı Türklere Anadolu‘nun kapılarının açılmasını
sağlayan Malazgirt SavaĢı kadar değerli kabul eder. Çanakkale Zaferini bu kadar önemsediği için Çanakkale
Ģehitlerine ithaf ettiği Çanakkale Zaferi poemasını kaleme alır. Çanakkale SavaĢı ile ilgili duygularını ve
hislerini bu poema eĢliğinde dile getirir. Oğuztürk, Çanakkale Zaferi‘nin Türk tarihi için ne kadar önemli
olduğunu kendisiyle yaptığımız röportajda Ģu cümlelerle ifade eder:
‗‘Bugün Çanakkale neden önemlidir? Çanakkale Zaferi‘nin Türk tarihinde büyük bir ehemmiyeti var.
Çanakkale‘de eğer Türkler mağlup olsaydı, Türk tarihten silinirdi. On bir ülke Çanakkale‘ye gelmiş.
Düşmanların en büyük arzusu Türk‘ü yeryüzünden silmekti, yok etmekti. Bundan dolayı tam on bir ülke
Çanakkale‘ye geldi. O dönemde çok iyi bilirsiniz ki, bazı Müslüman hainler de bu kâfirlere destek verdi.
Burada asıl amaç, sadece İslam değildi. Burada esas mesele, Türk ve Türklük meselesiydi. Burada konu sadece
İslam olsaydı, o zaman diğer İslam ülkeleri neden Çanakkale‘ye geldi? Burada esas mesele hem Türk, hem de
Müslüman yani Müslüman Türklerdi. Bu bakımdan Çanakkale Zaferi çok önemlidir. Çanakkale, çok büyük bir
savaş ve çok büyük bir zafer olmuştur. Çok rahatlıkla diyebilirim ki, Türk tarihinde bu kadar vacip ve önemli
bir savaş olmamıştır. Çanakkale Savaşı; atamız, Davud Çağrı Bey‘in oğlu, Sultan Tuğrul‘un yeğeni
Alparslan‘ın yaptığı Malazgirt Savaşı kadar önemli bir savaştır. İşte Çanakkale, böyle bir galibiyettir, böyle bir
zaferdir. Eğer Çanakkale‘de atalarımız mağlup olsaydı bugün Türkler olmazdı. Aynen Sarıkamış Harekâtı gibi.
Sarıkamış Harekâtında eğer Enver Paşa, düşmanı dört ay oyalamasaydı bugün yeryüzünde Türkler olmazdı.
Enver Paşa‘ya Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir komutandı. Sarıkamış‘ta bugün gösterilen şekilde
mağlubiyet olsaydı Türkleri konuşmuyor olurduk. Bazıları doksan bin askerimiz falan şehit oldu diyor.
Ordunun tamamı zaten yetmiş bin. Nasıl doksan bin asker şehit oluyor? Sarıkamış Harekâtında toplam yirmi
bin şehidimiz var. Sarıkamış Harekâtında biliyorsunuz Ruslar, Anadolu topraklarına girmek istiyorlardı.
Fransa, İngiltere ve diğer on bir ülke Gelibolu, Çanakkale tarafından girmek istiyordu. Anadolu‘nun ortasında
birleşip, Osmanlı‘yı tamamen sileceklerdi. Ama Enver Paşa, onları tam dört ay engelledi. Enver Paşa,
hazırlıksız bir şekilde savaşa girdi, tam hazır değildi. Ama yine de düşmanı engellemeyi başardı. Ordu için
erzak hazırlamaya, silah, cephane hazırlamaya vakitleri yetmedi. Ben bir asker olarak, Enver Paşa‘nın yaptığı
bu harekâtı çok önemli görüyorum. Çünkü Türk ordusu artık Çanakkale‘de arkadan bir darbe korkusu olmadan
savaştı.‘‘ (Sözen, 2018b: 50-51).
Oğuztürk, Çanakkale Zaferi adlı tarihî poemasında Çanakkale‘yi ana vatan olarak görür ve Ģanlı bir mekâna
benzetir. ġaire göre, Çanakkale o kadar Ģanlıdır ki, cihan durdukça ve var oldukça Çanakkale de var olacaktır
ve hiçbir zaman herhangi bir düĢmanın çizmesi altında kirlenmeyecektir. Çanakkale‘nin Ģanlı bir mekân
olmasını sağlayan Türk‘ün kahramanlığına; o lacivert sular, dağlar, topraklar ve o topraklardaki izler Ģahitlik
eder. ġair, biz Türk milletine vatanımızın küçük bir toprağı olan Çanakkale üzerine ciddi manada düĢünmemizi
tavsiye eder. Çünkü ona göre, bu topraklarda sadece Türkler için değil bütün insanlık için büyük hikmetler
vardır. Bu hikmetlerin en büyüğü Çanakkale‘nin Türk-Ġslam medeniyetinin son kalelerinden biri olmasıdır:
Çanaqqaladır bura-doğma, gözəl, şanlı məkan!
O qədər şanlı ki, olmaz tayı durduqca cahan!
Bu lacivərd sulara, dağlara bax, düzlərə bax,
O qəhrəmanlığa şahidlik edən izlərə bax!
Bu vətən zərrəsi haqqında düşündükcə düşün,
Çok böyük hikməti vardır bütün insanlıq üçün! (Oğuztürk, 2015b: 59).
Oğuztürk, düĢman askerlerini Ģer askerlerine benzetir. Çünkü düĢman askerinin Ģerden yani kötülükten baĢka
hiçbir emeli yoktur. DüĢman askerlerine, yürüdükleri yolun bir ecel yolu olduğunu ve bilmeden bastıkları
yerlerin yenilmez Gelibolu olduğunu hatırlatır. Çanakkale‘nin alınmaz bir kale olduğunu vurgular. Çünkü ona
göre, Türk ile savaĢmak büyük bir hüner ister. Ulu Türk‘ün temeli ve dayanağı iman, inat ve sevgidir:
Dayan ey şər əsgəri! Bu yol bir əcəl yoludur,
Bu ayaq basdığın yenilməz el Geliboludur!
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Dayan ey şər əsgəri! Öndə alınmaz qaladır,
Sizə bir qan çanağı-bu yerlər Çanaqqaladır!
Əgər aldatmasaydı sizləri əcdadlarınız,
Olmazdı Türk ile məydanda bu fəryadlarınız.
İman, inad və sevgidir ulu Türk‘ün təməli,
Haqqın uğrunda savaşdırsa, cihaddır əməli! (Oğuztürk, 2015b: 60).
Oğuztürk, Ģiirinde Türk‘ün ve Türk topraklarının baĢına üĢüĢen düĢmanlara seslenir ve düĢmana verilecek zerre
Turan toprağının olmadığını söyler. Çünkü Türkler için vatan olmuĢ her toprak parçası değerlidir. Kan ile alınıp
vatan yapılmıĢ toprak, ancak kan dökülerek verilebilir:
Ey həqarətlə, silahlarla cumanlar, eşidin,
Ey mənim məmləkətimdən pay umanlar, eşidin.
Turanın zərrə qədər ‗‘pay‘‘ deyilən torpağı yox,
Nisbətdə az sevilən qışlağı yox, yaylağı yox. (Oğuztürk, 2015b: 60).
ġaire göre, Türklerin vatan olarak kabul ettiği topraklarda hiçbir zaman bayrak yere düĢmemiĢtir. Çünkü
Türkler, fethettiği ve vatan yaptığı her toprağı adalet ile yönetir. Türkler, fethettiği toprakları maddi eserler
yaparak değil, adalet ile yöneterek bayındır hale getirir. Dolayısıyla Çanakkale‘de de hak bayrağı hiçbir zaman
yere düĢmeyecektir. Çünkü Çanakkale, Ģehit kanlarıyla sulanarak kurtarılmıĢtır. ġair, bu duygularını Ģu
mısralarla terennüm eder:
Bu vətən qismi ki, endirməmiş haqq bayrağını,
Çanaqqaladır bura-öp daşını, torpağını.
Burda minlərcə şəhid ünvanı, minlərcə məzar,
Ən ülvi duyğuların ən uca bir zirvəsi var.
Həyatda bir əməl olmaz bu şəhadəttən uca,
Kimsə bilməz bir ibadət bu ibadəttən uca!
Canından önəmlidir ölçüdə hər Türk‘ə vətən!
Onu tək tanrımız Allah bizə bəxş etmiş əgər,
Ulu Türk millətimin haqqıdır bu şanlı zəfər! (Oğuztürk, 2015b: 61).
2. 1. 4. Enver PaĢa Cengisi
Refail Oğuztürk Dağlı‘nın, Enver PaĢa‘ya ve Türk Kafkas Ġslam Ordusu‘na ithaf ettiği Enver Paşa Cengisi
adında marĢ tarzında kaleme alınmıĢ bir Ģiiri vardır. ġiir, bentler Ģeklinde yazılmıĢ olup, üç altılık ve üç beĢlik
olmak üzere toplam otuz üç mısradan oluĢur. ġiir, marĢ tarzında yazılıp ve söylendiği için beĢliklerden
meydana gelen bentler nakarat Ģeklindedir. Enver PaĢa Cengisi adlı Ģiir, Ģairin son kitabı Tavlu-Hun, Göy-Türk,
Aran (Oğuzname) adlı eserinde yer alır.
ġair, Ģiirde telmih sanatını kullanarak Ġstanbul‘un fethini hatırlatıp, Enver PaĢa‘yı büyük bir baĢbuğa, dünyayı
vatansız bir cehenneme ve Türk Kafkas Ġslam Ordusu‘nu büyük Turan ordusuna benzetir:
İstanbulu fəth etməyə durunca kafər,
Kəsdi onların önünü ‗‘Allahu Əkbər‘‘!
Buzdan zəfər abidəsi yaratmış əsgər,
Dedi: ‗‘Haqq düşmənlərinə yetirin xəbər,
Əsla verməz dinsizlərə aman başbuğum!‘‘
Vətənsiz bir cəhənnəmdir cahan, başbuğum!
Tanrımıza həmd olsun! Haqqın uğrunda,
Heç yorulmaz, yenilməz Turan ordumuz!
İblis ordularını məhv edər tamam,
Xəlifənin əmrində duran ordumuz,
Qafqas-İslam ordumuz, Turan Ordumuz! (Oğuztürk, 2019: 500).
Oğuztürk, Ģiirin ikinci bölümünde Türk Kafkas Ġslam Ordusu‘nun halifenin emriyle kurulduğunu ve baĢta Bakü
olmak üzere tüm Azerbaycan‘ın bağımsızlığını sağlamak için Kafkas coğrafyasına geldiğini ve bundan dolayı
ordunun bu adı aldığını belirtir. Enver PaĢa‘ya Şehit Paşam diye hitap ederek, onu Osman Başbuğum ve Arslan
Başbuğum Ģeklinde tasvir eder. Ayrıca Türk bayrağında Kadir gecesinin bir niĢanının olduğunu, Türk
ordusunun rehberinin Kur‘an, hedefinin ise Turan olduğunu Ģu dizelerle ifade eder:
İstanbuldan Türk Xəlifəm verdikcə fərman,
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Qucdu Türk‘ün bayrağını gömgöy asiman!
Bəs kimdir o ər bayraqdar, yenilməz arslan?
Azadlıq uğrunda vermiş canını qurban,
Şəhid paşam, Ənvər Paşam, osman başbuğum!
Ənvər Paşam, Ənvər Paşam, arslan başbuğum!
Tanrımıza həmd olsun! Haqqın uğrunda,
Heç yorulmaz, yenilməz Turan ordumuz!
Qədr nişanəsi var Türk bayrağında,
Başının üzərində Quran ordumuz!
Qafqas-İslam ordumuz, Turan ordumuz! (Oğuztürk, 2019: 501).
Oğuztürk, Ģiirin son bölümünde ise Enver PaĢa‘yı, Türk birliğini inĢa etmek için Turan‘ı ve Türk dünyasını ağır
bir uykudan uyandıran büyük bir baĢbuğa benzetir:
Has qanından qəlbinə sızmış duyğulardan,
Sən oyatdın Turanı ağır uyqulardan!
Zirvələrdən səslənir al bayrağım, tuğum:
‗‘ Ənvər paşam, Ənvər paşam, oğuz başbuğum!‘‘
Ənvər paşam, Ənvər paşam, azər başbuğum!
Ənvər paşam, Ənvər paşam, türkmən başbuğum!
Tanrımıza həmd olsun! Haqqın uğrunda,
Heç yorulmaz, yenilməz Turan ordumuz!
İblis ordularını məhv edər tamam,
Xəlifənin əmrində duran ordumuz,
Qafqas-İslam ordumuz, Turan Ordumuz! (Oğuztürk, 2019: 501).
2. 1. 5. Nuri PaĢa MarĢı
Oğuztürk‘ün Enver PaĢa Cengisi‘nden ayrı olarak, Nuri PaĢa ve Türk Kafkas Ġslam Ordusu için kaleme aldığı
Nuri Paşa Marşı adında bir Ģiiri daha vardır. Bu Ģiir de marĢ tarzında yazılmıĢtır. ġiir, dörtlükler Ģeklinde
yazılmıĢ olup, toplam yirmi yedi mısradan meydana gelir. Dörtlüklerin bir kısmı asıl bölüm, diğer kısmı ise
nakarat bölümüdür. ġairin Nuri PaĢa MarĢı adındaki Ģiiri, son kitabı olan Tavlu-Hun, Göy-Türk, Aran
(Oğuzname) adlı eserinde yer alır.
Oğuztürk, Ģiirde Türk askerini yenilmez bir orduya benzeterek SarıkamıĢ‘ta boĢuna savaĢmadığını belirtir. Türk
ordusunun SarıkamıĢ‘ta mücadele edip, Çanakkale‘den Bakü‘ye kadar gelerek büyük Turan Ġmparatorluğu için
büyük bir galibiyet elde ettiğini ifade eder. ġair, Türk ordusunun Bakü‘yü kurtarması için Nuri PaĢa‘ya seslenir:
Ey yenilməz Türküm, ey yenilməz əsgər,
Sən Sarıqamışda savaşmadın hədər!
Tanrıya həmd olsun! Zəfər yolun sənin,
Gəldi Çanaqqaladan Bakıya qədər!
Sen böyük Türk oğlusan, qalx Nuri paşa,
Qəddar düşmənlər ilə qanlı savaşa.
Dur, Oğuz xaqan kimi, yürüt ordunu,
Kafirin zülmətindən qurtar yurdunu!
Gözləri yollardadır Azərbaycanın! (Oğuztürk, 2019: 502).
ġair, Ģiirin ikinci bölümünde Azerbaycan‘ın içinde bulunduğu durumu tasvir eder ve yine Nuri PaĢa‘ya
seslenerek Türklüğün ve Türk milletinin en kadim merkezlerinden biri olan Azerbaycan‘ı kurtarması için
haykırır:
Köksümdə odlu kurşun açsa da yara,
Tökülsə də al qanım qarlı dağlara,
Bu Vətən dağlarının buz parçasına,
Dönsəm belə, millətim düşməsin dara!
Sen böyük oğlusan, qalx Nuri paşa,
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Qəddar düşmənlər ilə qanlı savaşa.
Dur Alp Arslanım kimi, yürüt ordunu,
Kafirin zülmətindən qurtar yurdunu!
Gözləri yollardadır Azerbaycanın! (Oğuztürk, 2019: 503).
Oğuztürk, Ģiirin son bölümünde Nuri PaĢa‘nın Bakü‘nün kurtarıcısı olduğu ve Azerbaycan‘ı Azerbaycan
Türklerine yadigâr olarak verdiğini söyler. ġair Allah‘a, Nuri PaĢa‘ya cenneti nasip etmesi için dua eder ve Nuri
PaĢa‘nın ebedî olarak gönüllerde yaĢayacağını dile getirir:
Ey Türk, İslam Ordumuz iftixarındır,
Ey Bakım, Nuri paşa xilaskarındır!
Qadir Allah qorusun Türk yurdumuzu,
Ey Paşam, Azerbaycan yadigarındır!
Sən əziz Türk oğlusan, can Nuri paşa,
Böyük Nuri Paşa, xaqan Nuri Paşa!
Allahım nəsib etsin sənə Cənnəti,
Sən sevən könüllərdə əbədi yaşa!
Yenilməz azadlığı Azerbaycanın! (Oğuztürk, 2019: 503).
3. SONUÇ
Refail Oğuztürk Dağlı‘nın tarihten beri aynı soya, dile, dine ve kültüre sahip olan Türkiye ile Azerbaycan‘ın
ortak tarihi ve edebiyatı ile ilgili Nargin Faciası ve Nuri Paşa adlı iki tiyatro eseri, Çanakkale Zaferi adlı tarihî
poeması, Enver Paşa Cengisi ve Nuri Paşa Marşı adlı Ģiirleri bulunmaktadır. ÇalıĢmamızda bu eserler ayrıntılı
bir Ģekilde incelenip, hem ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatı hem de ÇağdaĢ Türk edebiyatındaki yerleri tespit
edilerek ortaya konulmuĢtur. Oğuztürk‘ün, özellikle Nargin Faciası ve Nuri Paşa adlı tiyatro eserlerinin hem
Azerbaycan edebiyatında hem Türk edebiyatında tek olmaları ve bu konuda baĢka tiyatro eserlerinin olmaması,
bu eserleri kendine özgü bir hale getirmekte ve kıymetlendirmektedir. Tarihte önemli bir yere sahip olan Nargin
adası ve Nuri PaĢa, maalesef Türkiye‘de pek bilinmemektedir. Bundan dolayı bu önemli olayların ve
Ģahsiyetlerin edebiyat alanında iĢlenmesi ve tanıtılması gerekmektedir. Oğuztürk, bu konuda hem Azerbaycan
edebiyatında hem de Türk edebiyatında ciddi bir boĢluğu doldurmaya çalıĢmıĢ ve önemli bir farkındalık
yaratmıĢtır.
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Abstract
This study deals with the phenomenon of ocularcentrism and sentimentalism by comparatively examining two
British love poems that were written about two hundred and fifty years apart. While in ocularcentrism the
source of knowledge is the person‘s eyes, it is the feeling in sentimentalism. For the analysis, Shakespeare's and
Elizabeth Barrett Browning's same titled sonnets 43 have been used as components. Shakespeare wrote 154
sonnets which are mostly devoted to the theme of love, or to subjects related to love. His Sonnet 43 is one of his
less known poems which should be re-discovered and studied by scholars. On the other hand, Elizabeth Barrett
Browning created her 44 sonnets in honor of her poet husband, Robert Browning in the late 1840s. Her Sonnet
43 is regarded as one of the most recognized love poems in English literature and follows the traditional
Petrarchan style. Despite the fact that both sonnets are about love, the British poets chose different ways to
convey their feelings. Shakespeare's Sonnet 43, which was written in the first half of the 17th century,
incorporates the philosophical and scientific perspectives of Plato and Descartes. His poetry realizes a real
vision through a third eye, much like the ideas of these two illustrious philosophers. Shakespeare not only
emphasizes this abstract eye; he also underlines the physical eye organ to demonstrate his love for his beloved.
By highlighting the eye organ as the most significant part of his body, he expresses himself in an ocularcentrist
manner. On the other hand, in Sonnet 43, Elizabeth Barrett Browning, a significant poet of the 19th century,
exaggerates and uses unscientific methods to convey her emotions. Her poem is sentimentalist as a result of her
obsession with an extravagant worldview of love. Thus, sharing similar titles, Barrett Browning's poem is
sentimental in that emotional feelings are highlighted by emphasizing the heart and soul, whereas Shakespeare's
Sonnet 43 is ocularcentric in that vision is prioritized over the other senses.
Keywords: Elizabeth Barrett Browning, Descartes, Ocularcentrism, Plato, Sentimentalism, Sonnet 43, William
Shakespeare
SHAKESPEARE VE ELIZABETH BARRETT BROWNING'ĠN 43. SONE‟LERĠNĠN
KARġILAġTIRILMASI: OKÜLER MERKEZCĠLĠK VE SANTĠMANTALĠZM
Özet
Bu çalıĢma, yaklaĢık iki yüz elli yıl arayla yazılmıĢ iki Ġngiliz aĢk Ģiirini karĢılaĢtırmalı olarak inceleyerek
oküler-merkezcilik ve santimantalizm olgularını ele almaktadır. Oküler merkezcilikte bilginin kaynağı kiĢinin
kendi gözleri iken, santimantallikte duygulardır. Ġnceleme için, William Shakespeare ve Elizabeth Barrett
Browning'in aynı baĢlıklı 43.soneleri bileĢen olarak kullanılmıĢtır. Sone, 14. yüzyılın ilk yarısında Ġtalya'da
Francesco Petrarca tarafından geliĢtirilen, 16. yüzyılın baĢlarından itibaren de Avrupa'da çeĢitli Ģekillerde taklit
edilen edebiyat türüdür. Rönesans'ın en güzel ürünlerinden biri olan sone, on dört dizeli, kurallı-kafiyeli ve
genellikle aĢk konulu kısa Ģiirdir. Elizabethan olarak da bilinen Shakespearean soneleriyle William
Shakespeare, bu Ģiirsel biçimin 17. yüzyıldaki en önemli temsilcisidir. Bu nedenle soneler, Petrarch ve
Shakespeare olmak üzere iki yaygın biçimde yazılır ya da sınıflandırılırlar. Shakespeare toplamda 154 sone
yazarak bunlarda aĢk temasına veya aĢkla ilgili konulara değinmiĢtir. Onun 43. Sone‘si, bilim adamları
tarafından yeniden keĢfedilmesi ve incelenmesi gereken az bilinen Ģiirlerinden biridir. Öte yandan, Elizabeth
Barrett Browning 44 sonesini 1840'larda müstakbel Ģair kocası Robert Browning'e duyduğu aĢkın etkisiyle
kaleme almıĢtır. Onun Petrarch türünde yazılmıĢ olan 43.Sone‘si Ġngiliz edebiyatının en ünlü aĢk Ģiirlerinden
biri olarak kabul edilir. Her iki 43.Sone, aĢk Ģiirleri olmalarına rağmen, Ģairler aĢklarını ifade etmek için farklı
metotlar kullanmıĢlardır. Shakespeare'in 43. Sone‘si felsefi ve bilimsel yönleriyle Plato ve Descartes'in
görüĢlerini barındırır. ġair bu iki ünlü filozofun düĢünceleri gibi Ģiirinde üçüncü bir göz aracılığıyla gerçek bir
görmeyi gerçekleĢtirir. Shakespeare'in Ģiirinde sadece bu soyut göz dile getirilmez. ġair sevdiğine duyduğu
sevgiyi anlatmak için kendi somut göz organını da kullanır. Böylece, Shakespeare göz organını vücudunun en
önemli parçası olarak öne çıkararak oküler merkezci bir anlatım tarzı kullanır. 19. yüzyılın önemli Ģairlerinden
olan Elizabeth Barrett Browning ise 43. Sone‘sinde bilimsellikten uzakta abartılı bir Ģekilde duygularını
kullanır. Bu nedenle, çalıĢmamızda ele aldığımız iki yazardan Shakespeare'in 43.Sone‘si oküler merkezlidir
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çünkü Ģair görmeyi ve gözü diğer duyulara göre üstün tutmuĢtur. Barrett Browning ise Ģiirinde kalbini ve
ruhunu merkeze koyduğundan santimantaldir.
Anahtar Kelimeler: Elizabeth Barrett Browning, Descartes, Oküler Merkezcilik, Platon, Santimantalizm,
43.Sone, William Shakespeare
Introduction: Ocularcentrism and Sentimentalism
According to the concept of ocularcentrism, the source of knowledge is the person's own eyes. Ocularcentrism,
in the Western World, is a philosophical term which means the priority for vision over other senses. For
instance, ocularcentrism separates seeing and hearing into an opposing binary that privileges the former
(Devorah, 2017: 305). Thus, ocularcentrism is related with the eye which is regarded as the most superb organ
in the human body. As Jay (1994) indicates, seeing or the sight has been the noblest sense when compared with
other ones since ancient Greece. Reconsidering the enormous scope of the ocular spectrum has enabled the
Greek concept of infinity (Jay, 1994: 25). Martin Jay in his Downcast Eyes states that the importance of seeing
and sight are visible in Plato‘s (428-348 BC) writing and makes a further explanation about the great
philosopher as follows:
In the Timaeus, for example, he distinguished between the creation of the sense of sight, which he grouped with
the creation of human intelligence and the soul, and that of the other senses, which he placed with man's material
being. For Plato, truth was embodied in the Eidos or Idea, which was like a visible form blanched of its color.
The human eye, he contended, is able to perceive light because it shares a like quality with the source of light,
the sun. Here a similar analogy holds between the intellect, which he called "the eye of the mind," and the
highest form, the Good. Although at times he was uncertain of our ability to look directly at the sun (or the
Good), in The Republic, Plato claimed that the just man can indeed it squarely and "is able to see what is, not by
reflections in water or by fantasms of it in some alien abode, but in and by itself in its own place." (Jay,
1994:26).

Plato is considered to be the first philosopher who created the Western World's way of thinking. As understood,
Plato praises the mind‘s eye while despising the organ eye of the body. The philosopher believes that the truth
can only be observed with the mind's eye, because the eye in our face may perceive facts in a wrong way.
However, it should be noted that according to Plato, human beings owe everything to the eye and seeing in
explaining everything in the universe. Kavanagh (2004: 447) remarks that Descartes (1596-1650), like Plato,
distrusted what he saw and refused the visible world as a real or potential illusion many centuries later. The
French philosopher claimed that the pineal eye is crucial in transforming the viewing effect of the ―two physical
eyes‖ into the coherent and unified ―sight of the mind or soul‖ (Jay, 1991: 20). Descartes‘s pineal eye has been
proved by scientists, which is located in the central brain. It may be regarded as the third eye or sixth sense in
rational intellection. In this sense, Kumar, Kumar and Sardhara (2018: 1) indicate that according to ancient
ideas about the soul, the pineal gland, also known as the "spiritual third eye", is thought to be the entrance to
spiritual life. Kumar et al (2018: 1) also claim that the third eye has mystical and energizing connections to
spirituality. While Descartes had a great impact among philosophers and scholars, his views on vision were
highly appreciated during the Enlightenment. Since then, ocularcentrism has been regarded as the most
important medium in understanding and comprehending knowledge, the environment, and the world. Therefore,
in ocularcentrism the eye, whether it is abstract or concrete, is the most crucial means together with its related
words such as seeing, sight, vision, and looking.
In literature, the eye theme is a regularly occurring symbol as well as a successful design element; it also
appears in a variety of cultural contexts. Plato, saw the own eye theme as a symbol of brightness, light, and
spiritual insight, and he positively shaped it in his Phaedo as in the following:
To the visible, as anyone can see.
What about the soul? Is it visible or invisible?
It is not visible to men, Socrates, he said.
Well, we meant visible and invisible to human eyes; or to any others,
do you think?
To human eyes. (Plato, 1997: 69).

Also in Phaedrus, Plato (1997: 532) points out that eyes are the natural route to the soul. As a result, the
eyesight is regarded as a superior, privileged sense in Western culture, and blindness is regarded as a bad omen
or sign with negative connotations. However, the blinds are said to be insightful and compassionate as well.
Nevertheless, in the modern world, scholars are in search for a new theory of visuality, but as Bartram (2004:
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286) indicates, ocularcentrism has only reaffirmed its function almost everywhere like humanities, social
science, sociology, media studies, and other fields of the arts in contemporary culture.
On the other hand, in sentimentalism the source of knowledge is the person‘s own feelings. The Cambridge
Dictionary of Philosophy defines sentimentalism as the theory in that epistemological or moral relations are
derived from feelings, which was popular in the eighteenth century. According to that dictionary, although
sentimentalists accept that ideas are derived from emotions, they believe that some of the relationships between
them are formed internally, i.e. from emotions arising from reflection. Sentimentalism played an important role
in romanticism, an artistic movement that emerged in Europe near the last years of the 18th century and peaked
in the 19th century. In response to the rationalism of neoclassical art, the romantic movement sought to praise
emotions and expressive freedom (Audi, 2015: 3701).
Since then, sentimentality has become quite prevalent in a variety of artistic expressions. This is a recurring
theme in poetry, romance novels, romantic films, and, love songs. In the Oxford Dictionary of Philosophy
(Blackburn, 2005: 336), sentimentality is described as the manifestation of a feeling in an extravagant manner.
It could be argued that its polar opposite is rationalism, the current that places a premium on logic. Some
cultural appearances have been defined by their sentimentality, such as the artistic movement of romanticism,
which praises human emotion. Sentimentality in art has its negatives, as some critics regard it as exaggerated,
evasive, and superficial. In common usage, a sentimental person is someone who exhibits increased sensitivity
and capacity for shock in the face of various situations. When a sentimental person allows her/himself to be
overcome by excessive feelings of affection, kindness, or affectation, s/he finds it difficult to act rationally.
Petrarchan and Shakespearean Sonnets
The sonnet was invented in Italy in the 14th century by Petrarch (Francesco Petrarca), but over time it found
many imitators throughout Europe in the early 16th and 17th centuries. Therefore, Petrarch (1304-1374) is one
of the key figures of Renaissance and humanism who significantly influenced the form of love poetry in
Europe. He also played a meaningful representation in the spreading of lyric poetry with his poems to his
glorified lover named Laura.1 In Petrarch‘s Canzoniere, which ―became one of the most influential books of
poetry in Western literature‖ (Musa & Manfredi, 1999: xiii), the collection of his 366 sonnets are all available
which have no titles. As Van Remoortel (2006: 250) points out, Petrarch describes his fateful encounter with
Laura in the sonnets, as well as his intense love for her throughout her life, and his feelings following her death
from the plague.
One of the finest products of Renaissance, a sonnet is a poem consisting of fourteen lines, written in iambic
pentameter and rhymed in a specific pattern. Lyrical and love subjects are usually handled in this short poem
genre, but the last line is generally the strongest in terms of emotion. William Shakespeare (1564-1616), with
his Shakespearean sonnets, also known as Elizabethan, was the most important representative of this poetic
form in the 17th century. Most of Shakespeare's 154 sonnets are love poems but they also address themes like
beauty, time and mortality. These were published in 1609 - during the English Renaissance - in a volume of
poetry entitled Shakespeare's Sonnets. As a result, the Petrarchan and Shakespearean poems are the two most
common forms of sonnets.
Petrarchan and Shakespearean Sonnets
Type
Petrarchan
Shakespearean
Genre

Short Poem

Short Poem

Founded by

Francesco Petrarca

William Shakespeare

Origin Country and Century

Italy-14th Century

England-17th Century

Lines

14

14

Structure

1 Octave+1 Sestet

3 Quatrains+1 Couplet
(4+4+4+2 lines)

(8+6 lines)

1

For further information, see Ullrich Langer‘s Lyric in the Renaissance: from Petrarch to Montaigne (2015).
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Meter

Iambic Pentameter

Iambic Pentameter

Rhyme Scheme

abbaabba cdcdcd

abab cdcd efef gg

or
abbaabba cdecde
The iambic pentameter is a way of positioning the sounds of syllables in a rhythmic pattern, and is the most
common of all meters in sonnets. With iambic pentameter it is meant that there are ten syllables in each line
with five weak or short, and five strong or long syllables. Indeed, Shakespeare's plays are also dominantly
composed in iambic pentameter, but the lines are unrhymed and not divided into quatrains. Thus, his unrhymed
iambic pentameter structure is called blank verse. For instance;
It is the East, and Juliet is the sun! (Shakespeare, 2011, Romeo and Juliet, Act 2, Scene 2).

As observed, the blank verse from Romeo and Juliet consists of ten syllables with five weak and five strong
syllables. The line also proves that Juliet‘s name is pronounced in two syllables like jul and yet. A further
example of iambic pentameter can be seen in the first line of Sonnet 1. The stressed syllables are written in bold
as follows:
From fairest creatures we desire increase, (Shakespeare, 2011, Sonnet 1).

Despite the fact that William Shakespeare's works were published more than 400 years ago, they are still wellknown today, and will be popular forever. Actually, he is regarded as the ―greatest artist in the world‖
(Billington, 2011: 3). Shakespeare's poetry had also a significant influence on English literature at his time,
despite the fact that he rose to fame as a playwright. His sonnets contributed to his reputation as one of history's
greatest poets and are ―universally acknowledged as among the truly notable creations in English poetry‖
(Simonton, 1990: 251). Shakespeare's sonnets contain dramatic elements, but they are not the same as his plays.
Although the poems appear to be autobiographical, there is far too little information about William
Shakespeare's life to support this.
Ocularcentrism in Shakespeare‟s Sonnet 43
All of Shakespeare‘s 154 sonnets, have no traditional titles, instead they are numbered. Besides, each sonnet
can be read on its own or in combination with the sonnets that come before and after it. Sonnets 1 to 126 are all
addressed to a young nobleman known as fair youth, whose identity is unknown to the reader. And in Sonnets
127 to 152, Shakespeare discusses to a mysterious dark lady. In contrast to the earlier sonnets about the young
man and the dark lady, sonnets 153 and 154 have a different subject matter. The Greek sonnets are another
name for these sonnets in which Shakespeare employs characters and stories from Greek and Roman
mythology.
Not every sonnet of Shakespeare is famous or has attracted attention by readers. For instance, his Sonnet 18
starts with the acclaimed ―Shall I compare thee to a summer day...?‖ (Shakespeare, 2011) phrase. Since many
people or lovers recognize this line as Shakespeare's work, it would be suitable to call it as his most famous
sonnet. On the other hand, his Sonnet 43, the subject of this study, is one of Shakespeare‘s least known poems
which should be re-discovered by scholars.
Shakespeare‟s Sonnet 43
When most I wink, then do mine eyes best see,
For all the day they view things unrespected;
But when I sleep, in dreams they look on thee,
And darkly bright, are bright in dark directed.
Then thou, whose shadow shadows doth make bright,
How would thy shadow‘s form, form happy show
To the clear day with thy much clearer light,
When to unseeing eyes thy shade shines so!
How would, I say, mine eyes be blessed made
By looking on thee in the living day,
When in dead night thy fair imperfect shade
Through heavy sleep on sightless eyes doth stay!
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All days are nights to see till I see thee,
And nights bright days when dreams do show thee me. 2 (Shakespeare, 2011).

In Today‟s English: Shakespeare‟s Sonnet 433
When I shut my eyes, they see perfect,
They view things with disrespect all day;
And yet, they look at you in dreams, when I sleep,
And turned brightly into the dark light of the night.
You whose shadow illuminates the shadows,
How would your shadow's original shape become?
On a clear day much clearer does it shine,
When your shadow shines on me even without looking!
How would my eyes be blessed?
They experienced and see you in the light,
Then in heavy sleep at dark, your perfect shade appears
It stays with heavy sleep in eyes that don't see!
Until I see you, I see the night during the day,
Bright day at night when dreams show you.

Like all Shakespeare‘s sonnets, this one displays the same structure arranged in three quatrains with a final
couplet in abab cdcd efef gg rhyme format. His Sonnet 43 is among those poems which are dedicated to the fair
youth-his friend. However, when this poem is taken individually, it evokes the feeling of longing for the lover.
As observed, Sonnet 43 is ocularcentric since the eye and eyesight are the most important themes in the love
poem. Ocularcentrism, as mentioned earlier, perceives the eye and sight as the most precious organ and sense in
the human body. Throughout Sonnet 43, the eye and expressions from its vocabulary are prominent, appearing
in almost every line. In this framework, words like wink, eye, see, look, sight, and show are all related to the
theory of ocularcentrism.
The eye in Shakespeare's poem refers to both an abstract and concrete organ that allows him to visually
perceive his surroundings and lover. Like Plato and Descartes, Shakespeare believes that his eye is in his mind
which serves as a link between the inside and the outside world. In Sonnet 43, the first line starts as ―When I
shut my eyes, they see perfect‖ which reveals that the poet actually sees with his third eye. As we can notice,
Shakespeare has a parallel belief with Plato and Descartes about the third eye. However, when we consider it
chronologically, we see that Shakespeare expressed the idea of the third eye in this poem years before Descartes
whose work on the eye took place in the 1630s. Further in the first quatrain and the couplet of the sonnet, the
poet sees again with his third eye in his dreams by expressing ―Until I see you, I see the night during the day,
Bright day at night when dreams show you‖. Thus, his third eye serves as a door that opens the way to
Shakespeare‘s spiritual love.
The eye has been regarded as the reflection of the soul since antiquity, and in Sonnet 43 it serves as a mediator
between feelings or thoughts from Shakespeare's mind to the outside world. His eye functions as an organ of
expression and tries to control the various meanings, resulting in a system of patterns and figurative language
that covers the full poem. The eye's function is thus to structure the poem while also keeping it open and in
some ways unlimited on the other hand.
Shakespeare's eye motif was designed to be as flexible as possible. In most cases, there is an intentional
parallelism and layering of the various aspects of the eye and sight, rather than just one level of meaning. This
gives the poem more depth, a broader range of meaning, and, most importantly, a very unique appeal to the
reader. The eye is perceived as a necessarily reflective organ that evolves into a primary sense. Moreover, in
Shakespeare‘s Sonnet 43, even so, the process of seeing is not purely objective. His subjective fantasies,
memories, and ideas all play a role in creating the lover's perspective image. As a result, the eye is a symbol for
the enigma of seeing, which always has a real informative power.
In the second and third quatrains of Sonnet 43, the eye of the poet turns into a physical organ. By expressing the
difference between seeing and looking, Shakespeare emphasizes the superiority of the act of seeing. With ―It
2
3

thee= you, thou=you, doth=do, thy= your
Sonnet 43 has been converted to modern English by Ajda BaĢtan
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stays with heavy sleep in eyes that don't see!‖ the poet highlights that even though we can see everything in the
field of vision with our eyes, we may not notice many things. Therefore, the real blindness occurs when the
mind is blind which results in not seeing the facts. According to him, looking does not require effort, but we
have to be conscious to see and understand. Thus, perceiving by seeing takes place beyond looking and turns
into a thinking process related to all our cognitive functions. In this framework, ocularcentrism to be expressed
in the poem is the state of thinking after looking. In other words, when looking and thinking come together, the
actual seeing takes place for Shakespeare.
In conclusion, for Shakespeare, looking with the mind's eye takes people to real places compared to the organ
eye. As he underlines, when he looks at life and lover with the eye on his face, his world and perspective
narrows. In this respect, according to the poet, when people look at life and lover with the mind's eye, their
horizons open and their world expands. Thus, Sonnet 43 is ocularcentric since Shakespeare can see, feel,
understand, and imagine the lover with the eyes whether they are abstract or concrete. In other words, the third
eye in the poet's mind and a pair of eyes on his face are the most important gifts in his body. Thanks to them,
Shakespeare can make sense of the lover and his perspective on life.
Sentimentalism in Barrett Browning‟s Sonnet 43
Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) is a distinguished English poet who wrote in the Victorian and
Romantic period. Billington (2011: 2-8) defines Elizabeth as the ‗Victorian Shakespeare‘ who was admired by
the modernist novelist Virginia Woolf, and states that her Aurora Leigh is ‗the greatest poem in the English
language‘. Her Sonnets from the Portuguese is a compilation of 44 sonnets presented in 1850 which was a ―key
event in the nineteenth century‖ (Billington, 2011: 64). As Stone (1995: 22) claims, Barrett Browning has
translated Petrarch‘s poetry before she has written Sonnets from the Portuguese.
Actually, this interesting book title has nothing to do with Portuguese poetry or its translation. All the sonnets
in the collection are dedicated to the poet Robert Browning, before he became her husband and life partner.
Elizabeth lived with him and their son in Florence-Italy, until her death in 1861 (Belloc, 1948: 58). As Wood
(2005: 77-78) remarks, even though scholars compare the sonnets of Shakespeare and Barrett Browning, they
find no significant similarity. Barrett Browning‘s most remarkable work in the sequence is Sonnet 43 which is
regarded as one of the best love poems in English literature following the traditional Petrarchan sonnet rhyme
scheme of abbaabba cdcdcd within one octave and one sestet.
Barrett Browning‟s Sonnet 43
How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.
I love thee to the level of every day's
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for right.
I love thee purely, as they turn from praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
I shall but love thee better after death. (Barrett Browning, 2013).

Barrett Browning wrote the sonnet in such a period, when women were traditionally expected to remain inside,
and take care of all household duties rather than writing love poems. At first glance, her way of expressing the
love in Sonnet 43 differs significantly from the type of Shakespeare. While describing her love, Barret
Browning acts with her emotions, not using reason, logic and science like Shakespeare. In the poem, Barrett
Browning describes a speaker's love for her husband and proclaims her endless passion for the beloved one.
She tells her lover how deep her love goes, and she also expresses how much she loves him in an exaggerated
way which is parallel to sentimentalism.
The first line in the sonnet is unusual because it is an answer to a rhetorical question posed in an almost
colloquial way. In the poem, Barrett Browning turns to her listener, probably her husband Robert Browning,
and confesses to him that there are many reasons why she loves him and that he is about to list them. From the
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opening line it seems that the author has been asked a question by her loved one, to which she is preparing to
answer. Barrett Browning specifies herself the task of outlining the causes of her love, the essence of her strong
emotion, and the numerous ways in which she can demonstrate it. The following lines imply that her love is
special which goes beyond rational boundaries. Thus, it becomes clear that the poet‘s feeling is not an ordinary
love. Parallel to sentimentalism, Barrett Browning‘s expressions are full of hyperboles like depth, breadth, and
height.
As the poem progresses, the language becomes more figurative and symbolic. Barrett Browning makes various
comparisons with nature to describe her love in a sentimentalist and moving way. She persists in her intense
desire to distinguish between the various ways that her love for her husband proves itself. In the fifth line, she
makes it clear that her love occupies the happy time and regular pauses day and night. The poet not only loves
him purely and without any expectation but also freely and without being forced to.
Barrett Browning in Sonnet 43 never leaves her sentimentalism until the end while describing her intensive
love. When she appeals in the final verses to her ‗lost saints‘, the poet may have referred to all those people she
once loved and adored in her life. The love Barrett Browning once felt for them, which she eventually lost, has
now been transferred into the love she feels for her future husband Robert. Moreover, she uses overstatements
by declaring ―I will love you more after I die‖ in the final line. At this point, the poet hopes that God will allow
her to love Robert even beyond her death. Eventually it becomes clear that her love for him is a spiritual love
which is highlighted via sentimentalism.
Conclusion
In this study, Shakespeare and Elizabeth Barrett Browning's Sonnets 43, written two hundred and fifty years
apart, have been examined. Although both sonnets are love poems, the British poets have used different
methods to express their love. Written in the early seventeenth century, Shakespeare's Sonnet 43 contains the
views of Plato and Descartes with their philosophical and scientific aspects. Like the thoughts of these two
famous philosophers, Shakespeare realizes a real vision through a third eye in his poetry. Not only does this
abstract eye come to the fore in Shakespeare's sonnet. The poet highlights the concrete eye organ to express his
love for his beloved as well. He uses an ocularcentrist style of expression by emphasizing the eye organ as the
most important part of his body. On the contrary, Elizabeth Barrett Browning, one of the important poets of the
nineteenth century, uses her emotions exaggeratedly in an unscientific way in Sonnet 43. Therefore, her poem is
sentimentalist since she is obsessed with an extravagant worldview about love. In conclusion, although sharing
the same titles, Shakespeare‘s Sonnet 43 is ocularcentric in which vision is prioritized over the other senses, and
Barrett Browning‘s poem is sentimental in that emotional feelings by centering heart and soul are dominant.
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MODERN BĠLGĠNĠN DEĞĠġĠM SÜREÇLERĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
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Özet
Genellikle geçerliliği ve doğruluğu en yüksek düzeyde olduğu kabul edilen gruplar ve kiĢiler için bir dizi
gerçeklik olan bilginin ortaya çıkıĢı toplumlar için önemli ve değerli bir hale gelmiĢtir. Bilginin toplumlar için
değerli ve önemli olması değerinin artmasına neden olmuĢtur. Gerçek bilgiye ulaĢma gayesi kiĢiler üzerinde
etkili olmuĢtur. Sadece kiĢiler üzerinde etkili olmayan bilgi, toplumları da etkilemiĢtir. Rönesans, Fransız
Ġhtilali, Reform‘lar gibi çeĢitlendirebileceğimiz birçok dünya tarihin etkileyen olaylar modern bilginin değiĢim
sürecini ortaya koymaktadır. Bu çalıĢmada toplumların modern bilgiye ulaĢmasındaki süreçlerin nasıl olduğu
bilginin Osmanlı, Avrupa, Amerika‘da akademik anlamda ne ifade ettiğin ve gazetenin bu süreçteki etkisinin
nasıl olduğuna yönelik sorulara cevap aranmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında bilginin tüm bu süreçlerde neye
dönüĢtüğü irdelenmiĢ ve çıkarımlar ortaya koyulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Bilgi, Üniversite, Gazete, Batı
Abstract
The emergence of knowledge, which is a set of truths for groups and individuals, which is generally considered
to be the highest level of validity and accuracy, has become important and valuable for societies. The fact that
information is valuable and important for societies has led to an increase in its value. The aim of reaching real
information has been effective on people. Information, which is not only effective on individuals, has also
affected societies. Many events in world history that we can diversify such as the Renaissance, the French
Revolution, and the Reforms reveal the change process of modern knowledge. In this study, answers have been
sought to the questions about how the processes in societies' access to modern information are, what the
information means in the academic sense in the Ottoman, Europe and America, and how the newspaper's effect
on this process is. Within the scope of the study, what the information turns into in all these processes has been
examined and the implications have been revealed.
Keywords: Ottoman, Knowledge, University, Newspaper, West
GĠRĠġ
Bilgi, toplumların ihtiyaç duydukları ve onları yönlendiren olgulardır. Bilginin değiĢim süreçlerinin olması,
bilgiyi zamanla değerli ve önemli hale getirmiĢtir. Ortaçağ da skolastik düĢüncenin etkili olmasıyla bilginin
sınırlandırılması, kiĢileri gerçek bilgiye ulaĢtırma gayesini ortaya çıkarmıĢtır. Fransız ihtilaliyle baĢlayan bu
süreçte modern bilginin yapılanma süreci diğer toplumları da etkisi altına almıĢtır. Bu çalıĢmada toplumların
modern bilgiye eriĢiminin süreçleri nasıl bir etki ile olmuĢtur ve gazetenin bu sürece etkileri nasıldır sorusuna
cevap aranmaktadır. Bunun yanı sıra Osmanlı, Türkiye, Avrupa ve Amerika‘da bilginin akademik anlamda ne
ifade ettiğini ve neye dönüĢtüğü çalıĢma kapsamında irdelenmiĢ ve çıkarımlar ortaya koyulmuĢtur.
1.
Modern Toplumda Bilginin Batı Dünyasında Tecessüm Etmesi
Ġnsanoğlu dünya varlığından haberdar olduğundan beri olup biteni kendince yorumlamaya ve anlamaya
çalıĢmaktadır. Bu etki ile birlikte kiĢi çevresiyle olup bitenlere karĢı ne derece uyum içerisinde yaĢamaya
çalıĢırsa o derece huzurlu bir yaĢama sahip olacaktır. Ġnsanoğlu çevresini değiĢtirebilen ve doğaya muktedir
olmaya çalıĢan bir varlıktır. Bu yüzden insanoğlu dünyaya hâkim olma yolunda bilgiye ihtiyaç duymaktadır.
Buda bilgiyi nereden ve nasıl alacağını öğrenmekte geçmektedir. Ġnsanoğlu bilgiyi dıĢ kaynaktan alıp
iĢlemektedir. Fakat bazı konularda bilginin her canlıda farklı olduğunu bilmemize karĢın bu noktada ortak bir
bilgi söz konusu olabilmekte midir?
Metodolojik ilkeler ıĢığında bilim ele alınacak olursa bilim insanı o zaman gerçek, objektif ve evrensel
bilgiye hâkim olabilecektir. Bilim insanı kendisinden önceki gerçekliği ve güvenirliliği gerçekleĢmiĢ bilimsel
verileri takip ederek tarafsız bir bilgiye eriĢmiĢ olacaktır.
Antik Yunan filozoflarından olan Aristoteles‘ten ortaçağa kadar tümevarım yöntemiyle edinilen bilgiler
uzun süre boyunca devam etmiĢtir. Ta ki ortaçağa gelindiğinde bilgiye akıl yöntemiyle ulaĢmanın yanı sıra
inanç yoluyla yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bilimsel bilginin tecessümü bu dönemde adeta kilisenin belirlediği bilme
yöntemiyle devam etmiĢtir. Bu dönemde kilisenin bilgi üzerindeki karanlık örtüsünü kilise öğretileriyle eğitim
almıĢ kiĢiler Aristo mantığıyla bilme yönelik teorilerini ortaya koymuĢlardır. Ortaçağ‘da yaĢayan St. Thomas
Aquinas düalist bir yaklaĢım benimsemiĢtir. Ġnanç ve mantık yoluyla bilgiye ulaĢabileceğinden bahsetmektedir.
Bir baĢka deyiĢle Tanrısal bir dünyanın varlığından bahsederken onu anlamlandırabilmek için inançlara ihtiyaç
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duyduğumuzu ama akıl yoluyla edinilen bilginin test edilebileceğini savunmuĢtur. Thomas Aquinas bu
düĢüncelerinin ileride ortaya çıkacak ve kilisenin tahakkümünü yıkacak olan Rönesans ve reform hareketlerinin
düĢünsel yapısını yeĢerttiği görüĢü ortaya konulmuĢtur.
Bilgi tarihsel süreçlerinde boyut atlarken birden çok evrelerden geçmiĢtir. Bu bilginin dinamik olduğunu
ve sınırlandırılamaz olduğunu karĢımıza çıkartmaktadır. Bilgi insanoğlunu dünyada ikame etmesinden bu
zamana kadar var olmaktadır. Bilim ise ortaçağ da kilisenin topluma tek taraflı verdiği öğretiden ayrıĢıp, aklın
ve mantığın temel aldığı gözlem ve deneye dayalı yöntemi benimsemiĢtir.
Aydınlanma çağının temelini oluĢturan bu yöntem ve düĢünce dini bilgilere bağlı kalmadan kiĢilerin
kendi düĢünce ve görüĢleriyle hareket ettiği bir dönem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bilim aydınlanma
çağında bir sistem ve metot üzerine kurumsallaĢmaya baĢlamıĢtır.
2.
Bilimsel Bilginin Batıdaki Modern Toplum OluĢumuna Etkisi
Tunç döneminde yazının bulunmasıyla birlikte eğitim sisteminin geliĢtiği arkeolojik verilerle
kanıtlanmaktadır. Yazının bulunmasıyla birlikte eğitimin okuma-yazma ile birlikte din, felsefe, matematik,
geometri, astronomi gibi bilim dallarına zamanla ayrıldığı görülmektedir (Çam, 2016:630).
Batıda üniversite mantığı ortaçağa kadar gitmektedir. Kelime olarak üniversite kavramına bakıldığında
kökeni Latince olan ‗‘Universitas‘‘ kelimesine dayanmaktadır. Bu kelime bütünlüğü ve bütünü kastetmekteydi.
Bu bütünlük ortak lonca olarak özerk bir grup olmakla beraber belirli ortak çıkarlara sahip olmaktaydı.
Örneğin, amacı ekonomik kazanç olan tüccarlar loncasının universitas mercatorum vardı. Birçok ortaçağ
loncası arasında, dünyaya bilimsel bir Ģekilde bakmaya karar veren bir grup insan, öğretmen ve öğrenci
yetiĢtirdiler. Topluluğunu tanımlamak için 'universitas' etiketini elinde tutan tek loncayı kurdular(Jonasson,
2008: 33-34).
Fransız ihtilali insanların modern topluma geçiĢ evresini oluĢturmaktadır. 15. Yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Gutenberg matbaasının etkisiyle birlikte birçok alanda dönüĢümler olmuĢtur. Bu dönüĢümler Rönesans
ile birlikte bilim ve sanatta, Reform ile dini, endüstri dönemi ile ekonomik ve aydınlanma alanında ise felsefidüĢünsel alanda olmuĢtur. Bu dönemde toplumu dizayn eden iki kurumdan bahsedebiliriz. Bu kavramlar birisi
medya diğeri ise üniversitelerdir(Aydeniz, 2012: 19-20). Bu kurumlar ilerleyen zamanla toplumları etkileyen
ve dizayn eden bir olgu hale gelerek bilimsel bilginin geliĢmesine katkı sağlayacaktır. Fransız ihtilalinden sonra
Fransa‘da bulunan üniversiteler kapatılmıĢ ve kilisenin elinde bulunan tüm mal varlıklarına el konulmuĢtur.
Bunun yanı sıra Fransa imparatoru Napolyon iĢgal ettiği Almanya‘da var olan 22 üniversiteyi kapatmıĢ onun
yerine 10 Mayıs 1806 yılında çıkarılan bir kanunla Universite de France adıyla yeni bir kurumsal yapı
yaratılmıĢtır(Aydeniz, 2012: 24).
Bu dönemde kilisenin tahakkümü altından çıkan toplumun gerçek bilginin öğrenilmesi, dünyayı anlama
ve anlamlandırma adına üniversite ve medya gibi kurumları etkin hale getirmiĢlerdir. Bu sebepten ötürü
bilimsel bilginin geliĢmesi sosyal bilimlere giriĢinde bir temelini oluĢturmuĢtur. 18.yy içerisinde her ne kadar
doğa bilimleri belirgin hatlarla varlığını sürdürse de modern devletin dinamiklerini açıklama ve
anlamlandırmada baĢka bilgi kategorilerine ihtiyaç duyulmasının önüne geçilememiĢtir(Gulbenkian
Komisyonu, 1996). 18. ve 19. Yüzyılda insanların bilgiye duyduğu ihtiyacın artması, bilginin insanlığı
geliĢtireceğine dair olan inancın bu dönemde bilgi üreten kurumlara karĢı ilgilinin artmasını ve kurumların
güçlenmesini ortaya çıkartmıĢtır. Bunun ise en önemli motivasyon kaynağının ‗‘ilerleme ideolojisi‘‘ olduğu
üzerine görüĢ birliği vardır(Aydeniz, 2014:35).
Ġhtilalle birlikte üniversitelerin kiliselerin baskısını üzerinden atmasıyla bilgi iktidarını güçlendirmiĢtir.
Bu iktidar üniversitelere bilimsel bilginin bir erke bağlı olmadan üretilmesi imkânını ortaya koymuĢtur.
Üniversiteler bu dönemden itibaren ait olduğu itibarı gereğiyle kazanmıĢtır.
Modern ulus devletinin ihtiyaç duyduğu bu yapılanmanın amacı, kültürel ve mesleki eğitimler
sağlayarak modern toplumun çarklarında çalıĢacak bireyler yetiĢtirmektir (Aydeniz, 2014: 36).
Devlete ait olmayan üniversitelere devlet sadece atama yapmak ile görevli olacaktı. Yeni planlanmıĢ
üniversite asli görevlerinden biri ―araĢtırma‖ yapmak olmuĢtur; araĢtırma ve eğitim, müfredat belirleme ve
düĢünce özgürlüğünü bünyesinde barındırmayı üniversiteler hedeflemiĢtir(Aydeniz, 2012: 25).
19. yüzyılda güçlü bir Ģekilde yükseköğretim kurumu olarak ortaya çıkan ve 20. Yüzyılda
kurumsallaĢmasını teorik ve pratik boyutta tamamlayan sosyal bilimler ve modern üniversite ll. Dünya savaĢı
sonrasında farklı bir boyuta girmiĢtir. Modern toplum, gelecekte ideallerine ulaĢma konusunda savunduğu
‗‘ilerleme ideolojisinin‘‘ vaatleri l. Dünya savaĢıyla birlikte büyük bir sarsıntı yaĢamıĢtır. Avrupa‘da ortaya
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çıkan faĢizm ve ll. Dünya savaĢı ile birlikte modern toplum beklediği ve hedeflediği siyasal idealler konusunda
travma yaĢamıĢtır(Aydeniz, 2014:36).
Bu dönemde Fransız ihtilalinden kilisenin tek yönlü bilme öğretisinin yerinin ampirik ve akılcı bilginin
alması modern toplum anlayıĢının oluĢmasını ortaya koymuĢtu. Fakat bu anlayıĢ II. Dünya savaĢında kullanılan
ve akılcı bilimin ortaya çıkarttığı atom bombasının kullanılmasıyla birlikte toplumsal dinamiklerde çalkantılar
oluĢturmuĢtur. Kıta Avrupa‘sında artık yeni yaklaĢımların ortaya çıkması zorunluluk göstermiĢtir. II. Dünya
savaĢından sonra dünyanın iki ayrı kutuplara ayrıĢması modern toplum anlayıĢı ile ilgili sosyo-ekonomik
yapılanmalar üzerinde değiĢikliğe gidilmesine yol açmıĢtır. Ġki kutuplu dünyada Amerika birleĢik devletlerinin
ve SSCB‘nin olması dünya nazarında bilimsel araĢtırmaları etkilemiĢtir. Bunun üzerine yapılan araĢtırmalar
bilim insanlarının araĢtırmalarının değiĢmesine yol açmıĢtır. Bu dönemde Amerika‘nın dünya siyaseti ve
ekonomisindeki üstünlüğü dönemde etki yaratmıĢtır. II. Dünya savaĢından sonraki dönemde yine bir değiĢim
ortaya çıkmıĢtır. Akademi içerisinde sürekli bir devinim halinde olan bilim insanları, bilgi üretiminin bir iç
faaliyet olarak düĢünüldüğü bir dönemdir. Ayrıca bu dönemde (1950‘ler den sonra)üniversiteler meslek
edilmesi için gidilen yerler haline gelmiĢtir. Üniversite algısının dünya düzeyinde iĢ bulabilmek için ön koĢul
olarak kabul edildiği ve diploma ile teyit edilen eskisi gibi toplumu eğitme- Ģekillendirme görevinden
uzaklaĢtırılmıĢ görüĢü gündeme gelmektedir. Artık akademik çalıĢmalar multi-disipliner çalıĢmalarla rüĢtünü
ispat edebilme için zorunlu hale gelmiĢtir(Gulbenkian komisyonu, 1996: 97).
Bu dönemde üniversitelerin bilgi üretmede tek bir kurum olmadığı, artık bilimsel bilgiyi üreten birçok
kurumların ortaya çıktığı ekonomik kapitalizmin üniversitelere de etki bulunmasıyla birlikte akademik
kapitalizmin ortaya çıktığı dönem baĢlamıĢtır. Bilimsel bilgi dünya çapında tek olmadığı gibi özel sermayenin
de aracı haline gelmiĢtir. Bilimsel bilginin çok sesli hale gelmesi de bu dönemde görülmektedir. Akademik
kapitalizmin etkin olması Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan üniversite ve akademinin devlet için değil millet için
olması gerektiği mantığı bu dönemde farklılaĢmıĢtır. Akademik kapitalizm devlet üniversiteleri ile beraber bilgi
üretecek olan özel üniversiteleri finanse ederek bilimin kapital araç haline gelmesine neden olmuĢtur. Örnek
olarak modern kitle iletiĢim araçlarıyla ile veri açıklaması yapan bilim insanı medyaya dâhil olup içerik
sağlayıcısı haline geldiğinde ürettiği verinin akademik veri değil sübjektif veri haline dönüĢmesi olarak
söylenebilmektedir. Akademik kaynakların sınırlı olması bilim insanlarını özel sermaye ile birlikte iĢ birliğine
yönelmiĢtir.
3.
Medyanın Toplumsal GeliĢimi Ve Mahiyeti
Gutenberg‘in matbaayı bulmasıyla toplumsal hayatta sosyo-kültürel değiĢikliklerin yanı sıra toplumların
sorgulayan özne konumuna gelmesi önemli bir kazanım haline gelmiĢtir. Bilginin taĢınabilir hale gelmesi ve
hızlandırılması bilginin toplumsallaĢmasını sağlamıĢtır. Önceden kilisenin hegemonyasında olan ve kilise
düĢüncesiyle ortaya çıkan dini bilgiler matbaanın bulunmasıyla birlikte halkta karĢılık bulmuĢtur. Bu karĢılık
sonucunda halk dini bilgilerin çoğaltılan kitaplar aracılığıyla düĢüncesiyle birleĢtirerek eleĢtirel gözle bakmaya
baĢlamıĢtır. Matbaanın etkisine bakılacak olursa büyük toplumsal olaylarda daha ne bir Ģekilde
görebilmekteyiz. Kamuoyu oluĢturmak, kitleleri hareketlendirmek ve yönetmek için kolaylık sağlamıĢtır.
Modern toplumun veya modernleĢme iddiasında olan toplumların devlet ve halk arasında Ģeffaf ve
bilgilendirmeye yönelik niyetlerle geliĢtirdikleri medya ağları bulunmaktadır. Gutenberg matbaasının ortaya
çıkarttığı bilgiye eriĢimin kolaylığı ile baĢlayan süreç günümüze kadar birçok süreçlerden geçerek mahiyetini
geliĢtirmektedir. Günümüze gelmeden önce medyanın süreçlerine bakacak olursak Ģu Ģekilde görebilmekteyiz:

Batı‘da gazetenin ve gazeteciliğin ortaya çıkıĢı

Osmanlı devletinde gazete ve gazetecilik
Öncelik olarak gazetenin ve gazeteciliğin ortaya çıkıĢına baktığımızda modernite ve Fransız devrimi
öncesinde batıda gazeteciliğe bakılacak olunursa gazetenin doğuĢundan itibaren gücü elinde bulunduran siyasi
ve paydaĢlar amaçları doğrultusunda kullanıldığı görülmektedir.
Gazete doğuĢundan itibaren çeĢitli güç odaklarınca kullanılmıĢtır. Bir statüko himayesinde ortaya çıkan
gazete yine o statüko himayesinde varlığını devam ettirmiĢtir. Amerika‘nın keĢfi ve burjuvanın ekonomik
güçlenmesi sonrasında ortaya çıkan yeni güç ile aristokratik iktidar arasında çekiĢtirilmekte olan bir araç
halinde bulunan gazete tüm bu süreçte her ne kadar bağımsız ve özgün veriler üretmeye çalıĢmıĢ olsa da bunda
pek baĢarılı olamamıĢtır(Aydeniz, 2005:97). Kimi zaman himayesi altında olduğu statükoya hizmet etmiĢ kimi
zaman ise halkın huzursuzluk çıkarmasına karĢılık ilgi dağıtımını sağlayan araç olarak kullanılmıĢtır. Bazen ise
bir konu hakkında halkı bilgilendirmek ya da ikna etmek amacıyla var olmuĢtur.
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Gazeteciliğin ortaya çıkıĢından itibaren kendisine yöneltilen eleĢtiri olarak, bu iĢi herkesin yapabilmesi
edebi nitelikten yoksun olması gazetecilikte bir itibar olayı yaratmamıĢtır. Gazete yaklaĢık olarak iki yüz yıl
gibi uzun zamanda herhangi bir itibar kazanamamıĢtır. Bu süreç onu Fransız devrimine kadar götürmektedir.
Bu süreçte batıdaki değiĢimlerin olması, yeni bir devletin oluĢması buna istinaden toplumların oluĢmasıyla
birlikte gazetede kendisine toplumda bir yer edinmeye baĢlamıĢtır. Fransız devrimi öncesinde yönetici sınıffilozoflar gazete çıkaranlar arasındaki uyuĢmazlıkların azalmaya baĢlamasıyla 1778 yılında Academie
Française ilk kez bünyesine almaya baĢlamıĢtır(Aydeniz, 2005: 99). Devrimle beraber gazete yeni devlet
yapılanmasında siyasal bir güç olarak rol almaya baĢlamıĢtır. Daha sonralarında bu gücün varlığını anlayan
politik liderlerin sansür ve baskılarının etkisinden kaçması mümkün olmayacaktır. Devrim öncesinde bir
statükoya hizmet eden gazeteye yine aynı durumlar söz konusu olmaya baĢlamıĢtır. Bu dönemdeki gazetelere
ulus devletlerin yükledikleri misyon ise toplumu eğitmek ve yeni ulus devleti için kültür üretmek olacaktır.
Misyonunu devam ettirmek isteyen gazete ve gazeteciler ticarileĢme sürecinden nasibini almıĢtır. Bilgi
üretiminin amacı bu dönemde ilgi çekmeye yönelik olduğundan dolayı kapital endüstrinin bir parçası
konumuna gelmiĢtir. Özellikle günümüzde büyük basın kuruluĢlarının pek çoğunun hükümetler ve büyük
sermaye sahipleriyle ortak iĢler yaptığı ve hatta bi fiil Ģirket sahibi oldukları durumlar göz önünde
bulundurulduğunda, gazetecinin objektif nesnel bilgiyi sübjektif verilerden ayrıĢtırarak iletme misyonunun
fonksiyonelliği tartıĢılır hale gelmektedir.
19. yüzyılın sonlarına kadar devletlerin özgür bıraktıkları gazeteler II. Dünya savaĢı sürecinde ve
sonrasında değiĢen siyasal düzlem ve sistemle birlikte devletlerin kamu yararı gözeterek müdahaleleriyle
karıĢmaktadırlar. Devlet bu dönemde gazeteleri propaganda araçları olarak kullanmakta ve toplumsal himayeyi
medya ve gazete araçlarıyla sağlamaktadır. Gazeteler bu dönemde misyonlarını devrim sonrası ortaya çıkan
medya ve gazetecilik anlayıĢına uygun bir Ģekilde icra etmemektedir.
Peki bu süreç o dönemde Osmanlı devletinde nasıl sürmekteydi? Osmanlı devletinde Sultan II. Mahmud
döneminde baĢlayan reform teĢebbüsleriyle baĢlamaktadır. Türkiye‘yi modernleĢtirme uğraĢları sonucunda
Sultan II. Mahmud ‘un halkın desteğini ve gücünü arkasına alması gerektiğini görmüĢtür. Bu yönde atığı en
önemli adım bir gazetenin kurulmasıydı. Gazetenin kurulması Osmanlı topraklarında Türkçe olarak basılan ne
ilk süreli nede ilk gazete anlamı taĢımamaktaydı. Türkçe dergi olarak Mısır‘da 20 Kasım, 1828 yılında Mehmet
Ali PaĢa tarafından yayımlanan Türkçe-Arapça olan Vakay-i Mısriyye olan gazeteydi( Yalman, 2018:17-18).
Devlet yönetimi belirli amaçlar doğrultusunda gazeteciliğe önem vermiĢ ve bunu kullanmıĢtır. Gazetenin
desteği ve yapılanmasının Hükümet temelinden geldiği bu dönemlere çeĢitli birey ve yapılanmaların direnç
göstermesi ile karĢı karĢıya kalan Türk gazeteciliğine batı ciddi gözle bakmıyordu. BaĢta abonelikler yerine
dağıtım yolu ile ulaĢtırılan gazete, halkın dıĢ süreçlerden bilgi alma arzusunun artması ile okuyucu kitlesini de
arttırmıĢ olan gazete baĢka bağımsız gazetelerin çıkıĢının da önünü açmıĢ oldu (Her ne kadar özellikle Sultan
Abdülhamid döneminde gazetecilere ve gazetelere karĢı yapılmıĢ sansürler, sürgünler ve hatta caydırıcılık
çalıĢması olarak tanımlanabilecek pul vergileri gibi süreçlerden geçilmiĢ olsa da Osmanlı burjuva sınıfı
batılılaĢma çabalarından vazgeçmemiĢ yeri geldiğinde hiciv yeri geldiğinde direk eleĢtirel bir dil ile hükümetin
iĢleyiĢ Ģeklini eleĢtirmiĢlerdir. Nihai hedefleri Batı tarafından ‗‘Hasta Adam‘‘ olarak görülen Osmanlı‘nın
özellikle iletiĢimden doğan sorunlarını törpüleyip akli melekeleri kullanarak daha akılcı ve modern bir
yapılanma ile tedavi etmektir. Osmanlı‘da gazetenin ve gazeteciliğin üstlendiği misyonlardan bir diğeri de dilin
sadeleĢtirilme sürecidir. ModernleĢme aĢamalarında sağlayacağı yararın yanı sıra devlet bürolarındaki iletiĢim
boĢluklarının doldurulmasına bir çözüm bulma amacı içeren bu süreç divan edebiyatının ağdalı ve anlaĢılması
zor dilini, hızlı kolay ve anlaĢılır olan sade bir dil ile değiĢtirme amacı barındırmaktadır (Mardin, 1960:144).
18.yy‘a gelinceye dek Türkçe dil olarak pek çok defa kendisinden daha zengin olan Arapça ve
Frasça‘nın gölgesinde kalmıĢtır, bunun bir yansıması olarak bu karıĢık ve karmaĢık dil devletin çeĢitli
pozisyonlarındaki kiĢiler için sadece kendilerinin anlayabildikleri böylelikle, çalıĢtıkları mevkiye dair
kendilerinden daha bilgili ve yetkin kiĢiler olsa bile, sırf yeni gelecek olan kiĢilerin edebi dile hâkim
olmamaları sebebi ile bulundukları pozisyonu devretmedikleri görülmüĢtür. Öte yandan bu dönem süresince
çıkmakta olan gazetelerin pek çoğu, Türk entelektüel hayatını Batılı seviyelere getirmeyi amaçlamaktaydı bu
sebeple de çalıĢma konularını politik odak noktasına kaydırmadan, bilim, toplum ve dilin sadeleĢmesi
çalıĢmaları çerçevesinde konumlandırmaktaydılar (Yalman, 2018: 25). Osmanlının yenilenme çalıĢmaları ve
özellikle Tanzimat dönemi politikaları içerisinde bir araç olarak kullanılan gazete, tıpkı Fransız Devrimi ve II.
Dünya savaĢı sonrasında Batı‘da olduğu gibi Osmanlı için de yeniden yapılanma, BatılılaĢma ve AvrupalılaĢma
süreçlerinin sürdürülebilmesi için resmi programın bir parçası sayılmıĢ olup Osmanlı sonrası Türkiye‘deki
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medya ve iletiĢim çalıĢmalarına da yön vermiĢtir (Aydeniz, 2015:262). Türkiye‘de özellikle 1950‘lerden sonra
mesleki uygulamalarına ve sektör endeksli gazetecilik eğitimleri verilmekteyken 1965 yılında Ankara
Üniversitesinde Basın Yayın Yüksekokulu ile gerçek çalıĢmalarını güçlendirmiĢtir. Ġstanbul, Ankara, EskiĢehir
üçgeninde baĢlayan Medya eğitimi AmerikanlaĢma olarak daha önce bahsetmiĢ olduğumuz ekolden
etkilenmekteydi, dönemin ruhuna uygun olarak kendisini ―kamu yararına‖ konumlandıran gazeteci bilincinin
oturtulması gazetecilik eğitimi için elzem bulunmuĢtur (Aydeniz, 2015:269).
4.
SONUÇ
ÇalıĢmada modern bilginin geçmiĢten günümüze kadar ki süreçlerinde nasıl bir yol izlediği ve bu
süreçler içerisinde kendisine nerede ve nasıl bir Ģekilde yer bulduğu üzerine değinilmiĢtir. Bunun yanı sıra
oluĢturulmuĢ modern bilginin geliĢtirilmesine destek olan medya ve gazetenin de etkisine incelenmiĢtir. Bu
süreçlere değinecek olursak Batı dünyasının gerçek bilgiye ulaĢmak ve sorulara aranan cevapları bulma
gayesinden doğmuĢtur. DüĢünme ve aklın zincirlere vurulduğu ortaçağ kilise döneminde bilgi adeta
sınırlandırılmıĢ ve eriĢimi kilisenin isteğine bırakılmıĢtır. Kıta Avrupa‘sının gerçeğe ulaĢma gayesi ile yeni
fikirler ortaya çıkmıĢ bu fikirlerde toplumsal değiĢimler için bir kıvılcım olmuĢtur. Okumak, bilmek ve üretmek
önem kazanırken burjuva sınıfının artık sadece bir kaynak olmaktan çıkıp üreten ve toplumsal süreçlere siyasal
olarak katılan (katılabilen) bir rolü olduğunu vurgulanmıĢtır.
Bu toplumsal süreçleri incelerken siyasal olarak bu sisteme katılan unsurların toplumları dizayn etmede
ve ikna etmede medya ve gazeteyi kullandığı aĢikardır. Dogmatik düĢüncelerin ortadan kaldırılmasına ve
toplumsal değiĢimde yeni misyonların ve olguların toplumlara iletilmesinde gazete ve medya araçlarının etkisi
oldukça fazladır. Bu süreçler sadece kıta Avrupa‘sında devam etmeyip, Osmanlı topraklarında da etkisini
göstermiĢtir. Dönemin yöneticileri gazeteyi toplumsal desteği sağlayabilmek ve bilgilendirmek adına
kullanmıĢlardır. Fakat bu süreç Avrupa‘daki kadar etkin olmamıĢtır. Osmanlı ve Türkiye‘de yeni ideolojilerin
yanı sıra taĢıma yoluyla(ithal) ideolojiler benimsenmiĢtir. Osmanlıdaki yöneticiler hükümetin kadrolarında
kalifiye eleman yetiĢtirebilmek adına birçok çalıĢmalar yapsalar bile bu çalıĢmalar yeterli bir düzeyde
olmadığına dikkat çekilmiĢtir.
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DEDE KORKUT DESTANLARININ TARĠHÎ COĞRAFYA DĠSĠPLĠNĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Öğr.Gör. Dr.Mutlu ADAK
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-3641-1840

ÖZET

Dede Korkut Destanı, Türklerin bilinen en eski kadim destanlarındandır. Korkut Ata / Dede Korkut bilinen
en eski ve büyük Türk bilgelerindendir. Dede Korkut Kitabı'ndaki hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan
anlatıcıya aktarılan bir sözlü geleneğimizin zengin bir ürünüdür. Destanlar, 15. veya 16. yüzyılda yazıya
geçirilmiĢtir. ÇalıĢmada Dede Korkut Destanları, Tarihî coğrafya disiplini açısından incelenecektir. Tarihî
Coğrafya, coğrafyanın bir alt dalı olarak geçmiĢin coğrafyasını araĢtırmaktadır. Bu alanda ülkemizde disipline
uygun ciddi çalıĢmalar 2000‘li yıllarda baĢlamıĢtır. Destanlar önemli bir tarihî coğrafya ve kültür kaynakları
arasındadır. Bu yönüyle ele alınacak olan Dede Korkut Destanları da döneminin coğrafya özellikleri açısından
önemli bir zenginliğe sahiptir. GeçmiĢte Türklerin yedikleri yemekler, çaldıkları çalgılar, kullandıkları savaĢ
âletleri, ağırlık ölçüleri, giydikleri elbiseler vs. yaĢantıları hakkındaki ayrıntılı bilgilerin yanı sıra Türklerin
yaĢadıkları bölgelerin fiziki ve beĢeri özellikleri, yer, yerleĢme isimleri coğrafya ve toponimi çalıĢmaları açısından
önemlidir.
Bildirinin amacı, Dede Korkut Destanlarının tarihî coğrafya kaynağı olarak kullanılabileceğinin ortaya
konulmasıdır. Bu çalıĢma ile Dede Korkut Destanlarındaki; yer ve yerleĢme isimleri, destandaki yerlerin coğrafi
özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, hayvan türleri gibi coğrafî unsurlar incelenecektir. Bu Ģekilde Türklerin göçebe
yaĢam tarzı ile destanların geçtiği coğrafyanın karĢılaĢtırılması yapılarak Türklerin yaşadıkları coğrafyanın
özellikleri ve Türk Kültürü‘ne Türklerin yaşadıkları coğrafyanın etkileri vurgulanacaktır. Bu Ģekilde günümüzün
Türk tarihi, Türk kültürü ve tarihî coğrafya çalıĢmalarına, ekonomi yaĢamına, kültür ve sosyal yaĢamına dair
mevcut durumun kökenlerinin anlaĢılmasına katkı sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Destanları, Coğrafya, Tarihî Coğrafya, Tarihî Coğrafyanın Etkisi.
EXAMINATION OF DEDE KORKUT EPISOTES IN TERMS OF HISTORICAL GEOGRAPHIC
DISCIPLINE
ABSTRACT
Dede Korkut Epic is one of the oldest known ancient epics of the Turks. Korkut Ata / Dede Korkut is one of
the oldest and greatest Turkish sages. The stories in the Book of Dede Korkut are a rich product of our oral
tradition, which has been transmitted from language to language, from narrator to narrator throughout history.
Epics were written down in the 15th or 16th century. In this study, Dede Korkut Epics will be examined in terms of
historical geography discipline. Historical Geography, as a sub-branch of geography, explores the geography of the
past. In this field, serious studies in accordance with the discipline started in our country in the 2000s. Epics are
among the important historical geography and cultural resources. Dede Korkut Epics, which will be discussed in
this aspect, also have an important richness in terms of the geographical features of the period. The food that the
Turks ate, the instruments they played, the war tools they used, the weights, the clothes they wore, etc. In addition
to detailed information about the life of the Turks, the physical and human characteristics of the regions where the
Turks live, the names of places, settlements are important in terms of geography and toponymy studies.
The aim of the paper is to reveal that Dede Korkut Epics can be used as a historical geography source. With
this study, in Dede Korkut Epics; Geographical elements such as place and settlement names, geographical features
of the places in the epic, climate, vegetation, and animal species will be examined. In this way, by comparing the
nomadic lifestyle of the Turks with the geography where the epics take place, the characteristics of the geography
where the Turks live and the effects of the geography where the Turks live on Turkish culture will be emphasized.
In this way, it will contribute to the understanding of the origins of today's Turkish History, Turkish Culture and
Historical Geography studies, economic life, cultural and social life.
Keywords: Dede Korkut Epics, Geography, Historical Geography, Effect of Historical Geography.
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GiriĢ
Dede Korkut Destanı, Türklerin tarihi özelliklerini ve toplumsal dokusunu ortaya çıkarmak için emsalsiz bir
kaynak olma özelliğini taĢımaktadır1. Dede Korkut Destanı‘nın iki yazma nüshası bulunmaktadır. Bunlardan biri
Dresden Kütüphanesinde diğeri Vatikan Kütüphanesindedir2. Dede Korkut‘un hayatına dair kaynaklarda yeterli
bilgilere rastlanmamakta, çeĢitli rivayetler ileri sürülmektedir. Bu rivayetlerdeki bilgilerin daha çok menkıbe türü
bilgiler olduğu veya birbirinin tekrarı olduğu görülmektedir3. Dede Korkut göçebe Türklerin yüceltip
kutsallaĢtırdığı, bozkır hayatının geleneklerine ve töresine hâkim bir Oğuz büyüğüdür.
Dede Korkut hikâyeleri Türk ahlak ve töresinin, inanç ve kahramanlıklarının otantik olarak anlatıldığı bir
eserdir4.
Dede Korkut Kitabı‘nın elimizdeki Ģekliyle telif tarihi olarak Uzun Hasan‘ın saltanat yıllarını; (14531478) göstermek genel olarak kabul gören görüĢtür5. Faruk Sümer bu konuda çalıĢmaları sonucunda Ģu kanaate
varmıĢtır:
―Biz de vaktiyle çıkan küçük bir yazımızda aynı görüşü müdafaa etmiştik. Ancak, şimdi zikredeceğimiz
deliller ile biz bunların XVI. yüzyılın ikinci yarısında bir ozanın ağzından tespit edilmiş olduğu fikrine,
kesin bir şekilde varmış bulunuyoruz. Bu destanlar, şüphesiz Erzurum‘da, Kuzey-Azerbaycan‘da veya
Şirvan'da yazılmış olabilir. Bununla beraber, biz destanların Erzurum-Bayburt bölgesinde yazılmış
olduğu kanaatindeyiz. Çünkü XVI. yüzyılda Azerbaycan ve Şirvan‘da bu destanların yazılabileceği
böyle bir Türkçe nesir edebiyatı yoktu. Bu destanların XVI. yüzyılın ikinci yarısında Erzurum - Bayburt
bölgesinde kuvvetli bir şekilde yaşadığını da biliyoruz. Destanlarda Erzurum bölgesi ile ilgili yer
adları az değildir: Bayburd, Avnik, Pasin, Kara-Dervend. Bunlara, eskiden beri Erzurum bölgesinde
yaşayan Duharlu oymağının adını da ilâve edelim. Bu oymağın adı, III. destanda bir şiirde
geçmektedir. Zamanımızda bile bu destanlardan bazısının henüz bu bölgede yaşadığını biliyoruz6.‖
Nitekim O. Turan7, M. Kemal Yanbey8 ve H. Namık Orkun9 yaptıkları çalıĢmalarda Bayburt‘ta Bey
Böyrek‘in hikâyelerinin halk arasında günümüze kadar sözlü gelenekte yaĢadığını göstermiĢtir. Böylece
farklı coğrafyalarda farklı Ģekillerde anlatıları olan Dede Korkut Destanlarının Akkoyunlu coğrafyasında bir
usta ozan tarafından yazıya geçirilmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır10.
Destanlar Hakkında:
Dede Korkut Hikâyeleri bir giriĢ ile on iki hikâyeden meydana gelmektedir. Hikâyeler hem bağımsız hem
de bir bütünün bir parçasını oluĢturmaktadır. Bu özelliğinden dolayı destan da denilemez; çünkü bütün hikâyeler
tek bir kahramanın eylemleri üzerinde geniĢlemiĢ değildir. Bununla beraber kahramanlık unsurları, göçebe
hayattan yansımalar, kahramanların coĢkusu ve yiğitçe davranıĢları destan karakteri taĢıdığı için bir büyük destanın
parçaları izlenimini vermektedir. Hikâyeler için Dresden yazmasında ―boy‖ ve Vatikan yazmasında ―hikayet‖

1

Üçler Bulduk, Dede Korkut, Oğuz Elleri ve Kafkaslar , Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 18, Sayı: 19, Yıl: 1996, s. 247.
Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten, Dede Korkut Oğuznameleri, Yapı Kredi Yay., 2. Baskı, İstanbul 2001, s. 9.
3
Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut , TDV İslam Ansiklopedisi, C.9, 1994, s. 77-80.
4
Bknz.: Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut , TDAV İslam Ansiklopedisi, C.9, 1994, s. 77-80.
5
Pertev Naili Boratav, Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Telif Tarihi , Türkiyat Mecmuası, C. XIII, İstanbul 1958,
s.62.
6
Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1999, s. 368-369.
7
Osman Turan, Bey Böyrek Hikayesi , Ülkü Dergisi, C. 10, Sayı: 59, 1938, s. 403-413; Osman Turan, Bey Böyrek Hikayesinin Yeni
Rivayetleri , Türklük Dergisi, C. 2, Sayı: 8, 1939, s. 126-137.
8
Mahmut Kemal Yanbey, Bey Böyrek Masalı , Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, C. 6, Yıl: 12, Sayı: 137, Aralık 1960, s. 2283-2286;
Mahmut Kemal Yanbey, Beyrek e Ait İkinci Hikaye , Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, C. 7, Yıl: 13, Sayı: 153, Nisan 1962, s. 2269-2272.
9
Hüseyin Namık Orkun, Bey Böyrek , Ülkü Dergisi, Sayı: 120, Yıl: 1946, s. 14-15.
10
Kemal Üçüncü, Dede Korkut ve Bayburt, Bayproje Yay., Ankara 2015, s. 150.
2
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nitelemesi yapılmıĢtır. Bu nedenle son çalıĢmalarda Dede Korkut Hikâyeleri için ―destanı hikâye‖ tabiri daha çok
kabul görmektedir11.
Dede Korkut Hikâyelerinde, 4835 kelime ve deyimin varlığı anlatımın söz dağarcığını belirler. Genel söz
dağarcığının büyük çoğunluğu Türkçe kökenli kelimelerden oluĢur. Türkçe kelimelerin bir bölüğü bugünün
Türkçesinden uzakta kalmıĢ kelimelerdir. Arapçadan gelen kelimeler Ġslamiyet‘in kabulü ile Türkçeye girmiĢtir.
Arapça kökenli kelimeler azdır, Farsça kelimeler de aynı Ģekilde az bir kullanıma sahiptir12.
ÇalıĢmamızda Dede Korkut Destanlarının coğrafyası, yaĢandığı bölgenin genel özellikleri, fiziki ve beĢeri coğrafya
özellikleri vurgulanacaktır. Bu Ģekilde hem tarihî coğrafya disiplini açısından XIV.-XV. yüz yıllardaki anlatıların yaĢandığı
coğrafya için bir kaynak olarak değerlendirilebileceğine hem de Türklerin yaĢadıkları coğrafya ile karĢılıklı etkileĢimlerini
kodlarına ulaĢılmaya çalıĢılacaktır.
Bu çalıĢmada Dede Korkut Destanlarının incelenmesinin sebebi tarihî coğrafya disiplini açısından zengin bilgiler
içermesidir. Destanların yaĢandığı coğrafyanın geçmiĢteki (destanlar XI. – XII. Yüzyıllardaki Oğuz Gaza Hareketlerini
içerdiği anlaĢılmaktadır) durumu, fiziki, beĢeri ve ekonomik özellikleri hakkında önemli bilgiler verilmektedir.
Ayrıca dil, din, ırk ve gelenekler gibi unsurlar ilgilenen kültürel coğrafya için destanların önemli bir kaynak olduğu
görülmektedir13. Milli kültürün kodlarını taĢıyan bu sözlü edebi tür kuĢaktan kuĢağa toplumsal hafızanın ve geleneklerin
yaĢatılmasını sağlamıĢtır. Bu yönüyle kültürel coğrafya açısından da Dede Korkut zengin bir kaynaktır.
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Destanların bilge kiĢisi Korkut Ata‘nın duaları Türk insanının yaĢadığı doğaya
saygısını, ne kadar değer verdiğini ve doğayla iç içe geçen bir hayatın kodlarını bize vermektedir. ġöyle ki, Dede Korkut
Destanlarının olay örgüsünde Korkut Ata gelerek olaylardan ders çıkaran, bilgelik içeren fikirleri vermesi ve dağlara, sulara,
ağaçlara, kılıca ve anne-babaya yönelik özlü dualar söylemesi bulunmaktadır. Türk Bozkır Kültüründe doğaya saygılı ve
doğayla bir bütün halinde yaĢayan Türk milletinin doğaya verdiği değeri Korkut Ata Ģu Ģekilde ifade eder:
―Yerli kara dağların yıkılmasın,
Gölgelice yüksek ağacın kesilmesin,
TaĢkın akan güzel suyun kurumasın,
Kanatlarının ucu kırılmasın,
Koşar iken ak boz atın sürçmesin,
Vuruştuğunda kara çelik uz kılıcın çentilmesin! …14‖
Dede Korkut Hikâyelerinin Coğrafyası:
Destanda ―Oğuz Eli‖ olarak nitelendirilen ülkenin iki coğrafi alanı mevcuttur. Bu iki farklı coğrafya bölgesinin
varlığı, destanların teĢekkül ve yazılıĢ tarihleri arasındaki uzun zaman ve mesafe farkından ileri gelmektedir. Destanın ilk
mekân Türkistan‘dır ve destan, X-XI. yüz yıllar arasındaki Sir-Derya'dan MangıĢlak'a kadar uzanan bölgeye ait izler
taĢımaktadır. Destanın ikinci coğrafyası ise Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kafkasya sahasıdır15. Destanlarda geçen yer adları
üzere geniĢ bir coğrafyayı oluĢturmaktadır. Destanlarda geçmiĢe gidilerek Kafkasya, Azerbaycan, Türkmenistan, Hazar
Denizi, Umman Denizi, Mardin ve Diyarbakır‘a kadar yayılan bir coğrafyadan bahsedilmektedir. Ancak destanlar
incelendiğinde olayların kahramanlarının asıl hayatlarını sürdükleri bölgeler Azerbaycan-Kars-Ağrı-Erzurum-Bayburt
bölgesidir. Kahramanlıklar ve Oğuzların yaĢantıları daha çok bu yerleĢim bölgesinde geçmektedir. Destanlardan ve
destanlarda anlatılan coğrafi özelliklerden de bu bölge tespit edilebilmektedir. Örneğin Akkoyunlu devletinin kurucularının
atası olan Tur Ali Bey destanda Kanturali olarak geçmektedir. Tur Ali Beyin türbesi de Bayburt‘ta Çayıryolu mevkiindedir16.
Dede Korkut Hikâyelerinde geçen Ģehir adları Arpaçay kazasında Akçakale/Ağcakale17, Akhisar, Gürcistan‟da
Ahıska veya Aksaka/Akyaka18; Nahcıvan‘da Alınca; Yukarı Pasin‟de19 Avnik20; Gürcistan‘da21 Ayasofya; Bayburt22;
11

Hasan Erbay (Editör), Dede Korkut Kitabı Han’ım Hey, C. I – II, TOBB Yayınları, Ankara 2014, s. 69. (Bundan sonra Dede Korkut Kitabı.)
Çalışmamızda TOBB un bir komisyon marifetiyle, Vatikan ve Dresden Nüshalarını özellikle Muharrem Ergin ve Semih Tezcan ile Hendrik
Boeschoten in çalışmasından faydalanarak kapsamlı bir eser meydana getirdiği bu eseri kullanılmıştır.
12
Dede Korkut Kitabı, s. 117.
13
Adnan Doğan Buldur, Ali Meydan, Şenay Güngör, Dede Korkut Destanlarının Kültür Coğrafyası , Gaziantep Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, C. 15, Sayı: 3, Yıl: 2016, s. 930.
14
Dede Korkut Kitabı, s. 425-426.
15
Üçler Bulduk, agm., s. 249.
16
Mutlu Adak, Ortaçağ’da Bayburt, Berikan Yayınları, Ankara 2016, s. 271.
17
Dede Korkut Kitabı, s. 461.
18
Dede Korkut Kitabı, s. 450, 652.
19
Dede Korkut Kitabı, s. 613.
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Kafkasya‘da Berde; Arpaçayı‟nın yukarısında Cızığlar23; Kafkasya‘da ÇeĢme; Azerbaycan Karabağ‘ında DereĢam;
Karadeniz‘in güneydoğusunda Düzmürd; Kuzey Azerbaycan‘da Gence; Diyarbakır‘ın24 eski adı Âmid diye anılan Hemid;
Hazar Denizinin batısındaki Kapular Derbendi25; Elburz Dağlarındaki Demir Kapı26 Derbendinden sonra sarp ve
uçurumlu geçit Kara Dervend27; Mardin28; Umman Denizi kıyısında Sancıda; Iğdır‟da Sürmelü29; ġam; Anı Ģehrinin
yakınında Arpaçayı‘nın sağında ġirögüven adıyla anılan ġüregel; Batı Gürcistan‟da Tatyan Kalesi30; Kür nehrinin
kollarından MeĢaver Çayı boyunda ünlü Tornanın Kalesi ve Trabzon31 olup bu Ģehir veya yerler somut olarak adları geçen
mekânlardır. Bu yer ve yerleĢim adları incelendiğinde Akkoyunluların hâkim olduğu topraklarla birçoğunun aynı yerler
olması dikkat çekicidir. Bu durum destanların yazıya geçirildiği dönemi tespit için önemli bir bilgidir. Bu bölgelerin fizikî ve
beĢeri coğrafya açısından konargöçer Türk bozkır kültürünün ve Türk topluluklarının XIV. – XV. yüz yıllarda hâkim nüfusu
oluĢturduğu coğrafyadır.
Ayrıca toponimi açısından incelendiğinde eski Oğuz geleneğini devam ettiren Türk boyları göç ettikleri yerlere vatan
topraklarındaki isimleri yeniden vererek Kafkasya ve Anadolu‘yu yurt tutmuĢlardır. Örneğin ―Karacuk Dağı, Kara Dağ, Ala
Dağ, Kanı Koca‖ gibi Türkistan‘daki yer isimlerinin göç edilen yeni yerlerdeki mekânlara da vermiĢlerdir32. Destanda geçen
yer ve yerleĢim isimleri Türklerin ad verme geleneğini de yansıtmaktadır. Bu geleneğe göre Türkler genellikle çevrenindoğanın etkisini gördüğü mekânlara coğrafi özelliğini belirten bir yer adı vermiĢtir. Diğer bir geleneğe göre ise boy, oymak
ve Ģahıs adlarını yer adı olarak vermiĢlerdir33.
Dağlar:
Destanlarda sürekli ―yüksek dağlar‖ ifadesinin geçmesi ve destanlarda isimleri geçen dağlar etrafında geliĢen olaylar;
Destanların coğrafyasının fiziki açıdan çok engebeli ve yüksek dağlarla çevrili, rakımı yüksek bir bölge olduğunu
göstermektedir34. KıĢlak – yaylak hayatı yaĢayan Türklerin ekonomik, kültürel özelliklerini de bu fizikî coğrafya etkilemiĢtir.
Ekonominin daha çok hayvancılığa dayandığı, çadırlarda toplu bir yaĢam ve sürekli hayvan sürüleri için otlaklar arayan,
çevresindeki farklı dinden ve dilden insan toplulukları ile mücadele eden bir toplum bu doğa içinde ĢekillenmiĢtir. Dede
Korkut Destanlarında at, deve ve koyundan oluĢan büyük hayvan sürülerinin peĢinde, konargöçer bir yaĢam tarzı hâkimdir.
Dolayısıyla, sürüleri oluĢturan hayvanların çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için sabahın erken vakitlerinde kalkmak
gerekir ve hareketlilik gün boyu sürer35.
Destanlarda deniz kıyısından veya denizlerin içinde olduğu bir olay örgüsü bulunmamaktadır.
Türk Bozkır Kültüründe doğa ile bir bütün olan Türk için dağlar önemlidir. Destanların birinde Boğaç Han bir av
sırasında babası Dirse Han‘ın adamları tarafından tuzağa düĢürülür ve yaralanır. Dağda yaralı haldedir. Annesi onu aramaya
çıkar ve Kazılık Dağı‘nda bulur. Kazılık Dağını suçlar. Boğaç Han ise Ģu ifadelerle Türk için dağın/yaĢadığı yurdun önemini
vurgular:
―Beri gel, ak sütünü emdiğim, kadınım ana! Ak bürçekli (saçlı) kıymetli canım ana!
Akarsularına beddua etme!
Kazılık Dağı‟nın günahı yoktur.
Biter otlarına beddua etme!
Kazılık Dağı‟nın suçu yoktur.
Kaçar geyiklerine beddua etme!
Kazılık Dağı‟nın günahı yoktur.
Arslanla kaplanına beddua etme!
20

Dede Korkut Kitabı, s. 436, 612, 613.
Dede Korkut Kitabı, s. 587, 614.
22
Dede Korkut Kitabı, s. 448, 449,642, 571, 603, 620, 622, 641, 669.
23
Dede Korkut Kitabı, s. 651.
24
Dede Korkut Kitabı, s. 602.
25
Dede Korkut Kitabı, s. 457.
26
Dede Korkut Kitabı, s. 602, 668.
27
Dede Korkut Kitabı, s. 436, 587, 612, 613, 622, 662.
28
Dede Korkut Kitabı, s. 602.
29
Dede Korkut Kitabı, s. 670.
30
Dede Korkut Kitabı, s. 450, 652.
31
Dede Korkut Kitabı, s. 471.
32
Kemal Üçüncü, age, s. 5.
33
Bahaeddin Yediyıldız, Türkiye de Yer-adı Verme Usulleri , Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1984, s. 27-28.
34
Dede Korkut Kitabı, s. 453, 457,470, 568, 571, 572, 573, 585, 638, 651.
35
Adnan Doğan Buldur, Ali Meydan, Şenay Güngör, agm., s. 937.
21

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 410 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Kazılık Dağı‟nın suçu yoktur.
Lanet okursan babama oku!
Bu suç, bu günah babamdandır! 36‖
Dede Korkut Hikâyelerinde geçen dağlar, ormanlar ve ovalar:
Ağlagan37: Borçalı ve Kazak Türkmenlerin yaylası olup Akbaba- Loru-Penek gibi üç bölgenin sınırını ayıran bir
dağdır. Yazın da zirvelerinde duman eksilmeyen çok yağmur alan bir dağ olduğu için bu adı almıĢtır.
Ak Kavak Ak Orman: Oğuzların baĢkenti Sürmeli Ģehrinde ağaçlık, koru ve çalılık bir yerin adıdır.
Ak Sazlık: Arpaçay‘ın Aras suyuna karıĢtığı yerin yukarısında yatağı boyunda bugün Ağ KamıĢlık denilen sazlığın
olduğu yer olarak tahmin edilmektedir.
Aladağ38: Sürmelinin arkasına, güneyine düĢen Ağrı Dağ‘ının üzerinde halk arasında Argu köyünün bulunduğu dağın
adıdır. Bazı görüĢlere göre Horasan‘da, Azerbaycan‘da, Erivan‘da, Van Gölünün kuzeydoğusunda, IĢık Gölü ile Almatı
arasında da Ala Dağ adıyla birer Ala Dağ olduğu söz konusudur.
Bam Bam Tepe: Bu dağ Ağrı ili Doğu Beyazıt ilçesindedir39.
Gökçedağ40: Cızığlar-Ağlagan‘dan sonra gelen Ahıska yolu üzerinde Çıldır gölünün doğusunda bugün Gök Dağ
denilen dağın adıdır. Destanlarda bu iki dağ Ģu Ģekilde geçer: ― Kafirin sınırına Cızığlar‘a, Ağlağan‘a, Gökçe Dağ‘a alıp
çıkayım…41‖
Karacuk Dağı42(Karaçuk): Türkistan‘da bir dağın adıdır. Ayrıca Azerbaycan Karadağ‘ında adı anılan bu dağın
DereĢam, Alınca, Köyce, Berde ve Gence gibi yerlerin çevresinde bulunduğunu göstermektedir. Kırzıoğlu Karaçuk‘un ilk
Oğuz yurtlarından biri olan ―Eski Horasan‖da bulunduğunu belirtmektedir43.
Kazılık Dağı: TaĢkent ile Sayram arasında küçük bir dağın adıdır. Destanlarda Kazılık Dağı‘nın özelliği ve
yüksekliği Ģu Ģekilde ifade ediliri: ―Kışta yazda, karı buzu erimeyen Kazılık Dağı‘na geldi, çıktı…44‖
Pasin: Bingöllerde Aras‘ın kaynaklarından Kars Aladağı‘nın güneyinde Kağızman Derbendi diye bilinen suları
Aras‘ta toplanan ovanın adıdır. Bugün Erzurum‘un yakınında Hasankale‘nin de yerleĢim yerinin bulunduğu bu geniĢ ovayı
Çoban Köprüsü ayırmaktadır.
Tana Sazı veya Tatlı Saz45: Doğu Beyazıt‘ın ortasından geçen Sarı Su boyunda bir sazlıktır. Yavuz Sultan Selim,
Çaldıran seferine giderken bu ovada konaklamıĢ ve daha sonra ordusuyla Çaldırana gitmiĢtir46.
Akarsular:
Destanlarda su önemlidir. Destanlarda, Türk Bozkır Kültürünün yaĢandığı yaylalarda ve vadilerde akan sulardan
saygıyla bahsedilir. Suyun değeri ve yaĢadıkları coğrafyanın suları bol bir bölge olduğu anlaĢılmaktadır.
Su ile ilgili Kazan Han Ģöyle der;
―Çağıl çağıl kayalardan çıkan su,
Ağaç gemileri oynatan su,
Hasan ile Hüseyin‟in hasreti su,
Bağların bostanların süsü su,
Ayşe ile Fatıma‘nın bakışı su,
ġahbaz atların içtiği su,
Kızıl develerin gelip geçtiği su,
Ak koyunların gelip çevresinde yattığı su,
Yurdumdan ne haber var, bilir misin? Söyle bana. Kara başım kurban olsun suyum sana…47‖
Dede Korkut Hikâyelerinde geçen nehirler, göller ve denizler:
Amit Suyu48, Aygır Gözler Suyu, DereĢam Suyu, Gökçedeniz, Karadeniz, Kara Dere, Umman Denizi.
36

Dede Korkut Kitabı, s. 573.
Dede Korkut Kitabı, s. 651.
38
Dede Korkut Kitabı, s. 568, 571.
39
Dede Korkut Kitabı, s. 638.
40
Dede Korkut Kitabı, s. 651.
41
Dede Korkut Kitabı, s. 651.
42
Hazar Denizinin doğusundadır. Dede Korkut Kitabı, s. 585.
43
Fahrettin Kırzıoğlu, Dede Korkut Oğuznâmeleri, L Kitap, Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul 1952, s. 94.
44
Dede Korkut Kitabı, s. 572.
45
Dede Korkut Kitabı, s. 657.
46
Dede Korkut Kitabı, s. 28-30.
47
Dede Korkut Kitabı, s. 590.
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Ekonomik Coğrafya açısından destanlar incelendiğinde göçebe Türklerin geçimini sağladıkları ve destanların fiziki
coğrafyasında yaĢayan hayvan türleri açısından Ģu tespitler yapılmıĢtır. Destanlarda sıkça geçen at, deve, koyun-koç, köpek
bize bölgedeki bu hayvanların çok olduğunu ve hayvancılık merkezli yaylacılığın yapıldığını, ticari faaliyetlerin yoğun
olduğu görülmektedir.49 Özellikle koyunların sütünden, etinden, yününden ve derisinden; giyecek, yiyecek ve çadır, halı gibi
temel ihtiyaçlarını karĢıladıkları görülmektedir50.
YerleĢim – BeĢeri Coğrafya:
Destan hikâyelerinin geçtiği yerler incelendiğinde; destanlarda kalabalık, büyük Ģehirlerden bahsedilmez. Kalelerin
etrafında ve yaylalarda geçen bir beĢeri coğrafya özelliği vardır. Buradan nüfus olarak küçük ve hareketli göçebe halkları ile
korunaklı kaleler çevresinde küçük nüfuslu yerleĢim bölgelerinin varlığı ortaya çıkmaktadır. YerleĢim alanları yayla ve
yüksek kesimleri oluĢturmaktadır.
Destanlarda geçen Hayvanlar ve türleri:
Destanlar incelendiğinde Türklerin yaĢadıkları çevrede özellikle at51, koyun52, deve53, geyik54, köpek55 gibi
hayvanların sayıca çok olduğu bir coğrafi bölge ve yaĢam alanı seçildiği görülmektedir.
At:
Dede Korkut destanlarında çeĢitli hayvanların isimleri geçmektedir. Ancak Bozkır Kültürü‘nde Türk‘ün hayatında
atın üstün bir yeri vardır. Destanlarda dahi kahramanlar atlarıyla anılır.
Oğuzların en değerli hayvanı attır, Dede Korkut hikâyelerinde at bir gösterge olarak, bey ve yiğitlerin en önemli ve
değerli arkadaĢı yoldaĢı iĢlevindedir. Bütün yolculuklar, kahramanlıklar at iledir, bütün beylerin, yiğitlerin arkadaĢı, yoldaĢı,
kardeĢidir56.
Korkut Ata, Boğaç Han‘a ismini verdiği duada özellikle Ģunları vurgular:
― Bu oğlana beylik ver, taht ver erdemlidir;
Boynu uzun bedevî at ver, binit olsun, hünerlidir…57‖
Özellikle hemen atı zikretmesi sonrasında ise koyun ve develeri söylemesi Türklerin kültür hayatında atın çok önemli
ve eĢsiz bir yerinin olduğunu göstermektedir.
Otağ, Ev, Kale ve Hisar:
Hikâyelerde Oğuz beyleri, divan ve eğlence düzenindeki oturma anında tasvir edilir. Beylere ve hakanlara ayrılan
büyük ve süslü çadır denilen otağlarında; aileye ve Ģahsa ait mesken denilen göçer ev veya banlarında onların Ģahsî ve sosyal
iliĢkilerine değinilir. Kâfirler ise kalelerde, hisarlarda, köĢklerde ve saraylarda otururlardı, Ayasofya adlı kiliseleri, keĢiĢ
denilen din adamları vardı58. Türklere ait bir ibadethaneden bahsedilmemektedir. Bu durum yerleĢik bir yaĢam tarzının
yaygınlaĢmadığı döneme iĢaret etmektedir.
Bir hikâyede Bamsı Beyrek bir gün ava çıkar. Kara Dervend ağzına gelir, Avnik Kalesinin kâfirleri onların üzerlerine
saldırır. Mallarını yağmalar59.
Yine bir çadır ve kale yaĢamına örnek daha vermek gerekirse; Kazan bir gün avda iken Tatyan Kalesinden ve Akyaka
Kalesinden kâfir casusları onu takip eder60.
Nüfus durumu, etnik dini yapı:
Destanlarda Türkler dıĢında Abhazlar, Gürcüler ve Rumlardan bahsedilmektedir. Günümüzde de Doğu Anadolu ve
Kafkasya‘da yaĢayan halk destanın teĢekkül ettiği devirdeki nüfus yapısına benzemektedir. Bu etnik ve dini farklılık
içerisinde Müslüman Türkmenler, kâfirlere (Abhaz, Gürcü ve Rumlara) karĢı mücadele etmektedir.
Ancak destanlarda Kafkasya ve Doğu Anadolu‘da varlığı bilinen Ermenilerden hiç bahsedilmez. Bu konuda
Bulduk‘un tespiti önemlidir: ―Ermenilerden hiç bahsedilmemesinin iki temel sebebi olabilir. Birincisi Dede Korkut‘un
oluştuğu coğrafyada hiç olmamaları ve yazıya geçildiği coğrafyada siyasi-askeri açıdan o dönemde (15-16. yy) bir varlık
48

Dede Korkut Kitabı, s. 585, 635.
Dede Korkut Kitabı, s. 438.
50
Örneğin bak: Dede Korkut Kitabı, s. 587.
51
Dede Korkut Kitabı, s. 438,575, 588, 589, 590, 592, 593, 603, 604, 657.
52
Dede Korkut Kitabı, s. 575, 591, 593, 657.
53
Dede Korkut Kitabı, s. 575, 588, 589,591, 592, 602, 651, 657.
54
Dede Korkut Kitabı, s. 450, 572.
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Dede Korkut Kitabı, s. 588, 589, 604.
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Dede Korkut Kitabı, s. 296, 575, 588, 589, 590, 593, 602, 603.
57
Dede Korkut Kitabı, s. 567-568.
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Dede Korkut Kitabı, s. 298.
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Dede Korkut Kitabı, s. 436.
60
Dede Korkut Kitabı, s. 450.
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göstermemeleri; ikincisi ise daha zayıf bir ihtimal bulunmakla beraber kendilerinin Dede Korkut hikâyelerine ve
kahramanlarına ustaca ve gizlice yedirilmiş olmasıdır61.‖
Ayrıca destan kahramanlarının bireysel özellikleri ile doğa arasında iliĢkiler dikkat çekmektedir. Olayların geçtiği
çevrenin özellikleri ve Türklerin savaĢçı karakterleri Türk destanlarında kendini göstermektedir. Yeni bir vatan, yeni bir
yerleĢim ve yaĢam alanı kazanma, Ġslamiyet‘le birlikte fetih ve gaza ruhunun oluĢması gibi örnekler destanlara yansımıĢtır62.
Yaylak-kıĢlak hayatı, bozkır kültürü coğrafyanın öngördüğü bu yaĢam tarzı Türk kültürünü de etkilemiĢtir. Destanda bunun
izlerini görmek mümkündür63.
Sonuç:
KentleĢmenin yoğun olmadığı; sanayi devrimi öncesi bir dönemde destanların verdikleri bilgilerden anlaĢılacağı gibi
Türk insanı doğayı değiĢtirici konumda değil; insanın çevrenin, doğanın etkisinde olduğu ve hayatını ona göre Ģekillendirdiği
görülmektedir.
Günümüzde bilim ve teknolojideki süratli ilerleme insanoğlu yaĢadığı çevreyi ve doğayı hızla tahrip etmekte ve
dengeyi bozacak Ģekilde Ģekillendirmektedir. Bu durum da geçmiĢteki çevrenin ve doğal ortamın ne durumda olduğunu
göstermesi ve insan-çevre iliĢkisini/birlikteliğini/uyumunu göstermesi bakımından tarihî coğrafyanın önemini bir kat daha
arttırmaktadır.
Türkler tarafından Dede Korkut Destanlarında adı geçen coğrafi bölge neden seçildiği hakkında, destanlar
incelendiğinde Ģu tespitlere ulaĢılmaktadır:
- Hayvancılığa müsait yaylaların çok olduğu bir bölge (Hayvancılık Bölgesi)
- Ġklim koĢulları hayvancılığa ve Türk Bozkır Kültürüne uygun
- UlaĢım coğrafyası açısından bir geçiĢ bölgesi
- Kültür Coğrafyası açısından Ġslam-Hıristiyan kültürünü ayıran sınır bölgesi ve gaza alanıdır.
Türklerin bu uygun doğal koĢullar içinde hayvancılık ile yaylalarda salgın hastalıklardan uzak, sağlıklı hayvansal
üretime ve yağma kültürüne dayalı bir ekonominin hâkim olduğu bir toplum hayatına sahip olduğu görülmektedir. Sözlü
edebiyatın kuvvetli bir Ģekilde yaĢatıldığı Türkler çevrelerindeki doğayı ve özelliklerini, besledikleri hayvanları, dini
inançlarını, değer verdikleri coğrafî unsurları, beslenme ve ölüm âdetlerini destanlarına yansıtmıĢtır. Dede Korkut Destanları
yazıya geçtiği tarihler itibariyle XIV. ve XV. yüz yıllar için verdiği bilgilerle (dönemin Tarihî Coğrafyasını aydınlatacak
kaynak azlığı nedeniyle) önemli bir değere sahiptir.
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Sarlavhalarni Tarjima Qilish Muammolari
PhD. Dilshoda Mubarakova
Tarjimashunoslik va xalqaro jurnalistika kafedrasi katta o„qituvchisi

Annotatsiya
So‗nggi yillarda ommaviy axborot vositalarining tili xabar muallifining muayyan munosabatini ifodalash, ma‘lum
bir shakl va stilistik o‗zigaxoslikni yaratish, shuningdek o‗quvchilarni hayratda qoldirish uchun ishlatiladigan
qisqartirilgan, jarangdor va hatto so‗zlashuv tilidan foydalanilganligini kuzatish mumkin mumkin. Shuningdek,
ommaviy axborot vositalarining tili giperbola, litotalar, majoziy taqqoslash, metafora, metonimiya, allegoriyalar,
evfemizm va boshqalar kabi stilistik vositalardan keng foydalanilmoqda. Maqolada axborot matnlarini tarjima
qilishning o‗ziga xos tomonlariga nazar tashlandi.
Kalit so„zlar: tarjima, axborot vositalari, axborot matnlari, o‗zbekcha
Annotation
In recent years, it has been observed that the language of the media has used abbreviated, resonant, and even
colloquial language to express a particular attitude of the author of a message, to create a certain form and stylistic
identity, as well as to amaze readers. Also, the language of the media is widely used for stylistic means such as
hyperbole, litotes, figurative comparisons, metaphores, metonymy, allegories, euphemisms and others. The article
looks at the specifics of translating informational texts.
Keywords: translation, media, information texts, Uzbek
Bugungi kunda, ommaviy axborot vositalari nafaqat jamiyat hayotiga, odamlarning ongi va g‗oyalariga, balki milliy
til va madaniyatga ham ulkan ta‘sir o‗tkazayotgan bir paytda, OAV orqali berilayotgan ma‘lumotni haqqoniy va
tezkorligi tarjima qilish va insonlarga yetkazi juda ham muhim masala hisoblanadi. Deyarli barcha janrlarda media
matnlarning muhim xususiyatlaridan biri bu ulardagi xabar va ta‘sir elementlarining kombinatsiyasidir. Ommaviy
axborot vositalarining asosiy vazifasi axborotni uzatish deb hisoblanadi, ammo bu juda kamdan-kam hollarda
neytral, ya‘ni tinglovchi va o‗quvchilarga ta‘sir qilish elementlaridan xolis bo‗ladi. Ko‗p hollarda, ma‘lumotlarning
uzatilishi to‗g‗ridan-to‗g‗ri yoki til vositasi va nutq texnikasi bilan birga niqoblangan holda keladi. Bu tinglovchi va
o‗quvchilarni uzatilayotgan ma‘lumotlarga, xabarga e‘tiborni jalb qilish vositasi yoki xabarda ko‗rsatilgan nuqtai
nazarga undashga ya‘ni ma‘lum ta‘sirga tushishga majbur qiladi. Haqiqiy professional tarjimon o‗z tarjimasida
axborotning o‗zi va axborot vositalarining nisbatlarini sezishi va yetarli darajada etkazishi kerak. Ommaviy axborot
vositasi tilining lingvistik va stilistik xususiyatlari, uning umumiyligi uni boshqa funktsional uslublar tilidan ajratib
turadigan xususiyatlar orasida ishlatiladigan vositalarni barqaror va kliĢe ifodalarining katta qismi, har xil jurnalistik
qoliplar, leksiklashtirilgan metaforalar, standart atamalar va nomlar va boshqalar yuqori darajadagi
standartlashtirilganligini aytib o‗tish mumkin. Qabul qiluvchining e‘tiborini jalb qilish, uzatilayotgan ma'lumotlarga
munosabatni bildirish, baholovchi urg‘u va hokazolarni ifodalash uslubi sifatida tilning ekspressivligiga misollar
nutq kliklari va shtamplari, baholash epitetalari, o‗quvchiga to‗g‘ridan-to‗g‘ri murojaat bo‗lishi mumkin.
So‗nggi yillarda ommaviy axborot vositalarining tili material muallifining muayyan munosabatini (masalan, istehzo
bilan) ifodalash, ma‘lum bir imidj va stilistik (masalan, hazil) effektni yaratish, shuningdek o‗quvchilarni hayratda
qoldirish uchun ishlatiladigan qisqartirilgan, jarangdor va hatto so‗zlashuv tilidan foydalanilganini ko‗rish mumkin.
Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining tili giperbola, litotalar, majoziy taqqoslash, metafora (shu jumladan
kengaytirilgan va shakli o‗zgargan, leksikallashtirilgan), metonimiya, paronimik jalb qilish (ayniqsa reklama
matnlarida), allegoriyalar, evfemizm va boshqalar kabi stilistik vositalardan (ko‗proq tez-tez) foydalanishga imkon
beradi. Albatta, o‗zbek tilidan turk tiliga tarjima qilishda universal usullar mavjud emas. Ammo agar tarjimon
bunday muammolarga oldindan tayyor bo'lsa, u tarjima qilinayotgan matnning mohiyati, mazmuni, kommunikativ
funktsiyasi va stilistik ta‘sirini anglab etsa, metafora va alfozlarni, istehzo va asosiy nuqtalarni bilsam matn
mazmuni haqida bilimga ega bo‗lsa va o‗zbek tili bilimi ham yetarlicha bo‗lsa tarjima yuksak saviyaga ulashadi.
Albatta, tarjimon zarur kasbiy ko'nikmalarga va tegishli tillarda yuksak bilimga ega bo‗lishi shart.
Ilm-fan, texnika jadal taraqqiy etayotgan bugungi kunda hayotni gazeta-jurnallar, internet, radio va televideniyasiz
tasavvur etish qiyin. Chunki inson hayotda bo‗layotgan har bir o‗zgarish, moddiy va ma‘naviy sohalardagi
yangiliklardan dastlab gazeta va jurnallar orqali xabardor bo‗ladi. Ayniqsa, keyingi yillarda rivoj topayotgan fantexnika taraqqiyoti, axborot ma‘lumotlari ommaviy axborot vositalarini takomillashtirishni, ularning tili va uslubini
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yanada yaxshilashni kun tartibiga jiddiy qo‗ymoqda. Bu boradan tarjimonlarga ham birmuncha ma‘suliyatli vazifalar
tushmoqda. Ya‘ni gazeta va jurnallarda sifatli va savodli maqolalar yoza oladigan, ommaviy axborot vositalari orqali
ma‘lumotni bir tildan boshqa tilga tarjima qilishda keng qamrovli yondashuvni talab etmoqda. Chunonchi hozirgi
davrida matbuot tilini o‗rganish muhim va dolzarb masalalardan biriga aylangan. Xususan, axborot asri hisoblangan
XXI asrda publisistik uslubni o‗rganish borasida jahon ilmida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, sharq
tillari matbuot uslubi bilan bog‗liq tilshunoslik masalalari chuqur ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.
Publitsistik uslub davrning eng muhim va dolzarb masalalarini o‗quvchilarga, tinglovchilarga, tomoshabinlarga
gazeta-jurnal, radio, televideniye orqali yetkazish, ommani jonlantirish, kishilarning ongiga atrofda sodir
bo‗layotgan voqealarni singdirish, ularning ijtimoiy qarashlarini shakllantirish uchun xizmat qiladi. Ommaviy
axborot vositalari (gazeta-jurnal, radio, televideniye)dir. Bu vositalarda qo‗llaniladigan nutq uslubi publitsistik
uslub hisoblanadi. Ushbu uslubning muhim xususiyati - axborot berish va ta‘sir etish bo‗lib, unda soddalik,
ta‘sirchanlik, tushunarlilik, adabiy til me‘yorlariga qat‘iy amal qilishga ahamiyat beriladi. Shuningdek, bu nutq
uslubi targ‗ibot-tashviqot ishlarini olib borishda qo‗llanadi, ya‘ni matbuot uslubi ommabop uslub hisoblanadi.
Publitsistik uslubning o‗ziga xos xususiyati shundaki, u muayyan ijtimoiy masalalarga faol munosabatda bo‗lishlik,
hozirjavoblik, ta‘sirchanlik belgilariga ega. Bunday nutq uslubi ijtimoiy masalalarga harakatchanligi tufayli, unda
ijtimoiy-siyosiy tushunchalarni ifodalovchi so‗zlar ko‗proq qo‗llaniladi.
Ommaviy axborot vositalarining tili juda xilma-xil realiyalar (ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayot), tashbehlar
(adabiyot, tarix, kino va h.k.) va iqtiboslar bilan to‗ladir. Masalan: Toshkent aholisini ro‗yxatga olish; Namangan
aholisi; panel uylar; Xrushchev; O‗zbekiston Fanlar akademiyasi; marshrut taksisi; Kommunal kvartira; Murodov
loyihalari va hokazo.
―Tarjima qilish uchun so‗zlarning asosiy lug‗aviy mazmuniyu, tilning grammatik qoidalarini bilishning o‗zi kifoya
emas. Buning uchun tilni his etish lozim‖[1] So‗nggi yillarda ommaviy axborot vositalarining tili material
muallifining ma‘lum munosabatini (masalan, kinoyali) ifodalash, ma‘lum obraz va uslubiy (masalan, hazil) effekt
yaratish, shuningdek tinglovchilarni hayratda qoldirish uchun ishlatiladigan og‗zaki, qisqartirilgan, jargon so‗zlardan
ham foydalanilmoqda. Shu tarzda o‗quvchilarni jalb qilishni va xabarning ko‗proq o‗qilishini ta‘minlashga erishish
maqsad qilinadi.
Masalan: Erdo‗g‗an davlat ravnaqi uchun xalqni “kal amaki”dan voz kechishga chaqirdi;[2] Rossiya va Turkiya
“kal amaki”dan voz kechdi.[3] Bu yerda kal amaki AQSh dollari nazarda tutilmoqda. Albatta bu xabarni tarjima
qilishda so‗zma-so‗z tarjimani qo‗llash yaramaydı. Frazeologizm va qochirma so‗zlar (ham adabiy, ham og‗zaki,
xalq tilida) shu jumladan "shakli o‗zgartirilgan" iboralar, jumboqlar, maqollar (ko'pincha "buzilgan" shaklda ham),
keng qo‗llanilganligini ham uchratish mumkin. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining tili o‗z navbatida
giperbola, litotika, majoziy taqqoslash, metafora, metonimiya kabi uslubiy vositalardan foydalanishga imkon beradi.
Masalan: 1. Ilhom Aliyev xavotirda. U bor gapni Gretsiya elchisining yuziga soldi;[4] İlham Aliyev endişeli. Yunan
büyükelçisinin yüzüne düĢündüklerini açıkça söyledi diye tarjima qilsak maqsadga muvofiq bo‗ladi. 2. Ўзбекистон
имиджи: «Онангни отангга бепардоз кўрсат...»; [5] Bu jumlada maqol buzib ishlatilgan va ma‘nosi buzilgan.
Shu bois bu jumladan chiqarilgan ma‘noni berish yanada maqsadga muvofiq bo‗lur. Yani turk tiliga Özbekistan
İmajı: "Boyasi gerçeği göster ..." deriz; Мактабгача таълим вазирлиги тизимда «тозалаш» ишларини давом
эттирмоқдa;[6] Okulöncesi Eğitim Bakanlığı sistemi “temizlemeye” devam ediyor; Қарс икки қўлдан чиқади —
«темир дафтар»дан чиқмоқчи бўлганлар ҳақида; [7] Ses iki elden çıkıyor - "demir defterden" çıkmak isteyenler
hakkınd;. Ўтган ҳафта Судьялар олий кенгашида роса «иш қайнади».[8] Geçen hafta Yargıçlar Yüksek
Kurulunda işler yoğundu;
Media-matnlarning o‗ziga xos xususiyati va ayniqsa so‗zlar, iqtiboslar, tashbehlar va shaklan o‗zgargan iboralarga
asoslangan sarlavhalarning tarjima muammosidir. Ko‗rinib turibdiki, bunday sarlavhalar, boshqa ko‗plab ekspresif
elementlar singari, so‗zma-so‗z tarjima qilinishi mumkin emas. Asl matndagi ma‘nosini tarjimasi qilishda unga mos
so‗z topish kerak. Agar bunday muammoning echimi topilmasa sarlavhani to‗liq o‗zgartirib, uni neytral, ammo
ma‗nosi aniq va matn mavzusi bilan bog‗lash yaxshiroqdir.
Albatta, har qanday vaziyatga mos keladigan tayyor tavsiya va universal metodlar mavjud emas. Ammo agar
tarjimon bunday muammolarga oldindan tayyor bo‗lsa, u tarjima qilingan matnning shu va boshqa xususiyatlarining
mohiyatini, mazmunini, kommunikativ funktsiyasini va uslubiy ta‘sirini tushunib yetsa, metafora va kinoya,
jumboqlarni va boshqalarni qanday tarjima qilishni bilsa, uning tarjimasi yetarli darajada bo‗lishiga umid bor.
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Albatta, tarjimon talab qilinadigan kasbiy mahorat va tegishli ish tillariga ega bo'lishi sharti bilan. Axborot matnini
tarjima qilishda asosiy vazifa uning mazmunini o‗quvchiga eng aniq, tanish shaklda etkazish, ya‘ni nutqiy asarning
vazifasini etkazishdir. Bunday matn stilistik cheklov bilan ajralib turadi bu turli tillarning axborot matnlarini
o‗xshash bo‗ladi. Axborot matnlarini tarjima qilishning o‗ziga xos xususiyatlari gazetaning axborot xabarining
sarlavhalari va tuzilishini uzatishda eng aniq namoyon bo‗ladi, bu ularni batafsil ko'rib chiqish zaruriyatini keltirib
chiqaradi.
Maqolalar va axborot xabarlarining sarlavhalari ko‗pincha o'quvchining diqqatini jalb qilishga, unga matnning
mazmuni va ohangidan oldindan xabardor qilishga, matnni o‗qish jarayonida o‗quvchining idrokini tashkil etishga
xizmat qiladi. Tarjima qilishda axborot yozuvini yaratishning muhim printsiplaridan biri: birinchi navbatda asosiy
narsa, keyin tafsilotlar kuzatilishi kerak. Kirish jumlasining ma‗lumot bilan ortiqcha to‗yinganligini taqiqlovchi
axborot xabarini tuzishning yana bir muhim qoidasiga binoan, tarjima uchun quyidagi muhim xulosa qilish mumkin:
agar axborot xatlaridagi kirish jumlasida haddan tashqari ko‗p miqdordagi ma‘lumotlar bo‗lsa, ma‘lumotlar ikki
yoki undan ortiq jumla o‗rtasida taqsimlanadigan taqsimotdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari,
ularning birinchisi uzatiladigan ma‘lumotlarning eng muhim va muhim tarkibiy qismlarini o‗z ichiga olishi kerak.
Yuqorida qayd etilgan xususiyatlar tarjima uchun eng zarurdir. Boshqa qat‘iy bo‗lmagan materiallarga o‗tishda
tarjima qoidalari yanada moslashuvchan bo‗ladi.
Xulosa qilib aytganda ommaviy axborot vositalari (gazeta-jurnallar, radio va televideniya) ning tili hisoblangan
publisistik nutq uslubiْstilistik-uslubiy jihatdan boshqa nutq uslublaridan o‗zining tushunarlilik, aniqlik, ta‘sirchanlik
va adabiy til me‘yorlariga qattiq amal qilish kabi talablari hamda axborot tarqatish, tushuntirish, targ‘ibot-tashviqot
ishlarini amalga oshirish singari vazifalari va o‗ziga xosligi bilan ajralib turadi.
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Kitabi-Dədə Qorqud (Korkutata) dastanı
Əliyeva Günel Oktay qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti ġəki filialı müəllimə, Orcid No: 0000-0002-6613-8227
ÖZET:
Makalede "Kitabi-Dada Korkut" ("Kitab-i Dadam Korkut ala lisan-i taife-i Oğuzan" (Oğuz boylarının dilinde
Dadam Korkut Kitabı)) bir Oğuz Türk destanıdır, yani Oğuzların kahramanlık destanıdır. Dada-korkut Oğuzlara
aittir, ancak ana vatan Azerbaycan'dır. Ondördüncü yüzyıl tarihçileri Aybek ed-Davadari ve Fazlullah Rashidaddin,
Dada Korkut'un Hz.Muhammed zamanında yaĢadığını ve kendisini elçi olarak Türkler tarafından gönderildiğini
yazmıĢlardır.
Dada Korkut kabilelerinin ana özü, ülkenin ve halkın korunması, eski Oğuzların yabancı iĢgalcilere karĢı ölüm
kalım savaĢı - iyi güçleri temsil eden kötü güçler ve birçok ahlaki ve didaktik toplantıdır. önemini kaybetmemiĢtir.
Azerbaycan halkının millî aidiyeti, ecdadı, ahlâki ve estetik değerleri, dünya görüĢü vb. Halkımızın özelliklerini
birleĢtiren bu eser, halkımızın manevi kültürünün en yüksek zirvesi olarak hizmet etmektedir.
Destanın genel içeriğinden ve gerçeklerinden, Oğuz halkının diğer dil ve dinlere mensup insanlardan hiçbir
farkının olmadığı, hümanist bir düĢünceye, yaĢam biçimine ve dünya görüĢüne sahip olduğu açıktır. Oğuzlar, zor
durumlarda insanlara yardım eden, topraklarını düĢmanlardan koruyan, geleneklerine bağlı, nazik, cesur, etnik,
ulusal ve kültürel bir varlık olarak vücut bulmuĢlardır. Tüm bu çalıĢmaların ıĢığında diyebiliriz ki, hem kadim
zamanlarımızın tarihi gerçeklerini hem de Azerbaycancılığın ve bağımsızlığımızın çok kültürlülüğünün değerlerini
birleĢtiren ―Kitabi-Dada Korkut‖ destanına bir Azerbaycan halkı biyografisi denilebilir.
Anahtar kelimeler: Korkutata, destan, düĢünce, değer, kahraman.
Kitabi-Dede Gorgud Epos
ABSTRACT:
The article tells about ―Kitabi-Dede Gorgud‖ ("Kitabi-Dede Gorgud excellent lisan-I taife-I Oguzan" (the book
of Dede Gorgud in the language of Oguz tribes)– Oguz Turkic EPOS, that is, the heroic EPOS of Oguz Ali.
Though Dada Gorgud belongs to Oguz Ali, his main homeland is Azerbaijan . One of the XIV century historians
Aybak ad-Devadari and Fazlullah Rashidaddin Dede Gorgud lived in the time of Prophet Muhammad and was sent
to him by Turks as a messenger. It is also noted that Dada Gorgud lived in the time of Prophet Muhammad.
The main essence of Dada Gorgud boyars is the protection of the country and the people, the Battle of death and
life of the ancient oguzs, representing the forces of good, against the foreign invaders – the forces of evil, and
many moral-didactic meetings that have not lost their importance now. National identity, pedigree, ethical-aesthetic
values, outlook of the Azerbaijani people, etc. this work, which includes its features, acts as the highest peak of the
spiritual culture of our people.
It is clear from the general content and facts of the ePOS that the people of Oguz Eli did not make any difference to
people of other language and religion, but had a humanistic mind, lifestyle and worldview. The Oguz represented
themselves as a brave and brave ethnic national-cultural being, helping people in difficult situations, protecting
their lands from enemies, being attached to their customs and traditions. In the light of all these studies, we can
note that the Epos ―Kitabi-Dede Gorgud‖, which includes both historical facts of our ancient times and the values
of azerbaijanism and multiculturalism of our independence, can be called the biography of the Azerbaijani people.
Keywords: Dede Korkut, epics, thought, value, hero.
GiriĢ:
2015 yılında Alman oryantalist bilim adamı Friedrich von Dietz'in Azerbaycan halkının kültürel değerlerinin
hazinesinde olağanüstü bir konuma sahip olan ve asırlık varoluĢun ayrılmaz bir parçası haline gelen ―Kitabi-Dede
Korkut‖ anıtının dünya bilim dünyasına keĢfi, yayınlanması ve tanıtılması tarihinden itibaren 200 yılını
kutlamaktadır. Geçtiğimiz dönemde ―Dada Korkut‖ destanları üzerine çok sayıda çalıĢma yapılmıĢ ve Korkut
çalıĢmalarının ayrı bir alan olarak oluĢması yönünde önemli adımlar atılmıĢtır. 2000 yılında, UNESCO tarafından
uluslararası düzeyde "Kitabi-Dade Gorgud" un 1300. yıldönümünün kutlanması, anıtın araĢtırma tarihinde yeni bir
aĢamanın baĢlangıcı oldu.
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1. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ile birlikte, Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi, Bilgi Vakfı'nın
önerilerini dikkate alarak Azerbaycan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı ve Azerbaycan Yazarlar Birliği baĢkanlığında,
Alman "Kitabi-Dede Korkut" bilim adamı Friedrich von Ditz'in ilk tercümesi, yayımı ve bilim dünyasına
tanıtılmasının 200. yılı için bir eylem programı hazırlayarak onay için Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna
takdim edilsin.
2. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bu Emirden kaynaklanan meseleleri çözmelidir.
Ġlham Aliyev,
Azerbaycan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı
Bakü Ģehri, 20 ġubat 2015
Her milletin tarihi, kültürü, maneviyatı, yaĢam tarzı ve gelenekleri hakkında zengin bilgilere sahip olmak
istiyorsanız sözlü halk edebiyatına baĢvurabilirsiniz. Azerbaycan'ın sözlü halk edebiyatı da yüzyıllardır test edilmiĢ
sanatsal olarak mükemmel, ideolojik açıdan zengin bir eserdir. Tarih açısından kökleri en eskiye, yani tamamıyla
Türk kültür mirasına kadar uzanır. Milletimiz, sözlü yaratıcılığında edebiyatın eğitici olanaklarına her zaman özel
önem vermiĢ, büyük ideallerin, kutsal ideallerin ve hayallerin taĢıyıcısı olan mükemmel kahramanlar imajını
yaratmıĢtır. Tembellik, bencillik, açgözlülük, tembellik vb. olumsuz özelliklerin yol açtığı trajedileri tüm
geniĢliğiyle anlatan sözlü halk edebiyatı, insanları bu kusurlardan arındırmaya, zihnen ve ruhen iyileĢtirmeye
çalıĢmıĢtır. Sözlü halk edebiyatının bir örneği destanlardır. Türk halklarının destansı yaratıcılığı çok eski ve zengin
geleneklere sahiptir. Bu destanlar, ulusal kahramanlıklarının, inanç ve düĢünce tarihinin, tarih öncesi ve tarih
sonrası çağların sanatsal ifadeleridir. Destanlarda ilkel tanrılar ve tanrılaĢtırılmıĢ insanlar, gün ıĢığı, su kabarcıkları
ve ağaçlardan doğan çocuklar, Türklerin savaĢları ve savaĢları özel bir yer tutar. Türklerin yenilmez
kahramanlıkları, savaĢları, yeni topraklar inĢa etmeleri, büyük devletler kurmaları ve manevi güzellikleri bu
destanların oluĢmasına esas teĢkil etmiĢtir. Gerçeğin bir efsane haline geldiği bu zamanlarda, insanların ilk duygu
ve düĢünceleri, acı ve tatlı rüyalar, doğaya ve olaylara karĢı olağandıĢı tutumları destanların yaratılmasının temel
dayanağı olmuĢtur. ġimdi Azerbaycan halkının bir yiğitlik destanı olan "Kitabi-Dede Korkut" destanını tanıyalım.
"Kitabi-Dede Korkut" ("Kitab-i Dadam Gorgud ela lisan-i taife-i Oğuzan"), Oğuz boylarının bir Türk destanı olan
Dedem Korkut'un kitabıdır.

Kitabi-Dede Korkut destanı, geçmiĢimizi, bugünü, geleceğini daha doğru anlamak, doğru sonuçlara varmak ve
perspektifleri doğru bir Ģekilde hesaba katmak için bize geniĢ fırsatlar sunuyor. Çünkü hümanist duygular,
kahramanlık ve cesaret çağrısında bulunan fikirler, yüksek yaĢam fikirleri kökenlerini eski destanımızdan alır.
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Kitabi-Dade Gorgud'un günümüze ulaĢan iki el yazması vardır: Bunlardan biri, Alman oryantalist F. von Dietz
tarafından Ġstanbul'dan Almanya'ya getirilen Dresden Ģehir kütüphanesinde (Dresden kopyası) bulunan el
yazmasıdır. Bu el yazması bir önsöz ve on iki kıtadan oluĢur (destandaki bireysel hikayelere kıta denir), diğeri ise
1950'lerde Vatikan'da bulunan bir giriĢ ve altı kıtanın bir kopyasıdır.
Efsaneye göre, Dede Korkut'un kitabındaki destanın yazarları Dede Korkut'a atfediliyor. 14. yüzyıldan kalma
tarihçiler Aybeek ad-Davadari ve Fazlullah RaĢidaddin Dede Korkutun Hz. Muhammed'in zamanında yaĢadığını
ve Türkler tarafından elçi olarak kendisine gönderildiklerini yazdılar. Destanın önsözünde, Dede Korkut'un Hz.
Muhammed'in zamanında yaĢadığı da belirtilmektedir. Bazı destanlarda Dede Korkut mitolojik bir dünya
görüĢünün izlerini bulabilir. Dede Korkut eserlerinin asıl özü, Anavatanın ve halkın korunması, eski Oğuzların
iyiliğin güçlerini temsil eden ölümsüz SavaĢı, yabancı iĢgalcilere karĢı - kötü güçlere, birçok ahlaki didaktik görüĢe
karĢı, Ģimdi bile önemini kaybetmemiĢ olan ölümsüz savaĢıdır. "Kitap-Dada Gorgud" Destanları XI-XII
yüzyıllarda ve öncesinde (Ġslam'ın yayılmasından önce) Azerbaycan'da meydana gelen olaylarla yankılanır.
Destandaki olayların çoğu Dəmirqapı Dərbənd, Bərdə, Gəncə, DərəĢam, Əlincə, Qaradağ, Göyçə gölü, Qaraçuq
dağı vb. yerlerde gerçekleĢir. "Kitabi-Dada Gorgud"u tercüme eden kiĢi, Dada Korkut'u bu destanların yaratıcısı ve
katılımcısı olarak sunar. Bayat, kendi elinden çıkmıĢ bu âlimin Oğuzların çetin meselelerini çözdüğünü ve geleceği
önceden gördüğünü gösterir. Bazı bilgilere göre Dede Korkut'un mezarı Darband'da bulunuyor. Bu gerçek, 19.
yüzyıl seyyahlarının eserlerinde bulunabilir.
"Kitabi-Dada Korkut" da Dede Korkut, cesur adamlara isim verir, zor zamanlarda insanların yardımına gelir ve
bilgece öğütleriyle onlara yol gösterir. Dede Korkut ismi de gopuz ile ilgilidir. Destanlarda eski (Gazan Han, Dir
Sahan, Gazilig Goja, Bakil, Baybejan, Aruz, Karagüne) ve genç (Beyrek, Uruz, Basat, Yeynak, Sağrek,
Karabudag, Emran) nesle ait kahramanlardan bahs ediliyor. "Kitabi-Dada Gorgud" gelenekler, göçebe yaĢam tarzı
vb. hakkında tarihi ve etnografik bilgiler açısından zengindir. "Kitabi-Dada Gorgud", kadınlara karĢı yüksek
tutumuyla dikkat çekiyor. Destanın kahramanlık ruhu, kadın karakterlerin davranıĢlarında da kendini gösterir.
Destanda anne imgesi özel ilgi görür. Anavatan sembolü olarak genelleĢtirilir, Anne hakkı, Tanrı'nın hakkı olarak
kabul edilir. Azerbaycan halk sanat düĢüncesinin bir abidesi olan "Kitabi-Dada Korkud" destanlarının Ģiir dili,
sanatsal anlatım araçları bakımından zengindir. Bunlarda halk dilinin incelikleri, atasözleri ve deyimsel ifadeler
bolca ve ustalıkla kullanılmıĢtır. "Kitabi-Dada Korkut" Azerbaycan Türkçesi tarihini incelemek için zengin bir
kaynaktır.
Kitabi-Dede –Korkut destanının en çok kullanılan Dresden elyazmasıdır ki, bu da on iki koldan ibaretdir ve her
kolun kendine has kahramanları vardır. Salur Kazan, Bamsı Beyrak, Uruz vb. bu tür kahramanlar olumlu
imajlardır, yani vatansever, dürüst, cesur kahramanlardır, ancak Aruz yalanı, kurnazlığı ve ikiyüzlülüğü temsil
eder. Destanda Oğuz boyunun lideri hem general hem de savaĢçı olan Gazan Han'dır. DüĢmana karĢı acımasız
olmasının yanı sıra samimi, yani barıĢçıldır. Kazan Han'ın bu nitelikleri, Türk halkının barıĢsever doğasının
somutlaĢmıĢ halidir. Kazan Han ile birlikte destanın en mükemmel karakteri, en yakın güvendiği arkadaĢı Bamsı
Beyrak'tır. Destanın üçüncü ve on ikinci hikayeleri bu kahramana aittir. ġimdi her boyda yer alan kahramanları
genel olarak analiz edelim.
Önsözden sonra "Dirsa Han Oğlu Boğaç boyu" ile baĢlayan destan "Ġç Oğuza TaĢ Oğuz isyan etti ve Beyrag öldü"
ile sona erer Oğuz dünyasının yükseliĢinden düĢüĢüne kadar olan yaĢam tarihinin sembolik bir yorumudur.
Destanımızın ilk hikayesi "Dirsa Han oğlu Boğaç" hikayesidir. Oğuz boyunun âdetlerine göre, bir çocuğa
doğduğunda isim vermezler, ancak ustalığını gösterdikten sonra Dede Korkut ona bir isim verirdi. Dirsa Khan'ın
oğlu da genç yaĢta baĢıboĢ bir boğayı öldürdüğü için adını Bugaç koymuĢlar. Daha sonra Dirsa Han'a yalan
söylerler ve oğluna hain derler, bu yüzden Han oğlunu öldürmeye çalıĢır. Bu sefer hainler Dirsa Han'ı esir alır,
çocuk iyileĢir ve babasıyla barıĢır, hainlerden intikam alır. Görüldüğü gibi hangi çağda olursak olalım içimizde her
zaman haset ve hainler vardır. Baba, oğlunu öldürmeye çalıĢsa da babaya duyduğu saygı ve sevgi, Buhaç'ın onu
kurtarmasına neden olur. Oğuz krallığını korumak ve güçlendirmek için büyük Korkut, nesiller arası çatıĢmayı
nesiller arası manevi bağa yönlendirdi, Boğaç Han imajı aracılığıyla yeni bir Ģekilde sunumunun temelini
oluĢturdu. "Dada Korkut" destanında baba-oğul iliĢkisi, eski ile yeni arasındaki bir çatıĢma olarak değil, karĢılıklı
anlayıĢ düzeyinde tasvir edilir.
Destanın ikinci bölümü "Salur Kaza'nın evinin yağmalandığı kısım"dır. "Salur Kaza'nın evinin yağmalanması"
destandaki en ilginç ve eğitici açıdan önemli hikayelerden biridir. Okur buradan Vatan sevgisini, anne sevgisini ve
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kadına saygıyı öğrenir. Cesaret, yiğitlik, korkusuzluk, düĢmana karĢı nefret, düĢman karĢısında katılık telkin edilir.
Salur Kazan'ı bu Ģekilde tanıyoruz. Gazan Han, annesine büyük saygı duyan bir oğul, karısını tüm kalbiyle seven
bir koca, oğlunu kahraman gibi yetiĢtirmeye çalıĢan ve kahramanlığından gurur duyan bir babadır. DüĢmana boyun
eğmeyen, en zor anlarında bile kendisini, halkını ve dinini bozmayan Kazan Han, Oğuz kahramanlarının en olumlu
özelliklerinin taĢıyıcısı olarak övülür. Bu sırada Gazan Han avlanırken düĢmanlar onun evini basıp annesini,
oğlunu ve yoldaĢını esir aldılar. Cesur general önce annesini düĢmandan kurtarmak ister. Bu da gösteriyor ki
anneye her zaman büyük bir saygı, sevgi ve hurmet var. DüĢmanlar, hanın namusunu ayaklar altına almak için,
hanın oğlu Uruz'u öldürmek ve 40 narin kadın arasından Burla Hatu'nun kim olduğunu öğrenmek isterler. Ama
Uruz annesine döner ve beni öldürseler bile ağlarken kendini belli etme der. Herkes benim etimden bir parça yerse,
iki parça yersin ama babamın namusunu çiğneme. Uruz'un yiğitliği, ölüm korkusu ve onuru gözler önünde
gösterilmektedir.
Destanın üçüncü kolu "Beybura oğlu Bamsı Beyrak"tır. Bamsı Beyrek, Salur Ghazan'ın sağ kolu, güvendiği ve
silah arkadaĢı olan cesur bir adamdır. Beyrek ile birlikte niĢanlısı Banuchichak cesaretiyle ön planda
gösterilmektedir. Oğuz ilinde kadınların kahramanlıkları, erkeklerin eĢit olarak kılıç oynaması, onların eĢit haklara
sahip olduğunu göstermektedir.
"Kazan Bey oğlu Uruz'un Esir Olduğu Hikâye" destanının dördüncü bölümünde tanıĢtığımız kahramanlarımızın
baĢına gelenlere bir göz atalım. Oğlu Uruz ile avlanırken, Kazan Han düĢmanların saldırısına uğradı. Baba oğul
saldırıyı ne kadar engellemeye çalıĢsalar da onları birbirinden ayırıp Uruz'u esir alırlar. Uruz siyah bir elbise
giymiĢ ve gelip gidenler tarafından çiğnensin diye kapının önünde yere serilmiĢ. Bütün bunlara rağmen Uruz sesini
bir kez bile yükseltmiyor ve acıdan inlemiyor. DüĢmanın önünde kendini aptal yerine koymak istemeyen cesur
kahramınımız tüm eziyyetleri sabırla göğüsler. Burla Hatun da Gazan Han ile birlikte düĢmana saldırdı. Üçüncü
boyutta da gördüğümüz gibi kadın karakterler savaĢmaktan korkmuyor, tüm erkek kahramanlar gibi cesurlar. Bir
söz vardır: Aslanın erkeği, diĢisi olmaz. Bunu birçok yönden destanda açıkça görebiliriz.
"Dukha Goca'nın oğlu Deli Domrul" destanının beĢinci cildindeki olaylar türk'ün ailesi, ahlaki düĢüncesi, etnokültürel görüĢleri, modern Türkçülük için ölümsüz bir kültürel-manevi miras olarak değerlendirilir. Burada çılgıncesur anlamına gelir. Bu hikayenin ana konu satırı Deli Domrul'un Azrail'le savaĢma ve ölümü kazanma arzusudur.
BaĢta Ģamanlar ve Yahudiler olmak üzere Ġslam öncesi dinlerin dini izlerini görmek mümkündür.
"Dade Korkut" hikayelerinde kadında da, erkekde de aynı nitelikler aranır. Yiğit bir beyefendinin oğlunun
evleneceği kızı seçmesi, o kızda ne gibi nitelikler ve yetenekler istediğini daha doğrusu bunları bir gereklilik olarak
öne sürmesi çok öğretici, ilginç ve aynı zamanda klasik aĢk ve modern aĢk destanlarından farklıdır. Cesarette,
yiğitlikte, kılıç oynamada, ok atmada, dört nala koĢan atlarda, kafa kesmede, dövüĢmede kocasına denk olmalıdır.
"Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu" destanının altıncı cildine bakacak olursak, bunları net bir Ģekilde göreceğiz.
Qanturalı bunu bilerek kendinde cesaret bularak Selcan hatun için hayatını tehlikeye atar.
Bunu bilen Ganturali, içinde cesaret buldu ve Seljan'ın karısı için hayatını tehlikeye attı. Ancak Oğuz kahramanı
sadece fiziksel gücü ve kahramanlığı ile değil, aynı zamanda sahada kuduz bir aslan, bir boğa, bir kara kükreme ile
tek baĢına, silah-sursat olmadan savaĢırken yanında olan kırk yiğitin dostluğuna, sevgilisinin sadakatine, yaĢlıların
dualarına sığınır.
Destanın yedinci cildi ile tanıĢalım. Bu "Qazlıq Qoca oğlu Yeynək" boyudur. Bu boytaki olaylar VII-VIII
yüzyıllara aittir. Ana olay örgüsü, tutsak babasının 17 yaĢındaki bir çocuk tarafından kurtarılmasıyla ilgilidir, bu da
oğul ve baba arasındaki iliĢkiyi konu alır. Babasını kurtardıktan sonra esir tutuldukları kalenin kilisesini yıkıp
yerine cami yaparlar. Ġslam dini ile ilgili motifleri bu boyutta bulmak mümkündür.
Dede Korkut destanı mitolojik buluĢmalar, çeĢitli kültler, değerli hikayeler ve eski efsanelerle dolu bir destandır ki,
bunun en güzel örneklerinden biri "Basatın Tepegözü Öldürdüğü boy"tur. Mitolojide suyla ilgili antropomorfik bir
figür olan perilerin katılımı ve Tepegöz'ün bir çobanın bu peri kızlarından biriyle zina etmesinden doğması,
mitolojik karĢılaĢmalarla rezonansa girdiğini açıkça göstermektedir. Boyda eski peri masallarına özgü bir takım
avantajları vardır, bunların arasında en azından Ģunlar sayılabilir: a) Eserin ana pozitif kahramanı olan Basat,
masallara özgü bir Ģekilde hayvan sütüyle-hayvanlar tarafından besleniyor. Bu yüzden o, "ana" aslanı gibi
"sazlıktan çıkar ve un toplar", "yavaĢ yürüyüĢü bir adamınki gibidir", ama "bir atın baĢı kanla doludur" vb. Eserin
ana olumsuz kahramanı olan Tepegöz, yukarıda da bahsedildiği gibi, en eski antropomorflardan biri olan annesi
Payrika-Pari'ye sahiptir. O da kan içer. Ancak Basat'ın kan içmesi ile Tepegözün kan içmesi arasında büyük bir
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fark vardır: "Aruz, Tepagözü'nü alıp eve getirdi. Dedi ki, bir dadı geldi... ilk önce sütünü içti, ikincide kanını aldı,
üçüncü de ise canını aldı. Bir kaç bakıcı getirdiler onları da öldürdü". Görüldüğü üzere Basatın aslan gibi
kükreyerek at basarak öldürmesi,onun kanını içmesinde bir kahramanlık, yiğitlik, Tepegözün ona süt veren
―anne‖lerin kanını içerek helak etmesindeyse cellatlık, rezalet vardır. Bundan baĢka bu boyda dinimize hurmet,
sevgi daha açık bir Ģekilde görünüyor. Tepegöz Basatı her öldürmek istediğinde Basat kurtulduğunda ―Tanrım
kurtardı‖ söylerdi. Ve Ģunu söyleye biliriz ki, destanın tüm boylarında ALLAHA sığınmak, zor zamanlarda
peygamberimiz Muhammedin (s.a.v) ismini söyleyerek besmele çekmeleri eski zamanlardan bu günümüze gelen
hurmet ve sevgi ile ilgilidir.
"Kitab-Dade Gorgud"un tüm boylarında cesur erkeklerin Ana vatan sevgisi geniĢ çapta anlatılır. Destanda özellikle
Azerbaycan topraklarına sürekli saldıran yabancılara karĢı verilen mücadele canlı bir Ģekilde yansıtılmaktadır. Bu
tarihi gerçek, destanın dokuzuncu hikayesi olan "Bekil oğlu Ġmran" hikayesinde de görülmektedir. Buradan,
Oğuzların baĢı olan Deda Korkut'un, Gürcü feodal beylerinin saldırısını önlemek için sınırların korunmasını
tavsiye ettiği anlatılmaktadır. Berda ve Gence de dahil olmak üzere Azerbaycan'ın batı sınırlarının savunması için
ayağa kalkan Oğuz askerleri, "çelik kenarlı kılıç" üzerine yemin ettiler ve düĢman ayaklarının Anavatan'ın kutsal
topraklarına dokunmasına izin vermediler.
Destanın onuncu bölümü olan "Ushun Goca oglu Sagrak", bir aile bağı olan kardeĢlik üzerine kuruludur. KardeĢlik
ve aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu Ģiirde kullanılan ifadelerden görmek mümkündür. Ushun Goja'nın
Agrak ve Sagrak adında iki oğlu vardır, bu kardeĢler birbirinden farklıdır. Böyle k, Agrak kendinden memnun,
açları doyurmayan ve hanın yanında kendinden ünlü kahramanları görmezden geliyor. Bir gün yiğit adamlardan
biriyle kavga eder ve kendini ispatlamak için kafirlere saldırır. Ancak tedbirsizlik nedeniyle yakalanır. Lakin küçük
kardeĢ Sagrek, net bir fikri olan, cesur ve yolundan dönmeyen cesur bir kardeĢtir. KardeĢinin esir olduğunu
bildikten sora onu kurtarmak için yol alır, canı pahasına savaĢır ve kazanarak abisi ile evlerine geri döner.
"Salur Gazan'ın Tutsağının Oğlu Uruz Tarafından Kurtarıldığı Hikâyesi" destanın on birinci öyküsü olup, diğer iki
öyküde olduğu gibi Salur Gazan ve Uruz'un baĢına gelenleri anlatır.
Uruz'un kim olduğu ve destan geleneğine göre kahramanlığı hakkında en önemli bilgi on birinci hikâyede, yani
"Salur Gaza'nın tutsak olduğu ve oğlu Uruz'un onu kurtardığı hikâye"de verilmektedir. Her Ģeyden önce genç Uruz
burada kendini tanır, zihniyette ani bir değiĢiklik gerçek kahramanlığa yol açar. Hayat, istikrarlı ve sakin bir
biçimden kahramanlık için fırsat ve koĢullar yaratan bir aĢamaya geçer. Destanda baba-oğul iliĢkisi belli
düzeylerde çözülmüĢtür. Bu seviyelerden biri, baba ve oğul arasındaki iliĢkinin bir soy planından ziyade sosyal bir
çerçevede kurulmasıdır. Destanda Uruz'u çevreleyen en belirgin motiflerden biri baba-oğul iliĢkisidir. Gerçekler,
bu motifin anıtın içinden kırmızı bir çizgi gibi geçtiğini gösteriyor. Babalar oğullarını güvenli bir sığınak olarak
görür ve oğullar babalarını sıkıntıdan, esirlikten, zor anlardan kurtarır.
Destanın on ikinci boyu olan "Oğuz'un Ġçi, Oğuz'un DıĢı ve Beyrey'in Öldürüldüğü Bölge" adlı son boyda,
Türklerin servet uğruna casuslar tarafından yok edilmesi, Türk dünyasının bir trajedisi olarak kabul edilir. Boyun
kısa içeriği aĢağıdaki gibidir:
"Gazan zaferden sonra hep evini yağmalatırdı, yani evini ve malını Oğuz boyunun beylerine verirdi. Soygunlardan
birinde, DiĢ Oğuz beyleri katılmadıkları için Ġç Oğuz'a düĢman kesilirler. Gazan Han'ın dayısı Aruz bu düĢmanlığı
baĢlatır ve birçok beyi de kendi tarafına çeker. Kazan Han'ı zayıflatmak için sağ kolu sayılan Beyray'ı Kazan'a
ihanet etmesi için yanlarına çağırarak ikna etmek isterler. Ancak Aruz, onlarla aynı fikirde olmadığında Beyrak'ı
öldürür. Destanın sonuna doğru savaĢ alanı kurulur ve erkekler karĢı karĢıya gelir. Önce Kazan Han'ın dayısı
Aruzla kavga eder ve hain öldürülür, ardından beyler özür diler ve af dilerler. Kazan Han onları affeder ve
Beyray'ın vasiyeti üzerine intikam alınır. Son boyun böyle trajik bir sonu, destanın üzücü bir finali olur. Deda
Korkut gelip gopuz çalıp konuĢsa bile, olduğu gibi Oğuz birliği artık eski birlik değildir. Çünkü onların
birliklerine, dostluklarına zarar gelmiĢtir. Dadam Korkut, Türk'ün kendi içindeki yıkımını bir kez daha vurgular ve
bunun Türk'e hiçbir zaman fayda sağlamadığını açıkça belli eder:
―Hanı dediyim bəy ərənlər
Dünya mənimdir deyənlər?
Əcəl gəldi, yer gizlətdi,
Fani dünya kimə qaldı?
Gəlimli-gedimli dünya,
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Son ucu ölümlü dünya.‖
Genel olarak denilebilir ki "Dede Korkut kitabında Türklerin yiğitliği, erenliği ve kahramanlığı ebedidir ama
birlik olduklarında daha güçlüdürler. Türk dünyasının önde gelen Ģairlerinden Bahtiyar Vahabzade'nin "Kitabi
Deda Korkut" ve diğer tarihi gerçekleri kullanarak yazdığı "Kendimizi Kesen Kılıç" pyesinde bunu daha net
görebiliriz. Kökleri destanımıza dayanan Türklerin en zayıf noktası olan "Türk birliği" problemini ustalıkla ortaya
koymuĢ ve alçak, kurnaz düĢman pusuda beklerken bu zayıflığı amaçlarına göre kullandığını kaydetmiĢtir.
Makalemizin baĢında da belirttiğimiz gibi destanın iki yazma nüshası vardır ancak son araĢtırmalara göre 13.
elyazması olduğu ortaya çıkmıĢtır. 13. elyazması hakkında Azerbaycan'ın seçkin dilbilimcisi Bekir Çobanzade'nin
(1893-1937) onu St. Petersburg (eski Leningrad) ġarkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü'nde keĢfettiği bildirilse de,
sonralar bilim adamı öldürüldüğü için bu yazmanın akıbeti bugüne kadar bilinmiyor. Seçkin edebiyat bilgini B.
Çobanzade, "Kitabi-Dade Gorgud" anıtını ilk inceleyen bilim adamlarından biridir. 1936'da "Kitabi-Dada
Gorgud'un Edebi-Dilsel Analizi" adlı bir eser de yazdı. Bu eser üzerinde çalıĢırken, bilim adamı 1936'da St.
Petersburg'u (eski Leningrad) ziyaret etti ve söz konusu el yazması eski el yazmaları arasındaydı. Doğu
AraĢtırmaları Enstitüsü eseri bulmuĢ ve görünüĢe göre kopyalamıĢ, ancak B. Çobanzade 13 Ekim 1937'de bir baskı
kurbanı olarak öldürülmüĢtür. Petersburg'dan getirdiği diğer el yazmalarıyla birlikte Sovyet yetkilileri tarafından el
konuldu. Bilim insanının "Kitabi-Dade Gorgud'un Edebi-Dilsel Analizi" adlı eseri Ģu ana kadar bulunamadı.
Böylece bilim insanının kendi eseri ve "Kitabi-Dade Gorgud" destanının 13. cildi olarak tanımlanan el yazması
ortadan kayboldu. Bu son dönemde - birkaç ay önce Türk araĢtırmacı Prof. Metin Ekici, "Kitabi-Dade Gorgud"un
yeni bir el yazmasının bulunduğunu bilim dünyasına duyurdu.Yeni elyazmasına "Kitabi-Dade Gorgud"un üçüncü
nüshası adını verdi, bilim adamı metnin esas olarak silmelerden ve yeni bir ciltten oluĢtuğunu söyledi. Boyun
"Salur Ghaza'nın yedi baĢlı ejderhayı öldürmesi" olarak adlandıran M. Ekici, "Kitabi-Dade Korkut"un 13. cildi
olduğunu açıkladı". türkoloq, professor Metin Ekici 61 sayfalık olan bu boyu Kazakistanda bulduğunu söylüyor.
Metin Ekici: Bu yazmanın her sayfasında 14 satırlık metin, talik yazıyla, Eski Anadolu Türkçesi dönemi dil
özellikleriyle yazılmıĢtır. Dede Korkut Boylarının 13.‘sü olarak kabul ettiğimiz ―Salur Kazan‘ın Yedi BaĢlı
Ejderhayı Öldürmesi‖ adını verdiğimiz bu anlatma ile Türklerin olağanüstü varlıklar konusundaki bilgileri, onlarla
baĢ etme yolları hakkındaki yaklaĢımları, doğayı kontrol etme yetenekleri, Oğuz beylerinin cesareti, Allah‘a olan
inançları ve bu inanç sayesinde her türlü zorluk ve kötülükten nasıl kurtuldukları gibi konularda bilgi sahibi
olduğumuz gibi cesaret, basiret, akıl, güven ve imanın bir Oğuz beyini, bir yöneticiyi nasıl yönetici olarak kabul
ettiklerini göstermesi bakımından örnektir. Yine bu anlatmada Oğuzların veya Türklerin kardeĢlik, dürüstlük,
sadaka gibi kavramları nasıl değerlendirdikleri yanında, mizah ve gülme anlayıĢlarının örneklerini de görmek
mümkündür.
Sonuç:
Ve tüm bu söylediklerimizi bir araya getirirsek Dede Korkut boylarının içerigini yurdun ve halkın korunması, hayır
güçleri temsil eden eski oğuzların yabancı müstemlekeçilere (iĢgalcılara) karĢı ölüm-kalım savaĢı, kendi önemini
Ģimdi de kaybetmeyen bir çok ahlaki-didaktik görüĢler oluĢturuyor.
Dede Korkut Hikâyeleri ile Oğuzlar arasında kurulan organik bağlar, bu metinlerden Oğuzlar‘ın dünya görüĢü,
inanç sistemleri, sosyal iliĢkileri, estetik değerleri hakkında sonuçlar çıkarmaya da zemin hazırlar. Dede Korkut
Hikâyeleri‘nde de aileye anne, baba, oğul ve niĢanlılar arasında, bugünkü anlamıyla gerçek bir demokrasinin
hâkim olduğu; bu ailelerde, feminizmin de toplumun sağlam temeli üzerinde devamını sağlayacak kadın erkek
denkliği anlamıyla yaĢandığı görülür.
QAYNAQLAR
1.
2.
3.

https://az.wikipedia.org/wiki/Kitabi-D%C9%99d%C9%99_Qorqud
https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=1758
―Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası ‖ (II cilddə, I cild, Bakı, XXl-Yeni NəĢrlər Evi, 2000)
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METNĠ KAVRAMAYA YÖNELĠK TERĠMLERLE ĠLGĠLĠ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Prof. Dr. Halit Karatay
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, Orcid No: 0000-0003-1820-0361
Ahmet Doğru
ME TDE Öğretmeni, Doktora Öğrencisi, ġehit Veli Demiryürek BĠLSEM, Orcid No: 0000-0002-2635-6991

ÖZ
Metnin kavranmasına yönelik alanyazında yeni terimler üretilmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde konunun
kavranmasında terimler önemli bir yere sahiptir. Terimlerin öğretmenler tarafından bilinirliği, amacına uygun
kullanılması öğretme ve öğrenmenin niteliğini etkiler. Öğretimin temel sorunlarından biri olan konuyu
kavramsallaĢtıran terimlerin çokluğu ve bazen farklı bir konu için kullanılmasıdır. Bu araĢtırmada Türk dili ve
edebiyatı, Türkçe eğitimi alanında metni kavramaya yönelik kullanılan terimler hakkında öğretmenlerin kavram
ve/veya terim bilgilerini ve yanılgılarını belirlemektir. Bunun için çalıĢmada bilimsel araĢtırma yöntemlerinden
nitel araĢtırma yöntemi, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıĢtır. Bu kapsamda araĢtırmacılar
tarafından, geçerlik çalıĢması yapılmıĢ anket formu kullanılmıĢtır. Anket formu öğretmenlerin cinsiyet, mesleki
kıdem, branĢ gibi bilgilerin yanı sıra metni kavramaya yönelik terimleri kapsayan sorulardan oluĢmaktadır.
Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini Türk dili ve
edebiyatı, Türkçe ve dil alanında görev yapan öğretmenler oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubunun belirlenmesinde
gönüllülük esas alınmıĢtır. ÇalıĢmanın bulgularında öğretmenlerin terimleri nasıl tanımladığı, terimlerin hangisinde
görüĢ birliği olduğu, hangisinde farklı anlayıĢların bulunduğu tespit edilmiĢtir
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, edebiyat eğitimi, dil ve edebiyat terimleri.
ABSTRACT
New terms are produced in the literature for the comprehension of the text. Terms have an important place in
understanding the subject in the learning-teaching process. Awareness of the terms by teachers and their use in
accordance with their purpose affect the quality of teaching and learning. One of the main problems of teaching is
the multitude of terms that conceptualize the subject and sometimes its use for a different subject. In this research,
Turkish language and literature is to determine the teachers' knowledge and misconceptions about the terms used to
comprehend the text in the field of Turkish education. For this purpose, qualitative research method, one of the
scientific research methods, and questionnaire technique as data collection tool were used in the study. In this
context, a valid questionnaire form was used by the researchers. The questionnaire form consists of questions
covering terms related to understanding the text as well as information such as teachers' gender, professional
seniority, and branch. Descriptive analysis technique was used to analyze the data. The sample of the research
consists of teachers working in the field of Turkish language and literature, Turkish and language. The
determination of the working group was based on volunteerism. In the findings of the study, it was determined how
the teachers defined the terms, which of the terms had a consensus, and which of them had different
understandings.
Keywords: Turkish education, literature education, language and literature terms.
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FEYZA HEPÇĠLĠNGĠRLER‘ĠN ―TANRIKADIN‖ ROMANI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
Dr. Öğrt. Üyesi Selami ÇAKMAKCI
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi
BahtıĢen BOLAT
Yüksek Lisans Öğrencisi KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Orcid id: 0000-0002-8484-3392

ÖZET

Feyza Hepçilingirler, günümüz Türk öykücülüğünün önemli isimlerinden biridir. Öykülerinde genellikle ataerkil
toplumda kadının yaĢadığı sorunları kaleme alan yazarın faklı yazınsal türlerde de eserleri vardır. Özellikle çocuk
edebiyatına kazandırdığı hikâye, masal ve oyunlarıyla birlikte Türkçenin yanlıĢ kullanımını eleĢtirdiği dil
çalıĢmaları da bulunur.
Hepçilingirler‘in― Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?‖ ve ―Tanrıkadın‖ adında iki de romanı vardır. Bu çalıĢmamıza
konu olan ―Tanrıkadın‖adlı romandört bölümden oluĢur. ÇalıĢma yapı ve tema olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.
ġahıs kadrosunun oldukça kalabalık olduğu ―Tanrıkadın‖ romanının baĢkiĢisi
AyĢe adlı genç bir
öğretmendir.Olay örgüsü baĢkiĢi AyĢe‘nin
ataerkil toplumda verdiği varoluĢ mücadelesi üzerine
temellendirilir.AyĢe, sevdiği adama kavuĢmak için çıktığı yolculukta kendisi gibi geleneksel toplum normlarıyla
mücadele eden Sacide ve Zehra ile karĢılaĢır. Üç kadın da Tahir adında bir doktora âĢıktır ve bu aĢk onların
yollarının kesiĢmesine neden olur. Olaylar bu kadınlarınkarĢılaĢtığı benzer sorunlar ve ruhsal çatıĢmalar üzerinde
Ģekillenir.
Eserin vaka zamanı 1980‘li yıllardır. Yazar, kahramanların geçmiĢ yaĢantısı hakkında bilgi vermek için zamanda
geriye dönüĢler yapar. Bu kısımlarda kahramanların iç dünyasını okura açmak amacıyla iç monolog tekniğinden
yararlanır.Olayların anlatma zamanında ilahi bakıĢ açısı kullanırken vaka zamanında kahraman bakıĢ açısına
baĢvurulur. Olaylar genellikle Ankara‘da gerçekleĢir. Ġzmir, Çanakkale, Hakkâri gibi iller ve Söke ilçesi de eserde
yer alan mekânlar arasındadır. Yazar, farklı mekânlar kullanarak adeta, o yıllarda yaĢanılan sosyal ve siyasi
çatıĢmaları daha geniĢ bir yelpazede sunmayı amaçlamıĢtır.
Feyza Hepçilingirler, ―Tanrıkadın‖ romanında baĢkiĢi AyĢe‘nin sosyal ve siyasi mücadelesinden hareketle
kendini gerçekleĢtirme sorununu iĢler. Genç öğretmen, kendini gerçekleĢtirme sürecinde yoksulluk, geleneksel
değerler ve toplumsal cinsiyet baĢta olmak üzere birçok sorunla baĢa çıkmaya çalıĢır. Romanda Sacide ve Zehra
adlı iki kadın karakterde kadın olmanın zorluklarını yaĢayan ve bu zorluklara karĢı verdikleri mücadeleleriyle AyĢe
öğretmeninkiĢiliğini norm karakter düzeyinde tamamlayan kiĢilerdir. Ataerkil toplumda yetiĢen AyĢe Öğretmen,
Sacide, Zehra kendilerini gerçekleĢtirme sürecinde sürekli toplumla çatıĢma yaĢarlar. Geleneksel kültürle
yetiĢtirilmiĢ üç kadın figür de varoluĢ mücadelesinden de vazgeçmeyen bir tavır sergilerler. Bu karakterler
değerleriyle toplumla çatıĢırken kendi kendisiyle de iç çatıĢma yaĢarlar. Özellikle AyĢe‘nin yaĢadığı iç çatıĢmalar
olaylara yön verir.Bu çalıĢmamızın amacı FeyzaHepçilingirler‘in ―Tanrıkadın‖ adlı romanını yapı ve tema
bakımından incelemektir.
Anahtar Sözcük: Kadın, toplumsal cinsiyet, ideoloji, varoluĢ sorunu.
A REVIEW ON FEYZA HEPÇĠLĠNGĠRLER'S “GODDESS WOMAN” NOVEL
Abstract

FeyzaHepçilingilir is one of the important names of today's Turkish story writing. The author, who usually
writes about the problems experienced by women in patriarchal society, has works in different literary genres. In
addition to the stories, fairy tales and plays she brought to children's literature, there are also language studies in
which she criticizes the wrong use of Turkish.
Hepçilingilleralso has two novels called "What Colourdoes Red Carnation Fade?" and ―The Goddess
Woman‖. The novel ―The Goddess Woman‖, which is the subject of this study, consists of four parts.The study is
divided into two main parts: structure and theme. The protagonist of the novel ―The Goddess Woman‖, which has a
very large cast, is a young teacher named AyĢe.The plot is based on the struggle for existence of the protagonist,
AyĢe, in the patriarchal society. On her journey to reunite with the man she loves, AyĢe encounters Sacide and
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Zehra, who, like herself, struggle with traditional social norms.All three women are in love with a doctor named
Tahir, and this love causes their paths to cross. The events are shaped by the similar problems and spiritual
conflicts faced by these women.
The case time of the work is in the 1980s. The author flashes back in time to give information about the past
lives of the protagonists. In these parts, she uses the inner monologue technique in order to reveal the inner world
of the heroes to the reader. While the divine perspective is used in the narration time of the events, the hero's
perspective is used in the event time.Events usually take place in Ankara. Provinces such as Ġzmir, Çanakkale,
Hakkari and the town of Söke are among the places included in the work. By using different places, the author
almost aimed to present the social and political conflicts experienced in those years in a wider range.
FeyzaHepçilingitler deals with the problem of self-realization based on the social and political struggle of
the protagonist AyĢe in the novel ―GoddessWoman‖.The young teacher tries to cope with many problems,
especially poverty, traditional values and gender in the process of self-actualization.In the novel, two female
characters named Sacide and Zehra are people who experience the difficulties of being a woman and complete the
personality of teacher AyĢe at the norm character level with their struggles against these difficulties.Teacher AyĢe,
Sacide and Zehra, who grew up in a patriarchal society, constantly conflict with the society in the process of
realizing themselves. Three female figures, who were brought up in traditional culture, also exhibit an attitude that
does not give up on the struggle for existence.While these characters conflict with the society with their values,
they also experience internal conflict with themselves. Especially AyĢe's internal conflicts give direction to the
events. The aim of this study is to examine FeyzaHepçilingir's novel ―Goddess Woman―in terms of structure and
theme.
Keywords: Women, gender, ideology, existential problem.
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RAHMĠ ALĠ‟NĠN MUHACĠR OSMAN VE ULU ÇINAR‟IN ÜZÜNTÜSÜ ADLI HĠKAYELERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
Öğr. Erdal SEVĠNÇ
Meral Muammer Ağım Ortaokulu, Nilüfer,
Doç. Dr. AyĢe Derya ESKĠMEN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, ORCID No:
https://orcid.org/0000-0002-9155-9971

ÖZET
Çocuk edebiyatı eserleri okuma sevgisi, alıĢkanlığı kazandırmanın yanı sıra çocuğun eğlenme ve öğrenmesine
katkı sağlar. Bu çalıĢmada, Balkan çocuk edebiyatı yazarlarından Rahmi Ali‘nin ‗Muhacir Osman ve Ulu Çınar‘ın
Üzüntüsü‘ adlı hikayeleri incelenmiĢtir. Yazar Rahmi Ali, edebiyatın hemen hemen her alanında kalem oynatarak;
hikâye, Ģiir, masal, günlük, roman, eleĢtiri ve makale türlerinde ürünler verdi. Bunları ülkesinde, Türkiye'de ve
baĢka ülkelerde yayınlayan önemli bir yazardır. Doğal olarak yazdıklarında büyük ölçüde azınlık sorunları ağırlıklı
yer tutar. Batı Trakya Türk azınlığı büyük ölçüde kırsal kesimde yaĢadığı için özellikle hikâyelerinde köye ve
köylüye ait meseleler yoğunlukla iĢlenmiĢtir.
Rahmi Ali‘nin ‗Muhacir Osman‘ı insan ruhunu, en acılı yerinden yakalamıĢtır. Doğup büyüdüğü, hatıralarla
doldurduğu toprakları terk etmek zorunda kalan Osman‘ın baĢından geçenler anlatılmıĢtır. ‗Muhacir Osman‘ adlı
hikayesinde yurdundan ayrı kalan ve göç etmek zorunda kalan azınlıkların yaĢadıklarını içten, samimi ve akıcı bir
dille anlatmıĢtır. Hikâyecinin Muhacir Osman‘ı simit tablası yanında yakalayıĢı ve maziye götürüĢü fevkalade bir
kompozisyon içinde verilmiĢtir. Ramazan manilerinden bağ bozumuna, tüfek dipçiklerinden tarladaki kaynarcaya
kadar maziye ait unsurların seçiliĢi ve iĢleniĢi son derece tabii ve güzeldir. Hikayedeki karakterlerin toplum
içerisinden seçildiği için insanlar hikayelerde kendini bulmuĢtur. YaĢanılan yerler betimlemelerle okuyucunun
gözünde canlandırılmıĢtır. Seyrek kullanılan Batı Trakya‘ya ait kelimeler dile güzel bir ahenk katmıĢtır.
Rahmi Ali ‗Uluçınar‘ın Üzüntüsü‘ adlı hikayesinde sıkıntılara, tehlikelere, umutsuzluğa karĢı boyun eğmeyiĢi çınar
motifiyle sembolize etmiĢtir. Her türlü zorluğa karĢı dimdik ayakta durmamız gerektiğini söz sanatlarını kullanarak
dile getirmeye çalıĢmıĢtır. Hikayede ele alınan çınar motifi sağlam bir iradeyi ve geçmiĢimize bağlılığımızı
sergileyerek okuyucuya güç vermektedir. Yazar dili yalın ve akıcı bir Ģekilde kullanmıĢtır. Yazar masal dünyası ile
gerçekler arasında iliĢki kurmuĢ, çocukların hayal dünyalarını geliĢtirerek, yaratıcı, düĢsel dünyalar yoluyla
zihinsel geliĢimlerine katkıda bulunmuĢtur. Yazar bu eserinde insanların yanı sıra nesneleri kiĢileĢtirerek eğlenceli
bir üslupla yaĢamak için mücadale etmenin ve azimli olmanın gerekliliği üzerinde durmuĢtur. Çınar ağacı
konuĢturularak karĢılaĢılan birtakım durumlar ve davranıĢlar yoluyla çocukları dostluğa, ümide, çalıĢmaya
yönlendirmiĢtir. Bu yönleriyle eser, çocuklara okuma sevgisi, alıĢkanlığı kazandırmanın yanı sıra çocuklarda sevgi,
dayanıĢma, özgürlük, dostluk, azim ve mücadele duygularının pekiĢtirilmesine de katkı sağlamıĢtır. Eser hem
içerik hem biçimsel özellikler kapsamında çocuk edebiyatı ölçütlerine göre değerlendirilmiĢ; çalıĢmaya iliĢkin
veriler nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen
bulgulardan hareketle yorum ve öneriler sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Muhacir Osman, Ulu Çınar‘ın Üzüntüsü, Rahmi Ali
AN EXAMINATION OF RAHMI ALI'S STORIES NAMED MUHACIR OSMAN AND ULU ÇINAR'S
SOUGHTER
ABSTRACT
Children's literature works contribute to the fun and learning of the child, as well as to gain the habit and love of
reading. In the study, the stories of Rahmi Ali, one of the Balkan children's literature writers, named "Muhacir
Osman and Ulu Çınar's Sadness" were examined. Writer Rahmi Ali, by drawing pen in almost every field of
literature; He produced products in the genres of stories, poems, fairy tales, diaries, novels, criticisms and articles.
He is an important author who published them in his country, Turkey and other countries. Naturally, minority
issues occupy a prominent place in his writings. Since the Western Thrace Turkish minority mostly lived in rural
areas, village and peasant issues were intensely dealt with in their stories.
Rahmi Ali's 'Immigrant Osman' has captured the human soul from its most painful place. The experiences of
Osman, who had to leave the lands where he was born and raised and filled with memories, are told. In his story
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called 'Muhacir Osman', he described the experiences of minorities who were separated from their homeland and
had to migrate, in a sincere, sincere and fluent language. The storyteller's capture of Muhacir Osman next to a
bagel tray and his journey to the past is given in an extraordinary composition. The selection and processing of
elements belonging to the past, from Ramadan mani to vintage, from rifle butts to boiling hot in the field, is
extremely natural and beautiful. Since the characters in the story were chosen from the society, people found
themselves in the stories. The places where you live are portrayed in the eyes of the reader with descriptions. The
words belonging to Western Thrace, which are used rarely, have added a beautiful harmony to the language.
Rahmi Ali, in his story called "Uluçınar's Sadness", symbolized the unyielding against troubles, dangers and
despair with the sycamore motif. He tried to express that we should stand upright against all kinds of difficulties by
using rhetoric. The plane tree motif in the story gives strength to the reader by displaying a strong will and our
commitment to our past. The author has used the language in a simple and fluent way. The author has established a
relationship between the fairy tale world and reality, and has contributed to the mental development of children
through creative and imaginary worlds by improving their imaginations. In this work, the author emphasized the
necessity of struggling and being determined in order to live in an entertaining style by personifying objects as well
as people. The plane tree has led children to friendship, hope and work through some situations and behaviors
encountered by making them talk. With these aspects, the work has contributed to the reinforcing of children's
feelings of love, solidarity, freedom, friendship, perseverance and struggle, as well as instilling a love and habit of
reading in children. The work has been evaluated according to the criteria of children's literature within the scope
of both content and stylistic features; The data related to the study were collected through document analysis, one
of the qualitative research methods. Based on the findings obtained from the study, comments and suggestions are
presented.
Keywords:Children's Literature, Muhacir Osman, Ulu Çınar's Sadness, Rahmi Ali
GĠRĠġ
Yazar Rahmi Ali,edebiyatın hemen hemen her alanında kalem oynatarak; hikâye, Ģiir, masal, günlük, roman,
eleĢtiri ve makale türlerinde ürünler verdi. Bunları ülkesinde, Türkiye'de ve baĢka ülkelerde yayınlayan önemli bir
yazardır. Doğal olarak yazdıklarında büyük ölçüde azınlık sorunları ağırlıklı yer tutar. Batı Trakya Türk azınlığı
büyük ölçüde kırsal kesimde yaĢadığı için özellikle hikâyelerinde köye ve köylüye ait meseleler yoğunlukla
iĢlenmiĢtir.Çocuk edebiyatı, temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düĢünce ve
hayal dünyasına uygun; çocuk bakıĢını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; ölçüde, dilde, düĢüncede ve tiplerde çocuğa
göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleĢtiren; çocuğa okuma alıĢkanlığı kazandırması yanında, edebiyat,
sanat ve estetik yönünden geliĢmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetiĢkinliğe hazırlayan bir geçiĢ
dönemi edebiyatıdır (ġirin, 2007: 16). Tanımdan da anlaĢıldığı gibi çocuk edebiyatı okuma sevgisi kazandıran,
okuyucusunun hayal gücünü geliĢtiren, eğlendiren, aynı zamanda eğiten, hayatı kavramasına yardımcı olan ve
yetiĢkinliğe hazırlayan bir alandır. ―Çocuğa göre‖ olan bir hikâyede bulunması gereken özellikler ―Öyküler,
çocukların geliĢim seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır, Ġçeriksel örüntü uygun olmalı, ders vermemeli,
çocuk doğruyu kendisi bulmalıdır, Sözcük ve kavram ilgisi düzeyinde dilsel açıdan yeterli, anlaĢılabilir, çocuğun
dil evrenini geliĢtirebilecek düzeyde olmalıdır, Çocuğun hislerine, çocuk gerçekliğine, çocuksu duyarlılıklara
uygun olmalıdır, Resimleme, renk ahengi ve yumuĢaklığı ile estetik bilinci geliĢtirebilecek, Bilinçaltına gönderdiği
mesajlarla okuma isteği uyandıracak nitelikte olmalıdır‖ (Güleryüz, 2003: 261) Ģeklinde sıralanmıĢtır.
ARAġTIRMANIN AMACI
Yazar ve eserleri çeĢitli kitaplarda yer bulmuĢtur(Balkanlarda Türk Çocuk Hikayeleri Antolojisi, Mustafa Ġsen -Muhacir
Osman 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı).Batı Trakyalı yazar Rahmi Ali 2018 yılı için Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı
ilan edildi. Rahmi Ali öykülerinin tümü, dolaylı ya da dolaysız bir biçimde Türkiye ile ilgilidir. BaĢka bir deyiĢle,
bunlara iç içe girmiĢ iki halkın öyküleri diyebiliriz. Ayrıca ‗Muhacir Osman‘ Türkçe ders kitabında da yer
bulmuĢtur. Dolayısıyla Rahmi ALĠ‘nin (Muhacir Osman, Ulu Çınar‘ın Üzüntüsü ) tanınması ve tanıtılması
önemlidir.Bu çalıĢmanın amacı edebiyatın hemen hemen her alanında kalem oynatan, Balkan çocuk edebiyatı
yazarlarındanRahmi Ali‘yi tanıtmak ve onun ‗Muhacir Osman ve Ulu Çınar‘ın Üzüntüsü‘ adlı hikayelerini çeĢitli
içerik özellikleri kapsamında ele almaktır.
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Bu çalıĢma nitel araĢtırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmıĢtır. ÇalıĢmada veri toplamak amacıyla doküman
analizi tekniğinden yararlanılmıĢtır. Doküman incelemesi; araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve ġimĢek 2008: 187).
VERĠLERĠN TOPLANMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Rahmi Ali‘nin ‗Muhacir Osman ve Ulu Çınar‘ın Üzüntüsü‘ adlı hikayeleri daha çok içerik kapsamında ele alınarak
çalıĢmaya iliĢkin veriler nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıĢtır.ÇalıĢmadan elde
edilen bulgulardan hareketle yorum ve öneriler sunulmuĢtur.
BULGULAR
RAHMĠ ALĠ
Edebiyatın hemen hemen her alanında kalem oynatan Ali, hikâye, Ģiir, masal, günlük, roman, eleĢtiri ve makale
türlerinde ürünler verdi. Bunları ülkesinde, Türkiye'de ve baĢka ülkelerde yayınladı. "Muhacir Osman" adlı
hikâyesi Töredergisinin hikâye yarıĢmasında ödül kazandı. Batı Trakya Türklüğünün önemli sanat, edebiyat dergisi
olan ġafakdergisinin yönetiminde, Mücahit Mümin ile birlikte sorumluluk aldı. Maalesef bu dergi sürdürülemedi.
Doğal olarak yazdıklarında büyük ölçüde azınlık sorunları ağırlıklı yer tutar. Batı Trakya Türk azınlığı büyük
ölçüde kırsal kesimde yaĢadığı için özellikle hikâyelerinde köye ve köylüye ait meseleler yoğunlukla
iĢlenmiĢtir.Hikayelerinde ele aldığı konulardan birisi de Batı Trakya Türk insanının yaĢadığı sorunları dile getirmedeki
ustalığıdır. Doğal olarak yazdıklarında büyük ölçüde azınlık sorunları ağırlıklı yer tutar.Bu tespitlerin en güzel örneği 7. sınıf
Türkçe ders kitabına da alınmıĢ olan ‗Muhacir Osman‘dır.

Resim 1. (Devlet
Kitapları 2021)-(Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararı ile ders kitabı olarak
kabul edilmiĢtir.)
Batı Trakya Türk azınlığı büyük ölçüde kırsal kesimde yaĢadığı için özellikle hikâyelerinde köye ve köylüye ait meseleler
yoğunlukla iĢlenmiĢtir. Rahmi Ali'nin öyküleri, gerçekten okunması, irdelenmesi ve örnek alınması gereken öyküler olarak
karĢımıza çıkar. Çünkü yazar her Ģeyden önce her iki halkın insanlarına saygılı. Öykülerinde onların toplumsal ve ruhsal
durumlarını irdeliyor. YaĢamlarından bir kesiti alarak, toplumsal gerçeklerden koparmadan öyküleĢtiriyor. O nedenle
öykülerin çoğunluğunu Batı Trakya Türklerinin Türkiye'ye göçünden alınmıĢ kesitler, uğurlamalar, yeri yurdu terk etmenin
yürek ağrıları gibi konular oluĢturmaktadır.
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MUHACĠR OSMAN

Resim 2. (Devlet Kitapları 2021)-(Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararı ile
ders kitabı olarak kabul edilmiĢtir.)

Rahmi Ali‘nin ‗Muhacir Osman‘ı insan ruhunu, en acılı yerinden yakalamıĢtır. Doğup büyüdüğü, hatıralarla
doldurduğu toprakları terk etmek zorunda kalan Osman‘ın baĢından geçenler anlatılmıĢtır. ‗Muhacir Osman‘ adlı
hikayesinde yurdundan ayrı kalan ve göç etmek zorunda kalan azınlıkların yaĢadıklarını içten, samimi ve akıcı bir
dille anlatmıĢtır. Hikâyecinin Muhacir Osman‘ı simit tablası yanında yakalayıĢı ve maziye götürüĢü fevkalade bir
kompozisyon içinde verilmiĢtir. Ramazan manilerinden bağ bozumuna, tüfek dipçiklerinden tarladaki kaynarcaya
kadar maziye ait unsurların seçiliĢi ve iĢleniĢi son derece tabii ve güzeldir. Hikayedeki karakterler toplum
içerisinden seçildiği için insanlar hikayelerde kendini bulmuĢtur. YaĢanılan yerler betimlemelerle okuyucunun
gözünde canlandırılmıĢtır. Seyrek kullanılan Batı Trakya‘ya ait kelimeler dile güzel bir ahenk katmıĢtır.
ULU ÇINAR‟IN ÜZÜNTÜSÜ
Rahmi Ali ‗Ulu Çınar‟ın Üzüntüsü‘ adlı hikayesinde sıkıntılara, tehlikelere, umutsuzluğa karĢı boyun eğmeyiĢi
çınar motifiyle sembolize etmiĢtir. Her türlü zorluğa karĢı dimdik ayakta durmamız gerektiğini söz sanatlarını
kullanarak dile getirmeye çalıĢmıĢtır. Hikayede ele alınan çınar motifi sağlam bir iradeyi ve geçmiĢimize
bağlılığımızı sergileyerek okuyucuya güç vermektedir. Yazar dili yalın ve akıcı bir Ģekilde kullanmıĢtır. Yazar
masal dünyası ile gerçekler arasında iliĢki kurmuĢ, çocukların hayal dünyalarını geliĢtirerek, yaratıcı, düĢsel
dünyalar yoluyla zihinsel geliĢimlerine katkıda bulunmuĢtur.
―Gövdem ve köklerim sağlam, dedi. Yapımda çürüklük de yok. Öyle ise beni ne fırtına koparıp atabilir, ne de derenin azgın
suları söküp sürükleyebilir. Dere benim köklerime ininceye dek aradan o kadar zaman geçer ki o zamana kadar kendisine
baĢka bir yol bile bulur.‖
Yukarıdaki ifadeden de anlaĢılacağı üzere yazarbu eserinde insanların yanı sıra nesneleri kiĢileĢtirerek eğlenceli bir üslupla
yaĢamak için mücadale etmenin ve azimli olmanın gerekliliği üzerinde durmuĢtur. Çınar ağacı konuĢturularak karĢılaĢılan
birtakım durumlar ve davranıĢlar yoluyla çocukları dostluğa, ümide, çalıĢmaya yönlendirmiĢtir. Bu yönleriyle eser, çocuklara
okuma sevgisi, alıĢkanlığı kazandırmanın yanı sıra çocuklarda sevgi, dayanıĢma, özgürlük, dostluk, azim ve mücadele
duygularının pekiĢtirilmesine de katkı sağlamıĢtır. Sade bir dil ve akıcı bir üslupla kaleme alınan hikâyenin, çocukların

ana dil geliĢimine de olumlu katkı yapacağını söylemek mümkündür. Hikâyede genel itibariyle olumlu özellikler
sergileyen kahramanların ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Sözü edilen yaĢ aralığında çocuklar, kahramanlara
öykündüğü için yazılan eserlerde bu konuya özen gösterilmesi de dikkati çeken bir diğer unsur olarak karĢımıza
çıkmaktadır.
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Bu bağlamda Rahmi Ali'nin öyküleri, gerçekten okunması, irdelenmesi ve örnek alınması gereken öyküler. Çünkü
yazar her Ģeyden önce her iki halkın insanlarına saygılı. Öykülerinde onların toplumsal ve ruhsal durumlarını
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irdeliyor. YaĢamlarından bir kesiti alarak, toplumsal gerçeklerden koparmadan öyküleĢtiriyor. O nedenle öykülerin
çoğunluğunu Batı Trakya Türklerinin Türkiye'ye göçünden alınmıĢ kesitler, uğurlamalar, yeri yurdu terk etmenin
yürek ağrıları vb. türde iĢlenmiĢ konular oluĢturuyor.Bunun en güzel örneğini ―Muhacir Osman‖ adlı birincilik
ödülü almıĢ hikayesinde görmekteyiz.Rahmi Ali öykülerinin tümü, dolaylı ya da dolaysız bir biçimde Türkiye ile
ilgilidir. BaĢka bir deyiĢle, bunlara iç içe girmiĢ iki halkın öyküleri diyebiliriz. Rahmi Ali'nin öykülerinde, insanlar
arasına nefret tohumları saçmaya çalıĢanların baĢarılı olamadıklarını görüyoruz. Ġnsanların birbirlerine yakınlaĢıp
konuĢtuklarında sorunlarını çözdüklerini, uzaklaĢtıklarında, aralarına duvarlar örüldüğünde düĢmanlığın arttığını
yazarın öyküleri dile getiriyor. Bütün öykülerinde bu duyarlığı görebiliriz. Hikayelerinde ele aldığı konulardan
birisi de Batı Trakya Türk insanının yaĢadığı sorunları dile getirmedeki ustalığıdır. Doğal olarak yazdıklarında
büyük ölçüde azınlık sorunları ağırlıklı yer tutar.
Rahmi Ali‘nin „Muhacir Osman‟ıinsan ruhunu, en acılı yerinden yakalamıĢtır. Doğup büyüdüğü, hatıralarla
doldurduğu toprakları terk etmek zorunda kalan Osman‘ın baĢından geçenler anlatılır. ‗Muhacir Osman‘ adlı
hikayesinde yurdundan ayrı kalan ve göç etmek zorunda kalan azınlıkların yaĢadıklarını içten ve samimi bir dille
anlatmıĢtır. Terk edilen yurda karĢı duyulan özlem ve duygular akıcı bir Ģekilde anlatılmıĢtır. Muhacir Osman‘ı
etrafındaki gürültüyü, hareketli sessizlik fonu içinde maziye, doğup büyüdüğü yerlere doğru seyahat ederken onu
bize sunuyor. Hikâyecinin Muhacir Osman‘ı simit tablası yanında yakalayıĢı ve maziye götürüĢü fevkalade bir
kompozisyon içinde verilmiĢtir. Ramazan manilerinden bağ bozumuna, tüfek dipçiklerinden tarladaki kaynarcaya
kadar maziye ait unsurların seçiliĢi ve iĢleniĢi son derece tabii ve güzeldir. Hikayedeki karakterler toplum
içerisinden seçildiği için insanlar hikayelerde kendini bulmuĢtur. YaĢanılan yerler betimlemelerle okuyucunun
gözünde canlandırılmıĢtır. Tam hikâyeye yakıĢan bir dil. Seyrek kullanılan Batı Trakya‘ya ait kelimeler dile güzel
bir ahenk katıyor. Hikâyeye yerleĢtirilmiĢ kısa, fakat çarpıcı tasvirler, okuyucuyu birdenbire bir duygu sarmalı
içine almaktadır.
‗Ulu Çınar‟ın Üzüntüsü‟ adlı kitabında sıkıntılara, tehlikelere, umutsuzluğa karĢı boyun eğmeyiĢ çınar motifiyle
sembolize edilmiĢtir. Yazar "Ulu Çınar'ın Üzüntüsü" adlı hikayesinde aslında her türlü zorluğa karĢı dimdik ayakta
durmamız gerektiğini söz sanatlarını kullanarak dile getirmeye çalıĢmıĢtır. Aslında bu hikayede de yazar
azınlıklara karĢı yapılan haksızlıklara direnilmesi gerektiğini belirtmek istemiĢtir. Hikayede ele alınan çınar motifi
sağlam bir iradeyi ve geçmiĢimize bağlılığımızı sergileyerek okuyucuya güç vermektedir. Yazar dili yalın ve akıcı
bir Ģekilde kullanmıĢtır.Rahmi Ali‘nin çocuklar için kaleme aldığı “Ulu Çınar‟ın Üzüntüsü” adlı bu kısa hikâyede
yazar, çocuklara en büyük zorluklar karĢısında bile ümitlerini kaybetmemelerini ve devamlı çalıĢmalarını
öğütlemiĢtir. 6 – 7 yaĢ aralığındaki çocuklar, konusu hayvan ve doğa ile ilgili olan kısa metinleri okumaktan büyük
zevk almaktadır. Buradan hareketle incelediğimiz bu kısa eserin konusuna baktığımız zaman, bir çınar ağacının
konuĢturularak eğlenceli bir üslupla yaĢamak için mücadale etmenin ve azimli olmanın gerekliliği üzerinde
durularak çocuklara mücadele, azim, karalılık gibi özellikler verilmek istendiğini görmekteyiz.
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ÖZET
Çocuk edebiyatı eserleri okuma sevgisi, alıĢkanlığı kazandırmanın yanı sıra çocuğun eğlenme ve
öğrenmesine katkı sağlar. Değerli bir gazete ve kitap yazarı olan Enver Ahmet‘in hayat hikâyesi ve yaptığı
çalıĢmalar bizlere her Ģeyden önce Balkanlardaki Türk soydaĢlarımızın özellikle Yugoslavya‘nın dağılmasından
sonraki Üsküp‘teki yaĢamlarını gözler önüne serip onların hayatları ve tarihleri hakkında ıĢık tutmuĢtur.
ÇalıĢmada, Makedonya çocuk edebiyatı yazarlarından Enver Ahmet‘in Ġsmet Ramiçeviç tarafından
resimlenen Mor Salkımlı Ev adlı eseri incelenmiĢtir. Enver Ahmet, Makedonya bölgesi için büyük öneme sahip
Birlik gazetesi ve Sevinç dergisi yazarlarındandır. Gazetede yayımladığı 23 adet hikâyesini Mor Salkımlı Ev
kitabında toplamıĢtır. Çocuk kahramanlar üzerinden didaktik öğretiler verilmiĢtir. Yazar Mor Salkımlı Ev adlı bu
eserinde, Uzay adlı çocuk ve arkadaĢlarının gözünden dönemin ve bölgenin çocuklarının yaĢadığı sıkıntı,
problemler ve çözümlerine yer verilmiĢtir. Yazar çocuk kahraman gözüyle anlattığı eserinde macera dolu bir bir
yolculuk yaĢatmıĢtır. Bu maceralı yolculuk boyunca karĢılaĢılan birtakım problem, durum ve davranıĢlar yoluyla
çocukları dostluğa, paylaĢmaya, iyiliğe, adil davranmaya, yardımlaĢmaya, çalıĢmaya, okulu sevmeye,
sorumluluklarını yerine getirmeye, kitap okumaya, toplumsal davranıĢ kurallarına uymaya, birbirlerine ve ailesine
saygılı davranmaya yönlendirmiĢtir. Bu yönleriyle eser, çocuklara okuma sevgisi, alıĢkanlığı kazandırmanın yanı
sıra çocuklarda sevgi, dayanıĢma, özgürlük, dostluk duygularının pekiĢtirilmesine de katkı sağlamıĢtır. Eser hem
içerik hem biçimsel özellikler kapsamında çocuk edebiyatı ölçütlerine göre değerlendirilmiĢ; çalıĢmaya iliĢkin
veriler nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen
bulgulardan hareketle yorum ve öneriler sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Mor Salkımlı Ev, Enver AHMET
AN EXAMINATION OF ENVER AHMET'S CHILDREN'S BOOK
PURPLE WISTERIA HOUSE
ABSTRACT
Children's literature works contribute to the fun and learning of the child, as well as to gain the habit and
love of reading. The life story of Enver Ahmet, a valuable newspaper and book writer, and his works, first of all,
reveal the lives of our Turkish compatriots in the Balkans, especially in Skopje after the collapse of Yugoslavia,
and shed light on their lives and histories.
In the study, Purple Wisteria House, illustrated by Ġsmet Ramiçeviç, by Enver Ahmet, one of the
Macedonian children's literature writers, was examined. Enver Ahmet is one of the writers of the newspaper Birlik
and Sevinç magazine, which are of great importance for the Macedonian region. He collected 23 of his stories
published in the newspaper in the book Purple Wisteria House. Didactic teachings were given through child heroes.
In this work of the author, Purple Wisteria House, the troubles, problems and solutions of the children of the period
and the region are given place, through the eyes of the boy named Uzay and his friends. The author had an
adventurous journey in his work, which he told through the eyes of a child hero. Through some problems,
situations and behaviors encountered during this adventurous journey, he has led children to friendship, sharing,
benevolence, behaving fairly, helping each other, working, loving school, fulfilling their responsibilities, reading
books, obeying the rules of social behavior, behaving respectfully to each other and to their families. With these
aspects, the work has contributed to the reinforcing of children's feelings of love, solidarity, freedom and
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friendship, as well as giving them a love and habit of reading. The work has been evaluated according to the
criteria of children's literature within the scope of both content and stylistic features; The data related to the study
were collected through document analysis, one of the qualitative research methods. Based on the findings obtained
from the study, comments and suggestions are presented.
Keywords: Children's Literature, Purple Wisteria House, Enver Ahmet
GĠRĠġ
Çocuk edebiyatı, temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düĢünce ve hayal
dünyasına uygun; çocuk bakıĢını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; ölçüde, dilde, düĢüncede ve tiplerde çocuğa göre
içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleĢtiren; çocuğa okuma alıĢkanlığı kazandırması yanında, edebiyat, sanat
ve estetik yönünden geliĢmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetiĢkinliğe hazırlayan bir geçiĢ dönemi
edebiyatıdır. (ġirin, 2007: 16). Çocuk edebiyatı, sınırları uçsuz bucaksız çocuk ve çocukluk olan, çocuklara
yönelik edebiyat değeri taĢıyan bir geçiĢ dönemi edebiyatıdır ( ġirin, 2012: 32). Mustafa Ruhi ġirin‘e göre çocuk
edebiyatı, pedagojik ve görsel dille beslenen, estetik dilin çocuk bakıĢına bürünmesiyle bir yandan çocuğa, diğer
yandan yetiĢkinin çocukluğuna seslenebilmeyi baĢarabilen çok katmanlı bir edebiyattır.
Sever‘e göre ise çocuk
edebiyatı; çocukların duygu ve düĢünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleĢtiren,
beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır. ( Sever, 2003: 9) Tanımlardan da anlaĢıldığı gibi çocuk
edebiyatı çocuklara okuma sevgisi kazandıran, çocukların hayal gücünü geliĢtiren, eğlendiren, aynı zamanda
eğiten, hayatı kavramasına yardımcı olan ve yetiĢkinliğe hazırlayan bir alandır.
Genel olarak çocuk kitaplarında çocuğun yaĢına, ilgi ve gereksinimlerine uygunluk aranmakta ve hayatın
gerçeklerine katkı sağlayıcı nitelikte olması beklenmektedir. Kitapların çocuk ile yaĢam arasında güçlü bir bağ
kurması hedeflenmektedir.
Çocuk edebiyatının baĢat özelliği kaynağı da sınırı da çocuk ve çocukluk olan, çocuğu ve çocukluğu
anlayan, ―çocuk bakıĢı‖ na, ―çocuğa görelik‖ ilkesi ve ―çocuk gerçekliği‖ ne uygun yazılmıĢ bir edebiyat
olmasıdır. ( ġirin, 2016: 24) Fazıl Hüsnü Dağlarca bu üç temel kavramı ―çocuğun baktığı yerden bakmak ve
gördüğünü görmek‖ olarak yorumlamaktadır. Bütün bunlardan hareketle çocuk kitapları yazılırken uyulması
gereken bazı ölçütler belirlenmiĢtir. Farklı çalıĢmalarda çocuk edebiyatı ölçütleri (Karatay, 2011; Sever ve
diğerleri 2007) dıĢ yapı (tasarım); büyüklük, kâğıt, kapak-cilt, sayfa düzeni, harfler, resim, içyapı ile ilgili
özellikler; kahramanlar, konu, eğitsel iletiler ile dil ve anlatım olarak ele alınmaktadır. ÇalıĢmada bu ölçütler
kapsamında Enver Ahmet‘in Mor Salkımlı Ev adlı eseri incelenmiĢtir.
ARAġTIRMANIN AMACI
Bu araĢtırmanın amacı Makedonya bölgesi için büyük öneme sahip Birlik gazetesi ve Sevinç dergisi
yazarlarından Enver Ahmet‘in biricik eseri olan Mor Salkımlı Ev adlı eserini çocuk edebiyatı ölçütleri (Karatay,
2011; Sever ve diğerleri 2007) kapsamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda;
1. Enver Ahmet‘in Mor Salkımlı Ev adlı eseri tasarımı yönüyle nasıldır?
2. Enver Ahmet‘in Mor Salkımlı Ev adlı eseri içerik yönüyle nasıldır?
sorularına yanıt aranmıĢtır.
YÖNTEM
AraĢtırma Deseni
Bu çalıĢma nitel araĢtırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmıĢtır. ÇalıĢmada veri toplamak amacıyla
doküman analizi tekniğinden yararlanılmıĢtır. Doküman incelemesi; araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve ġimĢek 2008: 187).
Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi
ÇalıĢmanın kapsamını Enver Ahmet‘in yazdığı, Ġsmet Ramiçeviç tarafından resimlenen Mor Salkımlı Ev adlı eseri
oluĢturmaktadır. 91 sayfadan oluĢan eser, Birlik Yayımları tarafından Üsküp‘te 2000 yılında basılmıĢtır.
BULGULAR
1. Görsel Tasarıma ĠliĢkin Bulgular
Çocuk kitapları değerlendirme ölçeğinden (Karatay, 2014) hareketle eserin görsel tasarım özelliklerine
iliĢkin bulgular; Kitabın boyutu 20 x 13 cmdir. DıĢ tasarımı çocukların ilgisini çekecek niteliktedir.
Resimleyen, Ġsmet Ramiçeviç‘tir. Kapakta kitabın hangi yaĢ düzeyine uygun olduğu belirtilmemiĢtir. Kitap
kapağındaki resimler içerikte yer alan konu, olay ve karakterlerle ilgilidir.
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Resim 1. Mor Salkımlı Ev adlı eserin ön ve arka dıĢ kapağı
Kapaktaki resim kitabın içindeki Mor Salkımlı Ev bölümünde de vardır. Arka kapakta kitabın yazar Enver
Ahmet‘in fotoğraf ve biyografisine yer verilmiĢtir.
Kitabın ön kapak resimi incelendiğinde kapak tasarımının çocukta merak duygusu uyandıran, ilgi çekici ve
renkli olduğu görülmektedir. Kitabın kapağı karton gibi dayanıklı bir malzemeden yapılmıĢtır. Kapağın dokusu;
üzerindeki yazı, çizgi ve resimleri net biçimde göstermektedir. Kitabın kapağı kolayca açılabilmekte, sayfaları
kolayca çevrilebilmektedir. Kitabın cildi sağlam, dayanıklı, sayfaları dağılmamaktadır. Kâğıdın zemini ile yazının
rengi birbiriyle zıtlık oluĢturacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.
―Çocuk kitaplarında resim-metin uyumu, sayfa kenarlarındaki boĢluklar ve bunların sayfadaki diğer
ögelerle birlikte yarattığı oransal uyum, sayfa düzenini sağlayan bileĢenler olarak değerlendirilebilir. Yazar ve
çizer tarafından kurgulanan içerik, yaĢ grubuna uygun yazı karakteri ve punto ile sunulmalı; harf, sözcük, satır
arası, alt ve üst kenar boĢlukları ile resim-metin uyumu, kitabın sayfalarında görsel bir bütünlük yaratmalıdır
(Sever, 2012, s. 187-188)‖.
Buna yönelik olarak metinler ve resimler sayfa üzerinde birbirine uygun, oranlı Ģekilde konumlandırılmıĢtır
dolayısıyla kitap kolay okunabilmektedir. Sayfaların kenar boĢlukları, paragraf ve bölümler arasında uygun
boĢluklar bırakılmıĢtır. ‗‗Ġlköğretim 4. sınıf ve sonrası için hazırlanan kitaplarda (9-12 yaĢ üstü) 10-12 puntoluk
harf karakterlerinin kullanılması hızlı okuyabilmeyi kolaylaĢtırmaktadır‘‘ (ġimĢek, 2011, s. 92).
Buna yönelik olarak eserin cümle uzunlukları, satır uzunlukları 9-12 yaĢ düzeyine uygunluk
göstermektedir. Yazı karakterleri bu düzey için biraz büyüktür. Resimler, çocuğun sanatsal geliĢim özelliklerine 912 yaĢ gerçeğine uygun tasarlanmıĢtır. Resimler çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirecek
niteliktedir ve siyah-beyazdır.
Kitapta yer verilen resimler içeriği yani olay kurgusunu anlam bakımından desteklemektedir. Resim-metin
oranı 9-12 yaĢ ve üstü (3/4‘ü yazı, ¼‘ü resim akt. Karatay, 2011) yaĢ düzeylerine uygundur. AĢağıda yer verilen
görselde yazı puntosu, sayfa düzeni bileĢenleri (resim-metin uyumu, sayfa kenarlarındaki boĢluklar ve bunların
sayfadaki diğer ögelerle birlikte yarattığı oransal uyum vd.) görülebilir.
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Resim 2. Mor Salkımlı Ev adlı eserden içeriğine iliĢkin bir görsel.
2. Ġçerik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular
Çocuk kitapları değerlendirme ölçeğinden (Karatay, 2014) hareketle eserin içerik özelliklerine iliĢkin
bulgular Ģöyledir; Çocuğun geliĢim düzeyine uygun 9-12 yaĢ için macera, kapsamlı 23 öykü ele alınmıĢtır.
Yazar Mor Salkımlı Ev adlı bu eserinde, Uzay adlı çocuk ve arkadaĢlarının gözünden dönemin ve bölgenin
çocuklarının yaĢadığı sıkıntı, problemler ve çözümlerine yer verilmiĢtir. Yazar çocuk kahraman gözüyle anlattığı
eserinde macera dolu bir bir yolculuk yaĢatmıĢtır. Bu maceralı yolculuk boyunca karĢılaĢılan birtakım problem,
durum ve davranıĢlar yoluyla çocukları dostluğa, paylaĢmaya, iyiliğe, adil davranmaya, yardımlaĢmaya, çalıĢmaya,
okulu sevmeye, sorumluluklarını yerine getirmeye, kitap okumaya, toplumsal davranıĢ kurallarına uymaya,
birbirlerine ve ailesine saygılı davranmaya yönlendirmiĢtir.
Kitabın birinci hikâyesi ―Mor Salkımlı Ev‖ dir. Bu hikâye kitaba da ismini veren bölümdür. Bu hikâye ise
ismini mahallede yer alan iki katlı evden almaktadır. Ev, evin bahçesi, evin bahçesinde yer alan çiçekler, meyve
ağaçları tasvir edilir. Mahalleye Ege Makedonya‘sından sınır dıĢı edilen bir ailenin geliĢi ve mahallenin
yardımsever komĢu ninesine ait mor salkımlı evin üst kattaki iki odasına yerleĢtirilmeleri Uzay adlı bir erkek
çocuğunun gözünden anlatılır. Bu bölümde bir adet resim bulunmaktadır.
Kitabın ikinci bölümü ―Mehmet Bey‘in Saati‖ dir. Mahallede yaĢayan varlıklı bir aileye mensup olan
Mehmet Bey‘in evi, evinin içindeki eĢyalar, evin bahçesi, bahçedeki çiçekler betimlenerek anlatılmıĢtır. Özellikle
de evin salonunda bulunan saat betimlenmiĢ ve saatin Mehmet Bey ve mahalleli için önemi üzerine durulmuĢtur.
Ancak saatin bir deprem sonrası kırıldığı ve Mehmet Bey‘in bunun üzüntüsüne dayanamayıp kısa sürede vefat
ettiği anlatılmaktadır. Bu bölümde bir adet resim bulunmaktadır.
Kitabın üçüncü bölümü ―Eski Otomobil‖dir. Bu hikâyede mahallenin en güzel yerinde Yusuf Bey‘e ait evin
olduğu ancak bu evin bulunduğu yere kavĢak yapılması sebebiyle yıkıldığı, bu evin yerinde önceleri çocukların
oyunlar oynadığı, daha sonra bu alana bırakılan eski bir arabanın uzay ve arkadaĢlarınca çalıĢtırılıp hareket
ettirilmesi ve kaza yaptıkları anlatılmaktadır.
Kitabın dördüncü bölümü ―DiĢ Doktorunda‖ hikâyesidir. Uzay adında bir çocuk ve arkadaĢlarının diĢ
doktoruna gitmesi, sonrasında diĢ doktorunun okula gelmesi, çocukların diĢlerini muayene etmesi, okuldaki
çocukların doktoru ilgiyle izleyip diĢ bakımı konusunda verdiği bilgileri merakla dinlemeleri anlatılmaktadır.
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Kitabın beĢinci bölümü ―Oynamak Ġyi Ama…‖ hikâyesidir. Uzay‘ın annesine erken geleceğine söz vererek
arkadaĢları ile buluĢmaları, Cemal‘in evinde TV oyunu oynamaları, bahçede top oynamaları ve Uzay‘ın eve geç
kalıp annesinden azar iĢitmesi, ödevlerini bitiremeyip uyuya kalması anlatılmaktadır.
Kitabın altıncı bölümü ―Boksör Ali‖ dir. Yedinci sınıfa giden çocukların televizyondan izleyip hayran
oldukları Boksör Muhammed Ali‘den etkilenerek arkadaĢları Ali‘yi Ģan, Ģöhret, para gibi söylemlerle gaza
getirdikleri ve Ali‘nin ilk maçta nakavt olması sonrasında ise Ali‘yi gaza getiren arkadaĢlarının bu durumda vicdan
yapmaları ve onu bu iĢten vazgeçirmeleri anlatılmaktadır.
Kitabın yedinci bölümü ―Zanaat Kanat‖tır hikâyesidir. Uzayı, babasının kasabanın maharetli ayakkabıcı
Cemal Ustaya çırak olarak verilmesi, Cemal Ustanın Uzay‘ı okuldan etmek istemediği ancak hatıra binaen kabul
ettiği, Uzay‘ın zorlandığı iĢlerin çıkması ve Uzay‘ın arkadaĢlarını görüp yeniden okuma isteği oluĢması, bunun
üzerine Usta, Uzay ve babasının ortak kararıyla Uzay‘ın okula dönmesi anlatılmaktadır.
Kitabın sekizinci bölümü ―Ceza‖ hikâyesidir. Çok iyi arkadaĢ olan Uzay ile Erdoğan‘ın kavga edip
küsmesi, barıĢtırmak isteyen öğretmenlerinin çabasının boĢa çıkması ve bunun üzerine öğretmenlerinin ikisine de
ad, soyadı, baba adı yazma cezası vermesi, Erdoğan‘ın kendi ismi, soyadı ve baba adının uzun olmasından dolayı
daha fazla ceza aldığını düĢünmesi anlatılmaktadır.
Kitabın dokuzuncu bölümü ―Resimli Kitap‖ hikâyesidir. Bu hikâyede Uzay ve annesinin dayısına
misafirliğe gitmeleri, giderken trafik ıĢıklarına uymanın önemi, Uzay‘ın dayısına gittiğinde yengesinin sıcak
karĢılaması ve ikramlarda bulunması anlatılmıĢtır. Bu hikâyede trafik kurallarına uymanın önemi, misafirperverlik,
yaĢlılara saygı ve kitap okumanın önemi vurgulanmaktadır.
Kitabın onuncu bölümü ―Akıl BaĢtan Sızmaz‖ hikâyesidir. Uzay‘ın afacan bir çocuk olup anne babasının
öğütlerini dinlememesi, bunun sonucunda da bir gün sokakta kafasını yarıp baĢının kanaması, yarılan yerden
aklının çıkıp gideceği korkusuna kapılması ve annesinin aklın kafadan sızıp gidecek bir Ģey olmadığı gerçeği
üzerine Uzay‘ın sakinleĢmesi anlatılmaktadır.
Kitabın on birinci bölümü ―Okulda Ġlk Gün‖ dür. Bu hikâyede yaz tatilinin bitmesi, Uzay‘ın sabah erken
kalkıp okul için hazırlık yapması, okul sırasında arkadaĢı Sezgin ile okulun güzel bir yer olduğu sohbetinin
edilmesi, sınıfa girince öğretmenin yaz talini nasıl geçirdiklerini sorup yazıya geçirmelerini istemesi, eve dönüp
yemek yemesi ve dıĢarı çıkmak için izin istemesi, annesinin de babasının iĢten gelene kadar dönmesi Ģartıyla izin
vermesi anlatılmaktadır.
Kitabın on ikinci bölümü ―Kaba ġaka‖ hikâyesidir. 5. sınıfa geçtikleri sene Uzay ve birkaç arkadaĢının okula
beraber gitmesi ve yeni sınıf öğretmenlerinin kim olacağı merakla beklemeleri, yeni sınıf öğretmenlerinin sınıfa
gelip motive edici konuĢmalar yapması, öğrencilerin kendilerini tanıtması, yaz tatilinde neler yaptıklarına dair yazı
yazdırması, en ilginç yazının Uzay‘ın yazısı olması nedeniyle Uzay‘a yazısını okutması anlatılmaktadır.
Uzay yazısında yüzme kursuna gittiklerini ve gizlice bir gölete bir kayıkla açıldıklarını, kayıktan atlayıp
yüzdüklerini,
yüzmeyi iyi bilmeyen arkadaĢları Koray‘a Ģaka yapmak amacıyla kayığı sallayıp suya
düĢürdüklerini, boğulmak üzere olan Koray‘ı zorla kurtarıp eğiticilere haber verdiklerini, Koray‘ı ambulansla
hastaneye götürdüklerini, bu yüzden kursta herkesin tadının kaçtığını ve birbirlerine kötü Ģakalar yapmamalarına
söz vermelerini anlatmaktadır. Öğretmen de Uzay‘ın yaĢadığı bu örnekten hareketle bu olay ders olsun. Birbirinize
saygılı olun uyarısında bulunmaktadır.
Kitabın on üçüncü bölümü ―KıĢ Tatilinde Yağan Ġlk Kar‖ hikâyesidir. KıĢ tatilinde Uzay ve kardeĢi
Berna‘nın karla oynamak için dıĢarı çıkarken dedeleriyle karĢılaĢmaları, dedeleriyle kardan adam yapmaları;
delerinin, annelerinin ve babalarının tatil hediyesi vermesi, güzel vakit geçirmeleri anlatılmıĢtır.
Kitabın on dördüncü bölümü
―Kır Gezintisi‖ hikâyesidir. Uzay ve arkadaĢlarının baharda sınıf gezisi
ile kırlara gitmeleri, burada oyunlar oynayarak çok eğlenceli vakit geçirdikleri, Uzay‘ın arkadaĢlarının uyarısını
dikkate almayıp terli terli soğuk içecekler içmesi, sonra hasta olup okula gidememesi ve arkadaĢlarının onu ziyaret
edip iyi dileklerde bulunmaları anlatılmaktadır.
Kitabın on beĢinci bölümü ―Son Ders‖ hikâyesidir. Yaz tatilinin zamanının gelmesiyle öğretmenin
geçirdikleri öğretim yılını öğrencilerden değerlendirmesi istediği, bazı öğrenciler de söz hakkı alarak olumlu
konuĢmalar yaptığı, öğretmenin seneye okul baĢladığında kimlerin hangi kitapları okuduğunu soracağını belirterek
iyi tatiller dileyip dersi bitirdiği anlatılmaktadır.
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 436 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Kitabın on altıncı hikayesi ―Kırlangıç Yuvası‖ dır. Bu hikâyede kırlangıç yuvasını seyreden Ezgi‘nin anne
kırlangıcın olmadığı bir vakit kırlangıcı sevmek için alması odasına götürmesi, annenin uyarısı üzerine kuĢu
yuvasına bırakması, anne kuĢun ve yavru kuĢun çok mutlu olduğu anlatılmaktadır.
Kitabın on yedinci bölümü ―Güzel Öğüt‖ hikâyesidir. Kasım ayında 8. sınıfların sağlık durumlarına
bakılmak için doktora götürülmesi, arkadaĢları Hüsnü‘nün kontrolde sigara içtiği gerçeğinin ortaya çıkması,
Hüsnü‘nün babasının oğluna niçin sigara içtiğini sorması üzerine babasının ve öğretmeninin de sigara içtiği cevabı
vermesi, babanın ise bir hikâye ile Hüsnü‘yü sigara içmemeye ikna etmesi anlatılmaktadır.
Kitabın on sekizinci bölümü ―Parayı Ben Çalmadım‖ hikâyesidir. Akif‘in sınıfta parasının kaybolması
üzerine öğretmenin sınıfta arama yapması, arama sonucunda Esin‘in kendi harçlığı olan parayı bulması, öğretmen
tarafından Akif‘in parasını çalanın Esin olduğunu düĢünüp Esin‘in söylediklerini dikkate almayıp Esin‘i müdüre
göndermesi, müdürün de olayı araĢtırmadan Esin‘i kulağından tutup sınıf sınıf gezdirip öğretmeni, müdürü,
arkadaĢlarınca aĢağılanması, Esin‘in de bunları kaldıramayıp gerçekleri yazan bir mektup yazıp babasının tüfeğiyle
kendini vurup öldürmesi, ailenin bu mektubu bulup suçluların ortaya çıkarılmasını istemesi, kaybolan paranın
birkaç gün sonra Akif‘in kendi kitabının arasında tesadüfen çıkması, bir gencin hayatının böyle bir olayla son
bulması anlatılmaktadır. Bu hikâyede çocuk kahramanın yaĢadıkları karĢısında tüfekle vurarak intihar etmesi
olumsuz örnek teĢkil etmektedir.
Kitabın on dokuzuncu bölümü ―Pamuk‖ hikâyesidir. Bir kedinin halsiz bir Ģekilde bahçede çocuklarca fark
edildiği ve annelerince diĢinde bulunan kemiğin çıkarılmasıyla kedinin rahatladığı, sonrasında bahçelerinden
ayrılmadığı, kedinin adını Pamuk koydukları anlatılmaktadır. Bu hikâyede hayvan sevgisinin ön plana çıktığı
görülmektedir.
Kitabın yirminci bölümü ―Vardar‘da Yıkanma‖ hikâyesidir. Haziran ayında okuldaki arkadaĢların
bazılarının gizlice Vardar Nehrine gitmeleri, öğretmen tarafından fark edilmesi, ertesi gün bu kiĢilerin tahtaya
çıkarılması, öğrencilerin hatalarını anlayıp öğretmenlerinden özür dilemeleri, öğretmenin öğrencileri affettiği
anlatılmaktadır.
Kitabın yirmi birinci bölümü ―ġımarık Semra‖ hikâyesidir. Çocuklar oyuncaklarla oynamak için
mahallenin en güzel kızı Semra‘nın evine gittikleri, Semra‘nın annesinin makyaj malzemelerini kullanması ve
annesi tarafından uyarılması, arkadaĢları tarafından da bu yaptığının yanlıĢ olduğu söylemleri ile Semra‘nın
yanlıĢını anlaması anlatılmaktadır.
Kitabın yirmi ikinci bölümü ―Anneler Günü‖ hikâyesidir. 8 Mart Anneler Gününde öğretmenlerine çiçek
hediye etmeleri, öğretmenlerinin de günün anlam ve önemi ile ilgili bilgiler vermesi, öğrencilerin de bunu can
kulağıyla dinlediği anlatılmaktadır.
Kitabın yirmi üçüncü bölümü ―Anne Portresi‖ hikâyesidir. Resim öğretmeninin 8 Mart dolayısıyla anne
portresi çizdirmesi, Gülperi‘nin annesini tanımaması sebebiyle resim çizmemesi, öğretmeninin soruları üzerine bu
acı gerçeğin ortaya çıkması ve sınıfın hüzünlenmesi, öğretmenin Gülperi‘ye hayalindeki annesinin portresini
çizdirmesi anlatılmaktadır.
Eserde insan karakter; Uzay adlı çocuktur. Uzay gerçek hayatta Enver AHMET‘in torununun adıdır. Eserde
yer verilen Cemal, Attila, Nuhi, Ali, Erdoğan, Berkant, Sezgin, Ezgi ,Berna(kardeĢi), Koray, Hüsnü, Esin, Akif,
Edip, Adnan, Ġsmet, Aziz, Emin, Semra, Erhan, Gülperi çocuk karakterlerdir. KomĢu nine, Mehmet Bey, Fitnet,
Ürfet, Kenan, Yusuf Bey, Cemal Usta, DiĢ Doktoru, Okul Müdürü, Anne, Baba, Dede, Yenge yetiĢkin karakterdir.
Fındık ve Pamuk hayvan karakterlerdir.
A. Eğitsel Ġletiler:
Ġncelenen eserde, hikâyelerde karĢılaĢılan birtakım problem, durum ve davranıĢlar yoluyla; çocukların,
sevgi ve dostluğa, doğa ve insan sevgisine, paylaĢmaya, iyiliğe, adil davranmaya, yardımlaĢmaya, çalıĢmaya,
sağlıklı yaĢamaya, okulu sevmeye, sorumluluklarını yerine getirmeye, kitap okumaya, toplumsal davranıĢ
kurallarına uymaya, birbirlerine ve ailesine saygılı davranmaya vb. birçok ahlaki ve eğitsel açıdan güzel
davranıĢlara yönlendirildiği görülmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda eserin eğitsel iletiler bakımından
oldukça zengin olduğu tespit edilmiĢtir.
Sevgi ve dostluk üzerine iletiler:
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―Uzay birkaç gün okula gitmedi ama arkadaşları onu unutmadılar, yalnız bırakmadılar. Ziyarete gittiler, çiçek
götürdüler, geçmiş olsun dediler.‖ ( s. 56)
―İşine karışmak istemezdim dostum. Neden okula devam etmesin? Okul okuldur ne de olsa.‖
(s. 29)
Uzay ile Erdoğan her konuda pek iyi anlaşıyorlardı. Bilhassa ders çalışmada hiç bir sorun yoktu..‖(s. 33)
Kitap okumaya yönelik iletiler:
―-Evet Çocuklar. Koray‘ın söyledikleri doğru.Yaz tatilinde de kitaplardan asla uzak kalmamalı, edebildiğimiz
kadar kitap okumalıyız.‖ (s. 60)
― Uzay sana bir kitap getirdim. Kış tatilinde bunu seve seve okuyacağına inanıyorum.‖ ( s. 50)
―Bu sözler Uzay‘ın hoşuna gitti. Odasında kapanarak kitabını eline aldı, gününü kitap okumakla geçirdi.‖ (s.41)
Okulu sevmeye yönelik iletiler:
―-Sahiden de, okulumuz öğrencilerle bir başka güzel, bir başka şen, dedi Uzay.‖ (s. 43)
―Zil çaldı. Öğrenciler sınıfa girdiler. Öğretmenlerinin gelmesini sabırsızlıkla beklediler.‖ (s. 45)
―Yaşasın okul bizim okul en güzel, en şen okul, dediler.‖(s. 44)
Uzay eve gidince, babasına okula devam etmek, çalışmak, arkadaşlarıyla beraber olmak istediğini söyledi.‖ (s. 32)
Birbirine ve ailesine saygılı davranmaya yönelik Ģu diyaloglarla yer verilmiĢtir:
―-Anneciğim dışarıya çıkabilir miyim? Diye sordu.
-Oğlum, ödevlerini yazmadın. Ders çalışmadın. Bunları yapmadığın sürece kapıdan dışarı çıkamazsın! Dedi
annesi.‖ (s. 21)
―- Annesini, babasını dinlemeyen, onlardan izin almadan sokağa çıkan çocukların başına bu gelir işte. Verdiğimiz
öğütler hiç mi fayda etmedi, dedi.‖ (s. 39)
―Bu yüzden, elimizden geldiğince birbirimize saygı göstermeli duyarlı olmalıyız, dedi.‖(s. 48)
Sorumluluklarını yerine getirmeye yönelik iletiler:
―Sabahları erken gelir, dükkânı iyice silip süpürdükten sonra her şeyi yerli yerine koyardı.‖
(s. 29)
―Başarıya ulaşmak için düzenli ve sıralı çalışmak başta gelen ödevlerinizden biri olmalıdır, dedi.‖(s. 45)
Doğa sevgisine yönelik iletiler:
Bahar kentimize gelmişti. Son günlerde havalar epeyce ısınmaya başlamıştı. Her taraf yemyeşil olmuştu. Çiçekler
açmıştı. Kimi ağaçların dalları tomurcuklanmıştı bile.‖ (s. 53)
―İlk yaz oldu mu erguvanların kokusu ta cami çeşmesine kadar yayılırdı.‖ (s. 9)
Hayvan sevgisine yönelik iletiler:
― O gün, o gece kedi bizde kaldı. Ona süt, ekmek, su verdik.‖ (s. 75)
―Ezgi ile annesi merdiveni aldılar, usulca yavru kırlangıcı yuvasına yerleştirdiler.‖ ( s. 64)
YardımlaĢma ve paylaĢmaya üzerine iletiler:
―Yardımlaşma üzerine ―Ben de bir dediğini iki etmiyordum. Ona pazardan her gün ekmek, süt, yoğurt gibi öteberi
almak benim görevimdi.‖ (s. 6)
―Ertesi günü, mahallenin yaşlı başlı kişileri bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi yardımların yapılabileceğini
konuşmaya başladılar. İlkin evlerden eşya toplandı; daha sonra maddi durumları iyi olan ailelerden para yardımı
istendi.‖ (s. 5)
Toplumsal davranıĢ kurallarına uymaya yönelik iletiler:
-Amca otobüste, trende, her nerede olursa olsun yaşlılara, bebekli kadınlara, hastalara yer vermek borcumuzdur.
Bunu her çocuk, öğrenci, genç bilmelidir, dedi.‖(s. 38)
- Ellerine sağlık anne. Yemekleri çok iyi pişirmişsin. Şimdi sokağa çıkabilir miyim? Dedi.‖
(s. 44)
Sağlıklı yaĢamaya yönelik iletiler:
―Sağlıklı dişler için her şeyden önce dişlerimizi düzenli fırçalamalıyız. Fırçamıza leblebi büyüklüğünde diş macunu
koymalıyız.‖(s.18)
―-Bakın çocuklar, röntgen muayenesinden hepiniz sağlıklı çıktınız. Ama yanımdaki arkadaşınızın sigara içtiği
belli. Onun ciğerlerinde küçük gölgeler belirivermiş… Şimdilik tümünüze sağlıklı yaşam ve çalışmalarınızda
başarılar dilerim.‖ (s. 65)
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B. Dil ve Anlatım
Eserde zengin bir dil ve renkli bir anlatım görülür. Ġkilemeler, özdeyiĢler, tamlamalar, zıt anlamalar,
mecazlar, karĢılaĢtırmalar, devrik cümleler, betimleme, benzetme, deyim dilin zengin kullanımları söz konusudur.
Eserde sıfat fiillerle, zarf fillerle hareket unsuru, ikilemelerle maceralı yolculuğun ritmi, sıfatlar ve betimlemelerle
öyküleyici dil ön plana çıkarılmıĢtır.
Eserde kullanılan isim/zincirleme isim ve sıfat/zincirleme sıfat tamlamalarına örnekler: ―Ege Makedonyası,
mahallenin yaşlı başlı kişileri‖, ―evin üst katı‖, ―evin üst katının iki odası‖, ―zavallı aile‖, ―mahallemizin en
güzel, biricik, iki katlı evi‖, ―evin sahibi olan komşu ninemiz‖, ―zengin bir bey ailesinin kızı olan komşu
nine‖,‖yufka yürekliydi‖ …
Eserde kullanılan benzetmelere örnekler: ―oluğundan her zaman buz gibi su akardı‖, ―egzoz borusundan kar
bulutu andıran duman çıktı‖, ―işine ciddi ciddi sarılmış gibi davranırdı‖,‖Sınıf, gerçekten de arı kovanına
benziyor‖…
Eserde kullanılan ikileme örnekleri: ―oldukça iri yarıydı‖, ―dükkânı iyice süpürdükten sonra her şeyi yerli yerine
koyardı‖, ―öğrenciler okuldan çıkıp yavaş yavaş evlerine gittiler‖,‖derslerinize günü gününe çalışmanız
gerekecek‖, …
Eserde kullanılan zıtlık örnekleri: ―irili ufaklı‖, ―sağına soluna‖, ―erkeği kadını‖ …
Pekiştirme örnekleri: ―okul avlusu çocuklarla dopdoluydu‖
Eserde kullanılan deyim-atasözü, veciz sözlere örnekler: ―bir dediğimi iki etmiyordu‖. ―bazen kendinden geçerdi‖,
―her şey tatlıya bağlandı‖, ―alın teri dökerek her şeyi yerli yerine koydu‖,‖eğiticilerle günümüzü gün
ediyorduk‖,‖ ecel terleri döktük‖, …
Eserde kullanılan devrik cümlelere örnekler: ―sen neden ağlıyorsun diye sordu öğretmen‖, ―Uzay sevinçten
uçuyordu neredeyse‖...
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Değerli bir gazete ve kitap yazarı olan Enver Ahmet‘in hayat hikâyesi ve yaptığı çalıĢmalar bizlere her
Ģeyden önce Balkanlardaki Türk soydaĢlarımızın özellikle Yugoslavya‘nın dağılmasından sonraki Üsküp‘teki
yaĢamlarını gözler önüne serip onların hayatları ve tarihleri hakkında ıĢık tutmuĢtur.
Balkanlar ve Yugoslavya Türkleri tarih boyunca Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Türk kültürünü her
alanda –siyasi, askeri-ekonomi, kültürel-yaĢatmıĢlar. Dil ve edebiyat konusundaki geliĢmeler için o dönemlerde
çok fazla eserler yazılmıĢ olsa da Osmanlı devletinin bölgeden siyasi çekiliĢiyle birçok göçler yaĢanmıĢtır.
Gazetede yayımladığı 23 adet hikâyesini ―Mor Salkımlı Ev‖ kitabında toplamıĢtır. Bu hikâyelerin
kahramanları çocuktur. Ancak didaktik bir içeriğe sahiptir. Çocuk kahramanlar üzerinden didaktik öğretiler
verilmiĢtir.
Kitaptaki birçok hikâye olumlu bir içeriğe sahiptir ancak ―Ben Parayı Çalmadım‖ hikâyesindeki bir
çocuğun haksız yere suçlanması sonucu tüfekle kendini vurup öldürmesi olumsuz örnek teĢkil etmektedir.
Birlik gazetesinde yaptığı çalıĢmalar ile Türk süreli yazın hayatına büyük katkılar sunmuĢtur. Özellikle Mor
Salkımlı Ev hikâyesindeki göç, yardımseverlik, erguvan ifadeleri ile birçok araĢtırmaya konu olmuĢtur.
Çocuk edebiyatı, dil ve kiĢilik geliĢimi, biliĢsel ve sosyal geliĢim gibi eğitici yönü yanında, duygu, düĢünce,
hayal ve sanat-estetik eğitimi ile çocukların iç dünyalarını zenginleĢtiren ve yetiĢkin edebiyatından yalnızca derece
farkı olan bir edebiyat-sanat alanıdır‖ (ġirin, 2016: 30). Mor Salkımlı Ev adlı bu eser, çocukların hayal dünyalarını
geliĢtirerek, yaratıcı, düĢsel dünyalar yoluyla zihinsel geliĢimlerine katkıda bulunmuĢtur. Yazar bu eserinde
insanların yanı sıra hayvan karakterlere yer vererek hayvan sevgisi aĢılamıĢtır.
Bu maceralı yolculuk boyunca karĢılaĢılan birtakım problem, durum ve davranıĢlar yoluyla çocukları
dostluğa, paylaĢmaya, iyiliğe, adil davranmaya, yardımlaĢmaya, çalıĢmaya, okulu sevmeye, sorumluluklarını
yerine getirmeye, kitap okumaya, toplumsal davranıĢ kurallarına uymaya, birbirlerine ve ailesine saygılı
davranmaya yönlendirmiĢtir. Bu yönleriyle eser, çocuklara okuma sevgisi, alıĢkanlığı kazandırmanın yanı sıra
çocuklarda sevgi, dayanıĢma, özgürlük, dostluk duygularının pekiĢtirilmesine de katkı sağlamıĢtır.
Eser, çocuklara farklı bir çocuk kültürü coğrafyasından Makedon çocuk edebiyatı sahasından seslenilir.
Yazar, ―Makedon edebiyatında daha çok gazete ve dergilerde yazan kiĢiliğiyle tanınır.
Çocuğa olayları farklı açılardan duyumsatmayı, olaylardan çıkarım yapmaya yönlendiren bir üslûbu vardır.
Mizahi bir üslup ve ĢaĢırtıcı çatıĢmalarla kurguladığı eser, çocukların hayal dünyalarını geliĢtirerek, yaratıcı, düĢsel
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dünyalar yoluyla zihinsel geliĢimlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca eserdeki çatıĢmalar, ĢaĢırma, ĢaĢırtmalar ile
yer yer mizah unsurları ve çocukları güldüren aynı zamanda düĢündüren yapısıyla da olayları ve durumları farklı
açılardan görebilme, problem çözme, yaratıcı, eleĢtirel düĢünme yetisi de sağlamaktadır. Kurgu içerisine
yerleĢtirilen sevgi, dayanıĢma, özgürlük, dostluk iletileri de çocuğa katkı sağlayacak diğer eğitsel katkılarındandır.
Eser dil ve anlatım yönüyle düz anlatımla, diyaloglarla olayları okuyucusuna aktarmıĢtır. Eserdeki
karakterleri tasvirler, sıfat, benzetmeler yoluyla karakterlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal özellikleri aktarılmıĢtır.
Anlatımda kullanılan sıfatlar, betimleme, kiĢileĢtirme ve konuĢmalar yoluyla ele alınan olayın, durumun zihinde
canlanması sağlanmıĢtır. Yazar yer yer farklı anlatıcı bakıĢ açılarıyla (1.-3. KiĢi) olayları aktarmıĢtır.
Eserde kalabalık ve renkli bir Ģahıs kadrosu vardır. Bunlar hem insan hem de diğer canlı-cansız varlıklardır.
―Karakterlerin güçlü ve zayıf yönleri görülebilmektedir. Karakterlerin davranıĢları geçmiĢleriyle örtüĢmektedir.
Karakterlerin davranıĢlarının nedenleri yazar tarafından belirtilmiĢtir‖ (Karatay, 2011). Ġster insan ister diğer
varlıklardan kahramanlar olsun hepsinin dayanıĢma, dostluk, sevgi, saygı duyguları içerisinde olduğu
görülmektedir.
Eğitsel ilkeler açısından eser, yarattığı merak unsuru, dikkat çekici kurgusu ile okuma alıĢkanlığı ve sevgisi
kazandırabilecek mahiyettedir.
Ayrıca eserdeki çatıĢmalar, yer yer mizah unsurları, çocukları güldüren aynı zamanda düĢündüren
yapıdadır. Buna yönelik olarak eser, çocuklara olayları ve durumları farklı açılardan görebilme, problem çözme,
yaratıcı, eleĢtirel düĢünme yetisi sağlamaktadır. Kurgu içerisine yerleĢtirilen sevgi, dayanıĢma, özgürlük, dostluk
iletileri de çocuğa katkı sağlayacak diğer eğitsel katkılarındandır.
Eser, Makedon edebiyatı örneğinden hareketle, farklı kültür ve yaklaĢımları barındıran yönüyle hem
okuruna hem alan yazına yenilik, zenginlik ve farklılık katmaktadır.
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THE ASSOCIATIVE FIELD OF THE CONCEPTS JAPAN AND ウクライナ (UKRAINE) BASED ON THE
RESULTS OF AN ASSOCIATIVE EXPERIMENT AMONG JAPANESE AND UKRAINIANS AS THE CULTURAL
STEREOTYPES EVIDENCE
Ph.D. (Philology), Assoc. prof. Tamara Komarnytska
Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, ORCID ID: orcid.org/0000-00017196-0066, Scopus Author ID: 57210807763, Researcher ID: ABD-7596-2021
Our aim is to attempt to identify and describe the typical cultural stereotypes of Japanese about Ukraine and
Ukrainians about Japan as on the basis of data gained from a free associative experiment based on stimulus words
JAPAN and ウクライナ (UKRAINE). The results of the free associative experiment revealed the associative field
of the proper name concept UKRAINE among Japanese (Russia, Africa, Europe, Uruguay, Uganda, cold, beauties,
war, dangerous, chernozem, Chernobyl), whereas the associative field of the proper name concept JAPAN contains
lexemes samurai, geisha, sakura, Fujiyama, Fukushima, sushi, Sony, Toyota, anime. According to the qualitative
classification of associations these are syntagmatic (UKRAINE – cold, dangerous; JAPAN – distant, exotic) and
paradigmatic (UKRAINE – Russia, Africa, Europe, Uganda, Chernobyl, chernozem, war, beauties; JAPAN –
Fujiyama, Hiroshima, samurai, geisha, sakura, sake, sushi, Toyota, hentai), with paradigmatic associations being
more widely spread. The peculiarity of the Japanese reactions to the word-stimulus UKRAINE is the lack of
individual reactions, but the presence of phonetic ones, which is explained by the very low level of Japanese
awareness of Ukraine. The prevalence of qualitative reactions with a negative assessment can be noted. A feature
of the reactions of Ukrainians to the word-stimulus JAPAN is the lack of hyperonymic and phonetic reactions.
Also, due to the great interest in Japan among Ukrainians, some individual associations can be noted. In both cases,
there are no synonymous and causative reactions that can be explained by the characteristics of the stimulus words
themselves. Large number of meronymic and qualitative reactions can be explained by the fact that these cognitive
mechanisms are easier. As for the general image of Japan among Ukrainians, the image of exoticism and
technology can be observed. The associative experiment proved that both nations are influenced by stereotypes
about each other, which can be overcome through educational campaigns.
Keywords: free associative experiment, paradigmatic reactions, proper name concept, stereotypes, word-stimulus.
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Universal Themes in Gilgamesh The King Trilogy by Ludmila Zeman : Comparative Analysis of the original
Sumerian Epic With Zeman‟s Version For Children
Zahraa Muthana
University of Wasit
Prof. Ansam Yaroub Khyoon
University of Baghdad

Abstract
Ever s nce ts d scovery, the Ep c of G lgamesh ga ned unparalleled attent on not only it is considered the first
piece of literature in the world but also for the universality of its themes. The Original epic of Gilgamesh is
lengthy, complicated and rich with details thus many authors attempted to introduce this epic to children by
simplifying it, deleting and changing details of the epic so as to make it more appropriate for children yet many
adaptations lost much of their themes in the process. The ep c s about the journey of a human be ng‘s l fe, ts
d scuss the movement from nature to c ty and ts effect on the relat on between man and nature, death and
mmortal ty, love and fr endsh p, the anger of gods, courage, amb t on and perseverance. The researchers a med at
study ng whether the ch ldren vers on of the ep c can st ll ma nta n ts un versal themes after be ng s mpl f ed for
ch ldren. Gilgamesh trilogy by Ludmila Zeman is chosen as an example of a typical Mesopotamian epic retold for
children. They compared and contrasted Ludm la Zeman‘s vers on of the ep c w th the or g nal ep c by analyz ng
and d scuss ng s m lar t es as well as d fferences between the two vers ons. The researchers concluded that,
although Zeman changed many elements and details in her adaptation for justified reasons, she was able to convey
all universal themes in her adaptation.
Keywords: Enkidu, friendship, Ishtar, immortality, Gilgamesh, nature, Utnapishtim.
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Manipulation of Karaya polysaccharide green matrix decorated by nanoparticles to boost cellular uptake
for bio sorption of metals
Muhammad Shahid
Department of Biochemistry, University of Agriculture,
Fozia Anjum, Samreen Gul Khan
Department of Chemistry, Govt. College University,
Naheed Akhter Directorate of Medical Sciences, Govt. College University,.

Abstract:
Gum karaya (GK) was purified and modified to produce ecofriendly nano bio composite offshoots such as MNPcl-GK and MNP-cl-GK-g-AAm for efficient removal of toxic Ni2+ emitted from industries through water. The
nano bio composite was synthesized by incorporating magnetite within gum karaya and hybrid was prepared by
using the graft co-polymerization of acrylamide (AAm) onto green matrix of gum karaya. Synthesized nano bio
composites were characterized using different characterization techniques such as FTIR, XRD, SEM and TGA.
Different parameters, such as, pH, temperature, contact time and bio sorbent dose were optimized for Ni2+ removal.
Metal biosorption (%) and adsorption capacity of the biopolymer was investigated by AAS. Gum karaya and its
derivatives were capable to adsorb Ni2+ ion from the industrial effluents. Adsorption kinetics followed the pseudosecond-order rate equation, whereas, the adsorption isotherm followed both the Freundlich and Langmuir isotherm
models. The thermodynamics studies revealed that the adsorption processes were spontaneous and endothermic in
nature. Maximum adsorption capacity of Ni2+ by gum karaya and its derivatives was in the range of 70-78% and
minimum of 5-10% in the effluent samples tested.
Keywords: Karaya gum, graft co polymerization, acrylamide, metal biosorption
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A MINI REVIEW ON FUNCTIONAL FOODS AND THEIR ROLE IN CHEMOPREVENTION
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Abstract
The whole world is facing the deadly disease termed as ‗Cancer‘. It is the 2nd prime cause of fatality in the world,
after coronary infarction. According to the Global Burden of Disease, about 10 million people die prematurely as a
result of cancer every year. Because of increase in death rate, cancer is accounting for one out of every six
fatalities. There are many gene alterations for conversion of normal cell to cancerous cell. These unwanted shifts
occur for a variety of causes. Environmental exposure to cancer-causing substances, as well as lifestyle decisions
and genes acquired from our parents all plays a key role in resulting cancer. Frequently, there is no obvious cause.
One of the world's most critical health problems is occurrence of cancer. The majority of patients are diagnosed
late in life, with a dismal prognosis. Consequently, identifying modifiable risk factors for primary cancer
prevention is critical. However, various health practices in low & middle-income nations are incapable to handle
cope with this load, further a huge percentage of cancer patients all-around the globe lack timely approach for
exclusive diagnosis as well as therapy. Several kinds of cancer survivability rates are progressing in countries with
sturdy health practices, recognition to initial identification, quality treatment, and survivorship care. By altering or
avoiding important risk factors and following existing evidence-based preventative methods, between 30 & 50
percent of cancer fatalities could be avoided. Initial recognition of cancer and therapy of patients who acquire
cancer also assist to reduce the cancer problem. In the long run, avoidance is also the most cost-effective technique
for control of cancer. We summarized and assessed observational studies linking diet, including specific functional
food groups, and dietary patterns, which helps in mitigation of emerging cancer in this review. Although there are
significant gaps in our comprehension of the association between nutrition and cancer risk. Nevertheless, this study
can suggest that diet plays an important role in cancer progression as well as prevention.
Keywords: Gene alterations, normal cell, cancerous cell, dismal prognosis, life style, diet, functional food groups,
nutrition.
Introduction
Human body is composed of several trillions cells which starts expanding and divide as required during lifetime.
Nevertheless, cells alter their shape and size when they become aberrant or ripened. However, deviation from
normal process, cells persist to make fresh cells but the matured or aberrant ones do not perish and proliferate
resulting in tumor development. These cancer cells can inundate healthy cells as they expand out of control. As a
result human body has to fight against tumor cell progression to function properly. Nonetheless, exposure to
aflatoxin, heavy alcohol consumption, and possibly dairy product (excluding yoghurt) consumption, chronic
infections, metabolic illnesses like obesity and diabetes are all well-known cancer risk factors. Cancer is a
particularly regular cause of mortality amongst wealthier nations. Furthermore, occurrence of cancer was found to
be more likely in men than women. However, men develop stomach, liver, lung, prostate, colorectal cancers,
whereas in case of women more prone to expect cervical, thyroid, lung, breast and colorectal cancers. The global
burden of cancer is rising by putting huge emotional, financial, physical strain on individuals, families,
communities, and health-care systems.(1-2) All kinds of cancer necessitates a diverse therapy strategy, a specific
cancer diagnosis is vital for appropriate as well as effectual treatment. However, generally utilized therapy for
cancer involves radiotherapy, chemotherapy, and surgery. Moreover, primary step with regard to therapy was to
figure out precise stages of cancer progression. The major goal was to cure cancer or predominantly lengthen the
life span. A significant goal is to augment the patient's quality of life. Moreover, physical, mental, emotional
support needs to be given to patient's spiritual well-being, during the advancement in stages of cancer. Currently,
diet and lifestyle are regarded as the two critical variables in developing countries in sustaining good health
throughout one's life and preventing a variety of chronic disorders. Taking healthy diet is through healthiest eating
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patterns, associated with mitigation of threat to several non-communicable diseases like cancer.(3-5). Therefore,
we have discussed the different types of functional foods and how it prevents the deadly disease. Further, our
article provides insights for future research on functional foods/nutraceuticals.
Overlay of functional foods
In the beginning of the 1980s, Japan invented the phrase "functional food." While the general definition of
functional foods is not present, a usual, basic description is "processed foods that have, apart from their nutritional
value, disease-prevention and health advantages. Nutraceuticals, medical food, probiotic, designer food and
pharmaceutical foods and vita foods are overlaid in functional foods.The role of functional foods, which can be
incorporated in the healthy diet to bring it closer to optimal nutrition, would be considered preventative or health
promotion. However, a lot of extra study would be required utilizing well-controlled methodologies. In addition to
their nutritional worth, functional foods might be described as a kind of food which has a good influence on the
health, physique and state of mind of a person. Other elements for defining a functional food were offered,
involving three additional characteristics in specific. (6-8)
1. A food generated from natural components (not a pill, tablet or powder).
2. It may and should be included in the regular diet
3. It has a special purpose to control a certain biological process such as •Improvement of the systems of biological
protection • Prevention of particular disorders • Recovery from specific disorder • Physical and mental illness
control • Ageing slowdown
Functional foods can also use to define foods having a specific physiologically preventative impact and health
promotion enhanced with natural components. The popularization of food with proven health effects has led to the
growth of the consciousness of humans, the development of food and medicine, and the branches of the natural
sciences, which are researching the relationship between nutrition and health. Nonetheless, balanced nutrients aids
in growth of the body, maintenance, along with wellness are well understood. However, food affords energy,
nutrients such as fats, proteins, minerals, carbohydrates, vitamins, and non-nutrients like fiber, inducers of
beneficial enzyme activities, antioxidants, prebiotics, along with probiotics all of which the human body is
practiced of using. Although, its a highly intricate procedure that is still far from being fully comprehended. A
newer array of compounds has been studied, including antioxidants, carotenoids, flavonoids, glucosinolates, and
other non-nutrients. Even these functional foods provide a verge over pharmaceuticals since they have lower side
effects and globalization of nutraceuticals is hindered by regulation in numerous ways. These foods have to place
under regular category as common foods. However, standardization of dose and manner of distribution to increase
efficacy and health benefits could help to overcome this. Not only humans but also in the case of domesticated
animals also it is critical to test and regulate functional food use in a cost-effective and efficient manner.(9-10)
Beneficial aspects of functional foods
Study on biological mechanisms, in-vitro cell-culture systems of several infectious states in animals, along with
human epidemiology are used to offer the beneficial properties of functional foods in combating cancers, high
blood pressure, ulcers, inflammation, bacterial, viral, parasitic infections, coronary heart disease (CHD), diabetes,
psychotic diseases, spasmodic disorders, and many other diseases.(11)
Table-1:
Common
functional
foods
along
with
their
structure
and
effects
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ctional foods
pene

Structure

Function
Antioxidant

Dietary Sources
Effects
Ref
Tomatoes, water Lycopene
is (12)
melon,
apricot, more potent in
peaches
contrast to α,ßcarotene
in
hindering
cancerous cell
proliferation on
several human
cancer cell lines
Thick green and Modest
dose (13)
Yellowish-orange augments
fruits&vegetables intercellular
communication

rotene

Antioxidant

rotene

Antioxidant

Green
leafy
vegetables,
orangish-yellow
fruits & vegetables

n

Antioxidant

Dark green leafy Lutein instigates (15)
vegetables
effectual
cell
cycle regulation
and
restrain
cancerous cell
advancement
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onoids

Antioxidant

Synthesized
plants

xanthin

Antioxidant

Brown
algae, Anti-cancer and (17)
heterokonts
antiinflammatory
activity

iotics

Anti-allergy

Yoghurt
and Alleviating
fermented foods
signs of cancer

oestrogens

Anti-cancer
Phyto-estrogens & Compete with (19)
(breast
and soya rich foods
endogenous
prostate)
estrogens
for
binding
to
estrogen
receptor
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iocyanates

Anti-bacterial

Kale,
Broccoli,
Cauliflower,

Reducing
the (20)
threat of liver,
breast,
esophagus, lung,
small intestine,
colon,
and
stomach cancers

eratrol

Antioxidant

Grapes,
grape
juice, red wine,
including
blueberries
and
cranberries - as
well as in peanuts
and cocoa.

Lowering risk (21)
of liver, skin
and colorectal
cancer

Lowering
cholesterol

In most foods such Lowering colon (22)
as
vegetables, and
prostate
cereals and etc.
cancer

Lowering
cholesterol

Fish or fish oil

ga-3
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Functional foods and Cancer: Epidemiological evidence
A diet was considered "Healthy Diet" if it contained a high level of fiber and low amounts of saturated fat, animal
proteins, and processed carbohydrates and if a diet was considered as ―Mediterranean Diet‖ it recommends
drinking red wine in moderation and seasoning with extra-virgin olive oil. These two eating behaviors (healthy
plus MD) have been connected to reduce in the threat of developing Cancer. The Western diet is heavy in refined
carbohydrates, proteins, saturated fats, and alcohol, and it appears to be linked to an increased risk of cancer based
on case-control studies alone. In between functional foods lead a supervisory role in inhibiting carcinogenesis or
tumorigenesis.(24-25)

Figure 1: Functional foods alleviates deadly malady progression as it is rich in phytochemicals
Lycopene
Lycopene is the bioactive component that is commonly seen in ‗tomatoes‘ and it can inhibit carcinogenesis of
many types of cancers more effectively by hindering the proliferation of human cancer cell lines. Lycopene
contains antioxidant properties but no provitamin-A activity. Carotenoids react with oxygen free radicals by
transferring an unpaired electron, leaving the carotenoid in an excited triplet form. Lycopene has been shown to
have anticarcinogenic effects on the liver, mammary gland, lungs, and skin. S-allyl cysteine from garlic and
lycopene from tomatoes, when given together, inhibit the development of chemically caused stomach cancer.
Lycopene has been shown to restrict cancer cell development by interfering with growth factor receptor signaling
and progression of cell cycle in human cancer cells. In human malignancies, the expression of connexins, notably
connexin43, is significantly lower than in normal tissue but lycopene can helpful in maintaining in the connexin
levels. Lycopene therapy significantly reduced insulin growth factor-1 (IGF-1) activation in breast cancer cells.
The lycopene activates PPAR-LXR-ATP-fastening cassette transporter 1 (ABCA1) alleyway and further mitigates
the proliferation of human prostate cancer cells (LNCaP).In mice models, lycopene demonstrated anticarcinogenic
effects in the mammary gland, liver, skin, and lungs.(26)
α-Carotene
α-Carotene is the bioactive component that is commonly seen in Carrots, Sweet potatoes, Pumpkin etc., In vitro
studies can clearly evident that α-Carotene inhibits carcinogenesis in skin, colorectum, liver etc., Murakoshi et al.
(27) noticed in positive control group about 69 percent of incidence of cancer amongst the tumor-bearing mice,
while those in the α-carotene treated groups had a 25 percent incidence. The average multiplicity of lung tumors
per mouse is relatively very less when compare to non-treating mouse of α-Carotene.
β-Carotene
β-Carotene is the bioactive component that is commonly seen in green, orange, and yellow leafy fruits and
vegetables etc., The unexpected increase in peroxy radicals in body causes lung cancer among smokers can be
effectively treated by β-carotene. Peroxy radicals are quenched by its antioxidant properties and fight against
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oxidative damage are demonstrated in-vitro when combined with lutein. The imbalance of other carotenoids or
antioxidants in people may be causing an increase in lung cancer. Beta-carotene combined with vitamin E and
selenium has been shown to have anticancer properties in experiments. (28)
Lutein
Lutein is the bioactive component that is highly present in green leafy vegetables such as kale, spinach, broccoli,
green peas etc., Breast cancer risk is reduced by 53% when lutein and zeaxanthin are consumed. In vitro, lutein
satiates peroxy radicals and possess antioxidant properties against oxidative damage. It may also have an
anticarcinogenic effect by promoting the expression of certain genes involved in T-cell changes. Lutein is effective
in protecting against skin damage; however, we were unable to locate any studies demonstrating lutein's chemoprotective properties in skin cancer. At 20 mg/ml, lutein successfully inhibited lipid peroxidation, the generation of
hydroxyl radicals, and the production of 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radicals. (29)
Flavonoids
Berries are the richest source of flavonoids and they have been shown to be beneficial in the prevention and
treatment of a variety of cancers in studies. Ovarian cancer, colon cancer, lungs cancer, laryngeal cancer, prostate
cancer, pancreatic cancer, esophageal cancer, breast cancer, leukemia, renal cell carcinoma, and hepatocellular
carcinoma are all examples. Through the activation of the transcription system epigallocatechin-3-gallate, green tea
polyphenols serve as anticancer drugs. In some cancer cell lines, apigenin (a genistein iso conformer) has proved to
be more effective at inhibiting cell proliferation. Apoptosis is known to be induced in malignant cells by some
plant compounds. More evidence revealed that flavonoids' anticancer benefits were due to a variety of
mechanisms, including cell cycle regulation, inhibition of kinase and protease activities, inhibition of matrix
metalloproteinase release, and suppression of activator protein-1 function induction. Theodoratou et al.(30) found a
robust and linear reverse relationship between flavonoids intake and colorectal cancer risk.Flavonoids have a
number of critical biological roles, some of which are linked to the threat of cancer. Signal transduction pathways
are influenced, apoptosis is stimulated, and inflammation and proliferation are prevented in human cancer cell
lines, according to in vitro and animal model systems.
Fucoxanthin
According to several in-vitro studies it was evident that fucoxanthin can prevent the development of cancer cell
lines in the liver (HepG2), colon (Caco-2, HT-29, and DLD-1) and urinary bladder (Caco-2, HT-29, and DLD-1).
It also has an inhibitory effect on the induction of apoptosis and the prevention of cyclin D levels, both of which
are required for cancer cell development. It's thought that fucoxanthins anticancer effect is linked to biomolecules
involved in cell cycle and apoptosis, as well as those linked to antioxidant activity due to its pro-oxidant role. (31)
Probiotics
Probiotics prevent putrefactive gut bacteria from producing carcinogenic compounds from dietary components and
converting procarcinogens to carcinogens by inhibiting their harmful enzymatic action. Some bacteria strains, such
as Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium longum, have been shown to have anti-cancer properties. Small
Aberrant crypt foci (ACF) caused by colon carcinogen (azoxymethane) was reduced by 26% in rats after they were
given a probiotic. It is common knowledge that born foods contain carcinogens such as heterocyclic amines and
polycyclic aromatic hydrocarbons. Challa et al. (32) found that giving rats B. longum caused glutathione
transferase enzymes to become more active (inactivating enzyme of polycyclic aromatic hydrocarbons). Probiotics
and prebiotics (synbiotics) appear to have beneficial effects on cancer pathogenesis prevention.
Phyto-estrogens
Literature says that, in Hep3B cells, genistein is an effective phyto-estrogen that triggers apoptosis signaling. It can
cause endoplasmic reticulum stress, which is marked by increased calcium mobilization, m-calpain cleavage, upregulation of GRP78, GADD153 expression, and instigation of caspase-12. According to Yeh et al. (33), the
combination of genistein & daidzein plays a major role in reduction for threat to cancer. Phytoestrogens have been
displayed to lessen the threar of breast & prostate cancer, as well as endometrial, thyroid, skin, and colorectal
cancer. In a study, the combination of vitamin D3 and genistein inhibited prostate cancer cell proliferation at
considerably lower doses than the single form.
Isothiocyanates
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Isothiocyanates and their metabolites have been shown in several studies to help reduce the risk of various types of
cancer such as lungs, breast, liver, esophagus, stomach, small intestine, and colon.Sulforaphanes (an isothiocyanate
occurring in stored form in vegetables) activity exhibits the beneficial effects of GST (Glutathione S-transferase),
NAD(P)H, and glutathione reductase (GR) enzymatic activities in a number of mammalian cancer cell lines. In
cancer models, HDAC (Histone deacetylase) inhibitors have been shown to cause growth arrest, apoptosis, ROSmediated cell death, and mitotic cell death.(34)
Sulforaphane has been shown to inhibit the growth of MCF-7 human breast cancer cells more efficiently than other
compounds. All isothiocyanates have been found to preferentially trigger apoptosis in cancer cells over normal
cells. Mi et al. used radioactively labelled 14C and 14C-phenethylisothiOCyanate to treat human lungs cancer cells
in one investigation.Sulforaphane has been shown to be effective against LTEP-A2 cells from human brain
malignant glioma and human lungs adenocarcinoma. Sulforaphane has been demonstrated to kill or block the
growth of a variety of strains in various investigations, and it is even leading to eradication in some situations.(35)
Fiber
Based on Asian and Western cultures, a high-fiber diet slows the progression of prostate cancer in its early stages.
Inulin inhibited the production of biological chemicals linked to colon cancer cell growth and further mitigated
water-induced necrosis. In addition, a high-fiber diet lowered genotoxic exposure and interleukin-2 production.
(36)
Resveratrol
Resveratrol is a type of Phyto-estrogen commonly found in grapes but it specifically made a mark in its own in the
prevention of many types of cancers involving Colorectal, breast, ovarian, cervical, liver, head, neck, gastric or
stomach, lung, prostate, skin, esophageal, thyroid, uterine or endometrial, bladder, kidney and eye cancer, brain
cancer, bone cancer, blood cancer.(37)
Omega-3
Fish supplementation was found to have a negative relationship with cell cancer of the oral cavity, pharynx,
esophagus or larynx cancers. Some studies have attempted to assess the effects of omega-3 fatty acid
supplementation in the diet, either as omega-3 fatty acid-rich foods or as dietary supplements, on cancer treatment.
This has resulted in prospective and case-control studies that looked at the putative preventive effects of omega-3
fatty acid consumption on cancer development.(38)
Conclusion
Nutrition is one of the most adaptable aspects of people's lifestyles, and it can influence health and even risk of
many diseases. Following a healthy dietary pattern is linked with a lowering threat of cancer. However, suitable
diet leads to a healthy, well-functioning gastrointestinal tract, which leads to normal human physiology and, as a
result, healthy living. This paper focuses on functional foods and detailed evaluation that aims to help people who
don't have health insurance or can't afford prepaid treatment. In low-income areas, seemingly innocuous medical
procedures might have disastrous financial consequences. One option for expansion of health systems is to adopt
selected platforms that supply therapies that require comparable logistics but are delivered from distinct packages
of conceptually related interventions with a functional dietary reference. Future research should include concerns
such as probable etiological heterogeneity on cancer subtypes, the impact of chronic infections, and a potential
interaction with the host gut microbiome or genetic variants.
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Human genome project: An overview
Anisha Chauhan
BSc biotechnology first year(Banasthali Vidyapith University)

ABSTRACT
The human genome project (HGP) is an international, interdisciplinary, Scientific research project aimed at
determining the sequence of chemical base Pairs which make up human DNA, mapping the entire human genome,
and Identifying its complex structures and functions. The outcomes of the project Have been established as open
and accessible to all. Leading healthcare, Research, and disease advocacy organizations from more than 40
countries Coordinated a global alliance for genetic health dedicated to enabling the Secure sharing of genomic and
clinical data in a standardized, effective, and Responsible manner. Sequencing the human genome in its entirety
Substantially furthers our understanding of human evolution, the causes, and Mechanisms of disease, and the
complex interactions between genes and Environment. The HGP importantly contributes to health improvement in
Many ways. Application of new and more effective drugs based on the Completed genome sequencing are at least
10-15 years in the future, although More than 350 biotech products- may based on the HGP- currently in clinical
Trials. One of the largest challenges over the next decade will be interpreting The contents of all the sequenced
genes and understanding how they functionincluding their role in human health and pathology. Genome-based
research Will eventually enable medical science to develop highly effective diagnostic Tools, to better understand
health needs based on individual genetic makeups, and to design new, personalized treatments for diseases.
Another related Project is the chimpanzee genome project, which was created in 2003 and Aimed to determine the
DNA sequence of the chimpanzee genome. Comparing The genomes of humans and other apes will shed new light
on what makes Human genetically distinct from, and similar to, other species. Other projects Inspired by the HGP
include the human brain project and the engineering Human proteome project, both of which were recently
launched and hold Great promise for the future of medicine and psychology.
Key words- genome, genetic engineering, human genome project.
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Distinctive features of FTIR spectra of human blood plasma in healthy and lung adenocarcinoma patients.
Arzu Aydəmirova
Azerbaijan National Academy of Sciences.Ġnstitute of Biophysics

Despite large-scale global efforts in cancer research, the growing number of deaths worldwide makes this
disease one of the priorities of biomedicine. The development of new drugs capable to target the tumor cells
selectively gives rise to hopes for reducing mortality. Despite all these advances, screening and early detection of
cancer play an important role in improving the rate of patients‘ recovery. In general, histopathological, biomedical
tomographic methods, such as positron emission tomography (PET), magnetic resonance imaging (MRI), and
computed tomography are considered pivotal tools in the diagnosis of oncological diseases. The invasiveness of the
histopathological approach is based on taking a biopsy sample from a suspicious part of the patient's body. In
addition, the cost of biomedical tomographies and the very time-consuming process make them impossible to use
as wide-range screening methods. Thus, new innovative approaches that are non- or minimally invasive, cheap,
fast and reliable are very important.
Modern diagnostic methods that posses valuable features, such as minimally invasive, inexpensive, speedy
and less labor-intensive, make them very interesting for the scientific community. The spectroscopic methods, for
instance, magnetic resonance spectroscopy, Raman scattering and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy
play an important role in the diagnosis of different types of cancer. Regardless of the widespread use of Raman
spectroscopy in this area, FTIR spectroscopy has a number of advantages. Ignoring the fact that both spectroscopic
methods can be widely used for diagnostic purposes, in contrast to Raman scattering, FTIR spectroscopy studies do
not require powerful lasers and are significantly cheaper. In addition, high background fluorescence during the
experiment prevents the acquisition of important information from low-concentrated biomolecules. This case is
explained by the fact that Raman spectroscopy measurements require several laser sources with different
wavelengths.
Lung cancer is one of the most common and deadly malignant tumors in the world. Smoking is cited as the
main cause of this disease. However genetic, stress and environmental factors also contribute to the dissemination
of this illness. In addition, the fact that 67% of cases occur among non-smokers makes screening methods for the
diagnosis of cancer inevitable.
In this study, we have examined the possibility of using FTIR spectral analysis of human blood plasma for
the detection of lung cancer and the determination of specific spectral peaks in this regard. For this purpose, venous
blood samples were collected from 36 clinically healthy (age range 30-70) and 37 patients diagnosed with lung
adenocarcinoma (age range 20-65). Based on isolated blood plasma samples FTIR measurements were recorded in
the middle infrared region (400- 4000 cm-1). In order to get accurate information about biomolecules in plasma, it
was pivotal to remove water bands (2000-2370 cm-1) from each sample spectrum. Then each spectrum was
analyzed according to the "bio-fingerprint" (950-1800 cm-1) and "lipid" (3700-2600 cm-1) regions. After baseline
correction, each spectral part was area normalized and combined as a whole spectrum for statistical analysis. It has
been shown that a mean value of amplitude ratios of 5 peaks (A2959 / A1545, A1650 / A1545, A1080 / A1545, A1080 / A1243,
A1080 / A1170) serves as an excellent biomarker to differentiate adenocarcinoma patients from healthy individuals.
In order, fully substantiate the results, distinguishing features of FTIR spectra of blood plasma from both
groups were explained at the molecular level.
Key words: lung adenocarcinoma, human blood plasma, FTIR spectroscopy, spectral biomarker.
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Abstract
Milk is an essential commodity in daily life. It is not only a source of good quality protein, but also of calcium and
riboflavin besides other nutrients. Milk is most commercially sold commodity both by local vendor‘s as well super
markets .Due to rules laid by FSSAI, most of the branded products follow appropriate quality in the marketed
products. However in local products to increase the yield certain adulterants are added which may affect the
nutritional quality of milk. Hence, to know the activity, the present study aimed at knowing adulteration in 5
selected local vendors and food samples selected were Milk, Curd, Buttermilk, Butter and Ghee. The adulteration
observed mostly in Milk, Curd, and Buttermilk and Butter and Ghee were adulterated with certain vendors in most
of Milk and Curd the water content is more, but in few samples urea and starch was also observed .Thus, the study
clearly brought the fact that foods from local vendors had adulterated samples and basic solution is to have
awareness about adulteration by performing simple test and reporting to FSSAI.
Keywords: Adulteration, milk safety, detergent in milk, FSSAI, quality of milk products
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PYRIPROXYFEN'İN İNSAN LENFOSİTLERİNDE GENOTOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Biolog Havva BUĞDA
Adıyaman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-3712-6796
Prof. Dr. Eyyüp RENCÜZOĞULLARI
Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ORCID: 0000-0001-5206-6421

Bu çalıĢmada pyriproxyfen‘in (PPX) in vitro insan periferal lenfositleri üzerindeki genotoksik ve sitotoksik
etkisi incelenmiĢtir. Sağlıklı, sigara kullanmayan, genç iki erkek iki bayandan alınan kan ile çalıĢma
gerçekleĢtirilmiĢtir. Genotoksik ve sitotoksik etki kromozom anormalliği ve mikronükleus yöntemleri ile
çalıĢılmıĢtır.
Donörlerden alınan kan steril ortamda 2.5 ml kromozom medyumuna (PbMax) ekilmiĢ ve 37°C‘de 72 saat
inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon süresince hücreler PPX‘in non toksik dozları (0.5, 1 ve 2 µg/ml) ile 24 ve
48 saat muamele edilmiĢtir. Bu çalıĢmada ayrıca pozitif mutajen olarak mitomycin –C (0.2 µg/ml) kullanılmıĢtır.
Kültür süresinin 70.saatinde hücreler kolĢisin ile (0.06 µg/ml) 2 saat muamele edilmiĢ ve hasat iĢlemine
baĢlanmıĢtır. Kromozom anormalliği yönteminde hücrelere sırasıyla hipotonik solüsyon (%0.4 KCl) ve fiksatif ile
(glasiyal asetik asit/metanol, 1/3) ile muamele edilmiĢ, preparatlar hazırlanmıĢ ve giemsa boyasından sonra
preparatlar ıĢık mikroskobunda (100x büyütme) incelenmiĢtir. Kromozom anormalliklerini saptamak için her
preparattan kromozomları iyi dağılmıĢ 100 hücre incelenmiĢtir. Bu hücrelerden kromozom sayı ve yapı
anormallikleri saptanmıĢtır. Aynı preparatlardan 3000 hücre sayılarak mitotik indeks saptanmıĢtır. Mikronükleus
yönteminde de kolĢisin yerine sitokalasin B (6 µg/ml) kullanılmıĢ ve hücreler 24 saat bu madde ile muamele
edilmiĢtir. Mikronukleusu saptamak için her preparattan 1000 binükleer hücre sayılıĢ ve hem mikronükleus
frekansı hem de mikronukleus içeren hücrelerin frekansı hesaplanmıĢtır. Aynı preparatlardan 3000 hücre sayılarak
nükleer bölünme indeksi hesaplanmıĢtır. Ġstatistiksel analiz için ise t-testi kullanılmıĢtır. Muameleli kültürlerden
elde edilen tüm parametreler kontrolleri ile kıyaslanmıĢtır. Doz etki iliĢkisinin hesaplamak için ise korelasyon ve
regresyon analizleri yapılmıĢ, doz-etki iliĢkisi saptanan kültürlerin korelasyon katsayısı ve regresyon grafikleri
çizilmiĢtir.
PPX ile muamele edilen insan periferal lenfositlerinde tüm konsantrasyonlarda ve muamele sürelerinde
kromozom anormalliği (KA) ve anormal hücre (AH) yüzdeleri ile mikronükleus (MN) ve mikronükleuslu
binükleer hücre (MNBN) frekansları gibi incelenen tüm parametrelerde istatistiksel olarak önemli artıĢlar
kaydedilmiĢtir. 24 saatlik muamele süresinde MN ve MNBN frekansında görülen artıĢın doza bağlı olduğu
belirlenmiĢtir. PPX, tüm doz ve sürelerde NBI‘ni önemli derecede düĢürmüĢtür. PPX ile muamele edilen
hücrelerde MI de düĢmüĢ fakat bu düĢüĢ istatistiksel olarak önemli bulunamamıĢtır. Yapılan analizlerde in vitro
insan periferal lenfositlerinde PPX‘in genotoksik ve sitotoksik etkiye sahip olduğu saptanmıĢtır.
Bu çalıĢma, Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiĢtir
(FEFYL/2021-0001)
Anahtar Kelimeler: Pyriproxyfen, kromozom anormalliği, mikronükleus, genotoksisite
INVESTIGATION OF THE GENOTOXIC EFFECT OF PYRIPROXYFEN IN HUMAN
LYMPHOCYTES
In this study, the genotoxic and cytotoxic effects of pyriproxyfen (PPX) were investigated in human
peripheral lymphocytes in vitro. The study was carried out with blood taken from young, healthy, non-smoker, two
men and two women. The chromosome abnormality and micronucleus methods were used to detect genotoxic and
cytotoxic effects.
The blood taken from the donors was added to 2.5 ml chromosome medium (PbMax) in sterile conditions
and incubated at 37°C for 72 hours. During the incubation period, cells were treated with non-toxic doses of PPX
(0.5, 1 and 2 µg/ml) for 24 and 48 hours. In this study, mitomycin –C (0.2 µg/ml) was also used as a positive
mutagen. At the 70th hour of the culture period, the cells were treated with colchicine (0.06 µg/ml) for 2 hours and
the harvesting process was started. In the chromosome aberration method, the cells were treated with hypotonic
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solution (0.4% KCl) and fixative (glacial acetic acid/methanol, 1/3) respectively. After the preparations giemsa
stain, the preparations were examined using the light microscope at 100x magnification. To detect chromosomal
abnormalities, 100 well-distributed cells from each preparation were examined. Numerical and structural
chromosome abnormalities were scored. The mitotic index was determined by counting 3000 cells from the same
preparations. In the micronucleus method, cytochalasin B (6 µg/ml) was used instead of colchicine and the cells
were treated with this substance for 24 hours. To detect the micronucleus, 1000 binuclear cells scored from each
preparation and both the micronucleus frequency and frequency of cells contain micronucleus were calculated. The
nuclear division index was calculated by counting 3000 cells from the same preparations. The t-test was used for
the statistical analysis. All parameters from the treated cultures were compared with controls. Correlation and
regression analyzes were performed to calculate the dose-effect relationship. The correlation coefficient and
regression lines were drawn.
Statistically significant increases were noted in all parameters studied, such as chromosomal aberration (CA)
and abnormal cell (AH) percentages, and micronucleus (MN) and micronucleated binuclear cell (MNBN)
frequencies in human peripheral lymphocytes treated with PPX at all concentrations and treatment times. It was
determined that the increase in MN and MNBN frequencies during the treatment period was dose-related. PPX
significantly decreased NBI at all doses and times. MI also decreased in cells treated with PPX, but this decrease
was not statistically significant. As a result, it was determined that PPX has genotoxic and cytotoxic effects in
human peripheral lymphocytes in vitro.
Adiyaman University Research Fund funded this study (FEFYL/2021-0001)
Key Words: Pyriproxyfen, chromosome aberration, micronucleus, genotoxicity
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Özet
Ni3Al bileĢiğinin elastik sabitleri GenelleĢtirilmiĢ Gradyan YaklaĢımı (GGA) ilk prensipler yöntemi kullanılarak
Quantum Espresso paketi ile dağıtımı yapılan termo_pw yazılımı ile hesaplandı. Hesaplanan elastik sabitler
mekanik kararlılık kriterlerini karĢılamaktadır. Mekanik olarak kararlı olan Ni3Al bileĢiğinin elastik modülü
hesaplandı, anizotopisi analiz edildi. Sertlik değerlendirilmesinden yumuĢak malzeme sınıfına girdiği görüldü.
Karakteristik Debye sıcaklığı, erime sıcaklığı ve minimum termal iletkenliği tahmin edildi.
Anahtar kelime: Ni3Al, Elastik modül, Termodinamik özellikler.
Abstract
The elastic constants of the Ni3Al compound were calculated with the thermo_pw software distributed with the
Quantum Espresso package using the Generalized Gradient Approximation (GGA) first principles method. The
calculated elastic constants meet the mechanical stability criteria. The elastic modulus of the mechanically stable
Ni3Al compound was calculated and its anisotropy was analyzed. It was seen that it entered the soft material class
from the hardness evaluation. The characteristic Debye temperature, melting temperature and minimum thermal
conductivity were estimated.
Keyword: Ni3Al, Elastic modulus, Thermodynamic properties.
GiriĢ
Yüksek sıcaklık yapısal malzemelerinden Ni tabanlı süper alaĢımlar, modern türbin motor kanadındaki potansiyel
uygulamalarından dolayı son zamanlarda araĢtırıcıların ilgisini çekmektedir (Yang & Hu, 2014). OlağandıĢı
mekanik özelliklerinden dolayı Ni3Al alaĢımına büyük ilgi vardır (Foiles & Daw, 1987). Mekanik ve kimyasal
bozulmaya karĢı mükemmel dirençleri nedeniyle yeni nesil yüksek sıcaklıklı yapısal malzemelerin umut verici bir
adayı olarak kabul edilmektedirler (Bensch vd., 2010). Wu ve Li (2012), Ni3Al‘nin elastik özelliklerine Mo, Re,
Ta, W, Ti, Co, Nb, Ru, Cr ve Y alaĢım elementlerinin etkisi üzerine yaptıkları çalıĢma sonucunda Ni3Al‘nin mikro
yapısının atomik büyüklük ve alaĢım elementlerinin yer tercihi ile iliĢkili olduğunu, elastik özelliklerin büyük
ölçüde alaĢım elementlerine ve kristal oryantasyonlarına dayandığını rapor ettiler (Wu & Li, 2012). Son
zamanlarda Ni tabanlı süper alaĢımların mikroyapılarının alaĢım elementlerine bağlılığı ve elastik özellikleri
üzerine bazı çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Herhangi bir malzeme hakkında yeteri kadar bilgi oluĢtuktan ve uygulamalarda kullanılma aĢamasına yaklaĢıldıkça
mekanik özellikler büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan teknolojik öneme haiz olacağı düĢünülen Ni 3Al
bileĢiğinin mekanik özellikleri, detaylı anizotropi analizleri ve termodinamik özellikleri incelenecektir.
Materyal Metot
Kübik L12 yapı ve Pm3m (no:221) uzay grubunda bulunan Ni3Al bileĢiğinin yapısal, mekanik ve termodinamik
özellikleri ilk prensipler yöntemi ile araĢtırılmıĢtır. Ġlk prensipler hesaplamalarında Yoğunluk Fonksiyoneli
Teorisine (DFT) dayanan açık kaynak kodlu Quantum Espresso (QE) yazılımı tercih edilmiĢtir. Tüm toplam enerji
hesaplamaları QE yazılımı ile icra edilmiĢtir. Hesaplamalarda iyon korları ile valans elektronların etkileĢimi QE
internet sitesinden temin edilen USPP (Ultrasoft Psödo Potansiyel) tipi ve PBESOL fonksiyonel psödo potansiyel
dosyaları tercih edilmiĢtir. Optimize düzlem dalga kesilim enerjisi (ecut) 210 Ry, yük yoğunluğu 2100 Ry ve
Brillouin bölgesinin örneklenmesi için Monkhorst-Pack tarafından geliĢtirilen k-noktaları olarak 14 ×14 ×14
alınmıĢtır.
Bulgular ve TartıĢma
Hesaplamalarda ilk adım olarak bileĢiğin temel durumunu, en küçük enerji seviyesini, belirlemek için BFGS
algoritması kullanılarak yapısal optimizasyon gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapısal optimizasyonun sonucunda bulunan
yapısal parametreler kullanılarak Ni3Al bileĢiğinin birim hücresi XCyrSDen yazılımı ile görselleĢtirilerek ġekil
1.‘de verilmiĢtir.
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ġekil 1. Ni3Al bileĢiğinin birim hücresi.
Birim hücrenin örgü sabiti 3,52 Å olarak hesaplanmış bu değer Voter ve Chen (1987) nin bildirdiği 3,567 Å deneysel
değerinden (Voter & Chen, 1987) %1,3 farklıdır. Bu oldukça güzel bir sonuçtur. Bu çalışma ile bulunan değerler ulaşılabilen
deneysel ve teorik değerler Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Ni3Al bileşiğinin örgü sabiti (Å), Cij elastik sabitler (GPa).

Referans

a

C11

C12

C44

Bu çalıĢma

3,52

266,42

173,27

139,26

Voter ve Chen, 1987(Teori)

3,573

246

137

123

Chen, 3,567

230

150

131

Voter
ve
1987(Deney)

Malzemenin mekanik kararlılığı, sertliği ve anizotropisi gibi bir takım fiziksel özellikleri hakkında bilgi veren
elastik sabitler malzeme bilimi ve mühendisliği açısından önem arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı malzemenin
elastik sabitleri QE paketiyle dağıtımı yapılan thermo_pw yazılımı ile hesaplanmıĢtır. Hesaplanan C 11(266 GPa),
C12(173 GPa) ve C44(139 GPa) değerleri mekanik kararlılık kriterlerini sağlamaktadır. Bu kriterler,
C11-C12>0, C11>0, C44>0, C11+2C12>0

(1)

Ni3Al bileĢiğinin kübik L12 Pm-3m(no:221) fazı mekanik olarak kararlıdır. Mekanik kararlı olduğu için elastik
modül hesaplanmıĢtır. Hacim deformasyonuna karĢı bulk (B), kayma deformasyonuna karĢı direnç ölçüsü olan
shear modül (G) ve sertliği temsil eden Young modül (E) sırası ile 204,32, 89,87 ve 235,13 GPa olarak
hesaplanmıĢtır. E değerinin büyüklüğü daha iyi sertliğe, B ve G değerleri ne kadar büyük ise malzemenin homolog
özelliğinin o kadar iyi olduğuna iĢaret vardır. B, G ve E değerlerine bakarak malzemenin sertliği hakkında bilgi
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edinilebilir ancak bu yeterli olmamaktadır. Bu nedenle malzemelerin Vicker sertliğini tanımlayan birtakım
modeller önerilmiĢtir.
Chen ve ark. (2011)‘in önerdiği model (Chen vd., 2011),
(2)
(
)
Yousef ve ark. (2006)‘in önerdiği model (Yousef vd., 2006),
(
)
(
)

(3)

Tian ve ark. (2012)‘in önerdiği model (Tian vd., 2012),
(4)
Chen, Yousef ve Tian tarafından önerilen ampirik bağıntılar kullanılarak hesaplanan Vicker sertlikleri sıra ile 7,63,
11,49 ve 8,74 GPa‘dır. Bu uç model ile hesaplanan Vicker sertliklerinin ortalaması 9,29GPa‘dır. Literatürde Vicker
sertliklerine bakılarak malzemelerin bir sertlik sınırlaması yapılmıĢtır. Bu sınırlamaya göre malzemenin Vicker
sertliği 10 GPa‘dan küçük ise yumuĢak malzemedir. Ni3Al bileĢiğinin hesaplanan Vicker sertliği 9,29 GPa
olduğundan yumuĢak malzeme sınıfına girmektedir. Bu sonuca göre N3Al bileĢiğinin sertlik gerektiren
uygulamalarda kullanılması beklenilmemektedir.
Mikro çatlakları yönetmek için malzeme mühendisliği açısından önemli bir özellikte anizotropidir. Ġzotropik
malzemelerin fiziksel özellikleri yönlerden bağımsızdır. Eğer malzemenin fiziksel özellikleri yönlere göre farklılık
arz ediyorsa anizotropik özellik sergilediği söylenilir. Malzemelerin anizotropisi farklı Ģekillerde ifade
edilebilmektedir.
evrensel anizotropi index (Ranganathan & Ostoja-Starzewski, 2008),
0
(5)
Chung-Buessem anizotropi index (Buessem & Chung, 1968),
(6)
Zener anizotropi index (Nye, 1985),
(7)

𝑍

Elastik anizotropi faktörü (Every, 1980),
(8)
Ġzotropik kristallerde
ve
değerleri sıfırdır. 𝑍 değer se b rd r. Sıfır ve b rden sapma m ktarı
an zotrop n n dereces n göstermekted r. Yukarıdak eĢ tl kler kullanılarak
(1,589), (13,713), 𝑍 (2,99) ve
(1,458) hesaplanmıĢtır. Hesaplanan bu sonuçlara göre Ni3Al bileĢiği anizotropik bir davranıĢ sergilemesi
beklenilmektedir. Ni3Al bileĢiğinin iki ve uç boyutta anizotropisi görselleĢtirilerek ġekil 2‘de verilmiĢtir.
(a
)
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(b
)

(c
)

ġekil 2. Ni3 Al bileĢiğinin iki ve uç boyutta (a) Young modülü, (b) Shear modülü, (c) Poisson oranının anizotropisi
ġekilde mavi çizgiler maksimum, yeĢil çizgiler minimum değerleri ifade etmektedir. Ġzotropik malzemelerin
görselleri daire veya küre ile temsil edilmektedir. Dairesellikten veya küresellikten sapma miktarları anizotropinin
derecesine iĢaret etmektedir.
Elastik sabitler ve elastik modüller ile malzemenin erime sıcaklığı arasında bir iliĢki vardır. Bu iliĢki vasıtasıyla
malzemenin erime sıcaklığı teorik olarak tahmin edilebilmektedir (Fine vd., 1984; Özer, 2018).
Tm = 553 + 5,91 C11
(9)
Tm = 607 + 9,3 B

(10)

Tm = 560,4 + 7,805 C11 – 3,094 C12 – 1,086 C44
(11)
Ni3Al bileĢiğinin erime sıcaklığı EĢitlik 9‘dan 2127,55K, EĢitlik 10‘dan 2507,15K ve EĢitlik 11‘den 1952,5K
olarak tahmin edilmiĢtir. L12 tipi kübik Ni3Al kristalinin örgü sabiti 3,57 Å, yoğunluğu 7,16 g/cm3, termal
iletkenliği 28,85 W/m.K ve erime sıcaklığı 1668K olarak rapor edilmiĢtir (Dey, 2003). Özer (2018) tarafından
önerilen EĢitlik 11 ile hesaplanan 1952K erime sıcaklığı diğer eĢitlikler ile elde edilen erime sıcaklıklarından daha
tutarlıdır. Ni3Al bileĢiğinin erime sıcaklığı 1000K üzeri olduğu için yüksek sıcaklık uygulamalarında potansiyel
aday malzeme olabilecektir.
Bir kristalin normal titreĢim modunun en yüksek sıcaklığı olarak tanımlanan karakteristik Debye sıcaklığı,
minimum termal iletkenlik değeri ortalama ses hızından ve elastik sabitler kullanılarak hesaplanabilir. Minimum
termal iletkenlik (Cahill vd., 1992; Clarke, 2003; Long vd., 2015)
(

(12)

)

(13)

, * (
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Ni3Al bileĢiğinin Debye sıcaklığı 511,8K olarak hesaplanmıĢ, literatürde 502,64K (Fatmi vd., 2011) rapor
edilmiĢtir. Bu hali ile yapılan hesaplama literatür ile tutarlıdır. Yukarıda verilen eĢitlikler kullanılarak hesaplanan
minimum termal iletkenlik sırası ile 1,347, 1,505 ve 1,070 W/mK, ortalama olarak 1,308 W/mK‘dir. Ni3Al
bileĢiğinin serbest enerji, titreĢim enerjisi, entropi ve ısı sığasının sıcaklık ile değiĢimi 0- 800K sıcaklık aralığında
incelenerek ġekil 3.‘te verilmiĢtir.

(a)

(b)

(c)

(c)

ġekil 3. (a) titreĢim enerjisinin, (b) titreĢim serbest enerjisinin, (c) entropinin, (d) ısı sığasının 0-800 sıcaklık
aralığında değiĢimi.
ġekilden de görüldüğü gibi artan sıcaklık değeri ile titreĢim enerjisinde artıĢ, serbest enerjide azalma olmaktadır.
Beklenildiği ve entropi-sıcaklık eğrisinden de görüldüğü gibi artan sıcaklıklarda entropide artmıĢtır. Sıcaklık
arttıkça ısı sığası artmıĢ 500 K sıcaklıkta Dulong-Petit limitine yaklaĢmıĢtır.
Sonuçlar
Ġlk prensipler yöntemi ile Ni3Al bileĢiğinin elastik sabitleri açık kaynak kodlu QE yazılımı kullanılarak hesaplandı.
Hesaplanan elastik sabitler mekanik kararlılık kriterlerini karĢılamaktadır. Mekanik olarak kararlı olan Ni3Al
bileĢiğinin bulk modülü, shear modülü, Young modülü hesaplandı. Literatürde bulunan Chen, Yousef ve Tian
modeller kullanılarak Vicker sertliği değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Ni3Al bileĢiğinin
yumuĢak malzeme sınıfına girdiği görüldü. Yapılan anizotropi analizlerinden çalıĢılan malzemenin anizotropik
olduğu görüldü. Karakteristik Debye sıcaklığı 512 K, erime sıcaklığı 1952K ve minimum termal iletkenliği 1,308
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W/mK olarak hesaplanmıĢtır. Ni3Al bileĢiğinin serbest enerji, titreĢim enerjisi, entropi ve ısı sığasının sıcaklık ile
değiĢimi 0- 800K sıcaklık aralığında incelendi.
TeĢekkür
Bu çalıĢmada kullanılan hesaplama kaynakları Ulusal Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Merkezi‘nin (UHeM),
#1012332022 # numaralı desteğiyle, sağlanmıĢtır.
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Sintine Geri Kazanım Tesislerinde AyrıĢtırılan Suyun Kimyasal ve Biyolojik Olarak Arıtılması
Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEġ,
Fırat Üniversitesi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO Orcid No: https://orcid.org/0000-0002-8652-3720

Özet
Atık yağ geri kazanım tesislerinde evsel ve proses kaynaklı endüstriyel atık sular ortak bir kanal ile sisteme
gelmektedir. Tesisler; fiziksel arıtım, kimyasal arıtım, ileri arıtım (kum filtresi) ve çamur susuzlaĢtırma (filtre pres)
biriminde meydana gelmektedir. Kimyasal arıtmadan çıkan sular ve evsel nitelikli sular karıĢım dengeleme
havuzuna alınıp buradan biyolojik arıtma birimine nakledilmek üzere bir süre beklemeye alınır.
Bekleme esnasında havalandırma havuzunda bakterilerin askıda kalması için tam karıĢım gereklidir. Burada
havalandırma etkisinin arttırılması için sisteme blower üniteleri eklenebilir. Sistem ardıĢık kesikli reaktör olarak
tasarlanmıĢtır. Suyun az gelmesi durumunda sorun yaĢanmadan kullanılabilecektir. Paket sistemler 2 adet
tasarlanmıĢtır. Bunlar PLC kontrolü ile iki günde toplamda üç Ģarj yapacak Ģekilde ayarlanmıĢtır.
Biyolojik fosfor giderimi için; tesiste iĢletme sırasında anaerobik koĢullarda 2 saatlik bekletme süresi vardır.
Anaerobik basamağın hidrolik alıkonma süreleri 1 ile 2,5 saatler arasında değiĢtirilirken, diğer anoksik I, oksik I,
anoksik II ve oksik II basamaklarının süreleri sırasıyla 1,5 saat, 4,5 saat, 1,5 saat ve 1,5 saat‘de sabit tutulmuĢtur.
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOĠ) giderme verimi 1,5-2 saatler arasında yaklaĢık %96 maksimum giderme verimiyle
sonuçlanırken 2,5 saatlik alıkonma süresinde %68‘lere düĢmüĢtür. Amonyum azotu giderme verimi 1,5 saatlik
alıkonma süresinde maksimum %88 olmuĢtur. Nitrat azotu giderme verimi açısından 2 saatlik alıkonma zamanı
%90 maksimum giderme verimiyle sonuçlanmıĢtır. Fosfat fosforu giderme verimi hidrolik alıkonma süresiyle
artmıĢ, 2 saatlik alıkonma zamanında yaklaĢık %71‘ler de maksimum değere ulaĢmıĢtır. Bu sonuçların ıĢığında
anaerobik basamak için en uygun hidrolik alıkonma süresi 2 saat seçilmiĢ tüm sistemin KOĠ, NH 4-N, NO3- N ve
PO4-P giderme verimleri sırasıyla %96, %88, %90 ve %71 bulunmuĢtur. Anaerobik basamak için reaktördeki
biyokütle miktarı 1159 mg/l ile 1250 mg/l arasında farklı hidrolik alıkonma zamanlarında değiĢiklik göstermiĢtir.
Toplam 16 saat sonunda arıtılmıĢ olan su deĢarj pompası vasıtasıyla alıcı ortama deĢarj edilir.
Anahtar Kelimeler: sintine, geri kazanım, su arıtma
Chemically and Biologically Decomposed Water in Ship Waste Recovery Facilities
Abstract
In waste oil recovery facilities, domestic and process-based industrial waste water comes to the system through a
common channel. Facilities; It occurs in physical treatment, chemical treatment, advanced treatment (sand filter)
and sludge dewatering (filter press) unit. The waters coming out of the chemical treatment and domestic water are
taken to the mixing balancing pool and put on hold for a while to be transferred to the biological treatment unit
from there.
Complete mixing is required so that bacteria remain suspended in the aeration tank during waiting. Here, blower
units can be added to the system to increase the ventilation effect. The system is designed as a sequential batch
reactor. In case of low water level, it can be used without any problems. Package systems are designed in 2 pieces.
These are set to make a total of three charges in two days with PLC control.
For biological phosphorus removal; There is a 2-hour holding period in anaerobic conditions during operation at
the facility. While the hydraulic retention times of the anaerobic step are varied between 1 and 2.5 hours, the
durations of the other anoxic I, oxic I, anoxic II and oxic II steps are changed to 1.5 hours, 4.5 hours, 1.5 hours and
1.5 hours, respectively. has been fixed. While the chemical oxygen demand (COD) removal efficiency resulted in a
maximum removal efficiency of approximately 96% between 1.5-2 hours, it decreased to 68% at a retention time
of 2.5 hours. The ammonium nitrogen removal efficiency was a maximum of 88% at a retention time of 1.5 hours.
In terms of nitrate nitrogen removal efficiency, the 2-hour retention time resulted in a maximum removal efficiency
of 90%. Phosphate dephosphorization efficiency increased with the hydraulic retention time and reached a
maximum value of approximately 71% at the retention time of 2 hours. In the light of these results, the optimum
hydraulic retention time for the anaerobic step was chosen as 2 hours, and the COD, NH4-N, NO3-N and PO4-P
removal efficiencies of the whole system were found to be 96%, 88%, 90% and 71%, respectively. The amount of
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biomass in the reactor for the anaerobic step varied between 1159 mg/l and 1250 mg/l at different hydraulic
retention times. After a total of 16 hours, the treated water is discharged to the receiving environment by means of
a discharge pump.
Keywords: ship waste, recovery, water purification
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Geri Kazanım ve Su Arıtma Tesislerinde Koku Problemi ve Alınacak Önlemler
Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEġ,
Fırat Üniversitesi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO Orcid No: https://orcid.org/0000-0002-8652-3720

Özet
Koku havada çözülmüĢ haldeki verici moleküllerin verdiği histir. Kokuların çoğu organik bileĢikler tarafından
oluĢsa da hidrojen sülfit ve amonyak gibi inorganik maddeler de kokabilir. Kokunun etkisi iki basamaklı bir
süreçte ele alınabilir. Birincisi Fizyolojik faz burundaki stimulus bölgesinin reseptörler ile hissetmesi. Ardından
Psikolojik faz baĢlar. Timuluslar insan beyninin koku almadan sorumlu bölgesi tarafından uyarılır ve çalıĢması
sağlanır. Bu nedenle kokunun, objektif ve analitik olarak ölçülmesi imkansızdır.
Koku analizi 1870‘lerden itibaren olfaktometre adlı cihazla belirlenmektedir. Ölçüm kokunun ölçümü için tam
anlamıyla objektif bir metod olmasa da kokunun değiĢik Ģekillerde ölçümü bir takım kantitatif biçimlerde
yapılabilir. Örneğin kokan madde konsantrasyonu bu koku emisyonunu hesaplamak için kullanılan en eski ve en
önemli metoddur. Bu metod ile hesaplama kokunun baĢlangıç noktasındaki koku substratının konsantrasyonu ile
yapılır.
Koku aslında bir kimyasal maddedir. Ancak bu maddelerin genel özellikleri buhar basınçlarının çok düĢük olması
yani diğer adıyla uçucu olmalarıdır. Bu tip maddeler insan burnuna kadar gelerek burada koku olarak
hissedilmektedir.
Reaktörde oluĢan bu buhar fazının soğutulması sırasında büyük moleküllü hidrokarbonlar yoğunlaĢmakta ve uçucu
olan kötü kokulu maddeler ile yoğunlaĢmayan düĢük molekül ağırlıklı hidrokarbonlar yoğunlaĢmamaktadırlar. Bu
gazlar bütün bu tedbirlere rağmen iç ortamda bir koku tespit edilirse bu gazlar yakılmadan önce Nargile tipi bir
yıkama iĢleminden geçirilecektir. Yıkama çözeltisi Ca(OH)2 ve NaOH karıĢımı olacak ve pH = 12 olarak
ayarlanması durumunda kokunun engellenmesi büyük ölçüde sağlanacaktır. Ek olarak koku oluĢumuna sebep olan
ancak proses gereği kokuya engel olunamayan durultma ve anaerobik arıtma havuzu gibi ünitelerin üzerlerinin
izolasyonlu bir Ģekilde kapatılarak kokulu gazların yoğun akıĢ olarak çevreye yayılmasının önlenmesi ile
yapılabilir. Baca kaynaklı kokuların giderilmesinde ise oluĢan kokulu gazların flare baca kullanılarak bu gazların
yakılması ile önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: koku, geri kazanım, su arıtma
Chemically and Biologically Decomposed Water in Ship Waste Recovery Facilities
Abstract
Smell is the sensation of donor molecules dissolved in the air. Although most odors are caused by organic
compounds, inorganic substances such as hydrogen sulfide and ammonia can also smell. The effect of fragrance
can be addressed in a two-step process. First, the physiological phase is the sensation of the stimulus area in the
nose with the receptors. Then the Psychological phase begins. The timulus are stimulated and functioned by the
region of the human brain responsible for olfaction. Therefore, it is impossible to measure odor objectively and
analytically.
Odor analysis has been determined by a device called olfactometer since the 1870s. Although measurement is not a
completely objective method for the measurement of odor, the measurement of odor in different ways can be done
in a number of quantitative ways. For example, the odorant concentration is the oldest and most important method
used to calculate this odor emission. With this method, the calculation is made by the concentration of the odorant
substrate at the starting point of the odor.
Fragrance is actually a chemical substance. However, the general characteristics of these substances are that their
vapor pressures are very low, that is, they are volatile. These types of substances come up to the human nose and
are felt here as an odor.
During the cooling of this vapor phase formed in the reactor, large molecular hydrocarbons condense and volatile
malodorous substances and non-condensable low molecular weight hydrocarbons do not condense. If an odor is
detected in the indoor environment despite all these precautions, these gases will be subjected to a hookah type
washing process before being burned. The washing solution will be a mixture of Ca(OH)2 and NaOH and if the pH
is adjusted to 12, odor prevention will be achieved to a great extent. In addition, it can be done by covering the
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units such as clarification and anaerobic treatment pools, which cause odor formation but cannot be prevented due
to the process, in an insulated manner, preventing the spread of odorous gases to the environment as a dense flow.
In the elimination of odors originating from the chimney, the odorous gases formed can be prevented by burning
these gases by using a flare chimney.
Keywords: smell, recovery, water purification
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Export Behavior, Export Performance, and International Marketing Strategy on Export Promotion of Small
and Medium Enterprises: An International Trade Perspective in Developing Countries
Sintayehu Assefa Yirga
College of Business and Economics, Department of Management, Hawassa University

Abstract
The aim of this review is to examine why the majority of SMEs in developing countries like Ethiopia remain
focused on the domestic market, while few choose to sell a proportion of their goods abroad, even though they face
similar market conditions and operate in the same location. A variety of explanations for this problem exist in the
literature examining the export promotion strategy of SMEs. Following the recognition of a gap in international
marketing strategies such as standardization and adaption, managerial determinants, and export behavior including
expansion and involvement based on the literature studies, this review seeks to shed light on the issue from the
Ethiopian context. The seminar proposes an integrated theoretical framework, developed from the analyses of the
extant literature review, to address an explanation of why some SMEs export do not succeed to achieve exporting
their products in the context of developing countries like Ethiopia. The proposed framework consists of a
synthesized integration of the following theoretical perspectives: the resource-based view of the firm; stage theory;
network theory, international entrepreneurship theory; and contingency theory which are mostly applicable in the
context of SMEs. Here, the key assumption underlying the integrated framework is that SME export behavior
represents a complex event, and therefore no single theoretical framework is robust enough to explain the
phenomenon in detail. In addition, as none of the theoretical frameworks are without weakness it is that argued
their integration offsets the weaknesses of each, thereby offering a deeper explanation of the factors underlying
export behavior, international marketing strategy, and managerial determinants.
Keywords: Export promotion, Internationalization, Export behavior, Ethiopia
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Value Chain Analysis of Coffee: Key for Upgrading the Smallholder Farmers in the Sidama Regional State
of Ethiopia
Sintayehu Assefa Yirga
College of Business and Economics, Department of Management, Hawassa University

Abstract
Smallholder farmers in developing countries like Ethiopia need to improve their position for agricultural products
like coffee in order to improve productivity and profitability through innovations within the chains. The study was
conducted to analyze the coffee value chain in the Sidama Regional State of Ethiopia. Both primary and secondary
data were used. Descriptive statistics, value chain mapping, and econometric methods were employed to analyze
the data. Proportional stratified random sampling techniques for farmers and random sampling techniques for
traders were used. To analyze the collected data the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21 was
used. The result of value-added activities among the major value chain actors showed that all actors involved in the
coffee value chain were adding value to the product; processors were dominant in adding value (47.58%). In
addition, the study also disclosed that six value chain actors: Farmers, Collectors, Wholesalers, Retailers,
Processors, and Consumers were identified. The result from econometric analysis indicates that four variables are
significantly affecting the value chain and education has a positive and significant effect with the value of beta =
0.573 whereas the age of the plantation has negative (-0.025). The findings also indicated that farmers faced
production, marketing, and transportation problems among which poor disease control, low irrigation facility, low
supply of coffee seed, low price of coffee, price fluctuations, brokers interference, shortage of trucks, and high
transportation cost. Therefore, the findings of the study underscore strengthening extension service, sharing
experience among farmers, increasing production and productivity and strengthening input supply, increasing the
proportion of coffee selling at significant premiums, timely updated and sustainable market information services,
coffee quality improvement, solving existing problems of the hulling machine, and cooperatives expansion as
important policy issues to improve the coffee value chain in the study area.
Keywords: Coffee, Sidama Regional State, Value Chain Mapping, Value Chain Analysis
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Service Quality Dimensions: Key to Customer Satisfaction a glance at Commercial Banks in Ethiopia
Sintayehu Assefa Yirga
College of Business and Economics, Department of Management, Hawassa University

Abstract
This descriptive study strives to examine the effect of service quality on customer satisfaction in Banking
Industries. In today‘s competitive business, delivering quality service is the key and undeniable for sustainable
growth, competitive advantage, and even survival for any organization to stay in this dynamic and turbulent
environment. Satisfied customers are the bases for any successful business as customer satisfaction leads to
repeated purchases, brand loyalty, and positive word of mouth which will have a positive impact on the success of
the organization. The aim of the study was to apply the SERVQUAL model in the context of service quality of the
Commercial Bank of Ethiopia, Leku Branch. The study showed that five service quality dimensions have a positive
and significant relationship with customer satisfaction. The researcher has used a descriptive research method and
both primary and secondary data were used. To collect primary data, questionnaires were distributed to the
customers of the Bank, Leku, Branch. The study also indicated that the collected data have been analyzed using
descriptive and inferential statistics. The finding advised that the Bank (Leku Branch) needs to improve all
dimensions of service quality.
Keywords: SERVQUAL, Bank, Tangibility, Reliability, Assurance, Responsiveness, Empathy, and Customer
Satisfaction.
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MSCI ENDEKSĠ KULLANILARAK BĠST 30 ENDEKSĠNĠN STOKASTĠK GRADYAN ARTTIRMA ve
DOĞRUSAL REGRESYON YÖNTEMLERĠ ile TAHMĠN EDĠLMESĠ
ArĢ. Gör. Dr. Salim Sercan SARI
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-2607-5249.

ÖZET
Yatırımcı aktörlerin hisse senedi getirilerini tahmin etmelerinde baĢarı oranını arttırmak için geliĢtirilen birçok
farklı matematiksel model bulunmaktadır. Bu modellerden biri de ön koĢul gerektirmeyen ve hızlı çözümler sunan
makine öğrenme yöntemleridir. Hisse senedi getiri tahmininde yatırımcı aktörlerin fırsatları değerlendirebilmesi
için MSCI Emerging Market Index gibi birçok veriye ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu çalıĢma kapsamında 2008
Ocak- 2021 Mayıs dönemi hisse senedi getiri tahmini amacıyla MSCI endeksi aylık verileri kullanılarak BĠST 30
endeksi tahmin modellemesi yapılmıĢtır. Tahmin için geliĢtirilen modelde bağımlı değiĢen olarak BĠST 30 Getiri
Endeksi, bağımsız değiĢken olarak ise MSCI endeksi kullanılmıĢtır. DeğiĢkenlere ait 161 aylık veri ile oluĢturulan
modeller eğitim ve test olmak üzere iki kısma ayrılmıĢtır. Eğitim kısmında ulaĢılan matematiksel denklemler, test
kısmında sınanarak kullanılabilirliği doğrulanmıĢtır. Modellerin istatistiksel baĢarıları, hata kareleri ortalaması
(HKO) ve Nash–Sutcliffe model verimlilik katsayısı (NSE) baĢarı kriterleri ile test edilmiĢtir. Bulgular
incelendiğinde, Stokastik Gradyan Arttırma (SGB) modelinin Doğrusal Regresyon modelinden daha yüksek NSE
değerine sahip olduğu ve MSCI Endeksinin BĠST 30 endeksini istatistiksel olarak baĢarılı sayılabilecek Ģekilde
tahmin edebildiği görülmüĢtür. ÇalıĢmada elde edilen bulgularla MSCI Endeksinin hisse senedi getiri tahminine
yeni bir soluk kazandıracağı ve makine öğrenme yöntemleri ile yapılan tahminlerde etkin sonuçlara ulaĢılacağı
düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: MSCI Endeksi, BĠST 30 Endeksi, Stokastik Gradyan Arttırma, Doğrusal Regresyon, Tahmin.
ESTIMATION OF BIST 30 INDEX USING MSCI INDEX BY STOCHASTIC GRADIANT BOOSTING
and LINEAR REGRESSION METHODS
ABSTRACT
There are many different mathematical models developed to increase the success rate of investor actors in
estimating stock returns. One of these models is machine learning methods that do not require prerequisites and
offer fast solutions. Many data such as MSCI Emerging Market Index may be needed in order for investor actors to
evaluate opportunities in stock return estimating. Within the scope of this study, BIST 30 index estimating
modeling was made by using MSCI index monthly data for the stock return estimation for the period 2008 January
- 2021 May. In the model developed for estimation, BIST 30 Return Index was used as the dependent variable and
MSCI index was used as the independent variable. Models created with 161 months of data belonging to the
variables are divided into two parts as training and testing. The mathematical equations reached in the training part
were tested in the test part and their usability was verified. Whether the models were statistically successful or not
was tested with the success criteria of mean squares of error (MSE) and Nash–Sutcliffe model efficiency
coefficient (NSE). When the findings were examined, it was seen that the Stochastic Gradient Boosting (SGB)
model had a higher NSE value than the Linear Regression model and the MSCI Index was able to predict the BIST
30 index statistically successfully. With the findings obtained in the study, it is thought that the MSCI Index will
bring a new breath to the stock return estimation and effective results will be achieved in the estimations made with
machine learning methods.
Keywords: MSCI Index, BIST 30 Index, Stochastic Gradient Boosting, Linear Regression, Estimation.
1.GĠRĠġ
1980‘lerde hız kazanan küreselleĢme ve teknolojik geliĢmeler sonucu dünya üzerindeki finansal piyasalarda
entegrasyon artmaya baĢlamıĢtır. Finansal entegrasyon süreci ile ülkeler arasındaki sermaye akıĢı sınırlamaları
ortadan kalkarak finansal serbestleĢme politikalarının uygulanabilirliğinin önü açılmıĢtır. Finansal piyasaların
birlikte hareket etmesiyle yaĢanan karĢılıklı etkileĢim piyasalarda oluĢan olumlu veya olumsuz geliĢmelerden tüm
piyasaların etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Herhangi bir ülkede yaĢanan krizin diğer ülkeleri de
etkileyecek hale gelebilir olması, finansal piyasalardaki uluslararası göstergelerin beraber analiz edilmesi ihtiyacını
doğurmuĢtur. Ayrıca söz konusu öncü göstergeler yardımıyla yatırım yapılabilecek finansal piyasalardan
hangisinin daha yüksek getiri ve düĢük risk sağlayacağının kararı verilebilmektedir.
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Finansal piyasaların geliĢimi ile öncü gösterge niteliğine sahip olan endeks türlerinde artıĢ yaĢanmıĢtır. Russell,
Standard & Poor's, Dow Jones, Wilshire gibi endeks sağlayıcıları, makro verilerin kullanılabilirliğini arttırmaya
baĢlamıĢ ve makro faktörlere daha fazla vurgu yapmıĢtır. Bu endeksler geleneksel menkul kıymet seçiminden
ziyade makro faktörlere dayalı portföy yönetimi stratejilerinin popülaritesini arttırmıĢtır (Fabozzi, Markowitz,
2011: 374-375). Morgan Stanley Capital International (MSCI) endeksi de bunlardan biridir.
MSCI endeksleri 1968 yılında ABD dıĢında kalan piyasalar için küresel sermayenin performansını ölçebilmek
amacıyla uluslararası sermaye endeksleri olarak hazırlanmıĢtır. Ardından 1986 yılında uluslararası sermaye
endekslerinin Morgan Stanley tarafından lisansları alınarak MSCI endeksi olarak güncellenmiĢtir. Bu süreçte
MSCI endekslerinin kullanımı çok artmıĢ ve birincil endeksler arasına girmiĢtir. Ġlk olarak küresel sermayenin
performansını ölçmek amacıyla ortaya çıkan MSCI endeksleri, günümüzde MSCI ABD Index, MSCI EACWI
Index, MSCI World Index, MSCI EAFE Index, MSCI Emerging Market Index, MSCI Turkey Index gibi birçok
kritere göre çeĢitlendirilmiĢtir. Ġlk aĢamada 21 ülkenin piyasa kapitilizasyonundan yola çıkılarak oluĢturulan MSCI
geliĢmekte olan piyasalar endeksinde Türkiye‘de bulunmaktadır (https://www.gcmyatirim.com.tr/). MSCI GeliĢen
Piyasalar Endeksi, 24 GeliĢmekte Olan Piyasadaki büyük ve orta büyüklükteki menkul kıymetlerin performansını
belirlemek üzere tasarlanmıĢtır. Aralık 2018 itibariyle, 1100‘den fazla bileĢeni olan MSCI Endeksi, her ülkedeki
halka açıklık ayarlı piyasa değerinin yaklaĢık %85‘ini kapsamaktadır. Finansal piyasalar her zamankinden daha
entegre hale geldikçe, Ģirketler birden fazla ülke ve bölgede giderek daha fazla faaliyet göstermekte ve
performansları giderek kendi ülkelerinin ötesindeki ekonomik ve politik koĢullara bağlı olabilmektedir. Ayrıca,
profesyonel yatırımcılar daha uzağa yatırım yaparken genellikle istenmeyen riskleri ve önyargıları anlamaya
çalıĢmaktadırlar. Söz konusu istenmeyen etkileri belirlemenin en iyi yolu hisse senedi olmaksızın tüm fırsat setini
temsil eden bir endeksten yararlanmak olabilir. MSCI Endeksleri, dünya çapındaki profesyonel yatırımcılar
tarafından yatırım analizi, performans ölçümü, varlık tahsisi, riskten korunma ve çok çeĢitli endeks türevleri, fonlar
ve yapılandırılmıĢ ürünlerin oluĢturulması için kullanılmaktadır (MSCI, 2018: 1-2).
Literatürde MSCI Endeksi‘nin ülke borsa endeksleriyle iliĢkisinin incelendiği birçok çalıĢma bulunmaktadır.
Ayrıca öncü göstergeler arasında bulunan endeksler kullanılarak borsa getirilerinin tahmin edildiği çalıĢmalarla da
karĢılaĢılmaktadır. Bu çalıĢmada ise Stokastik Gradyan Arttırma (SGB) ve Doğrusal Regresyon Modeli
kullanılarak BĠST 30 Getiri Endeksinin MSCI Endeksi aracılığıyla tahmin edilmesi amaçlanmıĢtır. Hisse senedi
piyasalarını tahmin etmek için MSCI Endeksinin kullanıldığı daha önceki çalıĢmalarda SGB ve doğrusal regresyon
yöntemlerinden faydalanan herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu açıdan çalıĢmanın önemli bir eksikliği
gidereceği düĢünülmekte ve finansal literatürde kendine yer edinmesi amaçlanmaktadır.
2. LĠTERATÜR TARAMASI
MSCI Endeksi aracılığıyla hisse senedi piyasası iliĢkisinin bir takım matematiksel modeller uygulanarak finansal
piyasalar üzerinde yapmıĢ olduğu etkiyi inceleyen birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Literatür taramasının ardından ilgili
araĢtırmalardan hareketle çalıĢmanın temeli oluĢturulmuĢtur. Söz konusu literatürden aĢağıda bahsedilmiĢtir.
Ellialtioğlu vd. (2020) çalıĢmalarında 2014-2018 döneminde MSCI Türkiye Endeksi‘ne eklenen veya çıkarılan
hisse senetlerinin Borsa Ġstanbul‘daki getiri değiĢimi üzerindeki etkisini araĢtırmıĢlardır. Kamuya açık Ģirketlere
iliĢkin bilgiler ile normal olmayan bir getiri elde edilemeyeceği etkin piyasalar hipotezinin iddiası olup, kurulan
hipotezde, MSCI endeksine dâhil edilme veya çıkarılma ilanı sonucunda bu hisse senetlerinden anormal getiri elde
edilemeyeceği ifade edilmektedir. ÇalıĢmada, MSCI Türkiye Endeksi‘ne belirlenen zaman aralığında eklenen veya
çıkarılan senetlere dair ilanların bu Ģirketlere ait hisse getiri oranlarını ne Ģekilde etkileyeceğinin olay çalıĢması
yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıĢtır. MSCI hisse senetleri üzerinde yapılan çalıĢmada, endekse eklenen veya
çıkarılan hisse senetlerine iliĢkin olarak anormal bir getiri elde edilemeyeceği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Kaya ve YarbaĢı (2020) çalıĢmalarında MSCI Endeksi ile BIST 100 endeksleri arasındaki öncül ardıl iliĢkisini
incelemiĢlerdir. DeğiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisi için yapılan Granger Nedensellik Testinin ardından
oluĢturulan VAR modeller öngürülerek iliĢkinin yönü ve derecesi tespit edilmiĢtir. Sonuçta, MSCI ve BIST 100
endeksleri arasında ikili yönlü nedensellik iliĢkisinin bulunduğu, BIST 100 endeksinin MSCI endeksinin 1 ve 2
gecikmeli değerlerinden pozitif, MSCI endeksi ise BIST 100 endeksinin 1 gecikmeli değerinden negatif, 2
gecikmeli değerinden ise pozitif etkilendiği belirlenmiĢtir. VAR Modeli sonuçlarında ise MSCI değiĢkeninin BIST
değiĢkeninin Ģoklarından % 1‘in altında, BIST değiĢkeninin ise MSCI değiĢkeninin Ģoklarından yaklaĢık % 21
oranında etkilendiği görülmüĢtür.
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Chen vd. (2019) çalıĢmalarında 2000'den 2015'e kadar 38 ülke için MSCI Endeksindeki değiĢiklikleri
incelemiĢlerdir. MSCI Endeksine yapılan eklemelerin anormal getirilerinin pozitif ve kalıcı olduğu görülmüĢtür.
Çıkarılanlar için negatif anormal getirilerin geçici olduğu görülmüĢtür. MSCI Endeksinin etkilerinin, geliĢmekte
olan piyasalarda ve son yıllarda daha derin olduğu belirtilmiĢtir.
Küçüksille (2019) hisse senetleri Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören Ģirketlerin MSCI Global Yatırım Yapılabilir Piyasa
Endekslerinden Türkiye endeksine alınması veya Türkiye endeksinden çıkarılması duyurularının Ģirketlerin piyasa
değerlerini kısa dönemde etkileyip etkilemediğini incelemeyi amaçlamıĢtır. Belirlenen tarih aralığında MSCI
Türkiye endeksine alınacağı veya çıkarılacağı ilan edilen Ģirketlerin hisse senetlerinin piyasa değerlerinin bu
haberden etkilenip etkilenmedikleri olay çalıĢması yöntemi ile incelenmiĢtir. Bulgularda olay penceresi içinde
endeksten çıkarılacağı ilan edilen hisse senetlerinin getirilerinin olumsuz, endekse ekleneceği ilan edilen hisse
senetlerinin getirilerinin ise olumlu etkilendiği görülmüĢtür.
Öztürk (2018) çalıĢmasında BIST 30 endeksi ve MSCI endeksi arasındaki eĢ bütünleĢmeyi Johansen eĢ bütünleĢme
testi ile incelemiĢtir. Borsa Istanbul ve MSCI endeksi arasında anlamlı uzun vadeli bir iliĢki görülürken, kriz öncesi
dönemde endeksler arasında eĢ bütünleĢme iliĢkisinin olmadığı görülmüĢtür.. Ayrıca, Borsa Ġstanbul ve MSCI
endeksinin kriz sonrasında eĢ bütünleĢik olduğu ve uzun vadede beraber hareket ettiği görülmüĢtür.
ÇalıĢkan ve Deniz (2015) çalıĢmalarında BĠST30 endeksine ait 30 hisse senedinin günlük bazda fiyatları ve fiyat
yönlerini Yapay Sinir Ağları ile tahmin etmiĢlerdir. Sonuç olarak BĠST 30‘daki hisse senetleri için günlük bazda
fiyat yönü ortalama %58 oranında doğru tahmin edilmiĢtir.
Yıldız ve Aksoy (2014) çalıĢmalarında MSCI Endeksi ile BĠST endeksi arasındaki eĢ bütünleĢmenin varlığını ve
derecesini tespit etmeyi amaçlamıĢlardır. Endeksler arasındaki eĢbütünleĢme Engle- Granger yöntemi ve Hata
Düzeltme modeli aracılığıyla analiz edilmiĢtir. Sonuçta serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği görülmüĢtür.
Kısa dönemde hata düzeltme teriminin çalıĢtığı ve 16 dönem sonra endeksler arasında denge sağlandığı
belirlenmiĢtir.
Tosunoğlu ve Benli (2012) çalıĢmalarında MSCI Türkiye endeksinin aylık değerlerine iliĢkin tahminlerin yapay
sinir ağları ile elde edilmesini amaçlamıĢlardır. Uygulamada, 12 girdi, 11 gizli ve 1 çıktı nöronundan oluĢan ileri
beslemeli bir ağ modeli dikkate alınmıĢtır. Performansı ölçmek için dikkate alınan hata kareler ortalamasının
karekökü 0,11 olarak bulunmuĢtur. Sonuçta yapay sinir ağlarıyla endeks değerlerine iliĢkin, baĢarılı tahminlere
ulaĢılmıĢtır.
Özdemir vd. (2011) çalıĢmalarında ikili sınıflandırmaya imkan tanıyan lojistik regresyon ve destek vektör
makineleri yöntemleri ile ĠMKB-100 endeksinin getirisinin yönü tahmin etmiĢlerdir. Yöntemler için modelleme
kümesi ve tahmin kümesini doğru sınıflandırma oranları sıra ile yaklaĢık %75 ve %86 olarak belirlenmiĢtir. Destek
vektör makineleri yönteminin yatırımcılar ve araĢtırmacılar tarafından hisse senedi getirilerinin tahmininde
alternatif bir yöntem olarak baĢarılı bir Ģekilde kullanılabileceği belirtilmiĢtir.
Chakrabarti vd. (2005) çalıĢmalarında 1998-2001 döneminde 29 ülke için MSCI Endekslerinde yapılan
değiĢiklikleri kullanarak, hisse senedi getirilerinin ve hacimlerinin uluslararası piyasalarda ABD hisse senetleri
araĢtırmalarıyla tespit edilenlere benzer endeks etkileri sergilediğini göstermiĢlerdir. Endekslere dahil edilen hisse
senetlerinin fiyatlarında duyurudan sonra bir artıĢ yaĢanmıĢ, ancak fiili değiĢim tarihinden sonra kazancının bir
kısmı kaybedilmiĢtir. Endekslerden çıkarılan hisse senetlerinin ise fiyatlarında istikrarlı ve belirgin bir düĢüĢ
yaĢanmıĢtır. Eklenen hisse senetleri için değiĢim tarihinden sonra iĢlem hacimleri artmıĢtır. Bu etkilerde ülkeler
arası önemli farklılıklar görülmüĢtür.
3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
ÇalıĢmada kullanılan verilere investing.com internet sitesinden ulaĢılmıĢtır. Tüm değiĢkenlerin veri setine
ulaĢılabilen 2008 Ocak-2021 Mayıs döneminin örneklem olarak dikkate alındığı çalıĢmada aylık bazda 161 gözlem
değeri uygulamaya dahil edilmiĢtir. Analizde Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören BIST 30 Getiri Endeksi bağımlı
değiĢken, MSCI endeksi ise bağımsız değiĢken olarak yer almaktadır.
ÇalıĢmanın teorik kısmını desteklemesi için uygulamada kullanılan yöntemler; Stokastik Gradyan Arttırma (SGB)
ve Doğrusal Regresyon‘dur. Yöntemleri uygulamak için R paket programından yararlanılmıĢtır.
3.1. Stokastik Gradyan Arttırma (SGB)
SGB, önceki ağacın ―sözde‖ artıklarından (kayıp fonksiyonunun gradyanı) sırayla birçok küçük sınıflandırma veya
regresyon ağacı oluĢturur. Her yinelemede, modelde artan bir iyileĢtirme üreten "sözde" artıkların (değiĢtirilmeden
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seçilen) rastgele bir alt örneğinden bir ağaç oluĢturulur. SGB‘de ağaçlar sonuna kadar büyütülmez (Random
Forest‘da olduğu gibi); bunun yerine maksimum ağaç boyutu bir model parametresi tarafından belirlenir (Freeman
vd., 2016: 11).
1999 yılında Friedman gradyan arttırma yöntemine rastgeleliği ekleyerek SGB yöntemini ortaya atmıĢtır. SGB‘de
her yenilemeyle birlikte permütasyon örnekleme stratejisinin ardından rastgele alt örnek seçilmektedir. Daha sonra
seçilen bu alt örnek, tüm evrenin yerine model güncellemesinin hesaplanması için ve ağaçlar arasındaki
korelasyonu azaltmak için kullanılmaktadır (Friedman, 2002: 369).
SGB, optimizasyon problemlerinde maliyet fonksiyonunu minimize edecek sonucun veri setinden rastgele
seçilmesi ve seçilen veri etrafındaki gradyan azalmasına dayalı olarak uygulanan bir makine öğrenmesi yaklaĢımı
olarak kabul görmektedir. Algoritma her seferinde hem etiketi hem de bağlı olduğu verileri güncellemektedir.
Benzer gradyan tabanlı algoritmalardan farklı olarak, zikzaklar çizerek tahminler yapmaktadır ve kısmi
minimumda takılıp kalma olasılığı daha yüksektedir (KarataĢ, 2021: 190).
SGB, önceki ağacın ―sözde‖ artıklarından (kayıp fonksiyonunun gradyanı) sırayla birçok küçük sınıflandırma veya
regresyon ağacı oluĢturmaktadır. Her yinelemede, modelde artan bir iyileĢtirme üreten "sözde" artıkların rastgele
bir alt örneğinden bir ağaç oluĢturulmaktadır. SGB‘de ağaçlar sonuna kadar büyütülmek yerine maksimum ağaç
boyutu bir model parametresi tarafından belirlenmektedir (Freeman vd., 2016: 11).
3.2. Doğrusal Regresyon
Basit doğrusal regresyon analizi, iki değiĢken arasındaki iliĢkiyi inceleyen istatistiksel bir analiz olarak
tanımlanmaktadır (Neter vd. 1996). DeğiĢkenler arasındaki iliĢkinin varlığı ve gücü hakkında bilgi verildiği
regresyon analizinde ikiden fazla değiĢken arasındaki iliĢkinin ölçülmesinde çok değiĢkenli regresyon analizi
kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada BIST 30 Getiri Endeksi bağımlı değiĢken, MSCI Endeksi ise bağımsız değiĢken
olarak ele alındığı için basit doğrusal regresyon modelinden faydalanılmıĢtır. Basit doğrusal regresyon modelinin
denklemi ise aĢağıda denklem (1)‘de gösterilmiĢtir.


(1)
Denklem (1)‘de yi bağımlı değiĢken, 0 regresyon sabiti, 1 regresyon katsayısı, xi bağımsız değiĢken ve son olarak
ε hata terimi olarak belirtilmektedir (ErbaĢ, 2013).
3.3. Model BaĢarı Ölçütleri
Bu çalıĢmada, tahmin modellerinin performansını değerlendirmek için, hata kareleri ortalaması (HKO), NashSutcliffe model verimlilik katsayısı (NSE) ve belirleme katsayısı (R2) ele alınmıĢtır. Değerlendirmede kullanılan
ölçütler denklem 2, 3, 4‘te gösterilmiĢtir.
∑ (
)
(2)
[

∑

(

)

∑

(

)

]

(3)
(4)

Denklem 2, 3, 4‘te NSE, verimlilik katsaysını; n, toplam gözlem ve tahmin değeri sayısını; Bti, i. BIST 30 tahmin
değerini; Bgi, i. gerçek BIST 30 değerini; B0, gerçek BIST 30 değerleri ortalamasını belirtmektedir. NSE, hata
karelerinin ortalaması ve gerçekleĢen değerlerin varyansına bağlı bir parametre olarak tanımlanmaktadır.
Verimlilik katsayısının 1 olması tahmin baĢarısının en yüksek değerde olduğunu ifade etmektedir (Nas ve Sutcliffe,
1970). Dolayısıyla 1‘e yakın değerler çok baĢarılı model olarak yorumlanabilmektedir (BaĢakın vd., 2019: 758759).
4. BULGULAR
DeğiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere, BĠST 30 Getiri Endeksini tahminde kullanılan MSCI Endeksi
değiĢkeniyle yapılan Stokastik Gradyan Arttırma (SGB) ve Doğrusal Regresyon analizlerine bulgularda yer
verilmiĢtir. Öncelikle verilerin %70‘i ile eğitim, %30‘u ile modelin testi gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki yöntemde aynı
oranda eğitildikten sonra test edilmiĢtir.
4.1. Tanımlayıcı Ġstatistikler
DeğiĢkenlere iliĢkin elde edilen tanımlayıcı istatistiklerden Tablo 1‘de bahsedilmiĢtir.
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DeğiĢkenler

Tablo 1. DeğiĢkenlere ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler
Minimum
Maksimum
Ortalama
Standart
Sapma

Gözlem
Sayısı

MSCI

15,43

485,77

103,86

110,39

161

BIST 30

306,91

1635,97

947,14

297,88

161

Tablo 1‘de görüldüğü üzere bağımlı değiĢken olan BĠST 30 Endeksi kapanıĢ değerlerinin minimum değeri 306,91,
ortalaması 947,14 ve maksimum değeri ise 1635,97‘dir. BĠST 30 Endeksi kapanıĢ değerlerinin standart sapması ise
297,88‘dir. Bağımsız değiĢken olan MSCI Endeksi‘nin minimum değeri 15,43, ortalaması 103,86 ve maksimum
değeri ise 485,77‘dir. MSCI Endeksi‘nin standart sapması ise 110,39‘dur.ÇalıĢmada kullanılan 2 yöntemin tahmin
performansı modellerin ayırt edici özelliklerine göre aĢağıda karĢılaĢtırılmıĢtır.
4.2. Model Sonuçları
Bu çalıĢmada ele alınan yöntemlerde kullanılan girdilere belirli ön iĢlemler uygulanarak, verilerin eğitimi daha
verimli hale getirilmek istenmiĢtir. Bunu gerçekleĢtirmek için normalleĢtirme iĢlemi ham verilere uygulanarak,
verilerin eğitimi için uygun veri setinin hazırlanması hedeflenmiĢtir. Her iki yöntemde de öncelikle, ele alınan ham
verilere normalleĢtirme yöntemlerinden ―max‖ kuralı uygulanmıĢtır. Ham veri setlerinin ―max‖ kuralı gereği
normalleĢtirme yöntemiyle 0 ile 1 aralığında değer aldığı görülmüĢtür. Bu Ģekilde farklı ortamlardan gelen bütün
girdiler arasında bütünlüğe ulaĢılmıĢ ve yanlıĢ girilme ihtimali olan değerlerin etkisinin yok edilmesi sağlanmıĢtır.
Ġki yöntem için de analizlerde değiĢkenler eğitim ve test olmak üzere iki kısma ayrılmıĢtır. Kullanılan iki yöntemin
tahmin performansı modellerin ayırt edici özelliklerine göre aĢağıda karĢılaĢtırılmıĢtır.
4.3. Stokastik Gradyan Arttırma (SGB) Yöntemi Bulguları
SGB yöntemi ile yapılan analizlerde verilerin %70‘i eğitim, %30‘u ise test amaçlı kullanılmıĢtır. Sonuçların
baĢarısını ölçmek için hata kareleri ortalaması (HKO) ve Nash-Sutcliffe model verimlilik katsayısı (NSE)
kullanılmıĢtır. SGB‘nin BĠST 30‘u tahmin için ürettiği modele ait sonuçlar Tablo 2‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 2. DeğiĢkenler için SGB Modeli BaĢarı Değerleri
Test Değerleri
R2
Model

N.Ağaçlar

EtkileĢim.derinlik

HKO

NSE

Model 1

100

6

19254,19

0,76

Model
Denklemi

0,75

BIST30=0,85*MSCI+131,41

SGB modeli, R‘de ―caret‖ kütüphanesi ile yapılmıĢtır. SGB modeli parametrelerinde büzülme 0,1 olarak alınmıĢtır.
N.minobsinnode 10 olarak denenmiĢtir. Sonrasında Tablo 2‘de belirtilen model denklemine ulaĢılmıĢtır. Tablo 2
incelendiğinde kurulan modelin NSE değerinin 0,76 olduğu görülmektedir.
4.4. Doğrusal Regresyon Yöntemi Bulguları
Doğrusal regresyon yöntemi ile yapılan analizlerde verilerin %70‘i eğitim, %30‘u ise test için kullanılmıĢtır.
Sonuçların baĢarısını ölçmek için HKO ve NSE kullanılmıĢtır. Doğrusal regresyonun BĠST 30‘u tahmin için
ürettiği modele ait sonuçlar Tablo 3‘te gösterilmiĢtir.
Tablo 3. DeğiĢkenler için Doğrusal Regresyon Modeli BaĢarı Değerleri
Test Değerleri
R2
Model 2
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41482
Model Denklemi

0,49

0,49

BIST30=0,48*MSCI+469,03

Doğrusal regresyon modeli, R‘de ―caret‖ kütüphanesi ile yapılmıĢtır. Doğrusal regresyon modeli ile hata
karelerinin ortalaması 41482 olarak bulunmuĢtur. Sonrasında Tablo 3‘de belirtilen model denklemine ulaĢılmıĢtır.
Tablo 3 incelendiğinde kurulan modelin NSE değerinin 0,49 olduğu görülmektedir.
Her iki yönteme ait modeller aĢağıda ġekil 1‘de gösterilmiĢtir.

ġekil 1. SGB ve Doğrusal Regresyon Modellerinin GerçekleĢen Değer ile Tahmin Değerlerinin KarĢılaĢtırılması
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Nash-Sutcliffe model verimlilik katsayısı (NSE) baĢarı kriterlerinde 0,7 ve üzeri yüksek tahmin baĢarısına sahip
modeller olarak kabul edilmektedir. Tablo 2 incelendiğinde kurulan modelin NSE‘sinin 0,70‘in üzerinde olduğu ve
yapılan tahminin baĢarılı sonuç verdiği görülmektedir. Her iki modelin grafikleri çizilerek görsel olarak da
karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Çünkü NSE değerleriyle birlikte saçılma grafiklerinin de çizilmesi uygun olan modele
karar verebilmek için faydalı olacaktır. Tahmin-gözlem saçılma grafiği olarak bilinen söz konusu grafiklerde, 45
derecelik bir eğri ile 1 katsayısı temsil edilmektedir. Grafikte gösterilen değerlerin, çizgiye yakın hareket
göstermesi modelin baĢarılı olduğunu ispatlamaktadır. Çizgiden uzaklaĢan değerler ise, tahminin baĢarılı
olmadığını ispatlamaktadır.
5. SONUÇ
Bu çalıĢmada BIST 130 endeksi, MSCI Endeksiyle tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. MSCI endeksi ve Türkiye‘yi
temsil eden BIST 30 endeksinin kapanıĢ fiyatlarıyla tahmin modelleri kurulmuĢtur. Modellerin oluĢturulması
sırasında kullanılan SGB ve Doğrusal Regresyon yöntemlerinin, MSCI endeksi ve Türkiye‘yi ele alan çalıĢmalarda
ilk kez kullanılmasının literatüre önemli bir fayda sağlayacağının kaçınılmaz olduğu düĢünülmektedir.
Son dönemlerde makine öğrenme yöntemleriyle ekonomik ve finansal değiĢkenlerin geleceğe yönelik değerlerinin
tahmin edilmesine yönelik çalıĢmalarda artıĢ yaĢandığı görülmektedir. Hisse senedi ve benzeri finansal varlıkların
değerlerinin tahmin edilmesinde geleneksel tahmin yöntemlerine göre daha baĢarılı sonuçlarla karĢılaĢılmaktadır.
Yatırımcıların gelecekteki kararlarını etkileyebilen hisse senedi getirilerindeki hareketlenmeler uluslararası bazı
finansal göstergelerden etkilenmektedir. MSCI endeksi de finansal piyasalardaki yerli ve yabancı yatırımcılar
açısından hisse senedi yatırımları için önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Model baĢarı sonuçları HKO, NSE ve R2 parametreleri dikkate alınarak yorumlanmıĢtır. Kullanılan tahmin
yönteminden SGB‘nin baĢarılı performans sergilediği dikkati çekmektedir. Yapılan analizler sonucunda MSCI
endeksinin hisse senedi piyasalarından Türkiye hisse piyasasını tahmin edebildiği ortaya çıkmıĢtır.
Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören önemli endeksler arasından yer alan BIST 30 endeksinin tahmin edilebilmesinin,
küresel piyasalardaki yatırımcıların kararlarına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Türkiye için, borsa endeks
hareketlerinin tahmininde SGB yönteminin kullanıldığı bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Ġncelenen konuda farklı
makine öğrenme yöntemleri ve değiĢkenler kullanmak isteyen araĢtırmacılar için çalıĢmanın finans literatürüne
katkıda bulunacağı düĢünülmektedir. Elde edilen sonuçlar ileride yapılabilecek çalıĢmalara rehberlik edebilecektir.
Ayrıca çoğu çalıĢmada olduğu gibi bu çalıĢmada da çeĢitli sınırlılıklar bulunmaktadır. ÇalıĢmada MSCI endeksi
aracılığıyla yapılan tahminde Türkiye verileri dikkate alınmıĢtır. Dolayısıyla farklı ülke veya ülke gruplarının yer
aldığı değiĢkenler kullanılarak, analizlerin geniĢletilmesiyle etkili sonuçlara ulaĢılabilecektir.
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The economic classicism-context, ideas, representatives
Vasilescu Cezar
Economic Highschool “Ion Ghica” College

Abstract.
In this study I tried to make a brief synthetic presentation of the first great economic thought current established,
namely economic classicism. For the beginning, I presented the socio-economic context of the period in which it
was formed -end of the 18th century-end of the 19th century-the main representatives and their works in
chronological order, namely Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo and John Stuart Mill in England and
John Baptiste Say in France.Then I grouped their ideas and opinions (convergent/ different) on the three major
areas of real economy (distinct chapters in the works of the last classics Mill and Say): production of goods,
trade/exchange and distribution of goods ..Finally,I have established a brief conclusion on the classical economic
doctrine.
JEL classification: B10.B11, B12;
Keywords: economic classicism, production and distribution of goods, division of labor, classical doctrine.
1.Introduction.Economic classicism is considered the first major representative current of economic thought, later
mercantilism and physiocratism.Practically with the works of classical economists, it can be considered that
economics has been definitively formed.
2. The context of the epoch. The end of the 18th century-end of the 19th century temporarily coincides with the
apogee of the modern era and the beginning of the contemporary period. In economic terms, the emergence and
development of the industrial revolution is now taking place, although in some countries agriculture remains the
predominant economic branch. International trade is developing extraordinarily mainly due to the railway transport
between the european states. The main representatives of the classical economic current of thought are in
chronological order: the scottish professor of rhetoric and morality Adam Smith, the pastor and professor Thomas
Malthus, the economist David Ricardo, the philosopher John Stuart Mill in England and the economist JeanBaptiste Say in France. Representative works of economic classicism in chronological order are: The Wealth of
Nations (Smith-1776), Principles of Political Economy (Malthus 1817), On the Principles of Political Economy
and Taxation, (Ricardo 1817), The Principles of Political Economy (Mill 1848) and A Treatise on Political
Economy; or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth (Say, 1821). The first of the classics Smith
and Mill, despite the fact that they have a structure of works on books and chapters (Smith) and chapters
respectively (Ricardo) do not clearly delimit the microeconomic and macroeconomic . At Say, on the other hand,
the distinction is very clear, the priority areas of the real economy are clearly grouped: production, distribution,
trade and consumption of goods, areas that we will address briefly in the following.
3. ABOUT THE PRODUCTION OF GOODS. The classics lived and wrote in a period in which agriculture and
trade were the basic economic branches and the industry was in full ascent.
* The importance of the division of labor. First analyzed by Adam Smith in Book 1, chapters 1,2 and 3, the
division of labor has beneficial consequences for productive processes. He believes that the division of labor is
generated by the growing desire of people to increase the amount of traded goods (especially in the form of barter).
This is limited by the size of the market (ie traded goods) and has immediate positive effects: increase the dexterity
of the workers in carrying out a single operation, the increase of the quantity of realized and unfair products of the
sales but also the reduction of the costs. The example of the gamalie needle factory is eloquent in this sense: ―…in
a workshop where a single person performs all the set of operations necessary to manufacture a gamalie needle,
the total production depending on the number of employees is small compared to the situation in which a only one
employee performs a single operation and specializes in performing it…1‖
*The issue of the value of goods.The issue of commodity value first introduced by Smith and later analyzed by
Ricardo, Say and Mill, is an essential element associated with productive processes.In Smith's opinion, the value of
goods is given by the amount of labor required to manufacture a good. He also distinguishes between the value of
use (brought by the utility of a product) and the exchange value (of the market of goods). The paradox of water and
1

Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793, pg.68;
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diamonds is illustrative in this sens: ―water, good with high use value has a low exchange value and diamonds
with a low use value have a very high exchange value‖2 The value of a product in general is given by the amount of
work required to make it, so for Smith, for example:..‖if hunting a beaver is twice as hard as hunting a deer, then a
beaver is worth two deer‖3 His conception is criticized and improved by Ricardo who in the Principles of Political
Economy, Chapter 1 On Value added new elements to Smith's labor value analysis: The fact that the value of a
product depends not on the fact that the work required poorly paid or of better or worse quality, or paid differently
(sections 1 and 2).4 In addition, he considers to Smith that the principle according to which the work stored in the
production of goods should be rethought according to the combination of the fixed and working capital elements
necessary for its realization.5 John Stuart Mill adds new elements to the value-at-work theory. Specifically, it
considers that the exchange value is the true value of the goods and that it depends on the price of the product on
the market. Price fluctuations do not mean fluctuations in the value of goods, but only in the value of the currency
in which it is expressed.6 In addition, for a good to have value, two conditions are necessary: the first to have a
certain value of use (ie to serve certain needs or desires) and to be difficult to obtain.
* The nature of capital. Another important aspect related to productive processes is related to the nature of
capital. Adam Smith is the first who distinguish between fixed and working capital. In book II On the Nature and
Use of Capital, he is of the opinion that the division of labor and the creation of an excess of products (stock) is the
basis of the processes of exchange. The entire capital of a nation is grouped in two categories: that which is
consumed to meet immediate needs in the short and medium term, and that which brings it an income (intended for
productive processes). The second category is divided into: a) fixed capital for example machines / tools that
make work easier, buildings used in production processes, skills acquired by members of society, expenses for soil
improvement and cultivation, and b) working capital that brings income only through movement or change of
owner, for example money, work, stocks of products intended for exchange 7The issue of capital is also addressed
by John Stuart Mill. In chapters III, IV and V of book I-About production, add new elements to the analysis of
capital: first, the size of the industry (production) is limited by the nature of the capital used; in this sense, it is of
the opinion that the rulers can create additional capital by increasing the taxes levied and using them in production;
second, the increase in capital used in industry leads to an increase in the number of workers employed; another
important element related to capital is the source of origin and here Mill is of the opinion that invested savings are
a source of capital size; also the capital currently existing is the result of previous work, in the situation where the
goods previously produced are not intended for consumption.8 J .B .Say is of the same opinion as in Chapter III-Of
the nature of capital and the mode in which it concurs in the business of production considers productive capital
the following elements: the tools necessary for the activity, the primary materials, unprocessed but also the
products necessary for the subsistence of the employees. Always the capital of a nation consists of the sum of the
productive capitals of the economic agents.It can be expressed in currency.9
* The distinction between productive and unproductive work
The first to make this distinction is Adam Smith, who considers productive work to be the result of a finite tangible
good, but unproductive work is one that does not bring good material immediately (and which disappears when it
is made)10. J.S.Mill is of the same opinion, who in book II - About production, chapter 3 - About unproductive
work considers that both categories are important for the evolution of society. Productive work, performed
2

Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793.,pg.75;
Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793.pg.88;
4
David Ricardo-On the principles of political economy and taxation-1817 (third edition 1821),Batoche Books (on-line), 2001,pg.16;
5
David Ricardo-On the principles of political economy and taxation-1817 (third edition 1821),Batoche Books (on-line), 2001,pg.22;
6
John Stuart Mil-Principles Of Political Economy, Text-Book For Colleges. New York:D. Appleton And Company,1, 3, and 5 Bond
Street. 1885,pg.268;
7
Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793, pg.178
8
John Stuart Mill-Principles Of Political Economy, Text-Book For Colleges. New York:D. Appleton And Company,1, 3, and 5 Bond
Street. 1885,pg.126
9
John Baptiste Say- -A treatise on political economy or the production, distribution and consumption of wealth-First American Edition
1821Reprint of 1880 ( Philadelphia: Claxton, Remsen & Haffelfinger 1880,pg.72;
10
Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793,pg.97;
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improperly or unnecessarily, no leads to social progress, just as unproductive work, even if it does not lead to
something tangible, is important for the development of productive activities11.
4. ABOUT THE DISTRIBUTION OF WEALTH
In economic terms, the distribution of wealth is the process by which the main incomes in the economy are
allocated.The classics considered for that time that the main incomes are those associated with the productive
factors: the salaries of the employees for the work performed, the rent received by the landowner where the
production takes place and the profit received by the owner of the capital production factor.
* About rent. Although Smith didn‘t have a special chapter on the distribution of goods, he addressed the issue of
income throughout all his book. J.B.Say distinctly addresses the issue of distribution in chapter II - About
distribution, section 2 - About income where he analyzes the two main forms of income: profit and rent The rent is
considered the sum of money paid by the one who carries out the productive activity, to the landowner. Unlike
other activities (industries), in agriculture there is a higher competition between land providers, because the
necessary tools (capital) is lower.12 On the other hand, where the land area is smaller (and the land cannot be
expanded), the owners can ask for a higher rent. Any additional expenses incurred by the owner; the land or its
positioning can bring a higher rent.
* About profit
For the classics, profit represents the remuneration of one of the factors of production: capital. For Smith, who has
tried to establish an average rate of profit, the interest paid is an essential factor. He considers that there is a direct
relationship between the interest rate and the profit. A high interest rate indicates increased capital demand and an
economic boom.13 In the long run, the profit has a general downward trend because when the economy has reached
the peak of wealth, the salary (labor income) is high and the opportunity for profitable investments decreases.14
For Ricardo, profit is the part of the total income created that remains after the value of wages and rent decreases.
According to the value-labor theory, the total income can only evolve through the amount of labor incorporated. As
part of what has been created as a new value, one party can only grow to the detriment of the other two. As an
example, he states that: ―an increase in the price of wheat, which increases the worker's salary in money,
decreases the cash value of the rent benefit‖15.So, in the long run, the general trend of rising prices leads to an
increase in wages (as income from work) and a reduction in profits.
* About salary. Along with rent and profit, the salary is the third component of the value of a good. The problem
is to determine the value and evolution of the natural rate of wages. For Smith, the commodity of labor represents
an evolutionary quantity as well as the subsistence of the individual: "a man must live on his work and his salary
must be at least sufficient to support him."16 In the long run, in determining the market rate of wages, two factors
are essential: the contracts concluded between workers and employees and the relationship between supply and
demand of existing labor. Only a steady long-term growth rate will lead to an increase in wages because it will
compensate for the rate of increase in profits deriving from the beneficial contracts concluded between employers
and employees. Smith also fixed 5 circumstances that determine the differences between salaries: first - pleasure /
non-pleasure in the exercise of occupations; second - ease / weight and expense in learning; the third - the
permanent / non-permanent character of the occupations; the fourth small / large trust granted to those who
exercise them; fifth - probability / improbability of success.17 Following Smith's analysis of wage developments,
Ricardo believes the fact that the natural wage it is that enables workers to support themselves without any
increase or decrease18. This is closely related to the price of products of strict necessity and varies according to the
11

John Stuart Mill.- John Stuart Mill-Principles Of Political Economy, Text-Book For Colleges. New York:D. Appleton And Company,1,
3, and 5 Bond Street. 1885,pg.70-71
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John Baptiste Say -A treatise on political economy or the production, distribution and consumption of wealth-First American Edition
1821Reprint of 1880 ( Philadelphia: Claxton, Remsen & Haffelfinger 1880,pg.76;
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Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793,pg.63;
14
Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793,pg.69;
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David Ricardo-On the principles of political economy and taxation-1817 (third edition 1821),Batoche Books (on-line), 2001,pg.113;
16
Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793,pg.49;
17
Adam Smith- The wealth of nations.An inquiry into the wealth of nations –A.Strahan and T.Candell, London 1793,pg.51;
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David Ricardo-On the principles of political economy and taxation-1817 (third edition 1821),Batoche Books (on-line), 2001,pg.191
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customs and traditions of the respective people. The evolution of the actual wage (of the price of the labor market
price) depends on the ratio between labor demand and supply, and according to the malthusian theory of population
evolution, labor supply will always be higher than labor demand and wages will be reduced.
5. ABOUT THE COMMERCIALIZATION OF GOODS - LAWS OF DEMAND AND SUPPLY
J.B.Say is the first classic that has studied in detail the evolution of supply and demand in the market. He thus
elaborated the law of discharges, according to which: ―it is noteworthy that a product once finished, offers from
this moment, an outlet for other products for the full amount of its value…. .with the money obtained from the sale
of the good, the manufacturer will seek to buy another product.‖19According to Say, money plays only a temporary
role in this exchange, which, once completed, indicates that products have been exchanged for products. Thus, they
have a neutral value, not even the function of measuring the value of the goods. the one who is willing to buy
certain products, finds other investment alternatives. In this situation, the problem arises when the price of products
expressed in currency is formed, or when the two operations specific to exchange, sale and purchase are delayed in
time or when the one who is willing to buy certain products,finds other investment alternatives.J.S.Mill accepts
Say's law of disbursements, only under the conditions of a trade in the form of barter. Given the fact that money
also has the function of value reserve and there may be a temporary gap between sale and purchase, there may be
situations of imbalance on the market. He is the first of the classics which formulate the law of supply and
demand:―supply and demand must be equal, the quantity demanded and offered must be equal. If there is an
inequality, it is covered by competition and it is produced by increasing / decreasing the value… the value up to
which a commodity rises on the market is none other than that which determines a sufficient demand to absorb all
the quantities offered or accepted‖.20
6.CONCLUSIONS
The classical period of economic science lasted almost a century, during which the capitalism was in the phase of
the first industrial revolution and the population registered an exceptional numerical growth, concomitant with the
migration from the village to the developing cities. The economic concerns of the classics were related to value,
price, production, distribution, growth, balance, international trade .The method used was that of scientific
abstraction and deduction. The conceptions of the classics are of a liberal nature and they believe in the
organization of economics with support in the natural order. Individual interest, free initiative and competition are
the central pillars of progress and economic science has a utilitarian-pragmatic purpose, it must discover the causes
of the nation's enrichment.
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TÜRKĠYE‟DEKĠ KREDĠ KARTI DURUMUNA FĠNANSAL PERSPEKTĠFTEN BĠR BAKIġ
Dr. Öğretim Üyesi, Yunus Emre KAHRAMAN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü, ORCĠD: 0000-0002-03065227,

Türkiye artan nüfus durumu ve artan ihtiyaç durumu göz önüne alınıldığında finansal sistemin yoğun olarak
kullanıldığı, buna bağlık olarak bankacılık sisteminin de de yoğun bir ülke olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Ülkemizdeki kredi kartı sayısının yıllara göre artıĢ olduğu, aynı zamanda kredi kartı iĢlem sayısı ve harcamalarında
da artıĢ olduğu görülmektedir. 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 virüsü ile birlikte artan hijyen koĢulları da göz
önüne alındığında temassız kartsız kart iĢlem sayısının da büyük bir artıĢ olduğu görülmektedir. Kredi kartı
harcamaları finansal sistemi ve iĢletmeleri aktif halde tutmakta ve nakit girdisi olarak fayda sağlamaktadır, fakat bu
durum kontrollü olmadığı taktirde kredi kartı kullanan kiĢiler için aĢırı borçlanma ve yahut ödeyememe durumunda
olumsuzluklar doğuracaktır. Kredi kartı kullanımı kiĢilere 40 günlük bir öteleme, diğer bir ifadeyle süreli bir çek
durumudur. KiĢiler aldıkları veya almak istekleri ürün için hali hazırdaki parasından kullanmayarak bir süreli
borçlanır ve vadesi geldiğinde bu borçlarını öderler. ÇalıĢmamızda 2013-2021 yıllara arasında ülkemizde bulunan
kredi kartı sayısı, kiĢilerin harcamaları, iĢlem sayıları, ortalama borç tutarı gibi veriler incelenmiĢ ve
değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Finans, Bankacılık, Kredi Kartı
A FINANCIAL PERFECTIVELY OVERVIEW OF THE CREDIT CARD STATUS IN TURKEY
Considering the increasing population situation and increasing need, Turkey appears as a country where the
financial system is used intensively and accordingly the banking system is also intense. It is observed that the
number of credit cards in our country has increased over the years, and there has been an increase in the number of
credit card transactions and expenditures at the same time. Considering the increased hygiene conditions with the
Covid-19 virus that emerged in 2019, it is seen that the number of contactless cardless card transactions has also
increased. Credit card expenditures keep the financial system and businesses active and provide benefits as cash
inputs, but if this situation is not controlled, it will cause problems in case of excessive borrowing or inability to
pay for credit card users. Credit card use is a 40-day delay for individuals, in other words, it is a timed check.
People borrow for a period of time by not using their current money for the product they buy or want to buy, and
they pay these debts when they are due. In our study, data such as the number of credit cards in our country,
expenditures of individuals, number of transactions, average debt amount between the years 2016-2021 will be
examined and evaluated.
Keywords: Finance, Banking, Credit Card
GiriĢ
Bankalar, kurumlar veya kuruluĢlar kart hamiline belirli bir miktar dahilinde kredibilite durumuna göre bazı
miktarda limit verirler, bu limitler teminatsız açık bir Ģekilde olabilir, kiĢiler kendilerine tanınan bu harcama
limitleri ile harcamalarını, eksiklerini veya beklenmedik durumlarda ortaya çıkan ihtiyaçlarını karĢılayabilir ve
akabinde vadesinde harcamasını ödemesi için bir limit sağlayan ―plastik para‖ olarak tanımlanmaktadır. Kredi
kartları hali hazırda en az cebinizdeki nakit kadar geçerli ve önemli bir dönüĢüm araca haline gelerek değiĢim aracı
olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. (Vurucu ve Arı 2017 s.56, Vurucu ve Arı 2017 s37)
Son zamanlarda ―Ģimdi al sonra öde (Buy now-pay later‖ düĢüncesinin artması ile birlikte hali hazırdaki modern
toplumun satın alma ihtiyaçlarını karĢılamada ve artırmada çok önemli bir alım aracı haline gelmiĢtir. (Çıtak 2021,
s17)
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ise kredi kartını; ―bankalar ve çıkartmaya yetkili kuruluĢların müĢterilerine
belirli limitler dahilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın ürün ve hizmet alımı, nakit kredi çekme imkanı
sağlamak için verdikleri ödeme aracı‖ olarak tanımlamaktadır (BKMa, 2020).
Kredi kartının tarihini inceleyen araĢtırmacılar genel olarak M.Ö 1792 yılında hammurabi kanunlarına kadar
ulaĢmaktadır. Bu kanunları incelediğimizde; para, ödünç verme ve geri ödeme ile ilgili kuralları ve faizin nasıl
tahsil edilebileceğini belirleyen kurallardı. (Mandell, 1990)
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Kredi kartının meydana geliĢi ve tarihsel geliĢimini incelediğimizde bu fikrin ilk kez 1987 yılında ―Looking
Backward on Life In The Year 2000‖ adlı kurgu romanında meydana geldiği görülmektedir. (Fachwssen katalog,
Kaya, 2017 s 289 Teoman, 1989, s. 14)
20 inci yy. baĢlarında Büyük firmalar, büyük oteller, petrol Ģirketleri ile oteller seçkin müĢterilerine kullanılmak
üzere kağıttan yapılmıĢ olan kredi kartlarını piyasaya sürmeye baĢlamıĢtır. Western Union firması 1914 yılına
gelindiğinde ―Ģimdi al sonra öde‖ sloganı ile kredi kartı kullanmayı sağlamıĢtır. (GümüĢ, 2014, s. 552).
Kredi kartının modern haline nasıl geldiğini incelediğimizde ABD‘de 1950 yılında Mc Namara adlı avukatın bir
arkadaĢı ile yemeğe gittiği restoranda üzerinde para bulunmadığını fark eder, ödemesini kendi kartının arkasını
imzalamak suretiyle yapmıĢtır.
Kredi kartı sektöründe 1970‘li yıllarda birçok kanuni düzenleme yapılarak standart hale getirme çalıĢmaları devam
etmiĢtir. 1979 yılında giriĢimci olan Michael Aldrich tüketiciler ile iĢletmelerin kendi aralarına ödeme yapabileceği
―e ticaret‖ adını verdiği çevrimiçi ticaret icat etmiĢtir. (Topçuoğlu, 2019, s.15-16).
1990‘lı yıllara gelindiğinde, 13 kamu ve özel bankasın bir araya gelmesiyle kredi ve banka kartı uygulamasının da
içinde bulunduğu ve bu bankalar arasında uygulanacak prosedürleri geliĢtirmek amacıyla Bankalar arası Kart
Merkezi (BKM) kurulmuĢ ve faaliyete geçmiĢtir.
Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte 2000‘li yıllar kredi kartları için yeni bir dönem olmuĢtur. BKM, 2000 yılında
üye iĢyerleriyle kredi kartlarının kopyalama, çalıntı veya kayıp risklerini önlemek üzere Chip&PIN uygulamasına
geçmiĢtir. (GümüĢ, 2014, s.594).
Türkiye‘de kredi kartı geliĢimini incelediğimizde 1969 yılında ilk örneklerinin ortaya çıktığı görülmektedir.
Amerikan Express kredi kartının bu yıllarda tanıtıldığı görülmektedir. (Kaya, 2009, s.17; Duramaz ve Dündar,
2014, s.26; Özer, 2019, s.30). Eurocard, Access ve Mastercard 1875 yılında ülkemize girmesi ile birlikte kredi kartı
piyasasında büyüme olduğu aĢikardır. Anadolu bank 1981 yılında, Koç Amerikan bankası 1985 yılında, Akbank
1986 yılında Egebank ve T. ĠĢ Bankası ise Amerikan Express kartlarının Türk halkının kullanımına sunmuĢtur. Bu
geliĢmeler Türkiye‘deki kredi kartı sayısının ilk somut örnekleri olması ile kart sayısı günden güne ülkemizde
artmıĢtır. (Kaya, 2009, s.17; Güney, 2007, s.112, Çıtak, 2021 s.23)
Kredi kartları bankalar için en önemli gelir kalemlerinden birini oluĢturmaktadır. Bankalar müĢterilerine bir limit
belirler ve bu limit üzerinden belirli bir vadede alıĢveriĢ yapma imkânı vermektedir. Kredi kartı sahibi için ise
yanında nakit bulunmadığı durumlarda bir ödeme aracı veya almak istediği fakat o an ödeyeceği bir ürünü yada
yine ödeme gücünün yetmediği ama taksitle alabileceği bir ürünü alma yetkinliği vermektedir.
Yıllar için kiĢiler çeĢitli miktarda ödeme yapmak için yanlarında para bulundurmaktaydı. Yüklü miktarda paranın
çalınma riski olduğundan dolayı bir dönem çekler yaygınlaĢmıĢtı, fakat çeklerde karĢılıksız çıkma, bankalardan
provizyon alamama ve herkese çek verilememe gibi sorunlardan dolayı kredi kartı daha kullanıĢlı ve daha yaygın
hale gelmiĢtir.
Günümüzde kredi kartları ile ilgili bir çok farklı tanım yapılmaktadır. Bireysel kullanıcılar alıĢveriĢlerini erteleme
aracı, nakit avans çekme aracı, almak istedikleri ve almak için Ģuan gücü olmadığı ürünleri taksitlendirerek alma
aracı olarak görürken bu bakıĢ açısı iĢletmeler açısından vadeli vermek istemeyeceği mal, ürün ve hizmetin bir
miktar kesinti yaptırarak anında nakite çevirme aracı olarak görmektedir.
Kredi kartlarının kiĢilere yararlarını incelediğimizde:
- Kredi kartı sahipleri yurtiçinde ve yurtdıĢında bulunan binlerde ATM‘lerden para veya nakit avans
çekebilirler.
- Kredi kartı limiti dahilinde kiĢilere faizsiz bir harcama aracı olmaktadır.
- Nakit para taĢıma riskini (çalınma, kaybolma) ortadan kaldırır.
- Fatura ödemelerini kredi kartı vasıtasıyla yapabilmektedir.
- Kredi kart esas tanımıyla kart hamiline tanınan bir kredibilitedir, bu da kart sahibi için bir prestij
oluĢturmaktadır.
Kredi kart sahibi için mevcut olan yararla aynı zamanda üye iĢleri açısından da bulunmaktadır. Bunları
incelediğimizde:
- MüĢteri hacmini artırarak, nakit para taĢımayan insanları cezbetmesi en önemli faydalardan biridir.
- YurtdıĢından ülkemize gelen kiĢilerin daha kolay alıĢveriĢ imkanı sağlamaktadır.
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Kredi kartına duyulun ihtiyaç ve talep arttığından üye iĢyerleri sisteme dahil olarak kendisine nakit alanı
oluĢturmuĢ olmaktadır. (Khalaf, 2020 s.12)
Kredi kartlarının ve bankamatik kartlarının hali hazırda birçok değiĢik formu bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı:
- Kredi kartları
- Ön ödemeli kartlar
- Bankamatik katları
- Chipli (Akıllı) kartlar
- Temassız kartlar
- Sanal kartlar
Literatür
Türkiye‘de ve uluslararası alanda kredi kartı ile yapılmıĢ bir çok çalıĢma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları
aĢağıda bulunduğu gibidir;
-

ÇalıĢmayı Yapan
Durkin

ÇalıĢmanın
Tarihi
2000

Norvilitis, Merwin, Osberg,
Roehling, Young ve Kamas
Ünal

2006

Ünal

2010

Palan, Morrow, Trapp ve
Blackburn,

2011

Yayar, Karaca ve Turkut

2011

Phaisuwat ve Vongurai

2013

Stango ve Zinman

2016

Salman ve Perker

2017

Yücel

2017

Bakay

2018

2010

ÇalıĢmanın Sonucu
Kredi kartlarının bir taraftan borçlarının kapatılırken
diğer taraftan tekrar borçlanılan bir döngü haline
girdiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
Kredi kartı konusunda bilgi yetersizliğin fazla
borçlanmaya yol açtığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
Kredi kartının artan sayısı ve post sayılarının artması
ile yüksek fiyatlı ürün satan firmalarının ürünlerini
taksitli olarak daha cazip halde sattığı sonucuna
ulaĢmıĢtır.
Kredi kartının artan sayısı ve post sayılarının artması
ile yüksek fiyatlı ürün satan firmalarının ürünlerini
taksitli olarak daha cazip halde sattığı sonucuna
ulaĢmıĢtır.
Kredi kartının kiĢilerin yanlarında nakit varken
almayacağı veya alamayacağı Ģeyleri almasına neden
olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
Aylık gelir düzeyi ile aylık harcama arasında pozitif
yönlü bir iliĢki olduğunu sonucuna ulaĢmıĢtır.
X kuĢağının Y kuĢağına göre daha fazla kredi kartı
kullandığını sonucunu ulaĢmıĢtır.
ABD‘de yapmıĢ olduğu araĢtırmada, kiĢilerin kredi
kartı arttıkça kredi kartı borçlarının da attığı
sonucuna ulaĢmıĢtır.
338 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırmada; kredi
kartlarından çoğunlukla gıda temizlik, akaryakıt ve
giyim gibi harcamaları yaptığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
300 kiĢi üzerinde yaptığı araĢtırmada, bilinçsiz kredi
kartı kullanımının arttığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
397 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırmada, cinsiyetin
harcamada etkili olduğu, erkek öğrencilerin kredi
kartı ile daha fazla para harcadığı sonucuna
ulaĢmıĢtır.

AraĢtırma
Türkiye‘deki kredi kartı sayısının 1968 yılında ülkemizdeki ilk kredi kartlarının verilmesinden günümüze kadar,
her geçen gün arttığı görülmektedir. Artan kredi kartı sayılarının aynı zamanda artan harcama oranları ile aynı
yönlü olduğu görülmektedir. ÇalıĢmamızda Türkiye‘nin kredi kartı durumunun 2013 yılı ve 2021 yılları arasında
mevcut halini göstermeye çalıĢarak, kiĢi baĢı kredi kartı oranı gibi veriler incelenmiĢtir.
Bu incelemelerde aĢağıda bulunan tablolar çıkarılmıĢ ve yorumlanmıĢtır.
Tablo 1. Türkiye‘deki Kredi kartı sayısı
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Dönem

Kredi Kartı

Banka Kartı

Ön Ödemeli Kart

2013 YILI

56.835.221

95.447.366

4.717.588

2014 YILI

57.005.902

96.329.365

9.184.059

2015 YILI

58.215.318

98.977.422

13.406.432

2016 YILI

58.795.476

100.654.261

16.357.424

2017 YILI

62.453.610

112.134.456

19.458.987

2018 YILI

66.304.603

120.486.669

25.888.668

2019 YILI

69.825.826

133.199.632

33.011.425

2020 YILI

75.697.214

144.743.198

43.340.289

2021 YILI

83.791.396

150.099.166

57.084.724

2022 YILI

88.073.961

153.946.163

59.663.518

Tablo 1 de Türkiye‘deki kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart sayıları 2012 yılından 2022 yılı ilk 3 aylık
dönemi çıkarılmıĢtır. 2013 yılında 56 milyon adet olan kredi kart sayısının 2022 yılına kadar yaklaĢık yüzde 58‘lik
bir artıĢ miktarı ile 88 milyon adede ulaĢmıĢ, 2013 yılında 95 milyon adet olan banka kartı 2022 yılına kadar yüzde
62‘lik bir artıĢ ile 153 milyon adede, 2013 yılında 4 milyon olan ön ödemeli kart ise 13 kata yakın bir oran artarak
59 milyon adede ulaĢmıĢtır. Bu oranları incelediğimizde kredi kartı, bankamatik kartı ve ön ödemeli kart
oranlarından yıllara oranla süregelen bir artıĢ olduğu aĢikardır.
Tablo 2 KiĢi BaĢı Kredi Kartı Sayısı
Dönem

KiĢi BaĢı Kredi
Kartı

KiĢi BaĢı Bankamatik
Kartı

KiĢi BaĢı Ön
Ödemeli Kart

KiĢi BaĢı Toplam
Kart Sayısı

2013 YILI

1,11

1,86

0,09

3,06

2014 YILI

1,09

1,84

0,18

3,11

2015 YILI

1,09

1,86

0,25

3,20

2016 YILI

1,08

1,85

0,30

3,24

2017 YILI

1,13

2,03

0,35

3,51

2018 YILI

1,18

2,14

0,46

3,78

2019 YILI

1,21

2,31

0,57

4,10

2020 YILI

1,31

2,50

0,75

4,55

2021 YILI

1,33

2,38

0,90

4,61

Tablo 2‘de Türkiye‘deki kredi kartı sayısı, bankamatik kartı, ön ödemeli kart kiĢi baĢı sayıları ile kiĢi baĢına toplam kart
miktarının 2012 yılından 2022 yılına kadar olan miktarlar çıkarılmıĢtır. Bu oranlar kredi kartı sayılarının yıllara göre tespit
edilen 18 yaĢ üstü nüfus miktarının tespit edilip bölünmesi ile bulunmuĢtur. Bu rakamları incelediğimizde 2013 yılında kiĢi
baĢı 1,11 olan kredi kartı sayısının 2012 yılında 1,33 olduğu, kiĢi baĢına 1,86 olan bankamatik sayısının 2021 yılında 2,38
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olduğu, 2012 yılında 0,09 olan kiĢi baĢı ön ödemeli kart miktarının 2021 yılında 0,90 olduğu görülmekte, bunlara bağlı olarak
2012 yılında 3,06 olan toplam kiĢi baĢı kart sayısının 2021 yılında 4,61 olduğu sonucunu ulaĢılmıĢtır.

Tablo 3: Yerli Kartların Yurtiçi Kullanım
ĠĢlem Adedi

ĠĢlem Tutarı (Milyon TL)

Dönem

AlıĢveriĢ

Nakit Çekme

Toplam

AlıĢveriĢ

Nakit Çekme

Toplam

2013 YILI

2.593.111.101

89.258.500

2.682.369.601

379.124,11

36.970,69

416.094,79

2014 YILI

2.686.955.419

81.420.877

2.768.376.296

420.974,98

44.020,08

464.995,07

2015 YILI

2.891.409.734

86.696.624

2.978.106.358

477.426,37

54.322,29

531.748,66

2016 YILI

3.071.150.337

90.330.848

3.161.481.185

523.506,29

64.979,82

588.486,11

2017 YILI

3.342.000.342

97.397.861

3.439.398.203

590.484,60

67.207,61

657.692,21

2018 YILI

3.751.571.087

98.306.067

3.849.877.154

699.378,77

75.352,02

774.730,79

2019 YILI

4.208.928.855

103.734.711

4.312.663.566

820.234,85

85.554,73

905.789,58

2020 YILI

4.211.270.021

102.138.365

4.313.408.386

938.921,58

96.502,87

1.035.424,45

2021 YILI

5.209.663.745

141.691.080

5.351.354.825

1.371.982,59

150.393,81

1.522.376,40

Tablo 3‘de Türkiye yerli kredi kartlarının yurtiçi kullanımı oranların alıĢveriĢ iĢlem adedi ile nakit çekme iĢlem
adedine ait veriler ile iĢlem tutarlarına 2013 yılından 2021 yılına kadar olan miktarları çıkarılmıĢtır. Bu oranları
incelediğimizde 2013 yılında kullanılan 2,59 milyar kez alıĢveriĢ için kullanılan kredi kartının 2021 yılında 5,2
milyar kez kullanıldığı, 2013 yılında 89 milyon kez nakit çekmede kullanılan kredi kartının 2021 yılında 141
milyon kez kullanıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak toplam alıĢveriĢte kullanılan kredi kartı tutarı alıĢveriĢ
için 2013 yılında 379 milyar TL olan kredi kartı harcama oranı 2021 yılında 1,37 trilyon TL olmuĢtur. 2013 yılında
36 milyar TL olan nakit çekme tutarı 2021 yılına gelindiğinde 150 milyar TL olmuĢtur.
Tablo 4 Yerli Kartların Yurtiçi Kullanımı ĠĢlem BaĢı Oranları
Dönem
AlıĢveriĢ (ĠĢlem baĢı)
Nakit Çekme ĠĢlem BaĢı)
2013 YILI

₺146,20

₺414,20

2014 YILI

₺156,67

₺540,65

2015 YILI

₺165,12

₺626,58

2016 YILI

₺170,46

₺719,35

2017 YILI

₺176,69

₺690,03

2018 YILI

₺186,42

₺766,50

2019 YILI

₺194,88

₺824,75

2020 YILI

₺222,95

₺944,82
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₺263,35

2021 YILI

₺1.061,42

Tablo 4‘de yerli kartların yurtiçi kullanımı oranlarının iĢlem baĢı oranları çıkarılmıĢtır. Bu oranlar iĢlem tutarının
iĢlem adedine bölünmesi ile bulunmuĢtur. Bu oranları incelediğimizde 2013 yılında 146 TL olan iĢlem baĢı
alıĢveriĢ oranının 2021 yılına geldiğinde yüzde 80 oranında bir artıĢ ile iĢlem baĢı 263 TL‘lik bir orana ulaĢmıĢtır.
2013 yılı iĢlem baĢı nakit çekme oranı 414 TL iken yüzde 255 oranında bir artıĢ ile 2021 yılında 1.061 TL olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 5: Yurtiçi Ticari Kartların Kullanımı Oranları
ĠĢlem Adedi
Dönem

ĠĢlem Tutarı (Milyon TL)

AlıĢveriĢ

Nakit
Çekme

Toplam

AlıĢveriĢ

Nakit
Çekme

Toplam

2014 YILI

81.711.088

1.837.101

83.548.189

69.963,02

2.029,02

71.992,04

2015 YILI

106.483.759

2.172.273

108.656.032

95.060,89

2.933,76

97.994,65

2016 YILI

132.033.984

2.448.320

134.482.304

110.897,02

4.745,57

115.642,59

2017 YILI

165.310.110

3.435.305

168.745.415

136.447,07

8.122,46

144.569,53

2018 YILI

223.946.311

4.447.451

228.393.762

176.651,52

13.069,96

189.721,48

2019 YILI

280.945.113

3.710.311

284.655.424

209.313,40

11.959,48

221.272,89

2020 YILI

327.352.055

3.628.510

330.980.565

265.076,09

12.620,34

277.696,43

2021 YILI

385.209.605

5.810.390

391.019.995

433.831,05

19.110,60

452.941,66

Tablo 5‘de Türkiye Ticari kartlarının yurtiçi kullanımı oranların alıĢveriĢ iĢlem adedi ile nakit çekme iĢlem adedine
ait veriler ile iĢlem tutarlarına 2013 yılından 2021 yılına kadar olan miktarları çıkarılmıĢtır. Bu oranları
incelediğimizde 2013 yılında kullanılan 81 milyon kez alıĢveriĢ için kullanılan kredi kartının 2021 yılında 385
milyon kez kullanıldığı, 2013 yılında 1,83 milyon kez nakit çekmede kullanılan kredi kartının 2021 yılında 5,81
milyon kez kullanıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak toplam alıĢveriĢte kullanılan kredi kartı tutarı alıĢveriĢ
için 2013 yılında 69 milyar TL olan kredi kartı harcama oranı 2021 yılında 433 milyar TL olmuĢtur. 2013 yılında 2
milyar TL olan nakit çekme tutarı 2021 yılına gelindiğinde 19 milyar TL olmuĢtur.

Tablo 6: Yerli Kredi Kartlarının Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Taksitli Kullanımı
Dönem

ĠĢlem Adedi

ĠĢlem Tutarı (Milyon
TL)

ĠĢlem BaĢı
(TL)

2013 YILI

227.613.166

108.716,48

₺477,64

2014 YILI

206.075.162

100.503,96

₺487,71
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2015 YILI

215.139.745

118.858,11

₺552,47

2016 YILI

214.087.990

132.959,78

₺621,05

2017 YILI

212.425.509

150.126,19

₺706,72

2018 YILI

217.381.982

171.935,56

₺790,94

2019 YILI

205.940.170

193.328,60

₺938,76

2020 YILI

180.769.820

231.870,08

₺1.282,68

2021 YILI

194.979.071

335.537,68

₺1.720,89

Tablo 6‘da Yerli kredi kartlarının yurtiçi ve yurtdıĢında taksitli iĢlemlerinde alıĢveriĢ iĢlem adedi ile iĢlem baĢı
tutara ait veriler ile iĢlem tutarlarına 2013 yılından 2021 yılına kadar olan miktarları çıkarılmıĢtır. Bu oranları
incelediğimizde 2013 yılında kullanılan 227 milyon kez taksitli alıĢveriĢ için kullanılan kredi kartının 2021 yılında
194 milyon kez kullanıldığı, iĢlem tutarının 2013 yılında 108 milyar TL kullanılan kredi kartının 2021 yılında 335
milyar TL kullanıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak alıĢveriĢte iĢlem kullanılan kredi kartı tutarı için 2013
yılında 447 TL olan oranı 2021 yılında 1.720 TL olmuĢtur.
Tablo 7: POS, ATM, ÖKC Yazılım Sayıları
Dönem
POS Sayısı
ATM Sayısı
ÖKC Yazılım Sayısı
2013 YILI

2.293.695

42.011

0

2014 YILI

2.191.382

45.576

208.398

2015 YILI

2.158.328

48.277

468.705

2016 YILI

1.746.220

48.421

965.314

2017 YILI

1.656.999

49.847

1.140.195

2018 YILI

1.586.747

51.941

1.278.126

2019 YILI

1.599.481

53.024

1.370.199

2020 YILI

1.686.009

52.798

1.492.415

2021 YILI

1.754.697

52.237

1.677.957

Tablo 7‘de Türkiye‘de bulunan POS sayısı, ATMS sayısı ve ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz) Yazılım sayısı 2013
yılından 2021 yılına kadar olan miktarları çıkarılmıĢtır. Bu oranları incelediğimizde 2013 yılında kullanılan 2,29
milyon olan pos sayısının 2021 yılında 1,75 milyon olduğu, ATM 2013 yılında 42 bin olan ATM sayısının 2021
yılında 52 bin olduğu, ÖKC yazılım sayısının 2014 yılından itibaren baĢladığı ve 2021 yılında 1,67 milyon olduğu
görülmektedir.
Tablo 8: Mektupla / Telefonla SipariĢ ve E-Ticaret ĠĢlemleri
Dönem
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(TL)
2013 YILI

236.039.562

50.437,24

₺213,68

2014 YILI

273.965.381

70.557,82

₺257,54

2015 YILI

324.392.063

92.013,31

₺283,65

2016 YILI

365.272.078

112.434,98

₺307,81

2017 YILI

450.294.951

150.416,15

₺334,04

2018 YILI

599.348.192

210.854,02

₺351,81

2019 YILI

763.892.616

277.838,32

₺363,71

2020 YILI

1.005.243.176

361.124,16

₺359,24

2021 YILI

1.526.108.342

594.537,70

₺389,58

Tablo 8‘de Türkiye‘de bulunan Mektupla, telefonla sipariĢ ve e-ticaret iĢlemleri adedi, toplam tutarı ile iĢlem baĢı
adedi 2013 yılından 2021 yılına kadar olan miktarları çıkarılmıĢtır. Bu oranları incelediğimizde 2013 yılında 236
milyon olan iĢlem adedi 2021 yılında 1,52 milyar olduğu, iĢlem tutarı 2013 yılında 50 milyar TL olan tutar 2021
yılında 594 milyar TL olduğu, iĢlem baĢı TL harcamanın oranlandığından 2013 yılında bu oranın 213 TL olduğu
bu oranın ise 2021 yılında 389 TL olduğu görülmektedir.
Tablo 9: Yerli Banka Kartlarının Yurt içi Kullanımı
ĠĢlem Adedi

ĠĢlem Tutarı (Milyon TL)

Dönem

AlıĢveriĢ

Nakit Çekme

Toplam

AlıĢveriĢ

Nakit Çekme

Toplam

2013 YILI

572.426.236

931.810.752

1.504.236.988

22.014,60

340.772,07

362.786,67

2014 YILI

716.693.369

1.010.085.982

1.726.779.351

29.141,24

388.054,13

417.195,37

2015 YILI

875.021.120

1.087.443.240

1.962.464.360

37.129,63

445.367,97

482.497,59

2016 YILI

1.077.808.830

1.179.278.952

2.257.087.782

49.711,69

528.602,03

578.313,72

2017 YILI

1.395.367.469

1.251.362.247

2.646.729.716

70.060,76

597.346,89

667.407,64

2018 YILI

1.798.155.651

1.367.521.636

3.165.677.287

96.669,46

709.192,30

805.861,76

2019 YILI

2.179.044.590

1.461.766.086

3.640.810.676

132.269,05

839.394,41

971.663,46

2020 YILI

2.398.454.738

1.213.265.258

3.611.719.996

185.012,31

918.071,50

1.103.083,80

2021 YILI

3.335.360.351

1.232.686.078

4.568.046.429

297.616,60

1.039.686,86

1.337.303,46

Tablo 9‘de Türkiye yerli banka kartlarının yurtiçi kullanımı oranların alıĢveriĢ iĢlem adedi ile nakit çekme iĢlem
adedine ait veriler ile iĢlem tutarlarına 2013 yılından 2021 yılına kadar olan miktarları çıkarılmıĢtır. Bu oranları
incelediğimizde 2013 yılında kullanılan 572 milyon kez alıĢveriĢ için kullanılan banka kartının 2021 yılında 3,35
milyar kez kullanıldığı, 2013 yılında 931 milyon kez nakit çekmede kullanılan banka kartının 2021 yılında 1,23
milyar kez kullanıldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak toplam alıĢveriĢte kullanılan banka kartı tutarı alıĢveriĢ
için 2013 yılında 22 milyar TL olan kredi kartı harcama oranı 2021 yılında 297 milyar TL olmuĢtur. 2013 yılında
362 milyar TL olan nakit çekme tutarı 2021 yılına gelindiğinde 1,33 trilyon TL olmuĢtur.
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Tablo 10: Yerli Banka Kartlarının Yurt içi Kullanımı iĢlem baĢı Oranları
Dönem

AlıĢveriĢ (ĠĢlem baĢı)

Nakit Çekme ĠĢlem BaĢı)

2013 YILI

₺38,46

₺365,71

2014 YILI

₺40,66

₺384,18

2015 YILI

₺42,43

₺409,56

2016 YILI

₺46,12

₺448,24

2017 YILI

₺50,21

₺477,36

2018 YILI

₺53,76

₺518,60

2019 YILI

₺60,70

₺574,23

2020 YILI

₺77,14

₺756,69

2021 YILI

₺89,23

₺843,43

Tablo 10‘da yerli banka kartların yurtiçi kullanımı oranlarının iĢlem baĢı oranları çıkarılmıĢtır. Bu oranlar iĢlem
tutarının iĢlem adedine bölünmesi ile bulunmuĢtur. Bu oranları incelediğimizde 2013 yılında 38 TL olan iĢlem baĢı
alıĢveriĢ oranının 2021 yılına geldiğinde yüzde 135 oranında bir artıĢ ile iĢlem baĢı 89 TL‘lik bir orana ulaĢmıĢtır.
2013 yılı iĢlem baĢı nakit çekme oranı 365 TL iken yüzde 131 oranında bir artıĢ ile 2021 yılında 843TL olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 11: Temassız Kart Sayıları
Dönem

Toplam Kredi Kartı

Toplam Banka Kartı

Toplam Ön Ödemeli
Kart

2013 YILI

11.110.571

0

3.084.176

2014 YILI

12.667.929

239.100

4.850.298

2015 YILI

14.956.884

902.389

7.334.213

2016 YILI

18.544.332

2.437.710

9.569.719

2017 YILI

24.081.666

6.000.574

11.168.561

2018 YILI

30.836.129

13.369.324

13.456.540

2019 YILI

37.383.158

18.493.779

17.034.518

2020 YILI

45.366.196

29.303.808

21.442.557

2021 YILI

54.086.553

45.276.279

24.733.127

Tablo 11‘de Türkiye‘de bulunan Toplam temassız kredi kartı sayısı, temassız banka kartı sayısı ve temassız ön
ödemeli kart sayısı 2013 yılından 2021 yılına kadar olan miktarları çıkarılmıĢtır. Bu oranları incelediğimizde 2013
yılında kullanılan 11 milyon olan temassız kredi katı sayısının 2021 yılında 54 milyon olduğu, temassız banka kartı
sayısının 2014 yılından itibaren baĢladığı ve 239 bin olan bu sayanın 2021 yılında 45 milyon olduğu, ön ödemeli
temassız kart sayısının ise 2013 yılında 3 milyon adet iken 2021 yılında 24 milyon olduğu görülmektedir.
Tablo 12: Mobil Temassız / Karekodla Yapılan Ödeme İşlemleri
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Dönem

ĠĢlem
Adedi
(Mobil
Temassız)

ĠĢlem
Tutarı
(Milyon
TL)

ĠĢlem
Adedi
(Karekod)

ĠĢlem
Tutarı
(Milyon
TL)

Mobil
Temassız
Karekod
ĠĢlem BaĢı ĠĢlem BaĢı
Tutar
Tutarı

2016 YILI

92.246

4,26

0

0

₺46,18

₺0,00

2017 YILI

427.163

16,66

0

0

₺39,00

₺0,00

2018 YILI

1.295.920

56,66

0

0

₺43,72

₺0,00

2019 YILI

3.097.166

137,73

0

0

₺44,47

₺0,00

2020 YILI

10.281.454 672,79

1.520.848

292,08

₺65,44

₺192,05

2021 YILI

20.777.117 1.725,09

2.918.146

690,77

₺83,03

₺236,72

Tablo 12‘de Türkiye‘de bulunan Toplam mobil temassız ve karekod ile yapılan ödeme iĢlemleri ile bu iĢlemlere ait
iĢlem baĢı tutarlar 2013 yılından 2021 yılına kadar çıkarılmıĢtır. Bu oranları incelediğimizde 2016 yılında
kullanılan kullanılmaya baĢladığı bu yıl 92 bin adet olan mobil temassız iĢlem sayısının 2021 yılında 20 milyon
adede ulaĢtığı, bu iĢlemlerde iĢlem baĢı tutarın 2016 yılında 46 TL iken 2021 yılında 83 TL olduğu, Karekod ile
yapılan iĢlem sayısının 2020 yılında 1,52 milyon iken 2021 yılında 2,98 milyon olduğu, bu iĢleme ait iĢlem baĢı
harcama tutarının ise 2020 yılında 192 TL iken 2021 yılında 236 TL olduğu görülmektedir.
SONUÇ
Bu çalıĢma ile Türkiye‘deki 2013 yılı ile 2021 yılı arasında kredi kartı, bankamatik kartı, ön ödemeli kartlar ile,
temassız ödeme araçları olan mobil ile temassız ve karekod ile temassız kart sayıları ve kullanım miktarları tablolar
halinde sergilenmiĢtir. Bu veriler BKM sayfasından alınarak derlenmiĢ, bazı oranlar 18 yaĢ üstü nüfusa bölünerek
hesaplanmıĢ ve tasniflenmiĢtir.
ÇalıĢma bize 2013 yılında 56 milyon olan kredi kartının 2021 yılında 88 milyon, 95 milyon olan bankamatik
kartının 153 milyon, 4 milyon olan ödemeli kartın ise 59 milyon sayısına ulaĢtığını göstermektedir. Bununla kiĢi
baĢına 2013 yılında 1,1 olan kredi kartı sayısının 2021 de 1,33 adede, 1.86 olan bankamatik kart sayısının 2,38 e,
ön ödemeli kart sayısının ise 0,09 dan 0,90 a çıktığını görmekteyiz. Bu sayılar Stango ve Zinman (2016)
araĢtırmasındaki gibi kredi kartı sayısının arttıkça harcama düzeyine de artmaktadır araĢtırmasına paralel bir
Ģekilde 2013 yılında 146 TL olan iĢlem baĢı harcamanın 2021 yılında 263 TL olduğu, 2013 yılında 416 TL olan
nakit çekim oranının 2021 yılında 1.061 olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Bu sonuca ek olarak pandemi döneminde temasın minimuma indirilme gayreti ile birlikte temassız ödeme
yöntemlerinde güçlü bir artıĢ olduğu, Covid 19 pandemisinin patlak verdiği 2019 yılı sonu itibariyle temassız
bankamatik karı 37 milyon adet iken 2021 yılında 54 milyon olduğu, bankamatik kartının 2019 yılında 18 milyon
iken, 2021 yılında 45 milyon olduğu, ön ödemi kartın ise 2019 yılında 17 milyon iken 2021 yılında 24 milyon
olduğu görülmemektedir. Bununla birlikte teması azaltan diğer bir ödeme yöntemi olan mobil temassız ve karekod
ile ödeme artıĢ olduğu görülmektedir. Mobil ödeme 2019 yılında 3 milyon iken 2021 yılında 20 milyon adet,
karakod ile ödeme 2019 yılında 0 iken 2020 yılında 1.5 milyon adet 2021 yılında ise 3 milyon iĢlem adedi
gerçekleĢmiĢ buna paralel olarak harcama oranları da artmıĢtır.
Sonuç olarak bu çalıĢma bize plastik para olarak adlandırılan kredi kartının hayatımızın değiĢmez bir gerçeği
olduğunu, toplumumuz tarafından azımsanmayacak bir ihtiyaç, gereç ve gereklilik olarak görüldüğü, pandemi ile
devĢirilen temassız yeni ödeme araçlarının ise çok çabuk Ģekilde kabul görerek entegre olduğu sonucunu
ulaĢılmaktadır.
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Investigating the Performance and Dynamic Interlinkages between Sustainability Index and the Benchmark
Indices
Ph.D Sunita R. Nandwani, Dr. Gurudutta P. Japee
Gujarat University

Abstract Environmental, social, and governance (ESG) investments have engrossed wider attention from investors
all over the world. The objectives of this paper are to compare the performance, conditional volatility, the nature of
the association and the possible existence of a short-run and long-run relationship between Sustainability IndexNIFTY100 ESG Index and the two Benchmark Indices- NIFTY500 Index and NIFTY50 Index. Secondary source
of data collection has been used. The daily closing prices for the period of 11 years from 1 st April, 2011 to 31st
March 2022 for all three indices have been taken from official website of National Stock Exchange. The major
statistical tools used in the study are Unit Root Test, the autoregressive conditional heteroscedasticity models like
ARCH and GARCH models, Pair-wise Granger Causality Test, Cointegration analysis, using the software E-views.
The descriptive statistics shows that both the daily mean return and standard deviation of NIFTY100 ESG Index is
higher than the two benchmark, showing that high risk on ESG Index is adequately compensated with high returns.
Sharpe ratio, Treynor ratio and Sortino ratio indicate that the ESG index outperformed the market proxies, the
Nifty500 index and the Nifty50 index. The GARCH results show that there is signiﬁcant volatility clustering in all
the three indexes, however the NIFTY100 ESG Index has been less volatile compared with the Nifty50 during the
period. Testing of Normality and stationarity of the time series is followed by checking of correlation between the
series, this paper discovered a strong correlation between the three indices. Johnsen Cointegration analysis shows
that there is no long-term relationship or linear dependence between NIFTY100 ESG Index and the two benchmark
indices. In addition, the Granger causality test is used to identify the short run relationship and to discover the
presence of any predictive ability among the indices. The results indicate that there is bi-directional causality
between NIFTY100 ESG Index and Benchmark indices, suggesting that one time series can be used to predict
another.
Keywords: Environmental, Social, Governance (ESG) Index (Nifty100 ESG Index), Risk-return analysis,
Volatility, ARCH and GARCH models, correlation; Granger causality, cointegration.
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ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-İKTİSADİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÖRNEĞİNDE
AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Dr. Fikret BOSTAN
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0003-3405-3218.

Özet
Göç konusu geliĢmiĢ ülkelerin en önemli sosyal, ekonomik ve politik bir meselesi haline gelmiĢtir. Doğduğu
ülkenin dıĢında yaĢayan insanların sayısı her geçen artmakta ve bu sayının günümüzde yaklaĢık 300 milyona
ulaĢtığı bilinmektedir. Bunun önüne geçilmediği takdirde bu sayının gelecek yıllarda daha hızla artacağı tahmin
edilmektedir. Bu durum, göç konusunun özellikle geliĢmiĢ ülkeler baĢta olmak üzere dünya genelinde önemli bir
sorun olarak devam edeceğini göstermektedir. Bu bağlamda bu çalıĢmanın amacı, uluslararası göçün sosyoekonomik belirleyicilerini tespit etmek ve bunlara dayalı çözüm önerileri ortaya koyabilmektir. ÇalıĢmanın amacı
doğrultusunda, uluslararası göç ile yenilik, beĢeri sermaye, bilgi sermayesi, sosyal harcamalar, iĢsizlik ve GSYĠH
arasındaki iliĢkiler 2000–2019 dönemi için Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi kullanılarak 27 OECD
ülkesi için analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları, uluslararası göçten yenilik, bilgi sermayesi, sosyal harcamalar ve
iĢsizliğe doğru tek yönlü; beĢeri sermaye ve GSYĠH‘dan ise göçe doğru tek yönlü pozitif bir nedensellik iliĢkisi
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Yenilik, BeĢeri Sermaye, Sosyal Harcamalar, GSYĠH, Dumitrescu-Hurlin
Panel Nedensellik Testi.
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL MIGRATION AND SOCIO-ECONOMIC
VARIABLES: AN EMPIRICAL STUDY IN THE CASE OF OECD COUNTRIES
Abstract
The issue of migration has become the most important social, economic and political issue of developed countries.
The number of people living outside the country of birth is increasing day by day and it is known that this number
has reached approximately 300 million today. If this is not prevented, it is estimated that this number will raise
more rapidly in the coming years. This shows that the issue of migration will continue to be an important problem
throughout the world, especially in developed countries. In this context, the aim of this study is to identify the
socio-economic determinants of international migration and to propose solutions based on them. For the purpose of
the study, the relationships between international migration and innovation, human capital, knowledge capital,
social expenses, unemployment and GDP were analyzed for 27 OECD countries using the Dumitrescu-Hurlin
Panel Causality Test for the period of 2000-2019. The results of the study show that there is a one-way positive
causality relationship from international migration to innovation, knowledge capital, social expenses and
unemployment, whereas the one-way positive causality relationship from human capital and GDP to migration
exists.
Keywords: International Migration, Innovation, Human Capital, Social Expenses, GDP, Dumitrescu-Hurlin Panel
Causality Test.
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The transformational phase of regionalization
Assoc. Professor, Shaimordanova Zarema,
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Abstract. The climate crisis, economic, political, financial crises, an increase in the number of conflicts and
sanctions against a number of States, the outgoing pandemic Covid-19 are currently intertwined with each other
and cause a large number of unprecedented changes in world politics and the transformation of the world order.
However, such processes as regionalization and regionalism will become even more widespread and dynamic.
Experience shows that a large number of actors in international relations are interested in them.
Regionalization is one of the main directions of international cooperation. During the last two decades of the
XXI century, there has been a new wave of regional agreements, the development of regional associations and
unions. Over the past 5-7 years, regional integration has become an indicator of the global role and local actors in
the foreign policy arena, which will strengthen in the current geopolitical and geo-economic situation. Among the
factors influencing the intensification of regional integration, it is necessary to highlight the growing confrontation
of the USA – China - Russia, the challenges of international organizations (including the WTO), the economic
openness of developing countries.
Keywords: regionalization, regional development, regional integration, security, free trade.
Introduction. Regionalism developing in Western Europe (European Union), bilateral and regional free
trade agreements in Africa are also developing. The Regional Cooperation Framework between Mauritania, Mali,
Burkina Faso, Niger and Chad represents an innovative solution to the problems of the Sahel, called the "G5 Sahel"
(2014). This "Five" follows the classic process of securitization and development. A key indicator of the
strengthening of regionalization is the fear of states to reduce economic growth, concluding the usual bilateral
regional trade agreements, despite the difference in opinions on national interests. Iran-Pakistan relations are
characterized as complex, Pakistan today remains a strategic partner of the Iranian regime. Tehran and Islamabad
are expanding their initiatives by developing new economic and trade projects.
In 1985, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka decided to establish the South
Asian Association for Regional Cooperation/SAARC.
Countries conclude not only multilateral regional trade agreements (GTA), but also mega-regional trade
agreements (MRTS). For example, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
(CPTPP, 2018), the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP, 2020). The creation of
such transcontinental agreements no longer surprises anyone, since many developing countries are reducing their
dependence on developed countries of the world, expanding regionalization, while national profiles differ
depending on the country. On the other hand, these multilateral agreements become, in our opinion, markers of
countering globalization processes.
The Chinese ―Silk Road Economic Belt‖ project, as a strategy in the era of Xi Jinping, aims as is well known
to promote regional cooperation and strengthen China's economic and political influence in the countries of the
world.
MERCOSUR (the Southern Common Market), which celebrated the 30th anniversary of the integration
association of South American countries in 2021, has experienced difficulties, problems, successes / failures is
working on new plans and projects developing trade cooperation with South Korea.
Methods. The article is descriptive and predictive based on the method of analysis of available sources, such
as articles of scientific journals, expert recommendations. The synthesis method made it possible to combine
various aspects of the studied issue into an unified whole. Quantitative and qualitative methods provided the basis
for studying the parameters and effectiveness of regional associations. Elements of the predictive method are used
to summarize the results of the study and conclusions.
Results. There is a difference in the dynamics of regionalization in the world: Asia - Europe – Africa –
Latin America.
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Asian regional integration continues and seems to be a stable phenomenon.
European integration is declining, although regional integration of Asian trade was significantly weaker than
in Europe twenty years ago.
The development of new agreements, such as the Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership (CPTPP/TPP 11, 2018), the Regional Comprehensive Economic Partnership (2020) give a
pulse to regional cooperation. Such agreements not only provide countries with an opportunity to strengthen their
influence, but also allow their neighbors to see a positive experience of integration.
The CPTPP covers a large geographical area with 12 countries: Australia, Brunei, Chile, Canada, Japan,
Malaysia, USA, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam. In 2017, the United States withdrew from this
agreement by the decision of President Donald Trump.
These are different economies with different levels of development involved in bilateral or regional
agreements. The creation of such transcontinental agreements no longer surprises anyone, because many
developing countries are reducing their dependence on the developed countries of the world, expanding
regionalization. At the same time, national profiles differ depending on the country. These multilateral agreements
are becoming, in our opinion, markers of counteraction to globalization processes.
The purpose of the CPTPP is open free trade. The economic and trade policy of the agreement can be divided
into 3 areas: traditional issues related to market access and trade rules, new and traditional issues, institutional
issues. This is an agreement of the XXI century, which includes tariff issue (formation of regional value), a set of
regulatory issues (harmonization of standards, protection of intellectual property, e-commerce, investment,
environment and social rights) facilitating participation in regional logistics chains and reducing the paperwork
costs.
The CPTPP despite the existing problems is evidence of the developing regionalization in the Asia-Pacific
part of the world.
Regional Comprehensive Economic Partnership /RCEP is a Free Trade Agreement among the Asia-Pacific
Nations.
RCEP was put forward by Beijing in 2012 to oppose the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific
Partnership Agreement.
At the very beginning of January this year (2022), the Regional Comprehensive Economic Partnership
Agreement (RCEP) was signed in Jakarta and entered into force on January 1 2022. The RCEP is more extensive
in its geographical scope: it unites 15 countries (Australia, Brunei Darussalam, Vietnam, Cambodia, China, Japan,
Laos, New Zealand, Singapore, Thailand). It should be noted that Australia, China, New Zealand, the Republic of
Korea and Japan have a free trade agreement with ASEAN. The States of Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia,
Singapore, Thailand, Myanmar, Malaysia, the Philippines, with the exception of Laos, are members of ASEAN. In
our opinion, three-dimensional regionalization is manifested.
The RCEP accounts for more than 30% of global GDP, 2.3 billion people (30% of the world's population).
Its goal is to create an integrated market with 15 countries, facilitating the availability of products and
services of each of these countries in this region. These are the elaboration of common rules that will greatly
simplify the task of companies, these are investments and intellectual property issues, e-commerce, small and
medium-sized enterprises and economic cooperation that contributes to recovery after the pandemic. RCEP
promises to provide new business and employment opportunities, promote the participation of micro, small and
medium-sized enterprises in regional value chains, strengthening them, skillfully managing trade. And in general,
as we see, it is aimed at strengthening regional economic integration.
Analysts predict that by 2030, the Agreement can provide up to 50% of world production and add 0.2% to
the growth of the economy of the member states by improving mutual trade in the region. The Agreement will
create the world's largest trading bloc, surpassing both the United States and the European Union in size.
The RCEH also has historical value in the sense that it is the first free trade agreement that includes China,
Japan and South Korea (three of the four largest economies in Asia) and the first multilateral free trade agreement
that includes China.
The main content of the agreement includes the following points:
- reduction of tariffs in the region,
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- minimization of bureaucracy,
- new rules for public procurement,
- new rules of competition regulation,
- new rules for e-commerce industry,
- unified rules for determining the origin of goods.
https://www.dandreapartners.com/lang=ru
The RCEP confirms the provision: Asian integration is becoming a stable phenomenon and has a tendency
to multidimensional manifestation.
This stable phenomenon manifests itself in another quality: in addition to the transnational nature, it acquires
the character of cooperation of a regional association with a particular country.
For example, MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) and South Korea in 200 5initiated a
joint research on the possibility of concluding a free trade agreement. Mercosur accounts for 70% of Latin
America's population and 68% of the economy.
A research to determine the directions of trade cooperation between Mercosur and South Korea in August
2021 was conducted by the Getulio Vargas Foundation (FGV - Brazilian higher education institution and think
tank). The following research directions have been identified: market access, services and investments, trade rules,
trade protection, sanitary measures, technical barriers to trade, trade facilitation, intellectual property rights,
institutional aspects, global value chains and regulatory innovations.
The Getulio Vargas Foundation (FGV) is a Brazilian higher education institution and think tank. G.Vargas Brazilian statesman and politician, President of Brazil in 1930-1945, 1950-1954. It was founded on December 20,
1944 with the mission to "Stimulate the socio-economic development of Brazil". Its initial goal was to train
qualified personnel to work in public and private administration in Brazil.
This trade deal will contribute to the economic growth of the Mercosur member states, provide them with
high-quality and cheap goods, while leading to real GDP growth and job creation. "An agreement with South
Korea would be a strategic victory, providing some relief for the Brazilian government and other countries of the
bloc," said Leonardo Paz Neves, FGV coordinator (Brazil and South Korea, 2022).
Uruguay, Brazil and South Korea are promoting the Mercosur agreements because they are interested in it.
In September 2021, South Korea and Uruguay promised to accelerate negotiations on a trade pact with
Mercosur (Yonhap, 2021).
Isabelle Tsakok, an American development specialist (Columbia University‘s School of International and
Public Affairs), researcher and policy analyst, is considering the possibility of regional market integration between
MERCOSUR and AfCFTA, that is, between two different regional associations (Tsakok, 2022).
AfCFTA (The African Continental Free Trade Area) is a free trade area founded in 2018 with participation
of 54 states of the 55 states.
In the context of ensuring regional peace and stability, an example of cooperation between Tehran and
Islamabad in the management of borders and the fight against terrorism, holding various joint military exercises
can be cited.
The strengthening of cooperation in the field of healthcare between Iran and Pakistan was developed in May
2022, namely in the fight against the pandemic and infectious diseases, improvement of medical services, provision
of primary health care, exchange of experience in the development of health financing policies, medical training
and research.
To coordinate regional cooperation in the field of security development policy in West Africa, the G5 Sahel
or G5S institutional structure (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger) was established in 2014. The goal
of G5 Sahel is to strengthen the link between economic development and security, as well as to jointly combat the
threat of jihadist organizations operating in the region AQIM /Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, MUJWA /
The Movement
for
Oneness
and
Jihad
in
West
Africa,
Al-Mourabitoun
/
African
militant jihadist organization, Boko Haram /Group of the People of Sunnah for Dawah and Jihad).
The tasks of G5 Sahel are to collect, process, use and disseminate relevant information among a wide range
of participants, as it is important to identify terrorists, their movements and actions to prevent and suppress their
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activities. It is well known that the Sahel region has experienced an upsurge in terrorist attacks on civilian and
military targets. Terrorists operate outside and inside borders, carrying out coordinated actions.
The INTERPOL is supporting G5 Sahel in the framework of the project "Integration for Impact" (20192022), funded by the German government (the Interpol, 2021).
Interpol's support is built around three strategic goals:
- ensuring the exchange of information between military and law enforcement agencies (Mi-LEx),
- providing specialized assistance to relevant units of the Joint Task Force and NGOs (collection of
biometric data, chemicals and explosives, data processing and analysis),
- providing access to Interpol databases for employees on the ground and at strategic points of entry in all
countries of the G5 Sahel.
Conclusion. The relevance of regionalization continues to remain, signaling transformations in the
development of regionalization towards its strengthening and the development of new forms of interaction. The
states are in search of an effective and competitive system of international cooperation, creating the new market
macro-regions and mega-regions in the emerging new system of world economic relations.
The states are in search of an effective and competitive system of international cooperation, creating new
market macro-regions and mega-regions in the emerging new system of world economic relations.
Regional processes are going on in parallel with political transformations. Actually a "new Big Eight" was
formed, which includes China, India, Russia, Indonesia, Brazil, Mexico, Iran and Turkey. The "New Big Eight"
may become an indicator of the formation of new political blocs, which may be followed by new financial, trade,
and regional blocs.
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Introduction
This paper focuses on the pattern of development of the districts of Jharkhand which are in the list of aspirational
Districts under the Aspirational District Programme. Aspirational District Programme (ADP) was launched in
2018. This programme aims to aid the districts which are at a low level to climb up to a level of other districts. This
program was launched because even when India was having such a growing economy with such a high rate of
growth there were development challenges, there were pockets of areas that were under-developed and needed
rapid improvement. This programme has named 117 districts as aspirational districts by taking into consideration
51 criteria. These criteria are broadly classified into Health, Education, Electricity, Water and
Telecommunications. Even when this programme is so potent there are lags and loopholes which somewhere are
decreasing the rapidity of the programme.
Literature Review
Aspirational districts are those districts that are having poor socio-economic status, these districts are aspirational
in the context, that improvement in these districts can lead to overall improvement of human development in India.
The programme focusses on 6 main themes - Health & Nutrition, Education, Agriculture & Water Resources,
Financial Inclusion & Skill Development, and Basic Infrastructure, which have a direct bearing on the quality of
life and economic productivity of citizens.
Following is a table depicting the theme and their weightage:THEME

WEIGHT

Health & Nutrition

30%

Education

30%

Agriculture & Water Resources

20%

Financial Inclusion

5%

Skill Development

5%

Basic Infrastructure

10%

The programme ranks districts based on the improvement achieved
Month-on-month and these rankings are called delta ranking.
Following is a map that shows relative improvement in the aspirational districts of Jharkhand according to first
delta ranking :-

Greener states are those which have higher delta ranking
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Model - Spatial Interaction Model
The model was modified from the gravity model which was based on Newtonian Analogies, by Sir Allan Wilson
and it deals with the prediction of flow between any particular set of origins and destinations. These flows might be
of people for the search of better amenities or flows of good for trade or flow of money. When seen from a wider
point of view, this is capturing some sort of interaction between an origin and a destination. So typically these
origins and destinations will be zone. These will zone will be having a population or geographic area that we will
be doing research on. So, we will be using our spatial interaction model to model these flows between any given
origin and any given destination.
This model was initially termed as gravity model but it lacked to take into account human behavior. Then it was
worked upon by Sir Allan Wilson, he added an entropy maximization approach to it for handling human behavior
and termed it, the Spatial interaction model.
The Estimated Model
The model includes variables like Demand, Accessibility, Attractiveness and Competition. When connected to
ADP
these
variables
can
be
interpreted
differently
Demand ( ) as districts which are more in need
Accessibility (
) as geographical proximity like area with rough terrain would be less accessible for doctors
Attractiveness ( ) as districts which have more future prospects than others like tourism
Competition (
) as how much of the allocated money was released.
Here,
is
the
flow,
from
the
origin
to
destination
In overall,

So, here we can see that everything except accessibility is directly proportional to the flow.
Results
Thus, the flow means growth is more for the districts which have a high combination of demand, attractiveness and
competition
with
easier
accessibility.
Conclusions
Once all these analyses are done the paper will be able to pin out the reason for such a slow development rate and
at the same time, it will also be able to find out the ways to accelerate the development rate.
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Integrated Detection and Management of Ganoderma boninense: The Way Forward
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Biotechnology Programme, Faculty of Science and Natural Resources, Universiti Malaysia Sabah,

Abstract:
The United Nations Food and Agriculture Organization predicts that the earth will have a population of 9 billion
people by 2050. To meet the world‘s oils and fats demand, it is estimated that 150 million additional tons of oils
and fats will be required each year. Only 38 million hectares of oil palm plantation is required to produce such
demand compared to 187 million hectares of rapeseed, 250 million hectares of sunflower and 375 million hectares
of soybean. Oil palm is the world most efficient oil crop and palm oil has been reported with many health benefits
when taken in diet. However, the industry is being hampered by the basal stem rot (BSR) disease caused by
Ganoderma boninense. Though, there are many research have been conducted on BSR. However, the loss due to
this disease remains great and up to billion in a year with neither in situ early detection nor effective control of the
disease. A more holistic research with integrated and multidisciplinary approach from early detection to
management of the disease may the way forward in tackling the BSR. This paper will discuss the integration of
multidisciplinary research such as early detection using biochemical assays, loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) and acoustic tomography in early detection of Ganoderma infection, the application of
different strategies/products in management of the disease and mass production of the effective products to be used
in the industry.
Keywords: Oil palm, basal stem rot, Ganoderma boninense, integrated and multidisciplinary approach.
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ABSTRACT
Fish is one among the major protein containing diet consumed by many countries. Due to their perishable nature,
storage of fish is done using salting and drying. Although, this may prevent the fish from deterioration, the flora
associated with the surfaces of dry fish may become saprophytic at anytime in nature due to climatic conditions.
Thus, evaluation of fungal diversity from the dried fish of Stolephorus commersonnii collected from 5 different
markets of Chennai were carried. The study was conducted using Potato Dextrose agar. The study resulted in
isolation of around 333 colonies belonging to 19 species classified under 11 different genera. Among the genera,
the genus, Aspergillus was represented by more number of species. All other remaining genera were represented by
single species each. Among the species isolated many are found to be xerophilic in nature.
Keywords: Dry fish, Stolephorus commersonnii, Anchovy, Fungal flora, Aspergillus, Xerophiles
INTRODUCTION
Fish a major protein containing diet is consumed widely in developing countries, including India. Global fish
production is estimated as 179 million tonnes in 2018 among which 156 million tonnes are used for human
consumption and the remaining is used in production of either fish meal or fish oil1. However, the fishes are
perishable and deteriorates easily. Thus storage using different methods are adopted among which salt drying is
economical and even employed by women of coastal hamlets. Traditionally, salting and sun-drying of fish has been
developed to reduce the post-harvest deterioration and provide a microbiological stable product, at a reasonable
cost. In this study dried-fish of Stolephorus commersonnii commonly called as Anchovy was studied for the
presence of surface mycoflora. Anchovies form a major source of income for the traditional fishers2. Stolephorus
commersonnii possess a second position in landing and contributes around 27 % of total consumption in India3.
The samples of dried fish from different countries were evaluated for their mycofloral association3-5. All those
studies are restricted only to their detection of fungal species and none of them have provided the details of species
and their diversity. Current study reports the fungal diversity and quantification of surface fungi of the dried fish of
Stolephorus commersonnii collected from 5 different markets of Chennai, India.
MATERIALS AND METHODS
Sample collection
The dry fish Stolephorus commersonnii commonly called as Anchovy belongs to the family Engraulidae was
procured from the local markets (Moolakadai, Ennore, Sharma Nagar, Basin bridge and Manali) of Chennai city,
India. The samples were brought to the laboratory in sterile polythene bags for processing. The samples collected
are presented in Plate 1.
Isolation of fungi
The upper layer of the dry fish was removed with the sterile knife and made into 10 small segments of 0.5cm in
length. A total of 20 segments of each sample was inoculated in the petridishes containing Potato dextrose agar
(Potato Extract; Dextrose- 20g; Agar powder - 20g/L) amended with Streptopenicillin. The dry fish inoculated
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plates were incubated at room temperature at 37oC ± 2oC for 4 to 5 days time interval for the isolation of fungi. The
plates showing developing fungal colonies are presented in Plate 2.
Identification:
The culturable fungi can be identified based on their Color and tint in colony surface and reverse, Texture of
Colony surface: cottony, powdery, yeast like, submerged, crustaceous, velvety, floccose, funiculose, fasciculate
etc., Colony margin: smooth, irregular, spreading, restricted, Pigment exuded: color, watery, hyphal characters:
septate or aseptate, Hyphal color: Hyaline or Dematiaceous, Fruit body formation: fruiting structures, sporodochia,
synnema, setae, stroma, pycnidium etc. Presence of Sporangium and sporangiospores, conidium and conidiospores,
Ascoma and Ascospores, Basidium or basidiospores etc., Similarly, the spore structures can be identified based on
their Microscopical characters like: Shape of the spores, Size of spores and Septation of spores, Pigmentation of
spores required in identifying the species. They were identified using the standard manuals6-9.
Presentation of Data
The percentage contribution was calculated using the formula.
Percentage contribution = Total no. of colonies for an individual species X 100
Total no. of colonies recorded for all species
RESULTS
Composition of Fungal Flora
A total of 333 colonies of fungi belonging to 19 species classified into 10 genera along with yeast and non
sporulating colonies were isolated from the samples of dry fish, Stolephoruscommersonnii. Among the species
isolated 3 species belongs to Zygomycota, 1 species to Ascomycota and the remaining genera belongs to
mitosporic fungi. Of the 19 species isolated, the genus Aspergillus was represented by 9 species and Pencillium
with 2 species. All other genera (Curvularia, Emericella, Fusarium, Monilia, Mucor, Rhizopus, Syncephalastrum
and Trichoderma) were represented by single species each. The fungus, Aspergillus niger was the most
predominant fungi stands first in the order of dominance followed by Aspergillus flavus and A. japonicus which are
the second and third dominant fungi isolated from dry fish respectively. The list of fungal species isolated and their
number of colonies recorded is presented in Table 1.
Among the total colony forming units, the species, Aspergillus niger alone recorded 141 colonies contributing
around 42.34% to the total. This was followed by the fungus, Aspergillus flavus with 58 colonies contributing
17.4% to the total. The fungi, Aspergillus japonicus, Aspergillus tamarii, Rhizopus stolonifer and Chrysonilia
sitophila are the only species which recorded more than 4 % as their contribution. The percent contribution of
different fungal species is presented in Fig. 1. Total number of colonies recorded from individual market and the
number of species recorded in individual markets of Chennai is presented in Fig.2.
DISCUSSION
This research has brought to the light about the diversity of fungi associated with the surfaces of dried fish of
Stolephorus commersonnii. The study revealed the presence of diverse fungi representing 19 different species.
However, only 6 species from 27 different samples of dried fish from the markets of Chennai were isolated 10.
Similarly only 6 species of fungi were isolated from the markets of Cochin in India 11. Studies from Sri Lanka have
also yielded 61 colonies. The current study reports the isolation of 333 colonies belonging to 19 different genera.
The study is first of its kind reporting maximum number of species when compared to any studies carried so far in
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relation to dry fish. All the previous reports were conducted using different kind of dried fishes collected from the
markets of different areas. The study is first of its kind reporting the fungal diversity from the single species of dry
fish, Stolephorus commersonnii.
The dominant fungal species Aspergillus niger and Aspergillus flavus were commonly reported in previous studies.
The fungi were also reported from dried fishes from Indonesia12. The wide prevalence and the pigment of the
fungus Aspergillus niger made them to resist the sunlight, survive the tropical climate and sun drying of fishes13.
The interaction among the xerophilic fungi isolated from the dry fish was explained by Wheeler and Hocking 14.
The fungi, Aspergillus flavipes, Aspergillus glaucus, Aspergillus nidulans, Aspergillus ochraceus, Aspergillus
terreus, Curvularia pallescens, Emericella nidulans and Trichoderma harzianum are rarely recorded from the dry
fish studied. They are also reported to grow at low water activity The isolated fungi are found to be xerophilic and
any time they may turn to be saprophytic and toxigenic in nature resulting in spoilage of dry fish.
CONCLUSION
The study was conducted to know the diversity of fungal flora associated with the dry fish of Stolephorus
commersonnii collected from the markets of Chennai, India. The study concludes that the genus, Aspergillus was
found to be dominant. Specifically the species, Aspergillus niger and Aspergillus flavus are recorded as dominant
species. Many xerophilic fungi were also recorded from the surfaces of the dry fish, Stolephorus commersonnii.
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Plate 1. Photographs showing dried fish of Stolephorus commersonnii
Plate 2. Petridishes showing fungal growth
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Table 1. List of fungal species isolated from the surface of dried fish of
Stolephorus commersonnii
S.No Species
Moolakadai Ennore Sharma Basin Manali Total
Nagar
bridge
No. of
Colonies
1.
Aspergillus flavipes
1
1
2
2.
Aspergillus flavus
15
12
12
8
11
58
3.
Aspergillus glaucus
1
1
4.
Aspergillus japonicus
13
3
2
5
8
31
5.
Aspergillus nidulans
1
1
6.
Aspergillus niger
46
22
25
19
29
141
7.
Aspergillus
1
1
ochraceous
8.
Aspergillus tamarii
2
3
3
4
2
14
9.
Aspergillus terreus
1
6
7
10.
Curvularia pallescens
1
1
11.
Emericella nidulans
1
1
12.
Fusarium oxysporum
1
2
1
4
13.
Chrysonilia sitophila
3
9
2
3
17
14.
Mucor racemosus
1
2
1
4
15.
Penicillium citrinum
2
2
7
11
16.
Penicillium oxalicum
1
1
2
4
17.
Rhizopus stolonifer
1
1
3
6
4
15
18.
Syncephalastrum
1
1
2
racemosum
19.
Trichoderma
7
7
harzianum
20.
Yeast
1
1
21.
Non sporulating
3
5
2
10
colonies
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Fig. 1. Percent Contribution of different fungal species isolated from the surface of the dried fish of
Stolephorus commersonnii

Fig. 2. Number of total colonies and species recorded from different sampling sites from the surface of the
dried fish of Stolephorus commersonnii
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Deltametrinin Galleria mellonella‟nın Oksidatif Stress ve Biyokimyasal Parametrelerine Etkileri
Mehmet Baki Alagöz,
Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orcid 0000-0002-9863-6845
Doç. Dr. Tamer KAYIġ,
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Orcid: 0000-0002-1769-2133,

Sunulan çalıĢmada deltametrinin Galleria mellonella larvalarında oksidatif stres parametreleri (Süperoksit
dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve malondialdehid (MDA)) ve bazı biyokimyasal parametreler (protein lipid ve
karbohidrat) üzerine olan etkileri araĢtırılmıĢtır. Deltametrinin farklı konsatrasyonları larvaların besinine eklenerek
kontrol, kontrol+DMSO, 50, 100 ve 150 µg/100 g olmak üzere 5 farklı deltametrin konsatrasyonu larvalara
uygulanmıĢtır.
Larvaların protein miktarlarında deltametrine bağlı olarak herhangi bir değiĢiklik gözlenmezken, lipid ve
karbohidrat miktarları denenen tüm konsantrasyonlarda kontrol grubuna göre önemli ölçüde azalmıĢtır. SOD enzim
aktivitesi negatif kontrol grubu da dahil tüm konsatrasyonlarda kontrole göre önemli ölçüde artmıĢtır. CAT enzim
aktivitesi negatif kontrol grubu dıĢındaki diğer deltametrin içeren gruplarda önemli ölçüde artıĢlar göstermiĢtir.
MDA miktarlarında denenen tüm konsantrasyonlarda önemli artıĢlar göstermiĢtir.
Sonuç olarak deltametrin model organizma G. mellonella‘da oksidatif stres parametreleri ve biyokimyasal
biyomarkırlar üzerine etki ederek önemli değiĢikliklere neden olmuĢtur. Bu değiĢiklikler deltametrinin toksik
etkilerinin gösterilmesi bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, deltametrin, antioksidan enzimler, biyokimyasal parametreler
Effects of deltamethrine Oxidative Stress and Biochemical Parameters of Galleria mellonella
In the present study, the effects of deltamethrin on oxidative stress parameters (Superoxide dismutase (SOD),
catalase (CAT) and malondialdehyde (MDA)) and some biochemical parameters (protein lipid and carbohydrate)
in Galleria mellonella larvae were investigated. Different concentrations of deltamethrin were added to the larvae's
food, and 5 different concentrations of deltamethrin were applied to the larvae as control, control+DMSO, 50, 100
and 150 µg/100 g.
There was no change observed in the protein amounts of the larvae due to deltamethrin, the lipid and carbohydrate
amounts were significantly decreased compared to the control group at all concentrations tested. SOD enzyme
activity was significantly increased at all concentrations compared to the control, including the negative control
group. CAT enzyme activity showed significant increases in deltamethrin-containing. It showed significant
increases in MDA amounts at all concentrations tested.
As a result, deltamethrin caused significant changes in oxidative stress parameters and biochemical biomarkers in
the model organism G. mellonella. These changes are important in demonstrating the toxic effects of deltamethrin.
Keywords: Galleria mellonella, deltamethrin, antioxidant enzymes, biochemical parameters
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BIOLOGICAL ACTIVITIES of BATTARREA PHALLOIDES (DICKS.) PERS. (AGARICACEAE)
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Abstract
Mushrooms are unchanging elements of natural ecosystems. They are responsible for the decay of organic cover in
the ecosystem. In addition to these features, they also attract attention with their nutritional properties. Many
studies conducted in recent years have revealed that mushrooms can be a natural source in the treatment of
different diseases in addition to their nutritional properties. In this context, the determination of the biological
activities of fungi is very important for the detection of natural materials. In our study, Battarrea phalloides
(Dicks.) Pers. (Agaricaceae) mushroom biological activities were determined. In this context, the fruiting bodies of
the mushroom were extracted with ethanol. Total antioxidant (TAS), total oxidant activities (TOS) and oxidative
stress index (OSI) of mushroom extract were measured using Rel assay kits. Its antimicrobial activity was tested
against standard bacterial and fungal strains by agar dilution method. According to the results obtained, the TAS
value (3.947±0.164), TOS value (19.813±0.293) and OSI value (0.503±0.016) of the mushroom extract were
determined. In addition, it was determined that the extract was effective at a concentration of 100-200 µg/mL
against bacteria and at a concentration of 200 µg/mL against fungi. As a result, it was determined that B. phalloides
can be used as a natural antimicrobial and antioxidant source. In this context, it has been determined that
mushrooms can be used as a natural resource in pharmacological designs.
Keywords: Antimicrobial, antioxidant, oxidant, medicinal mushrooms.
1. Introduction
Mushrooms are living organisms that spread with different characteristics in all ecosystems of the world (Sevindik
et al., 2018a). Because of these features, people often encounter mushrooms in nature. Mushrooms are collected
and consumed by humans for food, medicine, spice and religious rituals (Selamoglu et al., 2020). Many studies
have shown that mushrooms have many biological activities such as antioxidant, antimicrobial, anticancer,
antiproliferative, and DNA protective (Akgül et al., 2016a; Sevindik et al., 2016; Gürgen et al., 2020; Özaltun and
Sevindik, 2020; Inyod et al., 2022). In this study, total antioxidant, total oxidant status and antimicrobial activity of
Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. (Agaricaceae) mushroom were determined.
2. Material and Method
B. phalloides samples were collected from Ankara (Turkey) in 2021. The collected mushroom samples were
extracted with ethanol (EtOH) at 50 °C for about 6 hours (Gerhardt EV 14). The obtained extracts were
concentrated with a rotary evaporator (Heidolph Laborota 4000 Rotary Evaporator).
Antioxidant Activity Tests
TAS and TOS values of the mushroom sample were determined using Rel Assay kits (Rel Assay Kit Diagnostics,
Turkey). TAS value was shown as mmol Trolox equiv./L (Erel, 2004). TOS value was shown as μmoL H2O2
equiv./L (Erel, 2005). The following formula was used while calculating the OSI (Arbitrary unit: AU) (Sevindik,
2018).
TOS, µmol H2O2equiv./L
OSI =
TAS, mmol Trolox equiv./L X 10
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Antimicrobial Activity Tests
Antimicrobial activity tests of EtOH extract of the fungus were determined by agar dilution method.
Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC 29212,
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Acinetobacter baumannii ATCC
19606 were used as test bacteria. Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135 and C. glabrata ATCC
90030 were used as fungal strains. Bacterial strains were pre-cultured in Muller Hinton Broth medium and fungal
strains were pre-cultured in RPMI 1640 Broth medium. The lowest concentration that inhibits the growth of
bacteria and fungi was determined as the minimal inhibitory concentration (MIC) (Bauer et al., 1966; Hindler et
al., 1992; Matuschek et al., 2014).
Results and Discussion
Total Antioxidant Activity
Natural products with antioxidant properties are used as supplements to reduce the negative effects of oxidant
compounds (Akgül et al., 2016b). In our study, antioxidant and oxidant status of B. phalloides mushrooms were
determined. The results obtained are shown in Table 1.
Table 1. TAS, TOS and OSI values of B. phalloides
TAS
B. phalloides
3.947±0.164

TOS
19.813±0.293

OSI
0.503±0.016

In our study, TAS, TOS and OSI values of B. phalloides were determined for the first time. TAS, TOS and OSI
values of Cerioporus varius (TAS:2.312, TOS:14.358, OSI:0.627), Laetiporus sulphureus (TAS:2.195, TOS:1.303,
OSI:0.059), Suillus granulatus (TAS:3.143, TOS:18.933, OSI:0.603) and Helvella leucopus (TAS:2.181,
TOS:14.389, OSI:0.661) have been reported in studies on different mushrooms (Sevindik et al., 2018; Sevindik,
2019; Sevindik and Akata, 2019; Mushtaq et al., 2020). Compared to these studies, TAS and TOS values of B.
phalloides were higher than C. varius, L. sulphureus, S. granulatus and H. leucopus.
This result shows that the antioxidant potential of the mushroom is high. At the same time, it is seen that it
accumulates oxidant-containing compounds too much. In addition, the OSI value of B. phalloides is lower than C.
varius, S. granulatus and H. leucopus, but higher than L. sulphureus. As a result, it was determined that B.
phalloides has antioxidant potential.
Antimicrobial Activity
Mushrooms are in struggle with many microorganisms in natural ecosystems. These properties have enabled fungi
to be used as natural materials against microorganisms (Kim et al., 2022). In our study, antimicrobial activities of
B. phalloides against bacterial and fungal strains were determined. The obtained results are shown in Table 2.
Table 2. MIC values of B. phalloides
S.
S.
E.
E.
aureus
aureus
faecalis coli
MRSA
EtOH
100
100
200
200
The MIC values are presented in units of µg/mL.

P.
A.
C.
C.
C.
aeruginosa baumannii albicans glabrata krusei
200

100

200

200

200

Many studies have shown that fungi have antimicrobial activity. In our study, it was determined that B. phalloides
was effective against S. aureus, S. aureus MRSA and A. baumannii at 100 µg/mL concentrations. It was also
determined to be effective against E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans, C. glabrata and C. krusei at 200
µg/mL concentrations. As a result, it was determined that B. phalloides, which is used in our study, has
antimicrobial potential.
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In this study, antioxidant, oxidant and antimicrobial potential of B. phalloides were determined. According to the
results obtained, it was determined that the mushroom has a high antioxidant potential. In addition, it has been
determined that it accumulates oxidant compounds at high levels in its body. It has also been determined to have
antimicrobial potential.
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Fe2O3 Nanopartikülünün Büyük Bal Mumu Güvesi Galleria Mellonella Biyokimyasal Parametreler Üzerine
Etkisi
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Bu çalıĢmada toksik ve nontoksik etkileri tam olarak bilinmeyen demir oksit nanopartikülünün deney
hayvanı olan Galleria mellonella üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi ve nanopartikülün kullanımı esnasında
kaynaklanan çevresel belirsizlerin azaltılmasına katkı sağlamasıdır. Bu bilgiler doğrultusunda G. mellonella‘ya
uygulanacak olan farklı dozlardaki demir oksit nanopartikülünün etkisi gözlemlenmiĢtir.
Böceklerin üretiminde kullanılan besinlere (1, 2, 5, 10, 20, 50 µg dozları olarak belirlendi) oranlarında
nanopartiküller eklenerek deney besinleri elde edildi. Hazırlanan konsantrasyonlar 10 µl Hamilton marka enjektör
yardımıyla alınıp force-feeding yöntemi ile 7. evre G. mellonella larvalarına verildi. Demir oksit nanopartikülünün
G. mellonella‘ nın glikojen, protein, lipit ve üzerine etkisi spektrofotometrik yöntem, kullanılarak belirlenmiĢtir.
Verilerin karĢılaĢtırılmasında Student Newman Keul‘s (SNK) testi bilgisayarda SPSS 13.0 istatistik veri paketi
kullanılarak uygulandı.
Protein ve lipit birçok böcekte hayatsal faaliyetlerin gerçekleĢmesi için ana enerji kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Protein, lipit ve karbonhidrat miktarlarında kontrol besine göre düĢüĢ olduğu gözlenmiĢtir. Bu
durum demir okside bağlı olarak oluĢan stresin besin bileĢenlerinde bir düĢüĢe sebep olduğunu açık bir Ģekilde
göstermektedir. Sonuç olarak, bu çalıĢmada demir oksidin toksik aktiviteye sahip olduğu ve Lepidopter zararlı
böceklerin biyokimyasal parametreleri üzerine olumsuz etkilere neden olduğu model böcek G. mellonella
kullanılarak gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelime: Galleria mellonella, Protein, Demiroksit
The Effect of Fe2O3 Nanoparticle On Biochemical Paramerts of The Greater Wax Moth Galleria mellonella
Larvae.
In this study, the possible effects of iron oxide nanoparticle, the toxic and nontoxic effects on Galleria
mellonella were determined. contributed to the reduction of environmental uncertainties caused by the use of
nanoparticles. Based on this information, the effect of different doses of iron oxide nanoparticles to be applied to
G. mellonella was observed.
In this study, the effects of different sublethal doses of iron oxide nanoparticle (1, 2, 5, 10, 20, 50 µg/Larva)
was investigated about the induced lipid, carbohydrate and total protein amounts in the model organism Galleria
mellonella. To investigate the effects of different doses of pure iron oxide nanoparticle seventh instar larvae were
fed by a force feeding method. The effect of iron oxide nanoparticle on glycogen, protein, lipid and G. mellonella
was determined using spectrophotometric method. Student Newman Keul's (SNK) test was performed.
Protein and lipids are used as the main source of energy for the realization of vital activities in many
insects. Protein, lipid and carbohydrate amounts decreased compared to the control diet. This clearly shows that the
stress caused by iron oxide causes a decrease in nutritional components.
In conclusion, this study, using G. mellonella as a model organism, showed that iron oxide has toxcis
activity and causes adverse effects on the biocehemical paramters activity of Lepidopteran pest insects.
Keywords:, Galleria mellonella, Protein, Ironoxide
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Adsorption of Reactive Orange Dye-12 from Wastewater Using Rice Husk Silica
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Water is a fundamental resource for the survival of living beings. The access to clean and safe water is a basic right
to all living organisms. Dyes have wide applications in multiple industries i.e. tanneries, paper and pulp, textile,
paint industries. The huge volumes of industrial discharges containing dyes have negative effects on human health
and ecosystems due to their highly toxic and persistent nature. In recent years, much attention has been dedicated
for using biomass based waste materials to fabricate eco-friendly and low cost adsorbents for wastewater treatment.
In this study silica was extracted from rice husk by treating it with hydrochloric acid followed by its carbonization
at 650oC for 4 hours. The extracted rice husk silica (RHS) was applied to remove reactive orange 12 dye from
water. RHS was characterized by FTIR, SEM-EDX and XRD. Batch studies were performed to investigate the
effects of contact time, pH, temperature, adsorbent dosage and initial dye concentrations on dye removal. The
adsorption data was studied using various kinetic models and adsorption isotherms. Isothermal and kinetic
modeling suggested that sorption process followed Langmuir isotherm and data was best fitted to pseudo-generalorder model. RHS showed excellent removal potential (>80%) for reactive orange 12 dye within time period of 50
minutes at 60oC, pH 3.0 and adsorbent dose of 0.1g.
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Dr. Erdal Bayır
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe MYO Kimya ve Kimyasal ĠĢleme Teknolojileri Bölümü

ÖZET
GümüĢ, endüstri sanayinde özellikle finans sektöründe ve süs eĢya yapımında son derece fazla miktarda kullanılmaktadır.
GümüĢ bileĢikleri ve gümüĢ içeren alet ve edevatta da endüstride ve tıpta artan bir kullanım bulmuĢtur. GümüĢ genellikle
bakır, çinko, arsenik ve antimon cevherlerinde safsızlık olarak bulunduğundan endüstriyel sular yoluyla çevreye girmekte ve
potansiyel olarak oksit sulara yer almıĢtır [1]. GümüĢ‘ün geleneksel yöntemlerle üretimi oldukça pahalı bir sistem olup, hızlı
geliĢen dünyada gümüĢ üretimi büyük bir hız kazanmıĢtır. Son zamanlarda ise destekli sıvı membalarla ayırma, solvent
ekstraksiyonu ve iyon değiĢtirme prosesine alternatif bir proses olarak artan bir öneme sahip olmaktadır. Mevcut çalıĢma
klorsuz ortamlardan gümüĢ‘ün düz levha destekli sıvı membran ile gümüĢ iyonlarının taĢınımı ve ayırma iĢlemi
gerçekleĢtrilmiĢtir. Ekstraksiyon iĢleminde ekstraktant olarak trioktil fosfin oksit (TOPO), tri-n-octylamine (TOA), (n-lorltrialkilmetil amin) Amberlite LA-2 ve tribütil fosfat (TBP) kullanılmaktadır. Polimer destek olarak, Poreflon FP 010-60,,
organik çözücü olarak n-heptan,, diklormetan, toluen,, ksilen, kerosen ve kloroform), ekstraktant çözücü ve bir modifiyerden
(izodekanol) ibaret bir membran karıĢımına daldırılmıĢ katı polimer destek, membran karıĢımını absorblamıĢ olan seçici
geçirgen gözenekli bir filtreye dönüĢmüĢtür, flanĢlar vasıtasıyla bir test hücresinin iki bölmesi arasına yerleĢtirilmiĢtir.
Ekstrakte edilecek asidik besleme çözeltisi besleme bölmesine yerleĢtirilir. Sıyırma çözeltisi olarak hidrojennitrat asit
çözeltisi kullanılmıĢtır. GümüĢ‘ün transferi çeĢitli deneysel Ģartlar altında incelenmiĢtir. Besleme ve sıyırma çözeltilerinin
karıĢtırma hızları, baĢlangıç galyum konsantrasyonu, ekstraktant tipi ve konsantrasyonu, organik çözücü tipi, besleme ve
sıyırma çözeltilerindeki HNO3 konsantrasyonu ve destek karakteristikleri, asidik çözeltilerden gümüĢ selektif olarak
ayrılması, optimum Ģartlarda yaklaĢık %92.4 ekstraksiyon verimiyle gerçekleĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: GümüĢ ekstraksiyonu; destekli sıvı membran; trioktil fosfin oksit (TOPO); Amberlite LA-2; tribütil
fosfat (TBP); tri-n-octylamine (TOA), asidik çözeltiler
1.

Shamsipur, M; Hashemi, OR and Lippolis, VA ‗‘Supported liquid membrane system for simultaneous separation of silver(I) and
mercury(II) from dilute feed solutions‘‘ JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 282 (1-2) , pp.322-327 Oct 5 2006
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Fe2O3 Nanopartikülünün Büyük Bal Mumu Güvesi Galleria Mellonella Biyokimyasal Parametreler Üzerine
Etkisi
Mustafa COġKUN
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Orcid ID: 0000-0001-5044-6295,
Mehmet SERTBAġ
Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Orcid ID: 0000-0001-5743-6727

Bu çalıĢmada toksik ve nontoksik etkileri tam olarak bilinmeyen demir oksit nanopartikülünün deney
hayvanı olan Galleria mellonella üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi ve nanopartikülün kullanımı esnasında
kaynaklanan çevresel belirsizlerin azaltılmasına katkı sağlamasıdır. Bu bilgiler doğrultusunda G. mellonella‘ya
uygulanacak olan farklı dozlardaki demir oksit nanopartikülünün etkisi gözlemlenmiĢtir.
Böceklerin üretiminde kullanılan besinlere (1, 2, 5, 10, 20, 50 µg dozları olarak belirlendi) oranlarında
nanopartiküller eklenerek deney besinleri elde edildi. Hazırlanan konsantrasyonlar 10 µl Hamilton marka enjektör
yardımıyla alınıp force-feeding yöntemi ile 7. evre G. mellonella larvalarına verildi. Demir oksit nanopartikülünün
G. mellonella‘ nın glikojen, protein, lipit ve üzerine etkisi spektrofotometrik yöntem, kullanılarak belirlenmiĢtir.
Verilerin karĢılaĢtırılmasında Student Newman Keul‘s (SNK) testi bilgisayarda SPSS 13.0 istatistik veri paketi
kullanılarak uygulandı.
Protein ve lipit birçok böcekte hayatsal faaliyetlerin gerçekleĢmesi için ana enerji kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Protein, lipit ve karbonhidrat miktarlarında kontrol besine göre düĢüĢ olduğu gözlenmiĢtir. Bu
durum demir okside bağlı olarak oluĢan stresin besin bileĢenlerinde bir düĢüĢe sebep olduğunu açık bir Ģekilde
göstermektedir. Sonuç olarak, bu çalıĢmada demir oksidin toksik aktiviteye sahip olduğu ve Lepidopter zararlı
böceklerin biyokimyasal parametreleri üzerine olumsuz etkilere neden olduğu model böcek G. mellonella
kullanılarak gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelime: Galleria mellonella, Protein, Demiroksit
The Effect of Fe2O3 Nanoparticle On Biochemical Paramerts of The Greater Wax Moth Galleria mellonella
Larvae.
In this study, the possible effects of iron oxide nanoparticle, the toxic and nontoxic effects on Galleria
mellonella were determined. contributed to the reduction of environmental uncertainties caused by the use of
nanoparticles. Based on this information, the effect of different doses of iron oxide nanoparticles to be applied to
G. mellonella was observed.
In this study, the effects of different sublethal doses of iron oxide nanoparticle (1, 2, 5, 10, 20, 50 µg/Larva)
was investigated about the induced lipid, carbohydrate and total protein amounts in the model organism Galleria
mellonella. To investigate the effects of different doses of pure iron oxide nanoparticle seventh instar larvae were
fed by a force feeding method. The effect of iron oxide nanoparticle on glycogen, protein, lipid and G. mellonella
was determined using spectrophotometric method. Student Newman Keul's (SNK) test was performed.
Protein and lipids are used as the main source of energy for the realization of vital activities in many
insects. Protein, lipid and carbohydrate amounts decreased compared to the control diet. This clearly shows that the
stress caused by iron oxide causes a decrease in nutritional components.
In conclusion, this study, using G. mellonella as a model organism, showed that iron oxide has toxcis
activity and causes adverse effects on the biocehemical paramters activity of Lepidopteran pest insects.
Keywords:, Galleria mellonella, Protein, Ironoxide

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 518 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Impact of Acorn shells as reinforcement on the properties of Polystyrene synthesized by in situ
polymerization
Maria Jabri, Ilyasse Loulidi, Abdelouahed Amar, Abderahim Kali, Fatima Boukhlifi
Laboratory of Chemistry/Biology Applied to the Environment, Faculty of Sciences, Moulay Ismail University

Today, plastics occupy a large place in the world industrial production, with polystyrene (PS) being one of the
most abundant plastics. In the context of sustainable industrial technology, scientific research is moving towards
the development of plastics reinforced with organic waste, given their low cost and very interesting thermal and
mechanical properties for the matrix. In the present study, we focused on particles from biomass, particles can be
easily incorporated into the matrix and can provide very considerable improvements to the mechanical, thermal and
electrical properties of the composite. In this sense, we have carried out our study on polystyrene (PS) based
composites with fibers from Acorn shells as reinforcement, with different percentages of rigid fillers, typically
between 1 and 10% of weight. After the synthesis by in situ polymerization of these various composite materials,
we carried out a physicochemical and morphological characterization of the synthesized composite materials.
Keywords: polystyrene, composite, in situ polymerization, Acorn shells.
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OSMANĠYE YÖRESĠ DEFNE SABUNU ELDESĠ
Fatma Zehra SERT, Ali Ġhsan ÖZTÜRK
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü,
Tahsin ÖZER
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe Meslek Yüksekokulu, Bahçe

ABSTRACT:
Laurel soap, are historical soaps produced in accordance with traditional formulas and production techniques from
past to present. In this study it is aimed to produce natural soap by using olive oil,laurel oil, lye, distilled water,
based on the idea that human health is at the forefront. The hot method, which is one of the traditional methods,
was used without the use of synthetic and dyestuffs and chemicals. Thus, it is ensured that it contributes to the
literature with the natural soaps optained from the Osmaniye region.
Keywords: Soap, laurel soap, oil.
ÖZET:
Defne sabunu, geçmiĢten günümüze geleneksel formüllerle ve üretim tekniklerine uygun bir Ģekilde üretilen tarihi
sabunlardır. Bu çalıĢmada zeytinyağı, defne yağı, kül suyu, distile su kullanılarak insan sağlığının ön planda
olduğu düĢüncesinden hareketle doğal sabun elde etmek amaçlanmıĢtır. Sentetik ve boyar maddeler, kimyasallar
kullanılmadan geleneksel yöntemlerden olan sıcak yöntem kullanılmıĢtır. Böylece Osmaniye yöresinden elde
edilen doğal sabunlar ile literatüre katkı sunması sağlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sabun, defne sabunu, yağ.
1. GĠRĠġ:
Sabun, dünyanın en eski temizlik ve tedavi malzemesidir. Sabunun geçmiĢi M.Ö. 6000 yıllarına dayanmaktadır. Ġlk
yazılı belgelere ise M.Ö. 3000‘lerde Sümerlere ait tabletlerde rastlanmaktadır. Bu yazılarda, ağaç küllerinin hayvan
yağı ile karıĢtırılarak elde edilen bir maddeden bahsedilmektedir. Ancak o maddeyi çamaĢır ve eĢya temizliğinde
kullanmaktaydılar. Sabun olarak bilinip vücut temizliğinde kullanımı ise Romalılar döneminde mümkün olmuĢtur.
Roma efsanesine göre, sabunu keĢfeden kadınlar olmuĢtur. Hayvanların kurban edildiği Sapo Dağı‘nın kıyısında
bulunan Tibet Nehri‘nde çamaĢırlarını yıkayan kadınlar, çamaĢırların daha az eforla daha iyi temizlendiğini fark
etmiĢlerdir. Bunun nedeni olarak, yağmurla birlikte nehre gelen hayvan yağları ile ağaç kül ve parçacıklarının
yoğun köpük oluĢturması sonucu çamaĢırları temizlediğini görmüĢlerdir.
Roma yazını incelendiğinde sapo kelimesi ilk kez Plinius‘un Naturalis Historia adlı yapıtında geçmektedir. Ġlgili
bölümün çevirisi Ģu Ģekildedir: ‗…sapo yararlıdır. Galyalı kadınlar saçlarını parlatıp, kızıllaĢtırmak için
kullanmıĢlardır. Yağ ve kül karıĢımı iyidir ancak en iyisi kayın ağacının külünden yapılanıdır‘.
Osmanlı‘da sabunun tarihine bakacak olursak, yaklaĢık olarak 11.yy‘a kadar sabun olarak, ağaç küllerini ve çöven,
sabunotu, kaĢıkotu, herdemtaze, tavĢankulağı, hintkestanesi gibi saponin içeren bitkileri kullanmıĢlardır. Daha
sonraları sabunhanelerde yaygın bir Ģekilde geleneksel yöntemlerle sabunlar üretilmeye baĢlandı ve 19.yy baĢında
sabun fabrikaları kurularak seri üretime geçiĢ yapılmıĢtır.
Müslüman kimyagerler, zeytinyağı gibi sıvı yağlara ve kekik yağı gibi aromatik yağlara kül ekleyerek gerçek
sabunu üretmiĢlerdir. 7.yy baĢından itibaren Filistin, Irak ve Basra‘da sabun üretiliyordu. Arap sabunları parfüm
eklenerek zenginleĢtirilmiĢtir. Faslı kimyager Al-Razi, 13.yy‘da sabunun detaylı tanımını yaptı. Susam yağı,
potasyum ve biraz kireç karıĢtırılıp kaynatılır, piĢtikten sonra kalıplara dökülüp kurutulur. Böylece katı sabun elde
edilir. Bilimsel olarak sabun üretimini 18.yy‘da Fransız Kimyager Chevreul, yaptığı çalıĢmalarla ortaya koymuĢtur
( Özer vd. 2021 ).
En genel tanımı ile sabun, bitkisel ya da hayvansal yağların alkali hidroksitlerle tepkimesi sonunda elde edilen bir
üründür. Sabunun kalitesini kullanılan yağların yağ asitleri bileĢimi, hidrokarbon zincir uzunluğu, çift bağ sayısı
belirler.
Hayvansal yağlarla yapılan sabunlar daha sert ve suya dayanıklı, bitkisel yağlarla yapılan sabunlar ise yumuĢak
forma sahiptir.
Stearik asit, palmitik asit, miristik asit, laurik asit doymuĢ yağ asitleri, oleik ve linoleik asit doymamıĢ yağ
asitleridir.
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DoymuĢ yağ asitlerinin sodyum tuzları sert sabun, doymamıĢ yağ asitlerinin potasyum tuzları ise yumuĢak
sabundur.
Kaliteli sabunlar için karbon sayısı 12-18 arasında olan yağ asitlerini içeren yağlar kullanılmalıdır. Karbon sayısı
10‘un altında olanlar cildi tahriĢ ederken, 18‘den büyük olanlar ise suda zor çözünmektedir.
DEFNE VE DEFNEYAĞI
Defne bitkisinin tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Tarih boyunca barıĢın, zenginliğin, zaferin sembolü
olmuĢtur. M.Ö. 300‘lerde Roma‘daki tüm kutlamalarda defneyapraklarından yapılan taçlar takılırdı. Aynı zamanda
ilaç olarak hastalıkların tedavisinde kullanılmaktaydı.
Defne bitkisi, Lauraceae familyasının Laurus cinsine aittir. Ülkemizde ise defnenin tek türü ( Laurus nobilis )
bulunmaktadır. Türkiye baĢta olmak üzere tüm Akdeniz Havzasında yayılıĢ göstermektedir. Defne dioik bir
bitkidir. Kuvvetli köklere sahip, verimli sürgünler vermektedir. 10 m‘ye kadar boylanabilen, her dem yeĢil kalan
maki bitkisidir. Çiçeklenme zamanı mart-nisan aylarıdır. Yeteri kadar yağıĢ alan, nemli ve güneĢli iklimlerde çok
iyi geliĢir. Yapraklar parlak, meyvesi üzüm tanesi büyüklüğünde, yeĢil renkli, olgunlaĢınca siyahlaĢan, kendine has
keskin kokusu olan tıbbi ve aromatik bir bitkidir.
Defne yağı, olgunlaĢan meyvelerin toplanıp kaynatılması suretiyle elde edilen sabit bir yağdır. Bu yağ daha çok
sabun endüstrisinde kullanılmaktadır. Elde edilen defne yağı, zeytinyağı ile belirli oranlarda karıĢtırılarak sabun
üretilir.
Defne yaprakları da hem baharat olarak mutfaklarımızda hem de gıda sektöründe koruyucu olarak
kullanılmaktadır. Yapraklarından elde edilen uçucu yağ ise özellikle yurtdıĢında birçok hastalığın tedavisinde
kullanılmaktadır.
Defne yapraklarının, çiğnendiğinde ağız kokusunu aldığı, sindirim salgılarını artırdığı, iĢtahı açıp hazmı
kolaylaĢtırdığı bilinmektedir. Yapraktan yapılan gargaranın diĢ çürümelerini önlediği, antimikrobiyal, antiviral,
antifungal, antibakteriyel, kas gevĢetici ve böcek kovucu özelliklere sahip olduğu yapılan çalıĢmalarla ortaya
konmuĢtur. Defne bitkisinin meyveleri vücut parazitlerini öldürücü, sabunu cilt mantarlarını yavaĢlatıcı etkiye
sahiptir. Bitki kökünün kabukları kaynatılıp içildiğinde böbrek kumlarını dökmektedir ( Sarıkaya vd. 2017 ).
Defne uçucu yağı, kepek önleyici etkisinden dolayı, saç losyonlarında ve sedef hastalığının harici tedavisinde,
defne meyveleri ise parfümlü sabun üretiminde kullanılmaktadır ( Sangun vd. 2007 ).
Defne yağından yapılan sabunlar, vücut ve baĢtaki sivilce ve yaraları iyileĢtirici, saça parlaklık kazandırıp
yumuĢaklık sağlayan ve kepek önleyici özelliklere sahiptir. Defne yağından ayrıca romatizma hastalığını
gidermede faydalanılır ( Bozkurt vd. 1982 ).
Osmaniye yöresine bakıldığında defneyaprakları Kadirli ve Sumbas ilçelerinde toplam 4000 hektarlık alanda hasat
edilmektedir. Toplanan yapraklar kurutma iĢleminden sonra hem yurtiçi hem de yurtdıĢına pazarlanmaktadır.
2. ZEYTĠNYAĞLI DEFNE SABUNU YAPIMI:
Geleneksel defne sabunlarının yapımında sıcak ve soğuk yöntem olmak üzere 2 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu
çalıĢmada sıcak yöntem kullanılmıĢtır. Yüksek rakımlı bölgelerden toplanan meĢe ağacı odunları birkaç aĢamadan
geçtikten sonra elde edilen külleri laboratuar ortamında safsızlıklarından arındırılarak cam ĢiĢelerde muhafaza
edilmiĢtir. Belirlenen formulasyonlarda kül ve distile su karıĢtırılarak elde edilmesi istenilen pH seviyesine
ulaĢıncaya dek karıĢım bekletilir. Sabun yapımı için kullanılacak bazik maddemiz elde edilir (ġekil 1 ).
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ġekil 1. MeĢe külünden bazik maddenin eldesi ( Sert, 2021 )
Defne yağı eldesi için, toplanan defne meyveleri yıkandıktan sonra bir kap içerisine alınır, üzeri meyveleri geçecek
Ģekilde su ile doldurulur ve çeker ocakta kaynamaya bırakılır. Defne meyvesi yumuĢayıncaya kadar kaynatmaya
devam edilir. YumuĢayan meyveler süzülür ve üstte kalanlar iyice ezilip suyu çıkarılır. Elde edilen süzüntü tekrar
kaynatılır. Kabın üst yüzeyinde defne yağı birikmeye baĢlarken tortular dibe çöker. Üstte oluĢan yağlar yavaĢça
alınır ve yüzeye çıkan yağ miktarı bitinceye kadar iĢleme devam edilir. Elde edilen yağ dinlendirildikten sonra
kullanıma hazır hale gelmiĢ olur ( ġekil 2 ).

ġekil 2. Defne yağının eldesi ( Sert, 2021 )
Belirli sıcaklığa ulaĢan kül suyu içerisine zeytinyağı ve defne yağı eklenerek kısık ateĢte sürekli karıĢtırmak
suretiyle kıvam alması sağlanır. Ardından bir miktar tuz ilavesi yapılarak karıĢtırmaya devam edilir. Sabun kıvama
geldiği zaman ateĢten alınır ve belirli ölçülerde ayarlanmıĢ kalıplara boĢaltılır. Genellikle bir iki gün içerisinde
kalıptan çıkarılarak kuruması için dinlendirilir ( ġekil 3 ).

ġekil 3. Defne sabunu eldesi ( Sert, 2021 )
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Defne sabunu yapımında çeĢitli bitkisel yağlar ve esansiyel yağlarda kullanılarak sabunun zenginleĢtirilmesi
mümkündür.
3. SONUÇ:
Literatür çalıĢmalarına bakıldığında, zeytinyağının, defne bitkisinin meyve, yaprak, yaprak uçucu yağının ve
meyve sabit yağının baĢta sağlık olmak üzere birçok alanda olumlu etkilerinin olduğunu görmekteyiz. Defne bitkisi
tıbbi ve aromatik bitkiler listesinde yer alan bir bitki türüdür.
Defne yağı ne kadar kaliteli olursa sabunda o kadar kaliteli olur. Kazanın yüzeyinden alınan yağın ilk hali en
kaliteli olanıdır ve renk açık yeĢildir. Yağın rengi koyulaĢtıkça kalite düĢmeye baĢlar. Gerçek defne sabunu
yemyeĢil bir renge sahip değildir ve çok fazla keskin kokusu olmaz.
Defne sabunu geçmiĢten günümüze kadar geleneksel yöntemlerle ulaĢmıĢtır ve hala bazı yörelerimizin kırsal
kesimlerinde doğal sabun üretimi devam etmektedir. Tarihte sabun yapımında kullanılan külün geniĢ kullanım
alanı vardır. Temizlikte, halk sağlığında, ziraat, izolasyon, bazı gıdaların hazırlanmasında koruma amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Ancak bu uygulamaların çoğu unutulmaya yüz tutmuĢtur.
Yapılan bu çalıĢmada Osmaniye yöresinden elde edilen doğal sabunlarla literatüre katkı sunulacaktır.
Ancak bu çalıĢma araĢtırmacılar tarafından daha fazla geliĢtirilebilir ve uzun vade de kullanımı sonucu ciltte ve
saçta ne gibi etkiler bırakacağı yapılacak çalıĢmalarla ortaya konabilir.
4. KAYNAKLAR:
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YENI 1,3,4-THIADIAZOL-2-AMINE TÜREVLERININ SENTEZI, SPEKTROSKOPIK ÇALIġMALARI
VE ANTIOKSIDAN AKTIVITELERI
Doç. Dr. Temel Kan BAKIR
Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 0000-0002-7447-1468
Doç. Dr. Halit MUĞLU
Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 0000-0001-8306-2378

Farklı sübstitüe grupların tiyadiazol yapısına bağlanması ile oluĢturulan 1,3,4-thiadiazol-2-amine türevleri
tıpta ve sağlık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada α-lipoik asit kullanılarak elde edilen yeni
bileĢik türevlerinin 1H-NMR, 13C-NMR ve IR analizleri ile yapı karakterizasyonu değerlendirildi. Ayrıca bu
çalıĢmada 1,1-difenil-2-picril hidrazil (DPPH) serbest radikal temizleme yöntemi kullanılarak yeni sentezlenmiĢ
bileĢiklerin antioksidan aktiviteleri belirlendi. Hesaplanan IC50 değerlerine göre moleküllerin antioksidan
aktiviteleri, troloks > 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine > 5-(4-(1,2dithiolan-3-yl)butyl)-N-(3-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
>
5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine > 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2amine > 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(2-florophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine sıralamasını izledi.
Anahtar Kelimeler: 1,3,4-Thiadiazol-2-Amine, IR spektroskopisi, Lipoik asit, DPPH Metod.
SYNTHESIS, SPECTROSCOPIC STUDIES AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF NOVEL 1,3,4THIADIAZOL-2-AMINE DERIVATIVES
1,3,4-thiadiazol-2-amine derivatives, which are formed by connecting different substituents to the
thiadiazole structure, are widely used in medicine and health. In this study, the structural characterization of new
compound derivatives obtained using
α-lipoic acid was evaluated by 1H-NMR, 13C-NMR and IR analyzes. In
addition, in this study, antioxidant activities of newly synthesized compounds were determined by using 1,1diphenyl-2-picryl hydrazil (DPPH) free radical scavenging method. According to the calculated IC 50 values, the
antioxidant activities of
the molecules followed the order of Trolox > 5-(4-(1,2-dithiolan3-yl)
butyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
>
5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)
butyl)-N-(3methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine > 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl) butyl)-N-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2amine > 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl) butyl)-N-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine > 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)
butyl)-N-(2-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-amine.
Keywords: 1,3,4-Thiadiazol-2-Amine, IR spectroscopy, Lipoic acid, DPPH Method.
INTRODUCTION
Thiadiazole is a heterocyclic organic compound with a five-membered ring with one sulfur and two nitrogen atoms
[1]. Sharma et al. (2013) showed that derivatives of 1,3,4-thiadiazole can be synthesized from thiosemicarbazides
as well as by many methods [2]. 1,3,4-Thiadiazoles represent one of the most biologically active classes of
compounds with a broad spectrum of activity including antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory,
anticonvulsants, anticancer and antifungal activity [3]. Hussain et al. (2008) synthesized 1,3,4-thiadiazole
derivatives from thiosemicarbazide showing significant antimicrobial activities [4].
In addition, 1,3,4-thiadiazole is widely used in electrochemistry as metal chelating agents and corrosion inhibitors
due to the electron-deficient nature of its nucleus and its good electron accepting ability [5,6]. Chitale et al. (2011)
synthesized thiadiazoles from aromatic acid and thiosemicarbazide, and then some Schiff bases were prepared by
reaction with different aldehydes and isatin using glacial acetic acid as catalyst. They elucidated the structure of
these newly synthesized compounds and tested the nitric oxide and hydrogen peroxide scavenging activity [7].
Soni et al. (2011) synthesized the thiadiazole derivative and evaluated it in terms of hydrogen peroxide and nitric
oxide scavenging activity, lipid peroxidation inhibitory activity and in vitro antioxidant activity [8]. Thanks to
these properties, thiadiazole derivatives have become very important compounds in medicine, agriculture, material
chemistry and many technology fields.
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Although there are many studies in the literature on 1,3,4-thiadiazole derivatives containing various biological
activities, it is still a popular study subject today due to its wide pharmacological activity properties. This study
aims to synthesize new compounds, structure characterization and evaluate their antioxidant activities by using
1,3,4-thiadiazol-2-amine derivatives formed by binding of different substituents to the thiadiazole structure, and αlipoic acid, which is known as an especially important antioxidant.
MATERIALS AND METHODS
Device and Chemicals Used
All chemicals used in the experimental study were obtained from Merck and Sigma-Aldrich Co. LLC. All solvents
were used in analytical purity. Deionized distilled water was used in each step and synthesis studies and
antioxidant determinations were carried out in Kastamonu University Central Research Laboratory. FT-IR analyzes
were performed with Bruker Alpha FT-IR device at Kastamonu University Central Research Laboratory. 1H and
13C NMR analyzes (JEOL ECX-400 (400 MHz) in DMSO-d6 ) were performed at Tokat GaziosmanpaĢa
University Scientific, Technological Research and Application Center. UV measurements were measured with a
SHIMADZU UVmini-1240 UV-Visible spectrophotometer (Schimadzu Corp., Kyoto, Japan manufactures) using a
1 cm thick double equivalent quartz cuvette.
Synthesis Studies
This study was designed in two steps: synthesis of new molecules and measurement of antioxidant activity of
synthesized molecules against a standard antioxidant. In the first part of the study, first of all, thiosemicarbazides
were prepared by the interaction of hydrazine monohydrate with isothiocyanate derivatives in cold ethanol at 0 °C
for 2 hours. The suspension of isothiocyanate derivatives was added dropwise to the hydrazine monohydrate
suspension (5 mmol) cooled in an ice bath (5 mmol), with continuous stirring, and after two hours of interaction, it
was left in the refrigerator overnight. The crystals formed were filtered, washed several times with cold ethanol and
dried (Figure 1).
R

N

C

S

H2N-NH2.H2O

EtOH
0oC

S
R N
H

NH2
N
H

Figure 1: Synthesis reaction of thiosemicarbazide derivatives
Then, the reaction between α-lipoic acid and 1,3,4-thiadiazole derivatives catalyzed by phosphorus oxy chloride is
shown in Figure 2 below. Accordingly, α-lipoic acid gives an acylation reaction under reflux using phosphoroxy
chloride, and the reaction ends with ring closure.

F gure 2: Synthesis reaction
of α-lipoic acid and
1,3,4-thiadiazole derivative compounds
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The names of the compounds synthesized in the first step of the study are given in Table 1.
Table 1: Names and structures of compounds synthesized in the study

No

Compound name

Molecular structure

1

5-(4-(1,2-dithiolane-3-yl)butyl)-N-(4-nitrophenyl)1,3,4-thiadiazol-2-amine

2

5-(4-(1,2-dithiolane-3-yl)butyl)-N-(4chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

3

5-(4-(1,2-dithiolane-3-yl)butyl)-N-(2fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

4

5-(4-(1,2-dithiolane-3-yl)butyl)-N-(4methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

5

5-(4-(1,2-dithiolane-3-yl)butyl)-N-(3methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

DPPH Radical Scavenging Method
The DPPH radical method is widely used in the determination of antioxidant activities as an easily applicable and
valid method. Its solution in ethanol gives maximum absorbance at 515-517 nm and can be observed in a
spectrophotometer by reduction with antioxidants [9]. The IC50 (mg/mL) value used to explain the antiradical
activity indicates the amount of antioxidant required to reduce the DPPH radical concentration by 50 % and is
frequently used in antioxidant comparisons [10].
The solutions of the synthesized compounds in dimethyl sulfoxide (DMSO) were prepared and used at different
concentrations (5 µM, 10 µM, 20 µM, 40 µM, 80 µM) for antioxidant activity measurements. Afterwards, the
absorbances of the solutions at 517 nm were recorded, which were incubated at room temperature for 30 minutes in
the dark. The percent radical quenching activity was calculated with the following formula:
Inhibition (%) = [(A0 - A1) / A0] x100
Here, A0 is the absorbance of the control solution (without adding antioxidant) and A1 is the absorbance of the
sample solution (when antioxidant is added) [11].
RESULTS
Characterization of Synthesized Thiadiazole Compounds
FTIR, 1H-NMR and 13C-NMR analyzes of the synthesized 5 thiadiazole compounds were performed.
Spectroscopic analyzes performed for each molecule are listed below and the general structure of thiadiazole
compounds is given in Figure 3:

Figure 3: General structure of synthesized thiadiazole compounds
5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-amine
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IR(cm-1) υmax: 3208 ( N-H), 3016 (Aromatic,  C-H), 2921, 2849 (Aliphatic,  C-H), 2313, 2118 (Thiadiazole, 
S-C=N), 1587 (Thiadiazole,  C=N ), 1499 (Benzene ring,  C=C), 1426 (CH2-CH2-CH ring,  C-H), 1565, 1319
(NO2,  N-O), 1255, 744 (Lipoic acid,  C-S), 689 (Thiadiazole,  C-S-C)
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) (ppm): 8.43 (s,1H) (H15), 8.13-8.07 (m,2H) (H18,H20), 7.87-7.75 (m,2H)
(H17,H21), 3.44 (s,1H) (H2), 2.75-2.60 (m,2H)(H5‘‘,H5‘), 2.50-2.44 (t,2H)(H9‘‘,H9‘), 1.91-1.87
(m,3H)(H1‘‘,H1‘), 1.84 (d,1H)(H6‘),1.65-1.57(m,3H)(H8‘,H8‘‘), 1.47-1.41 (m,3H)(H6‘‘), 1.07-1.03
(m,2H)(H7‘‘,H7‘)
13
C-NMR (DMSO-d6) (ppm): 163.40 (C10), 162.23 (C12), 147.00 (C16), 140.99 (C19), 125.87 (C18-C20), 117.19
(C17-C21), 56.51 (C2), 38.59 (C1), 38.56 (C5), 34.43 (C6), 29.56 (C9), 29.26 (C7), 28.46 (C8)
5-(4-(1,2-ditiyolan-3-il)butil)-N-(4-klorofenil)-1,3,4-thiadiazole-2-amin
IR(cm-1) υmax: 3177, 1543 ( N-H), 3037 (Aromatic,  C-H), 2923, 2851 (Aliphatic,  C-H), 2315, 2100
(Thiadiazole,  S-C=N), 1601 (Thiadiazole,  C=N ), 1490 (Benzene ring,  C=C), 1432 (CH2-CH2-CH ring,  CH), 1306 (Aromatic halka içi, =CH-CH=CH-,  C-H), 821 ( -C-Cl), 1234 (Lipoic acid,  C-S), 663 (Thiadiazole,
 C-S-C)
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) (ppm): 10.47 (s,1H) (H15), 7.67-7.63 (d,1H) (H18,H20), 7.46-7.37 (d,1H)
(H17,H21), 3.45 (s,1H) (H2), 3.15-2.92 (m,2H)(H5‘‘,H5‘), 2.45-2.37 (t,2H)(H9‘‘,H9‘), 1.92-1.81
(m,3H)(H1‘‘,H1‘), 1.70 (d,1H)(H6‘), 1.68-1.58(m,3H)(H8‘,H8‘‘), 1.49-1.45 (m,3H)(H6‘‘), 1.08-1.04
(m,2H)(H7‘‘,H7‘)
13
C-NMR (DMSO-d6) (ppm): 164.12 (C10), 160.52 (C12), 140.17 (C16), 134.68 (C19), 129.26 (C18-C20), 119.18
(C17-C21), 56.53 (C2), 40.39 (C1), 38.58 (C5), 34.42 (C6), 29.57 (C9), 29.25 (C7), 28.44 (C8)
5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(2-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-amine
IR(cm-1) υmax: 3200, 1546 ( N-H), 3020 (Aromatic,  C-H), 2923, 2853 (Aliphatic,  C-H), 2314, 2111
(Thiadiazole,  S-C=N), 1615 (Thiadiazole,  C=N ), 1505 (Benzene ring,  C=C), 1448 (CH2-CH2-CH ring,  CH), 1319 (Aromatic halka içi, =CH-CH=CH-,  C-H), 1191 ( -C-F), 1247,749 (Lipoic acid,  C-S), 670
(Thiadiazole,  C-S-C)
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) (ppm): 8.36 (s,1H) (H15), 7.26-7.16 (m,2H) (H17,H18,H19), 7.16-7.09 (m,2H)
(H20), 3.45 (s,1H) (H2), 2.96-2.87 (m,1H) (H5‘‘,H5‘), 2.52-2.34 (t,2H)(H9‘‘,H9‘), 1.91-1.84 (m,3H)(H1‘‘,H1‘),
1.63 (d,1H)(H6‘H6‘‘), 1.45 (m,3H)(H8‘,H8‘‘), 1.08-1.04 (m,2H)(H7‘‘,H7‘)
13
C-NMR (DMSO-d6) (ppm): 164.41 (C10), 161.23 (C12), 153.40 (C16), 150.90 (C21), 129.26 (C18),125.16
(C19), 120.63 (C17), 115.59 (C20), 56.53 (C2), 38.59 (C1), 38.57 (C5), 34.44 (C6), 29.54 (C9), 29.27 (C7), 28.48
(C8)
5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-amine
IR(cm-1) υmax: 3191, 1549 ( N-H), 3045 (Aromatic,  C-H), 2920 (Aliphatic,  C-H), 2843 (Aromatic, -OCH3, 
C-H) 2314, 2129 (Thiadiazole,  S-C=N), 1605 (Thiadiazole,  C=N ), 1505 (Benzene ring,  C=C), 1431 (CH2CH2-CH ring,  C-H), 1299 (Aromatic ring, =CH-CH=CH-,  C-H), 1173 ( -OCH3 stretching), 1237 (Lipoic
acid,  C-S), 633 (Thiadiazole,  C-S-C)
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) (ppm): 10.07 (s,1H) (H15), 7.54-7.46 (m,3H) (H17,H21), 6.91-6.87 (m,2H)
(H18,H20), 3.83 (s,1H)(H23), 3.79 (s,1H) (H2), 3.47-3.42 (m,1H) (H5‘‘,H5‘), 2.90-2.87 (t,2H)(H9‘‘,H9‘), 1.921.87 (m,3H)(H1‘‘,H1‘), 1.69 (d,1H)(H6‘H6‘‘), 1.44 (m,3H)(H8‘,H8‘‘), 1.08-1.04 (m,2H)(H7‘‘,H7‘)
13
C-NMR (DMSO-d6) (ppm): 165.02 (C10), 159.24 (C12), 134.90 (C16), 129.93 (C19), 119.46 (C17-C21), 114.71
(C18-C20), 56.53 (C2), 55.69 (C23), 38.59 (C1-C5), 34.45 (C6), 29.61 (C9), 29.24 (C7), 28.46 (C8)
5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(3-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-amine
IR(cm-1) υmax: 3196, 1558 ( N-H), 3010 (Aromatic,  C-H), 2920 (Aliphatic,  C-H), 2844 (Aromatic, -OCH3, 
C-H), 2314, 2136 (Thiadiazole,  S-C=N), 1600 (Thiadiazole,  C=N ), 1492 (Benzene ring,  C=C), 1424 (CH2June 28-30, 2022
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CH2-CH ring,  C-H), 1300 (Aromatic ring, =CH-CH=CH-,  C-H), 1204 ( -OCH3 stretching), 1247, 765 (Lipoic
acid,  C-S), 687 (Thiadiazole,  C-S-C)
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) (ppm): 10.32 (s,1H) (H15), 7.33-7.20 (m,3H) (H17,H18), 6.57-6.55 (m,2H)
(H19,H21), 3.75 (s,1H)(H23), 3.44 (s,1H) (H2), 3.18-3.10 (m,1H) (H5‘‘,H5‘), 2.93-2.89 (t,2H)(H9‘‘,H9‘), 1.941.77 (m,3H)(H1‘‘,H1‘), 1.64 (d,1H)(H6‘H6‘‘), 1.45 (m,3H)(H8‘,H8‘‘), 1.08-1.04 (m,2H)(H7‘‘,H7‘)
13
C-NMR (DMSO-d6) (ppm): 164.37 (C10), 160.05 (C12), 152.48 (C16), 142.44 (C20), 130.24 (C18), 110.14
(C17), 107.39 (C19), 103.71 (C21), 56.53 (C2), 55.47 (C23), 38.59 (C1), 38.56 (C5), 34.45 (C6), 29.58 (C9), 29.23
(C7), 28.47 (C8)
The FTIR, 1H-NMR, and 13C-NMR spectra for Compound 4 are exemplified in Figure 4, Figure 5, and Figure 6,
respectively. In these compounds, S-C=N, C=N,
C-S-C belonging to the thiadiazole group and C-S functional
groups attached to the lipoic acid group are characteristic groups. When the FTIR results for compound 4 (5-(4(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine) are analyzed, Figure 4 N-H stretching
vibration bands are in the range of
3191-1549 cm-1, Aromatic C-H stretching vibration bands are
-1
in the range of 3045 cm , Aliphatic C-H tensions are in the range of 2920 cm-1 as a separate band, C=N tension
bands belonging to the thiadiazole group are 1605 cm-1 and again thiadiazole The S-C=N stretch bands belonging
to the group were observed as two separate bands at 2314-2129 cm-1 intervals. In addition, aromatic C=C stresses
in the benzene structure were found as medium band at 1505 cm-1 and aromatic intra-ring C-H stresses were found
in the range of 1431-1299 cm-1. The C-S and C-S-C stretches of lipoic acid were determined in the range of 1237
cm-1 and 633 cm-1, respectively.

Figure 4: IR spectrum of the compound 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2amine
The 1H-NMR spectra of the synthesized compounds were obtained using DMSO solvent at 400 MHz in Bruker
NMR spectrometer. The 1H-NMR results of the compound 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-methoxyphenyl)1,3,4-thiadiazole-2-amine are shown in Figure 5. Protons attached to the NH structure common to all synthesized
compounds gave a singlet range of 8.36 - 10.47 ppm. Proton H1 shown in the lipoic acid ring for compound 4 gave
a multiplet between 1.92-1.87 ppm. Again for the same compound, the proton number 2 attached to the lipoic acid
ring gave a characteristic singlet peak at 3.79 ppm as in all compounds. Multiplets of protons H6, H7 and H8 are
stacked in the range of 1.04 - 1.69 ppm. Protons of identical H17-H21 and H18-H20 in the phenyl substituent of
compound 4 gave multiplet between 7.54-7.46 and 6.91-6.87 ppm, respectively.
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Figure 5: 1H-NMR spectrum of the compound 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3,4thiadiazol-2-amine
The 13C-NMR results of the compound 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole-2amine are shown in Figure 6. Accordingly, the C1 and C5 carbons of lipoic acid were determined at 38.59 ppm, the
C2 carbon at 56.53 ppm, the C6 carbon at 34.45 ppm, the C7 carbon at 29.24 ppm, the C8 carbon at 28.46 ppm,
and the C9 carbon at 29.61 ppm. C atoms numbered C10 and C12 attached to the sulfur atom in the ring on the
thiadiazole group were characteristically found in the range of 165.02 ppm and 159.24 ppm, respectively.

Figure 6: 13C-NMR spectrum of 5-(4-(1,2-dithiolan-3-yl)butyl)-N-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-amine
In addition, information on the experimental and theoretical elemental analyzes of the 5 thiadiazole compounds we
synthesized is given in Table 2 and information on some physicochemical properties is given in Table 3.
Table 2: Theoretical and experimental elemental analysis of synthesized compounds
Compounds Theoric
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C%
47,10
48,44
50,68
52,29
52,29

1
2
3
4
5

H%
4,74
4,88
5,10
5,76
5,76

N%
14,65
11,30
11,83
11,43
11,43

C%
46,55
48,20
49,95
51,89
51,96

H%
4,25
4,28
4,82
5,38
5,28

N%
13,96
11,10
11,28
11,25
11,20

Table 3: Physicochemical parameters of synthesized compounds
Compounds

MP (ºC)

Yield
(%)

Colour

5-(4-(1,2-ditiyolan-3-il)butil)-N-(4-nitrofenil)-1,3,4-tiyadiazol2-amin

120-122

94

Orange

5-(4-(1,2-ditiyolan-3-il)butil)-N-(4-klorofenil)-1,3,4-tiyadiazol2-amin

84-86

92

Cream colored

5-(4-(1,2-ditiyolan-3-il)butil)-N-(2-florofenil)-1,3,4-tiyadiazol2-amin
5-(4-(1,2-ditiyolan-3-il)butil)-N-(4-metoksifenil)-1,3,4tiyadiazol-2-amin
5-(4-(1,2-ditiyolan-3-il)butil)-N-(3-metoksifenil)-1,3,4tiyadiazol-2-amin

95-97

93

Brown

91-93

87

Light Brown

80-82

93

Light Brown

Evaluation of Antioxidant Activities
DPPH radical quenching method was used in antioxidant activity studies. In this study, trolox was used as a
standard antioxidant and compared with synthesis compounds. The inhibition percentages of the compounds we
obtained in this study, calculated in the concentration range of 5.0 - 80.0 µM, are given in Figure 7. All compounds
showed a regular increase in direct proportion to the increase in concentration, but showed a very low percentage
of inhibition compared to trolox.
80
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Figure 7: Inhibition (%) plot of synthesized compounds
In addition, IC50 (mg/mL) values, which express the amount of antioxidant required to reduce the DPPH
concentration by 50 %, were calculated in order to compare the antioxidant activities of all compounds [12]. The
R2 values and IC50 values of the linear regression equations of trolox and compounds 1-5 in this study are
summarized in Table 4.
Table 4: IC50 values of trolox and compounds 1-5 calculated by the DPPH method
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IC50 (µM)

R2

1

50,22±0,41

0,935
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2
3
4
5
Trolox

37,23±0,24
47,46±0,33
23,19±0,15
28,98±0,18
3,88±0,01

0,968
0,868
0,936
0,983
0,987

The IC50 values calculated by the DPPH method were found to be 3.88±0.01 µM for tolox. As can be seen, the
DPPH radical reducing capacity of the synthesized compounds is quite low compared to trolox. However, in
accordance with the purpose of this study, the antioxidant capacities of the new compounds we synthesized from
lipoic acid were found to be quite high compared to the lipoic acid reported in the study of Melagraki et al. [13].
The IC50 values of the synthesized compounds followed the order of 1>3>2>5>4 from largest to smallest. Since
substances that can scavenge the same amount of free radicals even at low concentrations show stronger
antioxidant activity, the smaller the IC50 values, the higher the antioxidant activity. According to these results,
compound 4 showed the highest antioxidant activity and compound 1 showed the lowest antioxidant activity. The
electronegative chloride atom in the aromatic ring in the thiadiazole group in compound 2 may have caused the
antioxidant activity to be observed lower [14]. In this study, the presence of electron donating –OCH3 substituent
in the aromatic ring, as in compounds 4 and 5, caused an increase in antioxidant activity [15].
CONCLUSION
α-Lipoic acid, which plays an important role in our body, continues to be the subject of many studies. In this study,
new thiadiazole compounds with various substituted groups formed by lipoic acid were synthesized and the
antioxidant activities of these compounds were investigated. All of the newly synthesized compounds showed
lower antioxidant activity compared to trolox. Compounds synthesized in this study exhibit higher antioxidant
properties than alpha lipoic acid, which shows low DPPH quenching activity in the literature.
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Evaluation of the effect of a phosphate-based fertilizer on scale formation in localized irrigation systems
Mohamed El housse, Abdallah Hadfi, Ilham Karmal, Nour Eddine Iberache, Imane Ammayen, Said Ben-aazzaa, Mohamed Errami,
M‟barek Belattar, Ali Driouiche
University Ibn zohr, Faculty of science, Department of chemistry,

Abstract
According to the High Commission for Planning (HCP), agriculture accounts for 87% of annual water
consumption. For this reason, the Ministry of Agriculture has invested in the implementation of a new strategy that
aims at the rational use of water resources, by adapting new irrigation systems known as localized irrigation or
micro-irrigation. However, this type of system always suffers from chemical clogging, caused by adherent
precipitates of calcium carbonate. This problem, called scaling phenomenon, may result in the loss of production
and equipment instability due to irrigation system blockage, energy leakage, and corrosion acceleration. In this
work, a phosphate-based fertilizer (NPK) was investigated as a new inhibitor using LCGE technique at a
temperature of 25 °C. The obtained results showed that the addition of a low concentration of 2 mg L-1 of inhibitor
to the studied solution with a hardness of 40°f was sufficient to completely inhibit the formation of CaCO3 scale.
Given its interesting results, the NPK is worthy of being qualified as a new inhibitor, which could be used to
protect the irrigation water distribution network against the scaling phenomenon.
Key-words: micro-irrigation, scaling, calcium carbonate, NPK
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Numerical impact modelling of adhesively-bonded structures
Luís M.C. Peres1, Raul D.S.G. Campilho1,2, Ricardo J.B. Rocha1,2, Isidro J. Sánchez-Arce2, Raul D.F. Moreira2
Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Instituto Politécnico do Porto, R. Dr. António
Bernardino de Almeida,
2
INEGI – Pólo FEUP, Rua Dr. Roberto Frias,

1

The performance of an adhesive joint varies depending on its configuration and geometrical parameters. In real
applications, adhesive joints are often subjected to dynamic loading, more specifically impact. However, these
loads are not yet sufficiently documented in the literature, which leads to the need for their study and the validation
of techniques that can predict the behaviour of the joints for this type of loading. This work evaluates the effect of
the overlap length and adhesive type on the strength of composite single-lap joints (SLJ), when impact loaded,
through experimental tests and cohesive zone models (CZM). Two different types of adhesive were tested
(Araldite® AV138 and Sikaforce® 7752), keeping constant the composite adherends with unidirectional lay-up
(Seal® Texipreg HS 160 RM pre-preg). The joints were subjected to a drop test and validated through the
numerical model, by the analysis of stresses and damage, predicting the joints‘ strength for different geometries
and adhesives. It was concluded that the increase in the overlap length increases the joint strength, especially in
those with a more flexible adhesive (Sikaforce® 7752), since this type of adhesive prevents significant stress
concentrations and, being a ductile adhesive, has the ability to absorb peak stresses. The proposed impact CZM
was able to predict the impact joints‘ strength with good accuracy.
Keywords: Cohesive zone modelling, Impact load, Structural adhesive, Adhesive joint, Single-lap joint.
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Silk fibroin solution: Aggregation and inhibition properties
Mammadova A.J., Mammedzade A.M., Gasymov O.K.
Laboratory of Structure, Dynamics and Functions of Biomolecules, Institute of Biophysics of ANAS

Silk fibroin (SF) from Bombyx mori cocoon is one of the most widely used protein materials in
biotechnology. An aqueous solution of SF is prone to aggregation and, depending on the experimental conditions,
can form a large aggregate, amyloids, amyloid fibrils or a transparent gel. The aggregation properties of SF
suggest that the protein may be a good and cheap model for studying the amyloid formation, the process
associated with Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and other age-related disorders.1 Interestingly, the most
commonly used laser dye, Rhodamine 6G (Rh6G), binds specifically to SF and inhibits the formation of protein
aggregates.2 Two outcomes were detected by Rh6G and SF interaction. SF-Rh6G complex formation results in
inhibition of both Rh6G and SF aggregations. Both processes are important. Inhibition of Rh6G aggregation at
high concentrations by Rh6G-SF complex formation enhances fluorescence emission that can be used in
biophotonics. The mechanism by which Rh6G binds to SF can be used to search for non-toxic molecules such as
Rh6G for the treatment of amyloid diseases.Some aggregation properties of SF solution have been previously
studied3. In this work, we studied the aggregation kinetics of an SF solution at different pH and temperature values.
Fibroin was obtained from the Bombyx mori cocoon using a standard protocol2,4. The secondary structure of the SF
was studied by far-UV circular dichroism spectroscopy. Turbidity measurements at 360 nm were used to study
aggregation kinetics of fibroin solution (15µM ’ 25µM) using a Shimadzu UV-2700 spectrophotometer. The most
suitable concentration to observe the time-dependent kinetics of the aggregation process in the SF solution was 20
µM. Constant values of aggregation rate of fibroin solutions under different experimental conditions were
determined by non-linear curve adaptation methods using OriginLab software.
Temperature-dependent aggregation kinetics of fibroin solution was performed in 10 µM sodium phosphate
buffer (pH 7.0) in the temperature range 25 °C ’ 50 °C. It was observed that the rate of aggregation depends on the
temperature. Time-dependent aggregation kinetics of SF solutions were investigated at temperature values of 25 °C
- 50°C. Gel formation was observed at temperatures above 45 °C.
The pH dependence of the aggregation reactions of the SF solution (pH 4 ’ 7.3) was carried out at 20 ° C in
sodium phosphate buffer. Significantly enhanced aggregation of SF was observed at low pH values (pH 4 and 4.5).
The weak aggregation of SF was monitored at pH >7.0.
Rh6G laser dye was used to inhibit the aggregation
kinetics of the fibroin solution. At different concentrations, Rh6G was incubated with a fibroin solution of both
different and the same concentrations. The aggregation process in SF solution is inhibited by Rh6G.
Many features of the aggregation kinetics of fibroin solution are similar to that observed for amyloid formation
in humans. Therefore, the use of non-toxic substances such as Rh6G and SF solutions can be a valuable and
inexpensive model for studying amyloid diseases.
Keywords: silk fibroin, aggregation, amyloid
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A possible mechanism for enhanced beta-amyloid formation in the solution of Silk Fibroin by Cu(II)
binding.
Leman M. Suleymanova, Rasim B. Aslanov, Oktay K. Gasymov
Institute of Biophysics of ANAS,

The biological processes are either directly associated with proteins or through their regulation. Structuredynamics relationship plays a deterministic role in protein functioning. More attention has recently been paid to
natural protein, such as silk, produced by different types of insects - silkworms and spiders, for various biomedical
applications. Protein silk fibroin (SF) from bombyx mori has unique properties, the structure of which can easily be
modified to get the protein in a film, gel, amyloid aggregates, and fibrils forms.1-3 Fibroin is widely used in
everyday life, medicine, and electrical engineering.4-5
A freshly prepared solution of SF at room temperature adopts a random coil conformation. The solution of
SF shows concentration and temperature-dependent structural transition to form beta-amyloid structure.6 The same
kind of structural transition was observed under influence of 20% ethanol. The amyloid formation properties of SF
are very similar to that observed in humans. The low pH environments increase the amyloid formation kinetics of
SF. It has been shown that fibroin can be used as a cheap model to study amyloid formation mechanisms as well as
test various drugs to prevent and/or disassemble the protein amyloid aggregates.6 Our preliminary experiments
indicate that Cu+2 atoms augment amyloid formation, the process that has been observed in human protein
aggregations. It is reasonable to expect that Cu+2 binding to the SF is a driving force for enhanced amyloid
formation.
In this study, the complex formation between Cu+2 and SF was investigated using Election Parmagnetiiic
Resonance (EPR) techniques. EPR has been a powerful tool to study the coordination binding of Cu +2 ions in
various proteins. EPR spectral parameters of Cu+2 are sensitive to the nature of coordination complexes that may
reveal the coordination sites for metal binding.
SF films were prepared using aqueous solutions of SF with different amounts of Cu +2. The solutions of SF:
+2
Cu with 1:1, 1:5 and 1:15 molar ratios were casted on polystyrene substrates and dried at room temperature. EPR
spectra are recorded using a Bruker ELEXSYS E580 X-band spectrometer. The magnetic field scan width was
1800 Gauss. The microwave power and modulation amplitude were 0.47 mW and 1 Gauss, respectively.
EPR spectra of SF:Cu+2 films at room temperature exhibit well-resolved three out of four A║ hyperfine
components. Following EPR spectral parameters for SF:Cu+2 films were obtained. SF:Cu+2 (1:1) (g║= 2.273, g┴=
2.053, A║= 517.0 MHz; SF:Cu+2 (1:5) (g║= 2.283, g┴= 2.060, A║= 510.3 MHz); SF:Cu+2 (1:15) (g║= 2.299, g┴=
2.062, A║= 487.8 MHz). Interestingly, EPR spectral parameters for films SF:Cu+2 (1:1) and SF:Cu+2 (1:5) are very
close to that of Cu+2 bound to murine prion protein corresponding to mPrP(58-91). However, the parameters of the
film SF:Cu+2 (1:15) are similar to that of mPrP(121-131).7. It is evident that Cu+2 ions sample different binding
sites at increased concentrations. The EPR spectral parameters of Cu+2 depend on liganding atoms.8 EPR
parameters of Cu2+ in the films SF:Cu+2 (1:1) and SF:Cu+2 (1:5) are very close to when Cu2+ atom liganding with
two oxygen and two nitrogen atoms (2O2N). However, The spectral parameters of Cu2+ in the film SF:Cu+2 (1:15)
are close to the condition when Cu2+ atom coordinates with one oxygen and three nitrogen atoms (1O3N).
Theoretical and experimental data indicate that N-terminal domain of SF plays a significant role in beta-amyloid
formation.6 The experimal data obtained in this study corroborate the previous finding. Indeed, the N-terminal
domain of SF is rich with amino acid residues, side chains of which contain nitrogen atoms. In SF, 18 residues out
of 1-140 in the N-terminal domain are His, Asn, Gln which play a pivotal role in amyloid formation. In the Nterminus, Asn residues in the 20, 22, and 24 alternating positions in the sequence of SF. If adops beta-strand
conformation, the side chain of Asn in positions 20, 22, and 24 will be faced to the same side, perfect for
coordinating binding with Cu2+. Thus, the N-terminal domain of SF has a potential for amyloid formation that can
be enhanced by Cu2+ binding.
Keywords: Electron Paramagnetic Resonance (EPR), Silk Fibroin, Copper.
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COLORIMETRIC DETECTION OF H2O2 WITH CuS-TONSIL NANOCOMPOSITE
Dr. Deniz UZUNOĞLU, Prof. Dr. Ayla ÖZER
Department of Chemical Engineering, Mersin University

Abstract
In this study, a new CuS-based nanocomposite material (CuS-Tonsil NC) was synthesized by using waste bleaching earth
(tonsil) used in the bleaching of vegetable oils and it was characterized by XRD and SEM analysis. XRD pattern showed that
CuS-Tonsil NC contained the hexagonal covellite copper sulfide (CuS) and tonsil phases from SEM images, some spherical
structures were observed; however, CuS-Tonsil NC did not have a prominent homogeneous structure. The average particle
size of the spherical nanostructures seen in the SEM images was calculated as approximately 29.45 nm with the Image-J
program. The utility of the synthesized CuS-Tonsil NC as a peroxidase-like catalyst was investigated for the colorimetric
H2O2 detection in the presence of 3,3',5,5'-tetra-methyl-benzidine (TMB). The effects of experimental conditions on the
colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC were investigated and the optimum experimental conditions were found
to be initial pH=4.0, catalyst concentration 0.0025 g, TMB:acetate buffer volume ratio 1:2, and TMB concentration 4.0 mM.
It has been determined that the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC can be carried out in a wide temperature
range (20-55 oC). The reusability of the synthesized CuS-Tonsil NC was tested and it was observed that the activity of CuSTonsil NC decreased by 12.37% after 5 uses and 44.06% after 17 uses. The limit of detection (LOD) was calculated as 0.5887
μM in the linear range of 100-850 μM.
Keywords: Colorimetric detection of H2O2, Peroxidase-like activity, Enzyme-mimetic nanocomposite material, CuS-Tonsil
nanocomposite
1. Introduction
Enzyme mimetic nanomaterials (also known as nanozyme) have attracted much attention due to their subsistent
enzyme-like activity and superior physicochemical properties, as well as promising applications in disease diagnosis,
treatment, and monitoring. Compared with natural enzymes like horseradish peroxidase (HRP), nanozymes have a few
advantages such as controllable synthesis, easy preparation procedure, superb stability, relatively low cost, high catalytic
activity, and resistance to harsh conditions [1]. Many nanozymes such as porous hollow CuS nanospheres [2], CeO2-coated
hollow Fe3O4 nanocomposites [3], CuS nanoparticles [4], PtCu bimetallic nanoparticle deposited on PSS functionalized
graphene [5], MXene-Ti3C2/CuS nanocomposites [6], cobalt tuned copper sulfide on montmorillonite [7], MOF-derived
Co3O4@Co-Fe oxide double-shelled nanocages [8], N‑Doped carbon nanozymes [9], gold nanoparticle-loaded hollow
Prussian Blue nanoparticles [10], CuO/Pt nanoflowers [11] have been proven to possess intrinsic peroxidase-like activity.
Among them, CuS nanoparticle, a remarkable chalcogenide semiconductor chalcogenide with the prominent optical,
catalysis, and photothermal properties, have wide application areas of sensing, imaging, photocatalysis, optical limiting, solar
cell devices, and lithium-ion batteries, and so on [2,12]. Hereto, the studies in the literature have affirmed that CuS
nanoparticles [2,13,14] could be evaluated as effective peroxidase-like catalysts for colorimetric detections, which can
catalyze the oxidation of 3,3',5,5'-tetra-methyl-benzidine (TMB) in the presence of hydrogen peroxide (H2O2). However, one
of the disadvantages of nanoparticles is easily aggregation or precipitation in the aqueous solution due to their high specific
surface energy, which seriously reduces the catalytic activity [15]. Therefore, the researches on developing well-dispersed
peroxidase-like catalysts are still ongoing in order to avoid this disadvantage. For this purpose, the composite materials are
prepared by combining of nanoparticles with various materials such as clay [16], chitosan [17], hydroxyapatite [18], silica
[19], graphene oxide [20], CaCO3 [21], and so on. Tonsil based on clay have superior properties such as high adsorption
capacity, high cation exchange ability, high colloidal or swelling capacity, good rheological behavior, high acid-absorbing
capacity, and high dispersibility in water [15]. In this study, it was aimed to create a synergistic effect by combining the high
catalytic activity of CuS with the high solubility in water of the low-cost tonsil, which is used in the bleaching of vegetable
oils. In the literature, CuS nanoparticles have been combined with various materials such as graphene [22], chitosan [23],
mesoporous silica [24], multi-walled carbon [25] in order to achieve enhanced properties in the prepared composite
materials. However, there is no report on the application of CuS-based nanocomposite material (CuS-Tonsil NC) for the
colorimetric detection of H2O2. Therefore, in this study, considering individual superb properties of CuS and tonsil,
CuS-Tonsil NC were prepared without aggregation for the colorimetric detection of H2O2 based on the oxidation of TMB for
the first time.
2. Materials and Methods
2.1. Synthesis and Characterization of CuS-based Nanocomposite Material
(CuS-Tonsil NC)
For the synthesis of CuS-Tonsil NC; firstly, 0.3 g of tonsil was dissolved in 30 mL distilled water by magnetically
stirring at 3000 rpm for 6 h to form a homogeneous suspension. Then, 5 mL of 0.15 mmol CuCl2 aqueous solution were
dropwise added into the tonsil suspension and the mixture in an Erlenmeyer-flask named as A was magnetically stirred at
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3000 rpm for 3 h at ambient temperature. On the other hand, 9 mL of 0.5 M HCl solution was added to 0.169 g of
thioacetamide in another Erlenmeyer-flask and this mixture was named as B. After that, the mixtures of A and B were
blended into a sealed container under magnetically stirring at 3000 rpm for 24 h. The formed CuS-Tonsil NC were
centrifuged at 3460 RCF for 5 min , washed with distilled water for five times, and dried at 105 ⁰C for 8 h in the stove [15].
The synthesized CuS-Tonsil NC were characterized with XRD and SEM analysis methods.
2.2. Colorimetric Detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC
For the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC based on the oxidation of TMB; 400 μL acetate buffer
solution (pH=4.0) and 400 μL of 100 mM H2O2 solution were added sequentially onto 200 μL of 4.0 mM TMB solution in an
UV-vis spectrophotometer cuvette.
1.0 g/L of CuS, Tonsil, and CuS-Tonsil NC were added separately to the three
different cuvette. After 70 minutes later, the absorbance values of the solutions containing the oxidation products formed as a
result of the oxidation of TMB were recorded with an UV-vis spectrophotometer at 655 nm wavelength [2]. The effect of
experimental conditions such as initial pH (2.0-14), TMB:acetate buffer volume ratio (1:5-5:1), CuS-Tonsil NC concentration
(0.4-10 g/L), temperature (20-55 ⁰C), TMB concentration (0.1-5.0 mM), and H2O2 concentration
(0.001500 mM) on the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC was investigated by one-factor-at-a-time method, and
the optimum experimental conditions were determined.
For the quantitative colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC, the calibration line was built in the linear
H2O2 concentration range of 30-850 μM. For this purpose, 400 μL acetate buffer solution (pH=4.0), 400 μL of H2O2 solution
at different concentrations, and 1.0 g/L of
CuS-Tonsil NC were added sequentially onto 200 μL of 4.0 mM TMB
solution in an UV-vis spectrophotometer cuvette. After 70 minutes, the absorbance values of the solutions containing the
oxidation products of TMB were recorded with an UV-vis spectrophotometer at 655 nm wavelength. The limit of detection
(LOD= 3σ/s) was calculated according to the signal which is equivalent to 3 times the standard deviation of the blanks [26].
The reusability of CuS-Tonsil NC was investigated by cyclic experiments. After each run, the utilized CuS-Tonsil
NC was recovered by centrifuging at 3460 RCF for 5 min, washing with distilled water, and drying in the stove at 105 ⁰C.
The recycled catalyst was used for the next run, and the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC occurred. These
processes were repeated for 17 cycles.
3. Results and Discussions
3.1. Characterization of CuS-based Nanocomposite Material (CuS-Tonsil NC)
XRD analysis was performed to determine the crystal structure and phase state of
CuS-Tonsil NC. The
characteristic peaks in XRD patterns at 2-theta=26.89°, 26.898°, 27.992°, 45.542°, and 59.975° belong to the (101), (102),
(103), (110) and (116) planes of hexagonal structure of CuS crystal phase. The characteristic peaks of the tonsil phase were
obtained at 12.46°, 17.848°, 19.86°, 20.838°, 34.98°, 36.46°, 39.505°, 40.254°, 42.468°, 61.83° and 67.767° [15,27].
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Figure 1. XRD pattern of CuS-Tonsil NC
The morphology of CuS-Tonsil NC was investigated with SEM analysis and the obtained SEM images at different
magnification were presented in Figure 2. (a) and (b). Accordingly, some spherical structures were observed in the SEM
images; however, CuS-Tonsil NC did not have a prominent homogeneous structure. In addition, it was observed that the large
structures were formed as a result of the agglomeration of some spherical nanostructures. The average particle size of the
spherical nanostructures seen in the SEM images was calculated as approximately 29.45 nm with the Image-J program.
(a)

(b)

Figure 2. SEM images of CuS-Tonsil NC at the magnification of (a) 200.00 kX, (b) 100.00 kX
3.2. Colorimetric Detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC
The catalytic activities of CuS, Tonsil, and CuS-Tonsil NC were investigated for the colorimetric detection of H2O2
and the results were given in Figure 3. As seen in Figure 3, a higher absorbance value was obtained in the presence of CuSTonsil NC than that of either CuS or Tonsil individual, indicating the better catalytic activity of CuS-Tonsil NC. Accordingly,
the new nanocomposite material prepared with CuS and tonsil created a synergistic effect in the colorimetric determination of
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H2O2. These results confirmed that CuS-Tonsil NC possessed enhanced catalytic activity that cannot be realized by either
component alone.
1,2

Absorbance

1,014181

0,7483

0,8

0,4357
0,4

0
CuS

Tonsil

CuS-Tonsil NC

Figure 3. The catalytic activities of CuS, Tonsil, and CuS-Tonsil NC for the colorimetric detection of H2O2
The predicted colorimetric detection steps are as follows: H2O2 decomposes to OH• radicals in the presence of CuSTonsil NC and TMB is oxidized by means of these radicals. In this oxidation reaction, TMB loses electrons to form a cation
radical first, then the reaction ends with the formation of yellow diimine and blue-colored oxidized TMB (oxTMB: charge
transfer complex). Since these reaction steps are very similar to the decomposition reaction of H2O2 with HRP in the presence
of TMB, it could be said that CuS-Tonsil NC act as peroxidase-like catalysts [28].
In order to investigate the initial pH effect on the colorimetric detection of H 2O2 with
CuS-Tonsil NC, 400
μL acetate buffer solution at different initial pH values (pH=2.0-14), 400 μL of 100 mM H2O2 solution, and 1.0 g/L of CuSTonsil NC were added sequentially into 200 μL of
4.0 mM TMB solution in an UV-vis spectrophotometer cuvette.
The absorbance values of the solutions containing the oxidation products of TMB were recorded with an UV-vis
spectrophotometer at 655 nm wavelength. The absorbance values at different initial pHs were given in Figure 4.(a),
accordingly; the absorbance values increased with increasing initial pH from 2.0 to 4.0, and then decreased. It was obvious
that strong acidic or alkaline conditions hindered the catalytic activity of CuS-Tonsil NC. Thus, the optimum initial pH was
determined to be 4.0 for the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC.
For the investigation of the effect of TMB:acetate buffer volume ratio on the colorimetric detection of H 2O2 with
CuS-Tonsil NC, by adjusting the volume ratios of acetate buffer and TMB as the total volume of 600 μL, the desired volume
of acetate buffer solution (pH=4.0), 400 μL of 100 mM H2O2 solution, and 1.0 g/L of CuS-Tonsil NC were added
sequentially into the desired volume of 4.0 mM TMB solution in an UV-vis spectrophotometer cuvette. The absorbance
values of the solutions containing the oxidation products of TMB were recorded with an UV-vis spectrophotometer at 655 nm
wavelength. The absorbance values at different TMB:acetate buffer (v:v) ratios were given in Figure 4.(b), accordingly; the
absorbance values increased with increasing TMB:acetate buffer (v:v) ratio from 1:5 to 1:2, it remained nearly constant
between TMB:acetate buffer (v:v) ratio range of 1:2-2:1, and then decreased. The optimum TMB:acetate buffer (v:v) ratio
was determined to be 1:2 for the colorimetric detection of H2O2 with
CuS-Tonsil NC due to the obtained
maximum absorbance at this ratio. The reason for the increase in the absorbance values with the change of the TMB:acetate
buffer (v:v) ratio from 1:5 to 1:2 was the increase in the concentration of the oxTMB product formed depending upon the
increase in TMB volume. Due to the constant concentration of H2O2 and CuS-Tonsil NC in the media, the absorbance values
did not increase with the increase of the TMB:acetate buffer ratio further than 1:2, but remained approximately constant. It
was thought that the reason for the decrease in absorbance values with the change of TMB:acetate buffer ratio from 2:1 to 5:1
was due to the fact that the increasing volume of TMB in the media reduced the activity of CuS-Tonsil NC.
The effect of the catalyst concentration on the colorimetric detection of H2O2 with
CuS-Tonsil NC was
investigated by varying in the range of 0.4-10 g/L of CuS-Tonsil NC. For the investigation of the effect of the catalyst
concentration, 400 μL of acetate buffer solution (pH=4.0), 400 μL of 100 mM H2O2 solution, and the different concentration
of CuS-Tonsil NC were added sequentially into 200 μL of 4.0 mM TMB solution in an UV-vis spectrophotometer cuvette.
The absorbance values of the solutions containing the oxidation products of TMB were recorded with an UV-vis
spectrophotometer at 655 nm wavelength. The obtained absorbance values at different catalyst concentration were given in
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Figure 4.(c), accordingly; the absorbance values increased with increasing catalyst concentration from 0.4 g/L to 2.5 g/L, then
slightly decreased with further increase of the catalyst concentration. In the catalyst concentration range of 0.4 g/L to 2.5 g/L,
the concentration of the oxTMB product increased due to the increase in the formed OH• radicals as the concentration of
CuS-Tonsil NC increased. For the higher than 2.5 g/L of CuS-Tonsil NC, the absorbance values decreased slightly due to the
reduction of active sites of the catalyst resulting from the agglomeration of CuS-Tonsil NC. As a consequence, the optimum
CuS-Tonsil NC concentration was determined as 2.5 g/L, for the colorimetric detection of H2O2 with
CuSTonsil NC.
The effect of temperature on the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC was given in Figure 4.(d). For
these experiments, 400 μL of acetate buffer solution (pH=4.0), and
400 μL of 100 mM H 2O2 solution were added
sequentially into 200 μL of 4.0 mM TMB solution in an UV-vis spectrophotometer cuvette. The prepared solutions were
placed in a water bath and heated to the desired temperature. Then, 1.0 g/L of CuS-Tonsil NC was added to the solution at the
desired temperature. The absorbance values of the solutions containing the oxidation products of TMB were recorded with an
UV-vis spectrophotometer at 655 nm wavelength. As seen in
Figure 4.(d), the activity of CuS-Tonsil NC increased
with temperature up to 45 ⁰C, and then slightly decreased. These results showed that it is possible to carry out the colorimetric
detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC in a wide temperature range in contrast to HRP (horseradish peroxidase, natural
enzyme) [29].
The effect of TMB concentration on the colorimetric detection of H2O2 with
CuS-Tonsil NC was
investigated by changing TMB concentration from 0.1 mM to 5.0 mM. For the investigation of the effect of TMB
concentration, 400 μL of acetate buffer solution (pH=4.0), 400 μL of 100 mM H2O2 solution, and 1.0 g/L of CuS-Tonsil NC
were added sequentially into
200 μL of TMB solution at different concentrations in an UV-vis spectrophotometer
cuvette. The absorbance values of the solutions containing the oxidation products of TMB were recorded with an UV-vis
spectrophotometer at 655 nm wavelength. The absorbance values for different TMB concentration were given in Figure 4.(e),
accordingly; the absorbance values increased with increasing TMB concentration up to 4.0 mM, then remained nearly
constant. This case could be explained as follows; the absorbance values increased with increasing TMB concentration due to
the increase in the formed OH• radicals and so the concentration of the oxTMB product. Therefore, the optimum TMB
concentration was determined to be 4.0 mM for the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC.
In order to investigate the effect of H2O2 concentration on the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC,
400 μL acetate buffer solution (pH=4.0), 400 μL H2O2 solution at different concentrations, and 1.0 g/L of CuS-Tonsil NC
were added sequentially into 200 μL of 4.0 mM TMB solution in an UV-vis spectrophotometer cuvette. The absorbance
values of the solutions containing the oxidation products of TMB were recorded with an UV-vis spectrophotometer at 655 nm
wavelength. The change of absorbance values with H2O2 concentrations was presented in Figure 4.(f), accordingly; in the
range of 0.001-0.85 mM, the absorbance values increased with increasing H2O2 concentration due to the increased
concentration of the oxidation product oxTMB resulting from the increase in the formed OH• radicals. When the
concentration of H2O2 was more than 0.85 mM, the excess H2O2 in the media reacted with the OH• radicals formed as a result
of the decomposition reaction of H2O2 and formed the less active HO2• radical compared to the OH• radical (H2O2 + OH• →
HO2• + H2O) [30]. Therefore, the concentration of the oxTMB product decreased due to the decrease in the radical
concentration required for the oxidation of TMB, and so the absorbance values decreased at the H 2O2 concentrations higher
than 0.85 mM. After reached to 25 mM of H2O2 concentration, the absorbance values increased slightly up to 50 mM, and
then remained nearly constant between H2O2 concentration range of 50-500 mM. It could be explained as follows; since there
is a limited concentration of TMB and catalyst in the detection environment, no matter how much the H 2O2 concentration is
increased, the oxidation of TMB does not occur anymore after a certain value and the absorbance values remain constant.
The optimum experimental conditions were determined to be initial pH=4.0, catalyst concentration 2.5 g/L,
TMB:acetate buffer volume ratio 1:2, and TMB concentration 4.0 mM. At the optimum experimental conditions, CuS-Tonsil
NC could catalyze the oxidation of TMB in presence of H2O2 in 40 minutes into the visually detectable blue oxidation
product (oxTMB).
The linear part of Figure 4.(f) was used to create the calibration line [26] for the colorimetric detection of H2O2 with
CuS-Tonsil NC. The calibration line equation was determined to be
A = 0.7389 x
(mM) +
0.05201 (R2=0.9994) in the H2O2 concentration range of
0.1-0.85 mM. The limit of detection (LOD=3σ/s)
of CuS-Tonsil NC for the colorimetric H2O2 detection was calculated to be 0.5887 μM at an S/N (signal/noise) ratio of 3.0 by
using the standard deviation value of the control solution (σ=0.0001442). The linear range and LOD for H2O2 detection with
CuS-Tonsil NC were compared with the other reported peroxidase-like catalyst in the literature and summarized in Table 1. It
was observed from Table 1 that the linear range and LOD of CuS-Tonsil NC were capable to compete with the peroxidaselike catalysts in the literature.
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In order to determine the reusability of CuS-Tonsil NC, the experiment procedure of the colorimetric detection of
H2O2 with CuS-Tonsil NC was applied 17 times and the reuse performance of CuS-Tonsil NC was presented in Figure 5.
Accordingly, the activity of
CuS-Tonsil NC decreased by 12.37% after 5 cycles and 44.06% after 17 cycles.
These results suggested that CuS-Tonsil NC possesses high reusability in 5 cycles.
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Figure 4. The effect of environmental conditions on the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC (a) initial pH,
(b) TMB:acetate buffer volume ratio, (c) Catalyst concentration, (d) Temperature, (e) TMB concentration, (f) H2O2
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Table 1. Comparison of linear range and minimum detection limit of CuS-Tonsil NC with various peroxidase-like catalyst in
the literature
Peroxidase-like catalyst
Linear range (μM)
LOD (μM)
Reference
Hemin functionalized graphene nanosheets
0,00005-0.5
0.02
[31]
Uncapped nanobranch-based CuS clews
0.0002-0.13
0.063
[14]
Manganese selenide nanoparticles
0.00017–0.01
0.085
[32]
CuS nanorods
0.001-1.0
0.1
[13]
PtPdNDs/GNs
0.0005–0.15
0.1
[33]
Fe(III)-based coordination polymer nanoparticles
0.001-0.05
0.4
[34]
Co3O4/GO
0.0005-0.1
0.5
[35]
CuS-Tonsil NC
0.1-0.85
0.59
This study
FeHPO
0.0574-0.5258
1.0
[36]
Fe3O4@MSN
0.001-0.1
1.0
[37]
WS2
0.01-0.1
1.2
[38]
CuS-graphene nanosheet composites
0.002-0.02
1.2
[39]
Porphyrin functionalized ceria nanoparticles
0.01-0.1
1.8
[40]
Co-doped CuS-Montmorillonite nanocomposites
0.01-0.1
2.2
[7]
PDI-Co3O4
0.003-0.06
2.37
[29]
Fe3O4 nanoparticles loaded on montmorillonite
0.05-0.2
5.1
[41]
Nitrogen-doped graphene quantum dots
0.02-1.17
5.3
[42]
Montmorillonite-loaded ceria nanocomposites
0.009-0.5
7.8
[43]
FePt-Au HNPs
0.02-0.7
12.33
[44]
Montmorillonite-supported copper sulfide
0.03-0.2
24.7
[15]
nanocomposites
1,2
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Figure 5. The reuse performance of CuS-Tonsil NC
4. Conclusions
In this study, a new CuS-based nanocomposite material (CuS-Tonsil NC) were prepared via a simple and facile
method. CuS-Tonsil NC with a synergistic effect exhibited a high intrinsic peroxidase-like catalytic activity for the
colorimetric detection of H2O2 in presence of typical peroxidase substrate of TMB. The optimum experimental conditions
were determined as initial pH=4.0, catalyst concentration 2.5 g/L, TMB:acetate buffer volume ratio 1:2, and TMB
concentration 4.0 mM. At these conditions, the maximum catalytic activity of CuS-Tonsil NC were obtained for the oxidation
of TMB in the presence of H2O2 in 40 minutes. Also, this process enabled to detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC in a wide
temperature range (20-55 oC). Due to the high catalytic efficiency of CuS-Tonsil NC as peroxidase-like catalysts, an
appropriate colorimetric approach for the sensitive detection of H2O2 have been developed with a detection limit of about
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0.5887 μM in the linear range of 100-850 μM. The reusability studies showed that the catalytic activity of CuS-Tonsil NC
decreased by 12.37% after 5 uses and 44.06% after 17 uses. Based on these findings, in this study, a simple, inexpensive, and
sensitive method was developed for the colorimetric detection of H2O2 with CuS-Tonsil NC, a new kind of candidate for
peroxidase mimics, and also it could be suggested that CuS-Tonsil NC could be evaluated for potential applications in clinical
diagnosis, catalysis, environmental monitoring, and so on.
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Çok duvarlı karbon nanotüplerin (MWCNT) yerinde polimerizasyon yöntemi ile sentezlenen iletken
polimerik (MWCNT)/Polianilin (PANI) nanokompozitlerin yapısal, fizikokimyasal ve elektrokimyasal enerji
depolama özellikleri üzerine etkileri
Feridun DEMIR
Kimya Mühendisliği Bölümü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Orcid No: https://orcid.org/0000-0001-6372-6958

Özet
Polimer iletkenlik alanı, polimer elektroniği araĢtırmalarının en önemli alanlarından biri olmuĢtur ve bu nedenle
konjuge çift bağlı intrinsik iletken polimerler, ileri malzemelerin üretimi için büyük ilgi görmüĢtür. Polianilin
(PANI) ve farklı türlerde çok duvarlı karbon nanotüp (MWCNT)/PANI nanokompozitlerinin yerinde
polimerizasyon yöntemiyle üretilmesi amaçlanarak MWCNT'lerin nanokompozit malzemelerin yapısal, morfolojik
ve elektrokimyasal enerji depolama özellikleri üzerindeki etkileri asit dopant konsantrasyonu ve monomer-oksidan
oranı sabiti tutularak incelenmiĢtir. ÇalıĢma, PANI iletken polimer matrisinde takviye elemanı olarak kullanılan
farklı MWCNT oranlarının rekabetçi etkilerine ve kapasitif performansına odaklanmıĢtır. MWCNT'lerin üretilen
nanomalzeme yapıların özellikleri üzerindeki etkileri, saf PANI yapısınınkilerle karĢılaĢtırılmıĢ ve MWCNT/PANI
durumlarına kıyasla detaylı olarak değerlendirilmiĢtir. Nanokompozitlerin yapısal özellikleri FTIR spektrumları ile
karakterize edilmiĢ ve MWCNT'lerin etkileĢimi SEM görüntüleri kullanılarak görselleĢtirilmiĢtir. Malzemelerin
element tanımlaması ve kantitatif bileĢim analizi, X-ıĢınının Enerji Dağılım Analizi (EDX) analizi ile
belirlenmiĢtir. Malzemelerin elektriksel iletkenlikleri dört noktalı prob yöntemi ile ölçülmüĢ ve elektrot
malzemeleri olarak PANI ve nanokompozitler incelenmiĢtir. Elektrokimyasal ve süperkapasitör özelliklerini
araĢtırmak için galvanostatik yük deĢarjı (GCD), döngüsel voltametri (CV) ve elektrokimyasal empedans
spektroskopisi (EIS) ölçümleri yapıldı. Sonuçlar, nanokompozit malzemede farklı kütle oranlarında MWCNT'lerin
bir takviye elemanı olarak kullanılmasının, anilinin homojen dağılımını etkili bir Ģekilde destekleyebileceğini ve
sonuçta mükemmel döngü performansı ile sonuçlanabileceğini ortaya koymuĢtur. Ayrıca p-konjuge karbon yapısı
ile polianilin matrisinin kinoid halkası arasındaki etkileĢimin artan yük transferine yol açabileceği gözlemlenmiĢtir.
Sonuç olarak, farklı MWNCT içeriği ve bunların üretilen nanokompozitlerin elektrokimyasal performansı
üzerindeki etkisi, bu malzemelerin iletken polimerik nanokompozit elektrotlara çok uygun olduğunu göstermiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Polianilin (PANI), Çok-duvarlı karbon nanotüp (MWCNT), Ġletken polimerik nanokompozit,
Yerinde kimyasal oksidatif polimerizasyon
Effects of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) on the structural, physicochemical, and
electrochemical energy storage properties of conductive polymeric (MWCNT)/Polyaniline (PANI)
nanocomposite synthesized by in situ polymerization
Abstract
Polymer conductivity field has been one of the most important areas of polymer electronics researches, and thereby
conjugated double bonded intrinsic conductive polymers have attracted great attention for the production of
advanced materials. Polyaniline (PANI) and different types of multi walled carbon nanotube (MWCNT)/PANI
nanocomposites were aimed to produce by in situ polymerization method to examine the effects of MWCNTs on
the structural, morphological, electrical, and electrochemical energy storage properties of the nanocomposite
materials by keeping the acid dopant concentration and the monomer-oxidant ratio constant. The study focused on
the competitive effects and capacitive performance of different ratios of MWCNTs used as a reinforcing element in
PANI conductive polymer matrix. The effects of the MWCNTs on properties of the nanomaterial structures
produced were compared with those of the pure PANI structure and evaluated in detail compared to
MWCNT/PANI cases. The structural properties of the nanocomposites were characterized by FTIR spectra, and
the interaction of MWCNTs was visualized using SEM images. Elemental identification and quantitative
compositional analysis of materials were determined by Energy Dispersive Analysis of X-ray (EDX) analysis. The
electrical conductivity of the materials was measured by the four-point probe method, and PANI and the
nanocomposites were investigated as electrode materials. To investigate the electrochemical and supercapacitor
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properties, galvanostatic charge discharge (GCD), cyclic voltammetry (CV), and electrochemical impedance
spectroscopy (EIS) measurements were performed. The results revealed that the use of MWCNTs in different mass
ratios in nanocomposite material as a reinforcing element can effectively support the homogeneous distribution of
aniline and ultimately result in excellent cycling performance. In addition, it has been observed that the interaction
between the p-conjugated carbon structure and the quinoid ring of the polyaniline matrix can lead to increased
charge transfer. As a result, different MWNCT content and their effect on the electrochemical performance of the
produced nanocomposites showed that these materials are well suited to conductive polymeric nanocomposite
electrodes.
Keywords: Polyaniline (PANI), Multi-walled carbon nanotube (MWCNT), Conductive polymeric nanocomposite,
In situ chemical oxidative polymerization
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How Can India Become an Economic Superpower and Spiritual Leader – An Exploration
Dr. Keshab Chandra Mandal
S.M. Nagar Derozio Smriti Vidyalaya (High), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3863-7739

Abstract
India is a vast and beautiful land of diverse culture, religion, and language. In spite of all differences, there is
strong unity and integrity among people of all religions, castes, and communities. In the past thousands of foreign
travelers, pilgrims, traders, learners, natural beauty lovers, peace-seekers, and truth-finders have come to India on
foot spending thousands of days. From ancient times Indian sages and saints are practicing meditation, yoga, and
spirituality for personal, national, and global peace and welfare. Indian philosophy, culture and literature are so rich
that millions of people from across the world have got inspired, enlightened, and transformed. Are all these
attributes enough to (re)establish India as a world spiritual leader? Secondly, Indian economy now is the sixth
largest with $2.66 trillion, while the US economy is more than eight times higher than that of India, and Chinese
economy is also almost five times greater than India. In such a situation, how India can be a $25 trillion economy
when it will celebrate its 100th year of Independence in 2047? It is a million dollar question to the Government of
India. To find out the scopes and possibilities for achieving this ‗greatest goal‘, this author recently conducted a
research study. After the research this author has come to a conclusion that, this target is realistic and achievable.
But setting a ‗big target‘ and calling it ‗realistic and achievable‘ can never be adequate; it requires presenting a
reasonable way out. Hence, this article presents a clear blueprint for achieving the target. The prescriptions - if
followed by all the stakeholders such as the state and non-state actors, students, young people, and political masters
- will surely bring about a revolutionary and affirmative change in the sub-continent. Not only that, the general
people especially the young people and students from all over the world will also be greatly benefited from this
study.
Key words: Indian spirituality, Indian economy, Superpower, Biswaguru (world spiritual leader)
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IMPACT OF URBANIZATION MANAGEMENT ON ACCELERATION OF ECONOMIC GROWTH IN
INDONESIA
Hidayatul SIBYANI
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, ORCID: 0000-0001-5010-3188
Achmad Tubagus SURUR
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, ORCID: 0000-0003-0374-6302

ABSTRACT
Urbanization is one indication of changes in community groups from low-income residents to middle-income
groups. urbanization management is also still a homework for the government. Urban population is estimated to
reach 60 percent and demographic bonus by 2030, while the contribution of urbanization to national economic
growth is still low. Urbanization now needs to be assessed as an opportunity to accelerate economic growth.
Experience shows that economic development and urbanization are well-established. The purpose of this study is
to find out how the impact of urbanısas management on the acceleration of economic growth in Indonesia. The
method used in this research is literature study. The results of the study indicate that urbanization can increase the
main factors of economic growth, namely household consumption, investment, and government spending.
Urbanization encourages an increase in the income of rural people who move to cities. Thus, increasing the level of
urbanization can be an effort to increase economic growth in Indonesia in the future. However, if it is not managed
and utilized properly, urbanization will actually boomerang for the state. Urbanization will basically increase
people‘s income. Population increases in urban areas can drive GDP per capita growth. In addition, the use of a
high rate of urbanization and an optimal demographic bonus can realize an increase in economic growth this year
and increase Indonesia‘s optimism to become the fourth largest economy in the world in 2030.
Keywords: urbanization, economic growth, and Indonesia.
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Infrastructure and Poverty as Priority for Achievement of Development in Indonesia
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ABSTRACT
Thoughts on poverty change over time, but are fundamentally related to the inability to meet basic needs. Poverty
indicates a situation of complete deprivation that occurs not because the poor people want it, but because it cannot
be avoided with the strength they have. The causes of poverty can occur due to natural and economic conditions,
structural and social conditions, and cultural conditions (culture). Natural and economic poverty arises due to
limited natural, human and other resources so that production opportunities are relatively small and cannot play a
role in development. Structural and social poverty is caused by uneven development results, institutional
arrangements and policies in development. Meanwhile, cultural (cultural) poverty is caused by attitudes or life
habits that feel sufficient so that they trap someone in poverty. The causes of poverty come from within and from
outside the poor. The causes from within include the low quality of human resources and the attitude of the
individual. Meanwhile, external causes are limited natural resources, social and institutional arrangements in
society, development policies, limited job opportunities and competition that marginalizes the poor. Development
in Indonesia will also prioritize infrastructure development and handling extreme poverty. The development
priorities for infrastructure are carried out with repair and improvement activities. Then, he continued, new
infrastructure development was also carried out, especially for tourist villages. Cooperation from all relevant
stakeholders is one of the keys to realizing quality development. The existence of the diaspora as one of the
stakeholders has an important role in regional development. The emotional connection between the diaspora and
the area of origin becomes a strong bond in the involvement of development in the region. Diaspora communities
will have their own pride when they see development in their home area and will be even more proud when they
are directly involved in regional development. This research uses the literature study method, which is an activity
that must be carried out by a researcher to support his research ideas and problems, besides that his research is in
accordance with the facts in the field. With efforts that start from reading various existing literature or reports, and
making good use of them, research will also be guaranteed.
Keywords: poverty, development, infrastructure
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REALIZATION OF PARKING RETRIBUTIONS IN THE CITY OF PEKALONGAN: AS AN EFFORT
TO INCREASE REGIONAL ORIGINAL REVENUE
Restu Aurora Gita SETYANI
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, ORCID: 0000-0003-1480-5574
Shinta Dewi RISMAWATI
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, ORCID: 0000-0002-3094-4542

ABSTRACT
The era of regional autonomy which officially came into effect in Indonesia since January 1, 2001 requires regions
to be creative in finding sources of revenue that can finance local government expenditures for governance and
development. In connection with this, local governments must be careful in managing existing financial sources,
especially those from regional taxes and regional levies. The income potential of each region is certainly different,
especially differences in the condition of natural resources and so on, therefore each region places a different
emphasis on each source of regional revenue. This study intends to analyze the realization of parking fees as an
effort to increase Pekalongan City's Original Regional Revenue in 2019. A descriptive qualitative approach is used
as a method in this study. This study concludes that the target of the local revenue for parking retribution in
Pekalongan City in 2019 has not been achieved. This is because the Pekalongan City Transportation Service still
has receivables from third parties who collaborate on parking management of Rp. 500 million. Parking retribution
revenue in Pekalongan City as of December 31, 2019 reached Rp. 1.24 billion or approximately 78 percent of the
target set by the region of Rp. 1.6 billion. Until now, the Pekalongan City Transportation Service has managed 424
parking points spread across Pekalongan City. Parking points with the largest potential for retribution collection in
Pekalongan City which are able to boost the achievement of parking retributions include those on Jalan Hayam
Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Sorogenen area, and Alun-Alun which can contribute up to 60
percent.
Keywords: local, parking, Pekalongan City.
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QUESTIONING THE INCREASE OF THE PERTAMAX FUEL PRICE IN INDONESIA: A STUDY OF
ONLINE NEWS LITERATURE
Rizky ANDREAN
Sharia Economic Departement of UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, ORCID: 0000-0001-8288-2630
M. Aris SAFI‟I
Sharia Economic Departement of UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ABSTRACT
This study aims to review the reasons behind the increase in the price of Pertamax, the impact caused by the
increase in the price of Pertamax, and also the government's policy strategy regarding the fuel issue. This research
is a type of descriptive analysis research in the form of literature study / literature review of secondary data with a
qualitative research approach. Analysis of research data using the method of reviewing news articles and other
references relevant to content analysis techniques. The results of the study stated that the increase in the price of
Pertamax was caused by the increase in the price of world crude oil, which is the material obtained from BBM,
which was exacerbated by the current world geopolitical situation. The impact caused by the increase in the price
of Pertamax is the transition of the community to Pertalite type fuel which has a cheaper price because it is
subsidized by the government. Several policy strategies that can be taken by the government regarding the fuel
issue include changing the orientation of subsidies from goods to people, the automatic pricing mechanism (APM)
formula, and the strategic petroleum reserve (SPR) which must be continued.
Keywords: Increase, Price, BBM, Pertamax.
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The Effect of Unemployment on Economic Growth in Indonesia
Wahyudin Ali IKHROM
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ABSTRACT
In Indonesia, unemployment is often a problem that must be seriously considered by the government.
Unemployment is a condition in which a person does not have a job to fulfill his daily needs. The existence of
unemployment has caused the productivity and income of the community to decrease, not only that.
Unemployment has limitations that need to be considered because it greatly influences the occurrence of problems
of vulnerability to various crimes and social, political and poverty turmoil. This study aims to determine how the
Effect of Unemployment on Economic Growth in Indonesia. The method used in this study uses a descriptive
qualitative approach. The results of this study indicate that the economy is said to experience growth if the
production of goods and services increases from before. On the other hand, a country can produce a negative
impact on the economy due to high unemployment. Unemployment will cause national income from the tax sector
to decrease. This happens because high unemployment will cause economic activity to decline so that people's
income will decrease. The existence of unemployment will cause people's purchasing power to decrease so that the
demand for goods produced will decrease. This situation does not stimulate investors (entrepreneurs) to expand or
establish new industries. Thus the level of investment decreases so that economic growth will not be accelerated.
Keywords: unemployment, economic growth, and Indonesia
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SERICULTURE FOR ECOLOGICAL PROTECTION AND EMPLOYMENT IN RAIGARH,
CHHATTISGARH, INDIA
Vinod Ekka
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ABSTRACT
Sericulture is a labor-intensive, environmentally benign, and economically enticing agro-based economic activity
that comes under the rural and small subdivision. Silk production is a multistep process that begins with mulberry
cultivation and finishes with fabric manufacturing. Sericulture is essential for rural people' social and economic
growth. Sericulture is one of the most well-known industries that worked the entire family full-time and provided a
higher standard of living. Seri-biodiversity refers to the diversity of silk-producing bugs and their mother plants. In
2020-21, the country's total raw silk output was 33,739 MT, down 5.8% from the previous year's output in 201920, and only 86.5 percent of the yearly silk production target was attained. Sericulture activities may be found in
each of Chhattisgarh's 27 districts. Daba tasar agriculture covers 2022.6 hectares in Raigarh district, resulting in a
total production of 15,93,7,216 lakh cocoons and 63,6375 beneficiaries. Given the importance of the sericulture
sector in India, this article aims to educate and analyse the industry's relevance as well as approaches to generate
employment. As a consequence of the problem analysis, the present paper looks into possible career opportunities
in the research field. The importance of sericulture as a source of revenue in Raigarh is highlighted in the study.
The study concludes with many recommendations for enhancing sericulture's long-term survival.
Keywords – Occupation, Silk-Production, Tribal, Tasar.
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Sustainability of Cooperatives and Donor Support: The “Wait-and-See” Attitude of Members
Ojiagu Nkechi C., Arinze Victor Chijioke
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Ndubuisi Okolo Purity U. (Ph.D)
Department of Business Administration Faculty of Management Sciences, Nnamdi Azikiwe University

Abstract
The recognition of Cooperatives as a crucial means of promoting sustainable livelihoods which is strongly linked
with income-generation activities for individuals and the community has been widely acknowledged. Hence,
cooperatives are exploring means to guarantee that their entities will last long to continually provide members need
and create value consistent with the long term preservation and enhancement of financial, environmental and social
capital, even, in today‘s competitive environment. Trends such as climate change, globalization, demographic
change and social inequity have created a significant challenge to the traditional business model with its focus on
owners value. Hitherto, sustainability of cooperatives becomes imperative especially in rural scenario with
shocking issues of dormancy, moribund, extinctions and mismanagement, which are widespread. Sustainability of
cooperatives connotes ―keep the business” or ―future proofing‖ which involves equity between members and
equity within members. But donor support (government paternalism) to cooperatives have extremely challenged
the goals of economic and social development of these enterprises hence members attitude of “wait-and-see”
syndrome not trying to tap into a fresh revenue stream. This attitude of members no doubt is mostly occasioned by
lack of education and training, and effective membership participation. This research work finds its crux through
the genuine efforts to contribute knowledge to current discourse. The paper is a descriptive study which anchors on
theoretical considerations.
Keyword: sustainability, cooperatives; donor support; attitude; social capital

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 556 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
TAX EVASION EXCEPTIONAL PROPOSAL : A SURVEY OF ASSESSMENT EFFORTFUL REPORTS
TO ELIMINATE PAKISTAN FROM FATF GREYLIST
Prof. Dr Muhammad Faisal (Ph.D. AI Candidate)
TOP-TECH Artificial Intelligence Institute,

Abstract
The developing rate of abuse of the non-benefit associations by fear-based oppressors all over the planet has prompted a
purposeful exertion universally to safeguard these associations. FATF monetary activity team gave exceptional proposal to
help part nations in evaluating the ampleness of their ongoing regulations and guidelines connecting with. dark posting
implies has put a nation under expanded observing to check its encouraging on measures against tax evasion and illegal
intimidation funding. the worldwide monetary guard dog, the monetary activity team has taken out Pakistan from its dark
rundown. the choice was taken by the crossover entire gathering which met in berlin and was the last one under the two-year
Germany administration. a sum of 14 nations were distinguished as wards that have vital lacks that represent a gamble to the
worldwide monetary framework. this paper gives a survey of the assessment covers different part nations. appropriately,
firms should screen clients against the boycott and dim rundown during onboarding and all through their business relationship
and screen their exchanges on a continuous premise. to screen precisely, firms ought to guarantee that their client an expected
level of effort measures check their client's home in, or business with, recorded nations. they ought to likewise make sure that
their exchange observing measures can investigate the size, recurrence and example of exchanges implying high-risk nations
to lay out whether crime, for example, illegal tax avoidance is occurring. the general audit adds to the writing on
psychological oppressor maltreatment of simultaneously works with compelling arrangement execution by part nations.
Keywords: oppressors, exceptional, rundown, ought, exchanges, avoidance, maltreatment
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Branch Head (Economics), Department of Social Science, Dr. C V Raman University Bilaspur.

Abstract:
Mitanin programme is a Community Health volunteer programme which was initiated by the Government of
Chhattisgarh, India in 2002. The mitanin programme further progressed to lay foundation for the Accredited Social
Health Activists (ASHA) programme by the National Rural Health Mission. The Mitanin Program has a vital role
in expanding employment opportunities of rural communities of Janjgir Champa through the provision of
incentives of various health services. This paper extracts the concern that the Mitanin Program proves best results
in rural areas where there is least availability of awareness camps related to health education. Mitanin health
workers undertook family-level counseling and mobilized the community to improve coverage of maternal and
child health services. Accelerated decrease in the annual rate of reduction of underweight and stunting was
observed with the help of these Mitanin workers.
Key Words: Deeper information of Mitanin program, Impact of Mitanin, Decrease in underweight child‘s etc
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STARTUPS AND INNOVATIONS AS APPROACHES TO DOING BUSINESS IN THE MODERN
WORLD
Biloshapka Tymofiy, student
Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv,

In the current business environment, it is extremely important to be in trend and not lag behind competitors for a
moment. And when business structures compete with each other, they also ensure the development of countries in
scientific and technological progress. The impact of startups and innovation can also be seen in the following
countries. And although Ukraine does not occupy the highest positions in this ranking, it is confidently moving
from the old, inefficient command-and-control system to new market models of the economy, which help move
towards the development of modern technologies in business. Let us take a look at the ranking of countries with the
highest level of innovative development
1 South Korea 87.38
2 Germany 87.3
3 Finland 85.57
4 Switzerland 85.49
5 Israel 84.78
6 Singapore 84.49
7 Sweden 84.15
………
9 Japan 81.96
16 China 78.35
22 Poland 69.1
25 Czech Republic 68.09
27 Russia 66.81
36 Estonia 61.79
37 Lithuania 59.73
42 Latvia 55.46
53 Ukraine 48.05
59 Mexico 46
60 Vietnam 45.92
Source: compiled by the author based on data [1]
The index of countries included in the rating is calculated on the basis of 7 indicators with different weights:
- R&D intensity (research and development) (20%) – R&D expenditure as a percentage of GDP;
- Productivity (20%) – the amount of GDP per hour of working time;
- Concentration of high technologies (20%) – the share of high-tech companies (such as companies engaged
in the aerospace and defense industry, biotechnology, development in the field of nano- and
microelectronics, software, etc.) in the total number of registered companies;
- Concentration of researchers (20%) – the number of researchers in the field of R&D per million population;
- Technological capabilities (10%) – the share of technological products in total GDP (%); the share of R&D
products in the total volume of exported technological products;
- Level of higher education (5%) – the share of graduates in higher education working in science, technology,
industry and construction; the share of university graduates in the total labor force in the country.
- Patent activity (5%) – the share of patents issued in the country of the total number of applications filed and
confirmed worldwide.
It is also necessary to identify a number of innovative companies, which can be divided into 5 groups by activity:
Developer networks
Content programs
Market programs
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Interaction programs
Data storage.
So, to succeed in today‘s world, when creating a startup in business one definitely needs to:
− Be aware: one needs to understand new trends and be aware of new technologies, one should also look for
shortcomings in his business model to ensure continuous digital transformation;
− Experiment: it is important to build ecosystems, alliances and business partnerships. They must have a
unified prototype approach, create independent and smart teams;
− Expand the company‘s activities: redesign business models by improving current settings or creating
additional products.
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RISK REDUCTION BY STOCK PORTFOLIO SELECTION USING LSTM AND K-MEANS CLUSTERING
Rishabh Sharma, Dr Shipra Arora
Dronacharya College Of Engineering, Farrukh Nagar,

A stock market is a place where shares of publically listed companies are traded. The stock market is an aggressive
market where it is difficult to predict the future stock price. These prices fluctuate on the basis of supply and
demand. As we know, it is very difficult to predict the price of the stock, but if we can predict the stock price, it
will definitely help to analyse the market and make a profit in the long term. But in real life, it is not trustworthy as
prices are not only dependent on demand and supply trends. There are many external factors involved in deciding
the stock prices, for example, market shutdown due to covid pandemic.
In this paper, we‘ve used the LSTM model to predict the price of stocks in future and we conclude that LSTM has
the potential to predict the price very accurately apart from some special external factors like the pandemic. So if
the Customer buys the stocks for which LSTM doesn‘t do well, he/she/they may lose their invested money. So to
overcome this risk we‘ve used the K-means clustering algorithm to cluster all stocks which have predicted prices
and make a group of stocks in such a manner that we diversify our portfolio by considering their predicted price
and risk factor involved in such stocks. Hence it helps to reduce the risk of investment as a diversified portfolio
protects us from sudden crashes in a particular sector.
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PLAYER INTERPERSONAL COMMUNICATION BEHAVIOR ONLINE GAME
Arief Rahmatulloh Mustofa
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0001-8986-8532
Dr Shinta Dewi Rismawati
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0002-3094-4542

ABSTRACT
Online games are those that are played on electronic devices like smartphones, laptops, and PCs. Online games are
designed to be as appealing as possible so that players will enjoy themselves while utilizing the internet and other
electronic visual media. Online games have now become one of the most popular ways for players to communicate
with one another. The rise of interactive has been slowed by the emergence of this online game, which has lowered
the interface of communicators. The goal of this study was to see how online game addicts communicate with each
other in the virtual world (online) and in the real world (offline). This research takes a qualitative approach and
using ethnomethodology techniques. The theory of Symbolic Interaction and the notion of Computer Mediated
Communication were employed in this study. Individuals who play the online game at the college level, with
various addictions and playing skills, are the subjects of this study, while online game players are the target of the
study. According to the findings of the study, online games are both enjoyable and demanding, Online games, on
the other hand, has a bad output or is phobing or addicted. More interactions occur in the game world than in the
actual world or in everyday life when playing online games. The intensity of playing time, which can approach 10
hours per day, demonstrates how players view an online game as a part of their lives.
Keywords: Symbolic Interaction, Game, Communication
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KURTARILMIġ BÖLGELERDE ISTIHDAM SORUNLARI
Doçent Dr. Farhad Mikayilov Gamboy
UNEC Bilimsel AraĢtırma ve Ekonomik AraĢtırma Enstitüsü, , kıdemli araĢtırmacı, Azerbaycan Devlet Teknik Üniversitesi
Ekonomi ve Ġstatistik Bölümü'nde doçent, Orcid No: 0000-0001-6512-5865
Musayev Rovshan Asif
Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası Yüksek Lisans ve Doktora Merkezi

Özet
Karabağ üzerindeki Ermeni-Azerbaycan çatıĢması, birçok Azerbaycanlı'nın yerinden olmasına,
kaybolmasına, yaralanmasına, sakat kalmasına ve ölmesine neden oldu. SavaĢ ve sonrası bu nüfusun ruh sağlığını
ciddi Ģekilde etkileyerek depresyon, anksiyete ve dissosiyatif bozukluklar gibi strese bağlı psikosomatik
hastalıklara yol açtı. Ancak, tıbbi ve psikolojik hizmetlere eriĢimleri sınırlıdır. Sosyal entegrasyonu teĢvik etmek ve
ruh sağlığı hizmetlerine eriĢimi kolaylaĢtırmak için politika, sağlık hizmetleri, bilgi sistemleri ve sosyal destek
müdahalelerine ihtiyaç vardır. Ulusal ve uluslararası kuruluĢlar, dıĢ yardımlar ve medya desteği bu amaca katkı
sağlayabilir. SavaĢın çocuklar üzerindeki psikolojik etkisi, COVID-19 ile ilgili sağlık hizmetlerinin eksikliği,
barınma ve refah sorunları, aĢılara, teknolojiye ve eğitime sınırlı eriĢim, tehlikeli patlayıcı kalıntılar ve ayrıca
ÜĠYOK'lerin izolasyonu ve izolasyonu olabilir. zorluklar. bu insanların ruh sağlığıyla yüzleĢirler. Azerbaycan
nüfusunun durumunu iyileĢtirmek için, savaĢ deneyimini paylaĢmak için destek grupları, hoĢgörü teĢviki, sağlık
çalıĢanlarına psikososyal destek, dini kimlik, COVID-19'un entegre yönetimi, barınma ve barınma gibi
programların düzenlenmesi tavsiye edilmektedir. eğitim desteği. Makale, Ġkinci Dünya SavaĢı sonucunda Ģanlı
Azerbaycan ordusu tarafından iade edilen Karabağ'daki iĢgal öncesi durumu inceleyecek, bu toprakların
canlandırılmasının ekonomik yönlerini analiz edecek ve bu alanlarda istihdam olanaklarını artırmanın yollarını ele
alacaktır. 44 günlük savaĢın ülke ekonomisine etkisi karakterize edilecek ve istatistiki göstergeler sunulacak. için
önemli olduğu bildirildi. Bölgeye hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından yatırım yapılmasının bölge
ekonomisi için önemli olduğu kaydedildi. Nefret edilen düĢman tarafından tahrip edilen alanların yeniden inĢası ve
restorasyonu önemli konulardan biri. Bölge nüfusu için aktif istihdam programlarının uygulanması makalede
büyük ilgi görecektir. Bölgede petrol dıĢı sektörün geliĢtirilmesine yönelik tedbirler ve projeler ayrıntılı olarak ele
alınırken, diğer sektörlerin canlanmasının istihdam olanaklarına etkisi anlatıldı.
Anahtar Kelimeler: Karabağ, ekonomi, istihdam sorunları, altyapı rehabilitasyonu
EMPLOYMENT PROBLEMS IN LIBERATED AREAS
Summary
The Armenian-Azerbaijani conflict over Karabakh resulted in the displacement, disappearance, injury,
disability and death of many Azerbaijanis. The war and its aftermath seriously affected the mental health of this
population, leading to stress-related psychosomatic diseases such as depression, anxiety and dissociative disorders.
However, their access to medical and psychological services is limited. Policy, health care, information systems
and social support interventions are needed to promote social integration and facilitate access to mental health
services. National and international organizations, foreign aid and media support can contribute to this goal. The
psychological impact of war on children can be the lack of health care services related to COVID-19, housing and
welfare issues, limited access to vaccines, technology and education, dangerous explosive residues, as well as
isolation and isolation of IDPs. difficulties. they face the mental health of these people. In order to improve the
situation of the Azerbaijani population, it is recommended to organize programs such as support groups to share
the experience of the war, promotion of tolerance, psychosocial support for health workers, religious identity,
integrated management of COVID-19, shelter and accommodation. educational support. The article will examine
the pre-occupation situation in Karabakh, which was returned by the glorious Azerbaijani army as a result of the
Second World War, analyze the economic aspects of the revitalization of these lands, and consider ways to
increase employment opportunities in these areas. The effect of the 44-day war on the country's economy will be
characterized and statistical indicators will be presented. reported to be important. It was noted that investment in
the region by both domestic and foreign investors is important for the regional economy. Reconstruction and
restoration of areas destroyed by the hated enemy is one of the important issues. The implementation of active
employment programs for the population of the region will be of great interest in the article. While the measures
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and projects for the development of the non-oil sector in the region were discussed in detail, the impact of the
revival of other sectors on employment opportunities was explained.
Keywords: Karabakh, economy, employment problems, infrastructure rehabilitation
GĠRĠġ
Karabağ Azerbaycan'ın kadim tarihi topraklarından biridir.20.yüzyılın sonunda topraklarımız Ermeni
iĢgalciler tarafından iĢgal edilmiĢtir.Muzaffer ve Ģanlı ordumuzun cesareti sonucunda 30 yıllık hasrete son
verilmiĢtir. 44 gün. Ordumuzun 27 Eylül'de Karabağ'da baĢlattığı baĢarılı karĢı taarruz operasyonları sonucunda 9
Kasım'a kadar 5 Ģehir, 4 yerleĢim yeri ve 286 köy iĢgalden kurtarıldı. Cebrayil Ģehri ve bölgeye bağlı 90 köy,
Fuzuli Ģehri ve bölgeye bağlı 53 köy, Zengilan Ģehri, Mincivan, Agband, Bartaz yerleĢim yerleri ve bölgeye bağlı
52 köy, Hadrut yerleĢimi ve Hocavend ilçesine bağlı 35 köy, Tartar bölgesine bağlı 3 köy, Gubadlı Ģehir ve
bölgenin 41 köyü, Hocalı ilçesine bağlı 9 köy, ġuĢa Ģehri, Laçın bölgesine bağlı 3 köy ile Ağdara ve Murovdağ
yönünde çeĢitli stratejik yükseklikler, Zengilan'da Bartaz, Sigirt, ġükurataz tepeleri ve diğer 5 isimsiz tepe
yağlardan arındırılmıĢtır.
Azerbaycan, 8 Kasım'da Karabağ'ın incisi ġuĢa Ģehrinin kurtuluĢunun ilk saatlerinde Büyük Zafer'in ilk
adımlarını duydu. Evet, bu kadim toprakların kurtuluĢu, tam zaferimizin yolunu açtı. DüĢmanın beyaz bayrak çekip
teslim olmaktan baĢka seçeneği yoktu. Muharebelerde Azerbaycan halkının kararlılığını, Azerbaycan Ordusunun
savaĢma kabiliyetini tüm dünya açıkça gördü. Vatansever halkımızın BaĢkanlarını nasıl desteklediği ve onun
etrafında sıkı bir Ģekilde birleĢtiği bir kez daha teyit edildi. Azeri asker ve subaylar, savaĢta sözlerini tuttuklarını
kanıtlayarak, "BaĢkomutandan tek bir emir bekliyoruz" dedi.
CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev, millete hitaben yaptığı konuĢmalardan birinde Ģunları söyledi: ―DüĢmanın
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait tek bir askeri teçhizata sahip değil... SavaĢa objektif bir bakıĢ var ve bugün her
askeri uzman görebilir. Azerbaycan Ordusu muharebe alanında galip geldi. Azerbaycan Ordusu üstünlüğünü
gösterir, Azerbaycan askeri ve subayı yüksek ahlaki ve psikolojik nitelikler gösterir, moral gösterir. Kendi
topraklarımızda savaĢtığımız için kendi topraklarımızı özgürleĢtiriyoruz. Ermeni askerleri iĢgalcidir. SavaĢ ülkesi
onların toprağı değil."
Bu nedenle askeri operasyonlarda Ermeni askeri mevzilerini bırakıp kaçarken, Azerbaycan askeri de vatanı
için canını feda ediyor.
Azerbaycan bu zaferlerin temellerini son 17 yılda cephede atmıĢtır. Ordumuzun gücüne çok dikkat edildi, en
modern savaĢ teçhizatının satın alınması gerçekleĢtirildi. Asker ve subaylarımızın sosyal durumlarının
iyileĢtirilmesi her zaman ilgi odağı olmuĢtur. Bir konuĢmasında bundan bahseden Azerbaycan CumhurbaĢkanı
Ģunları söyledi: ―Benim faaliyetlerimde ordu binası her zaman ilk sıradadır. Bunu hem ordu hem de Azerbaycan
halkı biliyor. Ordumuz için gerekeni yapacağımızı her zaman söyledim. Güçlü, iradeli bir ordu yarattık. Tüm
silahlı kuvvetlerimiz modern standartları karĢılar ve muharebe görevlerini onur, vicdan ve cesaretle yerine getirir.
Bugün çeĢitli silahlı kuvvetlerimiz karĢı taarruzda yer almakta ve karĢı taarruz tek bir ekip öncülüğünde baĢarıyla
devam etmektedir. Tüm silahlı kuvvetler arasında koordinasyon tam olarak sağlanır. Bu karĢı taarruzun baĢarılı
olmaya devam edeceğinden eminim."
Karabağ'ın ekonomik kaynakları
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ve yedi komĢu bölge, geliĢtirildiğinde Azerbaycan'ın ekonomisini
büyütmesine ve vatandaĢlarının refahını iyileĢtirmesine olanak sağlayacak önemli doğal kaynaklara sahiptir. ĠĢgal
sonucunda 647.9 bin hektar verimli arazi tahrip edildi: bu arazilerin çoğu çeĢitli tarım ürünlerinin yetiĢtirilmesine
uygun.
Örneğin, savaĢtan önce 199.000 hektar arazi tarım için kullanılıyordu. Toplam 1,7 milyon hektar alan iĢgal
edildi. ġimdi bu devasa alan Azerbaycan tarımına iade edildi ve bitkisel üretimden endüstriyel ve tarımsal
ürünlerin iĢlenmesine ve üretimine kadar tüm üretim zincirini restore etmek mümkün olacak. Bu da evlerine dönen
Azerbaycan vatandaĢları için yeni iĢler anlamına geliyor. Örneğin Sovyet döneminde, iĢgalden önce Cebrail ve
Fuzuli yörelerinde yöre halkı bağcılık, hayvancılık, tahılcılık, ipekböceği yetiĢtiriciliği, sebzecilik ve meyvecilikle
uğraĢmaktaydı.
Ermenistan'ın iĢgal süresince bu toprakları yasa dıĢı olarak tarım amaçlı kullandığını belirtmek gerekir.
Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev 1 Aralık 2020'de millete hitaben yaptığı konuĢmada, Ermenistan'ın
Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Zengilan bölgelerinde on binlerce hektarlık alanda buğday yetiĢtirdiğini söyledi.
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Ermenistan, daha önce iĢgal edilmiĢ topraklarda yılda 90.000 tona kadar buğday hasadı yaptı; Ermenistan'ın
kendisi sadece biraz daha fazla buğday üretiyor, yılda sadece 100.000 ton. Ayrıca, birçok bağın tahrip olmasına
rağmen, daha önce iĢgal edilen bölgelerin bazı bölgelerinde bağcılık hala devam ediyordu.
Buna ek olarak, Küçük Kafkas Dağları'nın iĢgal altındaki kısmı geniĢ bir orman alanına sahiptir: 13.197
hektarı değerli ormanlar dahil olmak üzere yaklaĢık 246.7 bin hektar. Bu faktör Azerbaycan için çok önemlidir,
çünkü ülke topraklarının sadece %12'si dünya ortalamasının altında olan ormanlarla kaplıdır. Hem kurtarılmıĢ
Zengilan hem de Laçın ilçelerinde (sırasıyla Basitchay ve Laçın) rezervler bulunmaktadır. Basitçay rezervinde 500
yıldan daha eski (Azerbaycan'ın "Kırmızı Kitabında" listelenmiĢtir) bir çınar ormanı vardır.
Ne yazık ki, iĢgal sırasında Ermenistan, daha sonra Azerbaycan'ın endüstriyel ihtiyaçları için, özellikle
mobilya üretimi için kullanılan asırlık ağaçları toplu halde kesmiĢtir. Kurtarılan alanlar mineraller açısından da
zengindir. BeĢi altın olmak üzere 155 maden yatağı vardır (iĢgalden önceki yıllarda bu yataklarda yaklaĢık 132 ton
altın bulunur). Azerbaycan'ın en büyük altın yatağı olan Zod-Soyudlu, Ermenistan ile Azerbaycan'ın Kelbecer
bölgesi arasındaki sınırda yer almaktadır (arazinin %74'ü veya 219 hektarı Azerbaycan tarafında, %26'sı Ermeni
tarafındadır). Kelbecer bölgesindeki Zod-Soyudlu sahasının toplam endüstriyel rezerv hacminin 112,5 ton olduğu
ve bu sahadan minimum cevher üretiminin ton baĢına 0,8 gram olduğu tahmin ediliyor.
Unutulmamalıdır ki, Kelbecer bölgesi geri dönmeden önce Ermeni iĢgalciler oradan kaçak altın rezervleri
çıkarmıĢlardır. Rus GeoPro Mining Ltd'nin bir yan kuruluĢu olan GPMGold, 2007'den beri Soyudlu köyünde
cevher madenciliği yapıyor. Daha önce, Kanadalı First Dynasty Mines Ģirketi Willow'da benzer faaliyetler
yürütmeye çalıĢmıĢtı; 1998'de Ermenistan'ın Ararat Gold Recovery Company'de kalan %50 hissesini satın aldı ve
hissesini %100'e çıkardı. GPMGold'un bu alandan toplam altın üretimi 130.000 ons oldu.
Ermeniler ayrıca Kelbecer bölgesinde 13 tondan fazla rezervi bulunan Ağduzdağ ve Tuthun altın yataklarını
da geliĢtirdiler. Kurtarılan bölgeler ayrıca önemli cıva (1.900 ton), kurĢun (40.000 ton), bakır ve çinko rezervlerine
sahiptir. Sadece Kelbecer bölgesinde Ağyatag, Levçay ve Çorbulag'da faaliyet gösteren cıva yataklarının toplam
hacmi önceki yılların hesaplamalarına göre 850 ton; GamıĢlı ve Ağgaya'da 200 tonun üzerinde; Çilgazçay ve
Narzanlı Laçın ilçelerinde büyük cıva yatakları bulunmaktadır. Bu alanların birçoğu Ermenistan tarafından yasadıĢı
olarak kullanılmıĢtır.
Bu bağlamda, Azerbaycan hükümeti Ermenistan'dan tazminat talep etmek için uluslararası mahkemelere
sunulabilecek toplam zararı hesaplamak için uluslararası denetim Ģirketlerini bağımsız bir denetime davet etme
niyetindedir. Aynı zamanda, Azerbaycan'ın güneydoğu bölgelerinin Ermenistan tarafından iĢgali sırasında,
yasemin, akik, oniks, jasper, pirit, pemfigoid, cad vb. gibi yaklaĢık 14 renkli ve dekoratif taĢ. alanın kullanımını
kaybetti. Çimento hammaddeleri, yapı taĢı, bims ve volkanik kül, kil, inĢaat kumu, alçı, anhidrit ve kil alçı gibi
çeĢitli tipte kaplama taĢı ve yapı malzemelerinin üretimine uygun 19 yatak bulunmaktadır. Örneğin Cebrail
bölgesinde inĢaat için gerekli hemen hemen her Ģey mevcuttur: 2.296 milyon m3 rezervi olan Toulouse sahası
kübik taĢ üretebilmektedir. Garajali'de 4.672 milyon m3 kil ve Geyerchin-Veysallı'da toplam 6.644 milyon m3
rezervli en az dört çimento yatağı bulunmaktadır.
Ayrıca bölgede kum, çakıl, alçı ve diğer inĢaat malzemeleri birikintileri bulunmaktadır. Bütün bunlar,
kurtarılmıĢ bölgelerin restorasyonu sırasında özellikle önemli olacaktır. ĠnĢaat malzemelerinin doğrudan bölgede
üretilebilmesi, restorasyon için ihtiyaç duyulan inĢaat malzemelerinin maliyetini azaltacak ve yeni istihdam
yaratacaktır. Ayrıca yerel yapı malzemelerinin kullanılması bölgenin özgün mimari üslubunun restorasyonuna
katkı sağlayacaktır.
Azerbaycan'ın kurtarılmıĢ toprakları su kaynakları açısından da oldukça zengindir, bu da Azerbaycan'ın
sınırlı su kaynaklarına çok önemli katkı sağlamaktadır. Ülkedeki tatlı su temini sorununun son zamanlarda daha da
kötüleĢtiğini hesaba katarsak, bu kaynaklar en faydalı olacak.
1970'lerde, o zamanki Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Haydar Aliyev'in (Azerbaycan liderinin
pozisyonuna uygun olarak) giriĢimiyle, Sarsang Rezervuarı inĢa edildi (Ģimdi rezervuar Azerbaycan topraklarında
bulunuyor). Rus Rezervuarı) ayrıca sulama ve enerji amaçlı 80 milyon m³ kapasiteli Sugovushanskoye
rezervuarında. Tatar nehir havzasının alanı 2650 kilometrekare, nehrin uzunluğu 184 km, ortalama su akıĢı
saniyede 23.1 metreküp. Dağlık Karabağ bölgesinin en büyük nehridir ve hem tarımsal hem de endüstriyel
amaçlarla kullanıldığı için Azerbaycan ekonomisi için büyük önem taĢımaktadır. Sarsang rezervuarı,
Azerbaycan'ın altı bölgesinde toplam yaklaĢık 100.000 hektarlık tarım arazilerinin sulanmasına izin verecek.
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Azerbaycan topraklarının iĢgali sırasında, Ermenilerin ekim mevsimi boyunca suyu kesip sadece kıĢ
aylarında serbest bırakmaları nedeniyle bu bölgeler rezervuardan suya eriĢimden mahrum edildi ve bu da tarım
arazilerinin taĢmasına neden oldu. bu alanlardan. ġu anda, Sugovushan rezervuarındaki arazilerin ilkbaharda
sulanmasını sağlamak için gerekli çalıĢmalar yapılıyor ve bu da 15.000 hektarın daha sulanması için koĢullar
yaratacak. SugovuĢan köyünün kurtarılmasından hemen sonra, 28 yıl sonra ilk kez rezervuardan Tartar, Goranboy
ve Yevlah bölgelerine su verildi.
Güneyde Cebrail ve Zengilan ilçelerinde Araz Nehri üzerinde Ġran ile ortak kullanılan Hudafer baraj gölü de
kurtarıldı. Bu rezervuar yaklaĢık 75.000 hektarı sulayacaktır. Bazı tahminlere göre bu rezervuarın hacmi 1,6 milyar
m3'tür. Kurtarılan alanlarda ayrıca günde iki milyon m3'e kadar suya eriĢim sağlayan yeraltı içme suyu kaynakları
da bulunmaktadır.
Bu su kaynaklarının önemi, hidroelektrik santrallerden elde edilen enerjinin kullanılabilirliği ile artmaktadır.
ĠĢgal altındaki topraklarda daha sonra Ermeni iĢgalciler tarafından inĢa edilenler de dahil olmak üzere yaklaĢık 34
hidroelektrik santrali (HES) bulunmaktadır. Bunların en büyüğü, Ġran ile birlikte Araz Nehri üzerinde inĢa edilen
50 MW'lık Sarsang HES ve Khudafarin HES (102 MW)'dir. Ayrıca Araz Nehri üzerinde yer alacak Kız Kulesi
hidroelektrik santralinin yapılması planlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki HES'in Hudafer ve Kız Kuleleri'nin inĢası
1982 yılında SSCB ve Ġran'ın ortak projesi olarak kabul edilmiĢtir. Ancak 2016 yılında doğrudan Azerbaycan ile
Ġran arasında yeni bir anlaĢma imzalandı. Aslında Ġran, Khudafar Hidroelektrik Santrali'nin inĢaatını tamamladı,
ancak henüz çalıĢmalara baĢlamadı. Elektrik temini kadar su temininden de eĢit maliyetler beklenmektedir.
Khudafar ve Giz HES kuleleri tarafından üretilen elektriğin satıĢından elde edilen gelirin iki ülke arasında eĢit
olarak paylaĢılması bekleniyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti maden sularının toplam jeolojik kaynaklarının yaklaĢık %39,6'sı (çeĢitli
bileĢimlerde ve tedavi edici öneme sahip 120 kaynak) iĢgal altındaki topraklara düĢmektedir. Bu, potansiyel maden
suyu rezervinin günde yaklaĢık 7800 m3 olduğu anlamına gelir. Bunlar arasında Ġstisu (Kelbecer bölgesi), TurĢsu
(ġuĢa kenti yakınlarında), Sırlan (ġuĢa kenti) kaynakları özel bir öneme sahiptir. Bu maden suyu, kimyasal bileĢimi
ile ayırt edilir ve birçok hastalık için doğal bir çaredir. ÇatıĢmadan önce, Ġstisu pınarında büyük bir tatil yeri ve
sanatoryum ile iĢgal sırasında tamamen tahrip olan bir maden suyu ĢiĢeleme tesisi vardı. Asit ve ġırlan pınarlarının
çeĢitli iç hastalıklarına iyi geldiğine inanılır.
Bu bölgede çok sayıda maden suyunun bulunması, mevcut turizm potansiyeli ile birlikte medikal turizmin
yönünün geliĢmesine olanak sağlamaktadır. Din, yemek, ekoturizm, Ģifa gibi diğer yerel unsurların harekete
geçirilmesiyle bölgede daha birçok turizm çeĢidinin geliĢtirilmesi mümkün olacaktır. Ġkincisi için sadece
Azerbaycan vatandaĢlarını değil, yabancı turistleri de çekecek yeni hastaneler ve sanatoryumların restore edilmesi
ve inĢa edilmesi gerekiyor.
Bu alanlarda belirli petrol ve doğal gaz rezervlerinin olduğu bilinmektedir. Kısacası, kurtarılmıĢ bölgelerdeki
tahmini rezervlerinin sırasıyla 200 milyon ton ve 250 milyar m3 olduğu tahmin edilmektedir. Bu alanlar zorlu bir
dağlık araziye sahip olsa da, yeni teknolojiler onları mümkün ve ekonomik olarak uygulanabilir hale getirebilir, bu
da yeni iĢler yaratacak, bölgeye ek enerji kaynakları sağlayacak ve hidrokarbon ihracatını artıracaktır.
KurtarılmıĢ bölgelerin doğal potansiyeli çok büyük. Ermeni ekonomisi için ne kadar önemli oldukları
düĢünüldüğünde, Azerbaycan'ın restore edilen fırsatlardan en iyi Ģekilde yararlandığı ortaya çıktı. Bazı tahminlere
göre, daha önce Ermenistan'ın iĢgal ettiği topraklarda doğal kaynakların kullanılması, Azerbaycan'ın GSYĠH'nın
%30'unu daha üretmesine izin verecek. ġimdi, bu kaynaklar Azerbaycan ekonomisine büyük bir destek sağlayacak
ve yerel sakinlerin (eski ÜĠYOK'ler) anavatanlarına erken dönüĢlerine katkıda bulunacak.
Ayrıca bu bölgelerin geliĢtirilmesi Ermenistan için olumlu fırsatlar yaratacaktır. Nitekim 10 Kasım
açıklamasına göre bölgesel iĢbirliğinin geliĢmesine olumlu etki yapacak, ülkeler arasında karĢılıklı bağımlılık
yaratacak ve sonuç olarak gelecekte olası çatıĢma olasılığını azaltacak projeler var. Açıklamanın 9. paragrafına
göre, "bölgedeki tüm ekonomik ve ulaĢım bağlantıları restore ediliyor." Ermenistan, bağımsızlıktan bu yana ilk
kez, köklü bir bölgesel ekonomik sistemin parçası olma fırsatına sahip oldu.
Yapıcı bir yaklaĢım ve intikamcı fikirlerin reddedilmesi durumunda Ermenistan, yeni anlaĢmalardan
ekonomisi için önemli kazançlar elde edecek. Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti arasındaki mevcut ulaĢım ve iletiĢim bağlantılarının restorasyonu, Ermenistan Cumhuriyeti toprakları
üzerinden yolların oluĢturulması ve yeni ulaĢım ve iletiĢim bağlantılarının kurulması öngörülmektedir.
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Güney bölgelerinin (Fizuli, Cebrail, Zengilan) iĢgali nedeniyle tüm kara bağlantıları kesildi. Bu ulaĢım
güzergahı iĢe yararsa, sadece Azerbaycan'a değil, bölgesel izolasyonu aĢabilecek ve Azerbaycan ve Nahçıvan
üzerinden Türkiye ile bölgesel ulaĢım bağlantılarına eriĢebilecek diğer ülkelere de olumlu etkisi olacaktır. Toprak
bütünlüğünün restorasyonu, Azerbaycan'ın bölgenin ekonomik potansiyelini tam olarak kullanmasına izin verecek
ve bu da vatandaĢlarının refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.
SavaĢ öncesi ekonomik durum ve istihdam alanları
20. yüzyılın baĢlarında, çoğunlukla tarım ve tarım iĢletmelerinden oluĢan Karabağ ekonomisine Ģarapçılık,
ipekböceği yetiĢtiriciliği, pamuk yetiĢtiriciliği ve halı dokumacılığı hakimdi. Ekonomik veriler incelendiğinde,
Karabağ ekonomisinin yirminci yüzyılın baĢlarında daha yavaĢ bir hızda geliĢtiği ve bu geliĢmenin giderek
kapitalist özellikleri yaydığı görülmektedir.
Sovyetler Birliği'nde Dağlık Karabağ'ın statüsü "özerk bölge" olarak tanımlandı. 1923 yılında kurulan Dağlık
Karabağ Özerk Bölgesi'nin toprakları 4.400 kilometrekareydi. 1979 yılında ilin nüfusu 162,200 idi. kilometrekare.
1979 yılında ilin nüfusu 162,200 idi.
Dağlık Karabağ'ın bir yandan Azerbaycan'ın parçası olması, diğer yandan "özerk bölge" statüsüne sahip
olması, bölgede ekonomik kalkınma için büyük fırsatlar yaratmıĢtır. Karabağ'ın ekonomik tescili gerçeği. Sovyetler
Birliği'nde her geçen gün geliĢme Ermenilerin bölgeye olan ilgisini artırmıĢtır. Karabağ, Azerbaycan'a enerji
santralleri ve demiryolları ile bağlıydı ve Karabağ'ın merkezinin binada yer aldığı açıktı. Azerbaycan'ın diğer
bölgelerine kıyasla Karabağ'ın doğal kaynaklarının zenginliği ve coğrafi konumunun sağladığı imkanlar bölgenin
geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır. Bu özellikleriyle Karabağ, ülke ekonomisinde lokomotif güç iĢlevini
üstlenmiĢtir.
Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin kurulmasından (1923-1963) kırk yıl sonra bölgenin sosyo-ekonomik
göstergelerinde büyük ilerleme kaydedilmiĢtir. 1963 yılında tarım sektöründe önemli bir geliĢme, bölgede bulunan
1.400 traktör ve 670 kamyonun bulunmasıdır. Sanayi sektörünün geliĢmiĢlik düzeyine bakıldığında, 1940 yılında
%341, 1963 yılında ise %945 oranında artan elektrik talebi, sanayi üretimine örnek olarak verilebilir.
1980'lerin ortalarında pedagoji enstitüsü, ziraat üniversitesi, tıp fakültesi, 196 ortaokul ve 14 hastane gibi
sosyo-ekonomik geliĢme gösterecek kurumlar vardı. 1980'lerde eyaletteki barınma, anaokulları ve sağlık tesisleri
hem Azerbaycan'da hem de Ermenistan SSC'de (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) kamu rakamlarından daha
yüksekti. Yine 1965-1987 yılları arasında ekonomik göstergeler alındığında Dağlık Karabağ'ın ekonomik geliĢme
düzeyi, Azerbaycan SSC genel düzeyinden ve Nahçıvan'a kıyasla daha yüksek görünmektedir.
Kararın uygulanması için özel bir görev verilmiĢtir. Ancak daha sonra bu kararın arkasında Ermenilerin
olduğu ve amaçlarının Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'dan ayırıp Ermenistan'a bağlamak olduğu anlaĢıldı. 1988-93
olayları bu niyeti açıkça göstermiĢtir. Bu dönemde Dağlık Karabağ'da faaliyet gösteren iĢletmelerin çoğu,
Azerbaycan'ın diğer bölgelerinden ithal edilen enerji ve diğer hammaddelerle faaliyetlerine devam etmiĢtir.
Örneğin Karabağ, Khankenti'deki Ġpek Fabrikasının hammaddelerinin %92'si Azerbaycan'ın diğer bölgelerinden
geliyordu. 1986 yılında Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin dıĢ ticaret hacminin %0,3'ü Ermenistan ile olurken,
Azerbaycan ile dıĢ ticaret hacmi %33'ün üzerindeydi. Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elinde
Ermenistan'ın iĢgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakları yağmaladığına dair kanıtlar olduğunu ve
bu bağlamda Dağlık Karabağ'daki bazı altın yataklarını uluslararası Ģirketlere sattığını söyledi.
Tarım sektöründe üretim sisteminin yanlıĢ kurulması ülke topraklarının erozyona uğramasına neden
olmuĢtur. Sonuç olarak, ülke topraklarının 4.300 hektarı madencilik ve inĢaat malzemeleri sektörlerindeki
faaliyetler sonucunda kullanılamaz hale geldi. 1970'lerin sonlarında, Ermenistan'da Metsamor Nükleer Santrali
kuruldu. Santralin inĢası ile Ermenistan'ın elektrik ihtiyacı tam olarak karĢılanmıĢtır. 1989 yılında kapatılan santral,
1995 yılında tekrar hizmete açılmıĢtır. Böylece Ermenistan, bölgedeki diğer ülke halklarının güvenliğini tehdit
etmeye baĢladı. Nükleer santralin devreye girmesi atık sorununu da beraberinde getirdi.
ġubat-Mart 2004'te Ermeni hükümeti, parlamento tarafından kabul edilmek üzere atıklarla ilgili bir yasa
taslağı hazırladı. Tasarının hazırlanması, Ermenistan'da son yıllarda zararlı ve tehlikeli atık miktarında önemli bir
artıĢ olduğunu gösteriyor. Ermeni yetkililer de bu değerlendirmeyi doğrulayan açıklamalar yaptılar. Ermeni
kaynaklarına göre 1985-1990 yıllarında Ermenistan'da 36,7 milyon ton sanayi atığı toplanmıĢtır. Toplanan atığın
33 milyon tonu metalurjiye, 300.000 tonu gıda endüstrisine, 110.000 tonu ağaç ürünleri üretimine ve 100.000 tonu
kimyasal atıklara düĢmektedir. Ermenistan'da toplanan 20.000 ton atık, çevreye zararlı cıva, kurĢun, nikel, krom
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vb. zararlı maddeler içerir. Ermenistan'ın iĢgal ve iĢgali sırasında iĢgal ve iĢgal edilmemiĢ yerleĢimlerden etkilenen
27 il ve ilçenin (ilçe) toplam alanı 22,7 bin km2'dir. Nahçıvan'ın yanı sıra Nahçıvan'ın sınır bölgeleri de olumsuz
etki yaptı. SSCB döneminde Azerbaycan, merkezi planlama stratejileri çerçevesinde bir tarım ülkesi olarak
varlığını sürdürmüĢtür. Bölgedeki tarım sektörüne tahıl, yem, bağcılık, tütün, patates ve pamuk hakimdi. 1993
yılında Dağlık Karabağ ile birlikte topraklarının yüzde 20'sini kaybeden ülke, sebze, meyve ve üzüm yetiĢtirmeye
uygun tarım arazilerinden mahrum kalmıĢ ve bu ürünlerin üretimi önemli ölçüde azalmıĢtır. Yukarı Karabağ'da
bağcılığa özellikle 1970'lerden sonra daha fazla önem verilmektedir. ġarap fabrikaları, bağcılık ve Ģarap yapımının
geliĢmesiyle ilgili yeni teknolojiler kullanılarak kuruldu. Ermenistan'ın tarım arazilerini satın almasıyla üzüm
üretimi ve Ģarap ihracatı önemli ölçüde azaldı. 117 üzüm iĢleme tesisinin çoğu üretimi durdurdu. Öte yandan
ülkede sebze üretimi iĢgalden bu yana yarı yarıya azaldı.
Ermenilerin iĢgal ettiği toprakların çoğu verimli tarım arazileridir. Örneğin Fuzuli bölgesi yılda 100.000 ton
üzüm üretmektedir. Zengilan'ın üç üzüm iĢleme tesisi ve 3.000 hektarlık üzüm bağı vardı. Ağdam pamuğuyla,
Kubadlı ise hayvancılığıyla ünlüydü. KüçükbaĢ hayvanlar özellikle hayvancılık açısından önemliydi. Ermeni iĢgali
nedeniyle bu bölgelerden taĢınmak zorunda kaldıkları için bölgede yaklaĢık 145.000 baĢ sığır ve 455.000 koyun ve
keçi kalmıĢtır. Azerbaycan'ın iĢgal altındaki topraklarında genel olarak tahılın yüzde 14,3'ü, üzümün yüzde 31,5'i,
etin yüzde 14,5'i, sütün yüzde 17,1'i ve yünün yüzde 19,3'ü üretildi.
ĠĢgal altındaki topraklarda yaklaĢık 900 yerleĢim alanı, 131.000 ev, 1.025 eğitim kurumu ve 798 sağlık ocağı
bırakıldı. Aynı zamanda 1.3 milyon hektar tarım arazisi, 1.200 km sulama sistemi, 7.000 tarım iĢletmesi ve
280.000 hektar orman terk edilecekti. Tahminlere göre 927 kütüphane, 10'dan fazla arkeolojik anıt, 454 tarihi eser
ve müze Ermeni saldırısının kurbanı oldu. Aynı zamanda Azerbaycan, 39.6 bin ton rezervli 3 altın madeni, 4 cıva
ve antimon yatağı baĢta olmak üzere zengin doğal kaynaklardan mahrum kaldı.
Yabancı ve yerli ekonomik literatürün incelenmesi, iĢletmenin rekabet gücünün ana faktörlerinin farklı
sınıflandırmalarını içerdiğini söylememize izin verir. Harvard Business School'da profesör olan M. Porter,
iĢletmenin rekabet gücünü etkileyen tüm faktörleri üç yaklaĢım temelinde sistemleĢtirmeyi önermektedir. Ġlkinde,
iĢletmenin rekabet gücü faktörlerini üretim faktörleriyle birleĢtirir ve bunları birkaç büyük grup Ģeklinde sunar.
KurtarılmıĢ bölgelerde altyapı ve istihdamın rehabilitasyonu.
Azerbaycan ordusunun Ģanlı zaferi ile sona eren ikinci Karabağ savaĢı, iĢgal altındaki toprakların
kurtarılmasının yanı sıra Ermeni iĢgalcilerin yaptığı yıkımın tam olarak ortaya çıkmasına neden oldu. YaklaĢık 30
yıl süren iĢgal sırasında Ermeni iĢgalcilerin Azerbaycan'ın iĢgal altındaki topraklarında büyük çaplı yıkımlar
gerçekleĢtirdikleri ve mevcut altyapıyı neredeyse tamamen yok ettikleri de açıktır. Bunun yerine böyle bir altyapı
oluĢturmamıĢlardır. Özellikle Ağdam olayında buna tanık olduk.
Ġlk aĢamada, bütçeden ayrılan fonlar iki ana amaç için kullanılacaktır: altyapının oluĢturulması ve
mühendislik ağlarının kullanılabilirliğinin sağlanması. Teknolojik yenilikleri özgürleĢtirilen alanlarda uygulamak
daha kolay çünkü altyapı tamamen yok edildi ve bu nedenle bu alanlar sıfırdan restore ediliyor. Yukarıdaki
önlemlere ek olarak, ġubat 2020'de onaylanan "Azerbaycan 2030: Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Ulusal
Öncelikler" belgesi, "kurtarılmıĢ bölgelere toplu geri dönüĢü" beĢ öncelikten biri olarak tanımlıyor.
Belge, bu önceliklerin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması için iki ana hedef ortaya koymaktadır: sürdürülebilir
yeniden yerleĢim ve faaliyetlere ekonomik yeniden entegrasyon. Bu amaçları gerçekleĢtirirken bölgenin ekonomik
potansiyelini etkin bir Ģekilde kullanmak, yerleĢim düzeyini iĢgal öncesi düzeye getirmek, kurtarılan toprakların
ülke ekonomik faaliyetindeki payını ön iĢgal düzeyine getirmek gerekmektedir. .
Bu nedenle, kurtarılan toprakların restorasyonunun sadece Karabağ ekonomisi için değil, bir bütün olarak
Azerbaycan ekonomisi için de büyük önem taĢıdığını söyleyebiliriz. Geri kazanım süreçlerinin biçimlerini
belirlemek için ulaĢım, enerji, Ģehir planlama ve çeĢitli alanlardaki proje ve hedefleri inceleyelim.
Kurtarılan toprakları geri almak için atılan ilk adımlar yolların inĢasıydı. Uygulanan ulaĢım projeleri
Karabağ'ın kuzeyden, güneyden ve doğudan hareket etmesini sağlayacaktır.
Uygulanacak ilk projelerden biri, Tatar bölgesinin SugovuĢan ve TalıĢ köylerine giden yolların yeniden
inĢası oldu. ÇatıĢmalar devam ederken bu yolların yapımına baĢlandı. Bir sonraki etapta Çaylı köyünden TalıĢ
köyüne 8 kilometrelik yol,
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TalıĢ köyünden Naftalan Ģehrine 22 kilometrelik yeni bir yol yapılması da planlanıyor. ġuĢa'daki Kharibulbul
Oteli bir rehabilitasyon planının parçası olarak 12 Mayıs'ta açıldı ve Karabağ Oteli yeniden inĢa edildikten sonra
29 Ağustos'ta açıldı. Oteller, konukların konaklaması ve dinlenmesi için gerekli tüm altyapıya sahiptir.
Ayrıca Karabağ halıları, Karabağ muğam okulu ve Karabağ atları her zaman dünyanın her yerinden turistleri
cezbetmiĢtir. ġuĢa'nın kurtarılmasından sonra Karabağ bölgesinin baĢlıca turizm merkezi ülkenin kültür baĢkenti
ilan edildi.
ġuĢa'daki Ashagi Govhar ağa ve Saatli camilerinin yanı sıra Azerbaycan'ın ilk Savunma Bakanı General
Samad bey Mehmandarov'un konutunda da çalıĢmalar sürüyor.
Ağdam'daki Cuma Camii de onarılıyor. Dünya standartlarında turizm altyapısının inĢası ve Ģehrin tarihi
imajını koruyarak en modern haliyle restore edilmesi Karabağ'ı ziyaret eden turist sayısını kuĢkusuz artıracaktır.
Karabağ'ın turizm potansiyeli ve bu alanda yapılan çalıĢmalar dikkat çekicidir.
Karabağ ve Doğu Zengazur ekonomik bölgelerinin yeni bölümün 14 ekonomik bölgesine dahil edilmesi ve
Zengezur koridorunun açılması ve iletiĢim hatlarının yeniden kurulmasına yönelik önemli önlemlerin alınması,
kurtarılan toprakların yakında yeni bölgeye taĢınacağını gösteriyor. dıĢ görünüĢ.
Karabağ'daki imar ve restorasyon çalıĢmalarının en önemli yönü, bölgelere elektrik sağlanmasının yanı sıra
yenilenebilir ve yenilikçi enerji kaynaklarının geliĢtirilmesidir.
3 Mayıs 2021 tarihli CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi'ne göre Karabağ, "yeĢil enerji" bölgesi ilan edildi.
Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimum potansiyelini "YeĢil Enerji" konsepti çerçevesinde
değerlendirecek bir plan hazır.
Yeniden yapılanma öncelikleri arasında, yeni ulaĢım ve iletiĢim hatlarının inĢası ile tarihsel olarak mevcut
yolların restorasyonu yer alıyor. Ġlçenin yol yapım projesi, toplam uzunluğu 665.4 kilometre olan on ana otoyolu
içeriyor.
Bölgede tamamlanan önemli projelerden biri de iĢletmeye alınan 101 kilometrelik ġuĢa Zafer Yolu. ġu anda
15 farklı proje çerçevesinde kurtarılan topraklarda 1.400 km'den fazla yol yapılıyor.
Bu doğrultudaki en önemli konulardan biri de Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında
demiryolları ve karayollarının yapılması, Zengezur koridorunun hizmete açılmasıdır.
Zengazur koridorunun oluĢturulması, Güney Kafkasya karayolu ağının canlandırılmasına yardımcı olacaktır.
Aynı zamanda Zangazur koridorunda trenlere ek olarak yol sistemi de çalıĢacak. BaĢka bir deyiĢle, yeni ulaĢım
altyapısı uluslararası statü kazanacak ve Asya ve Pasifik ülkeleri tarafından kullanılabilecek bir rota haline
gelecek.Koridor, Güney Kafkasya'da barıĢ, güvenlik ve iĢbirliğinin yeniden sağlanmasında büyük önem taĢıyor.
Karabağ'ın enerji sektörünün yeniden inĢası da bir öncelikti. Azerenerji kısa sürede kurtarılan topraklarda
önemli altyapılar inĢa etti.
Sonuç olarak, 2021 yılında Karabağ ve Doğu Zengazur'da üç santral restore edilmiĢ olup, 4,4 MW'lık
Kelbecer-1 HES'in yakın gelecekte tamamlanması planlanmaktadır.
Tüm kanıtlar, Karabağ'ın yakında tamamen restore edileceğini ve eski büyüklüğüne geri döneceğini
gösteriyor.
CumhurbaĢkanı tarafından 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanan kararnameye göre, kurtarılan topraklarda
modern ve nezih bir yaĢam tarzı sağlamak, her alanda inĢaat ve iyileĢtirme çalıĢmaları yapmak ve güvenli yaĢamı
desteklemek amacıyla Karabağ Canlandırma Fonu kuruldu. .
Azerbaycan'ın kurtarılmıĢ topraklarının yeniden inĢası için mali yardım ve yatırım sağlamanın yanı sıra, Fon
bu toprakları müreffeh ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir bölgeye dönüĢtürmek için adımlar atıyor.
Karabağ ve Doğu Zengazur'da yolların, enerjinin ve sosyal altyapının hızlı inĢası, Azerbaycan'ın gücünün ve
güçlü ekonomik potansiyelinin küresel bir tezahürüdür. Zafer Yolu, Fuzuli Uluslararası Havalimanı iĢletmeye
açıldı, Zengazur koridoru döĢendi, tarihi, dini ve kültürel anıtları restore edildi, "akıllı Ģehir" ve "akıllı köy" gibi
projeler kısa sürede hayata geçirildi.
Bu köy ve Ģehirlerde ―akıllı‖ kavramlara uygun olarak modern okullar, kreĢler, klinikler, e-devlet merkezleri
inĢa edilmekte ve turizm altyapısı oluĢturulmaktadır.
SavaĢtan kısa bir süre sonra Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın inĢası ve iĢletmeye alınması, Zengilan ve
Laçın'da yeni havaalanlarının inĢası ve kurtarılmıĢ bölgede modern yol ve ulaĢım altyapısının hızla oluĢturulması,
Azerbaycan'ın yeniden inĢasının açık kanıtlarıdır.
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26 Ekim'de CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev ve Türk mevkidaĢı Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli Uluslararası
Havalimanı'nın tarihi açılıĢına katıldı. Ayrıca bölgeye yapılan ziyarette Fuzuli Anıt Kompleksi, Devlet "Akıllı
Köy", Zafer ve ĠĢgal Müzesi, dijital istasyonun kontrol merkezi gibi birçok tesisin temelleri atıldı.
Sonuçlar
ÇatıĢma çerçevesi ve savaĢ ekonomisi üzerine bir araĢtırma, savaĢların dünyanın belirli bölgelerinde daha
belirgin olan büyük olumlu ve olumsuz sonuçları olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, komĢu ülkeler tipik
olarak benzer ekonomik zorluklarla karĢı karĢıya kaldıkça ve ekonomik büyüme zayıf olduğundan, iĢçiler
arasındaki memnuniyetsizlik artar, etnik çatıĢmalar, sivil istikrarsızlık ve siyasi kargaĢa artarak gerilimlerin
artmasına neden olur.
Bu koĢullar genellikle siyasi nedenlerle geliĢen savaĢ ekonomilerinin bir göstergesidir. SavaĢ ekonomileri
zamanla inĢa edilir ve sonuç olarak, sonuçlar nüfus için yıkıcıdır, çünkü savaĢ ekonomileri yıkıma yol açar ve hiç
bitmeyen bir çatıĢmanın yayılmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda, savaĢ ekonomileri farklı topluluklar içindeki
etnik bölünmeleri derinleĢtirmeye baĢladığından, ırksal gerilimler önemli bir rol oynamaktadır.
Sonuç olarak, mücadelenin zaman zaman enflasyona, insanların tasarruflarının devalüasyonuna,
istikrarsızlığın artmasına ve finansal sisteme olan güvenin azalmasına neden olabileceğini görebiliyoruz. Bundan
sonra askerlerin maaĢlarını finanse etmek için para basmaya devam ettiler, ancak bu para biriminin değer
kaybetmesine neden oldu. Özellikle yüksek enflasyon, orta gelirli mudiler üzerinde orantısız bir etkiye sahip olan
ülke mevduatlarını devalüe etmektedir.
SavaĢ geçici olarak iç talebi artırabilse de, bu dönemde önemli maliyetler, özellikle askeri harcamaların fırsat
maliyeti, insan ölümlerinin maliyeti ve savaĢ sonrası toparlanma maliyetleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca, savaĢın
doğasına, uzunluğuna, konumuna ve tarzına bağlıdır.
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EMBODIMENT OF POPULIST VALUES IN THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM
Cahyaningsih
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0001-5472-4037
Achmad Tubagus SURUR
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan, ORCID: 0000-0003-0374-6302

ABSTRACT
Islamic economics is still focused on financial institutions as a solution that is developing in Indonesia that
implements a people's economic system (based on Pancasila values). So far, many developed with the Islamic
economic system are bank and non-bank financial institutions. The purpose of this study is to describe the
embodiment of Pancasila values in the Islamic economic system. This research method uses a literature review
approach. The results of the literature review found that the implementation of an economy based on Islamic
economics is fair, has an alignment with the people's economy, because the goal is the welfare of all people. One of
the concepts of people's economy is cooperatives. Cooperatives are a form of joint effort of the people to achieve
common goals. As reflected in Article 33 of the 1945 Constitution. The relevance of Hatta's thoughts to the goals
of Islam (Maqaṣid alsyari'ah) include: the basic values of ownership, justice, togetherness and kinship, economic
cooperation and cooperatives, economic democracy and the role of government. Other findings show that Islamic
economics and populist economics actually have the same goal, namely welfare and justice for all people.
According to Islam, justice and economic prosperity must be built on Islamic values and ethics, and all economic
systems must follow Islamic law. In Indonesia, the people's economy has existed for a long time with the existence
of cooperatives. Cooperatives are quite compatible with Islamic economic empowerment institutions in terms of
principles and practices.
Keywords: Embodiment, populist values, and Islamic economics.
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ABSTRACT
This study tries to examine the transformation of the Islamic economy as a source of new economic growth in
Indonesia. The method in this research is descriptive analysis in the form of library research using a qualitative
research approach. In this study, secondary data obtained from previous studies and other literature with similar
research topics were used. The results of the study indicate that there are several aspects that need to be considered
in the process of transforming the Islamic economy as a source of new economic growth in Indonesia. Things that
need to be considered are creating ideas and ideas to encourage the formation of an effective sharia economic
ecosystem, forming collaborations between sharia economic institutions or associations and BUMN, increasing
coordination and synergy between stakeholders in the sharia economic ecosystem, conducting outreach and
education to the community, and the last is to open up public participation in the process of making regulations. If
these five aspects have been fulfilled, the Islamic economic transformation will become a new source of economic
growth in Indonesia.
Keywords: Transformation, Sharia Economics, New Source of Economic Growth
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ABSTRACT
In March 2022, Indonesia recorded the largest trade surplus in the history of the founding of the Republic. As
reported by the Central Statistics Agency (BPS) last April, the surplus value of Indonesia's trade balance reached
4.53 billion US dollars. The increase in commodity prices such as mineral fuels, animal and vegetable oils, as well
as iron and steel were the main drivers of the increase in the trade surplus. This increase in surplus can be an
opportunity for the development of the sharia economy and the national halal industry in the future. The purpose of
this study is to determine the strategy to increase the trade surplus and the halal industry in Indonesia. This research
method uses a literature review approach. The results of the literature review found that there were strategies that
could be taken to increase exports of Indonesian halal industrial products. First, increasing the capacity and
productivity of halal industry business actors, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Second,
socialization and implementation of product certification, especially for food and beverage products. Third,
increase market access. Fourth, carry out product development/innovation and adaptation. Lastly, regarding
international trade policies, it is important to identify and subsequently revise policies that hinder Indonesia's
exports, especially to Muslim countries.
Keywords: Strategy, Trade Surplus, and Halal Industry.
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Impact of Indian Textile Industry on Indian Economy
Dr. Alqa Aziz
Academician and Researcher

Abstract:
India is in a position to increase its textile market share domestically and export after the removal of Quotas. The
textile industry plays an extremely significant role in India in terms of its share in value added, foreign exchange
earnings, and employment. The impact of Indian Textile Industry on Indian economy has been studied. This
research paper makes a critical appraisal of the market drivers and growth of textile industry affecting India‘s
economy.
Approach of the Study: The study has been carried on in two phases, the first phase was exploratory research and
the second phase was primary research.
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ABSTRACT
This study tries to examine development of sharia economy in Indonesia. This research method uses a literature
review approach. The results of the study indicate that the development of the Islamic economy in Indonesia has
progress that should be grateful for and appreciated. These developments are not only found at the level of
theoretical-normative discourse, but also at a more practical-applicative level. At the discourse level, many Islamic
economic thoughts have been developed by experts. Islamic economics has not only become an "ivory tower" but
has become more grounded and more applicable. The thought of fiqh muamalah, for example, has begun to be
developed practically according to contemporary actual problems. Meanwhile, at the practical level, the
development of Islamic public financial institutions has developed quite rapidly. The development of the Islamic
economy should not only rely on the financial sector, but must strengthen the real sector. The portfolio of Islamic
banking products that encourage the creation of the real sector, such as mudharabah and musyarakah financing
needs to be increased again. Institutionally, Islamic public financial institutions also need to be managed to create
synergy and harmonization. Thus, the development of Islamic economics will be enjoyed by the wider community.
Keywords : Development, Progress, Sharia Economy
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DETERMINATION OF THE PROJECTED AREA OF PLANT CANOPY BY IMAGE PROCESSING
METHOD FOR PLANT AREA CHARACTERIZATION
Assoc. Prof. Dr. Ömer BarıĢ ÖZLÜOYMAK, Res. Assist. Medet ĠTMEÇ, Prof. Dr. Ali BAYAT
Çukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering,

ABSTRACT
A digital image processing based measurement system was developed to estimate the canopy area of the artificial
weed samples automatically. The canopy area measurements were calculated by using LabVIEW algorithms.
Dimensional parameters were also estimated by using an AutoCAD aided measurement method. The pixelated
units were converted into SI units (cm). The estimated measurement values of the canopy areas were then
compared with the actual (analytical) values statistically. In terms of mean absolute percentage error, while the
overall mean percentage error was 5.81% for image processing based measurement method, it was 7.67% for
AutoCAD based measurement method compared to the traditional measurement method. The canopy areas
computed showed good agreement with analytical and experimental results. The results were found to be
reasonably accurate and precise. Developed imaging software could be successfully incorporated in machine vision
technology for proportional spraying process in weed control to use in precision agriculture.
Keywords: Artificial Weed, AutoCAD, Canopy Area, Digital Image Processing, LabVIEW
1. INTRODUCTION
Physical characteristic of weeds is an important parameter in developing a spraying system for proportional
spraying process, which is controlled electronically, according to the canopy area. Image processing technique is a
non-destructive method considered in the precision agriculture. This method has been used by many researchers to
measure the mass, surface area, and volume of irregularly shaped objects.
Omid et al. (2010) developed an image processing based technique, which uses two cameras to give
perpendicular views of the fruit, to estimate the volume and mass of citrus fruits such as lemons, limes, oranges,
and tangerines. Saha et al. (2021) contributed towards the use of machine vision technology in the grading of
cardamom spices. By using digital image processing techniques, the images captured by mobile devices were
assessed. Venkatesh et al. (2015) used an image processing based technique to estimate the relationship between
volume and mass of axi-symmetric fruits like apple, sweet-lime, lemon, and orange. They derived the relationship
between the actual volume and the actual mass of each fruit. Sabliov et al. (2002) developed an image processing
based method to measure volume and surface area of ellipsoidal agricultural products such as eggs, lemons, limes
and peaches. Developed image processing method for determination of volume and surface area of axi-symmetric
was validated by comparing the results with analytical and experimental data. Wang et al. (2007) designed a low
cost sensor system, which is based on a low-cost image sensor and a low-cost programmable microcontroller, to
automatically compute the volume and surface area of axi-symmetric agricultural products such as eggs, lemons,
limes and tamarillos. It was found a good alternative to manual measurements for axi-symmetric agricultural
products. Singh et al. (2020) proposed a robust methodology that combines image processing and machine learning
(ML) ensemble to accurately measure the size and mass of several rice kernels simultaneously. An image
processing algorithm was developed to identify the individual rice kernels from an image and estimate the size of
the kernels based on the pixels a kernel occupies. Sa‘ad et al. (2015) used visible imaging as a tool in grading the
mangoes by their shape and weight. The imaging system was able to correctly classify 98.3% using DA and 100%
using SVM. Fashi et al. (2019) developed a method for grading pomegranate fruit based on color and size of arils
using image processing and artificial intelligence. That study aimed to propose a method for estimating the quality
of arils through processing the images taken from the appearance of fruit in a special chamber. Mon et al. (2020)
proposed an image processing algorithm for estimating volume and 3D shape of mango fruit. The width and length
of mango fruit were obtained from two-dimensional (2D) color image. The accuracy of proposed method was
compared with two existing volume prediction methods.
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In this study, an image analysis method was developed for measuring some parameters including maximum
length and width, and canopy area. It determined the diameter and canopy area of artificial weed samples,
automatically. These dimensional parameters were estimated by using a real-time machine vision system. Same
measurements were also carried out by using AutoCAD. The relationship between the estimated canopy area
obtained by image processing techniques and the actual canopy area was statistically evaluated by comparing the
results with analytical and experimental data.
2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Material
The experimental imaging platform was established in the automation laboratory at the Department of
Agricultural Machinery and Technologies Engineering of Çukurova University, Turkey. The whole hardware
assembly of the vision system is depicted in Figure 1.

Figure 1. The experimental imaging platform
The imaging system was designed and set up by using a webcam (Logitech C270) located on the imaging
platform. Camera, which had 4 mm focal length and a resolution of 1280 × 960 pixels, was equipped with CMOS
sensors. A laptop computer (Acer, Aspire E15) with 4 GB RAM and an Intel Core i5-5200U CPU was used as a
processing unit. LabVIEW (National Instruments Corporation, Austin-Texas-USA) programming language was
used for developing image processing software. As a lighting unit, a 48 W square led display panel (BiLED, 60 ×
60) was used. Physical measurements were calculated manually using a vernier caliper. A total of 8 different
artificial weed samples were used in the experiments in order to compare the results with analytical and
experimental data. Some artificial weed sample photos were given in Figure 2.

Figure 2. Some artificial weed samples used in the experiments
2.2. Method
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Captured RGB images by the webcam were segmented to red (R), green (G), and blue (B) components to
obtain their pixel values separately. Greenness method was used to detect only the green colour by eliminating the
light intensity. Many researchers used the same method in their studies (Yang et al., 2002; Yang et al., 2003; Jafari
et al., 2006; Shirzadifar et al., 2013; Loni et al., 2014; Sabancı and Aydın, 2014; Sabancı and Aydın, 2017). The
greenness formula was given below.
(1)
where ExG means ―excessive green‖ and R, G, and B are the colour components of the image.
Image segmentation was applied to the image by using a threshold value and then it was converted into the
8-bit binary image. The length and width data (image borders) were obtained as pixel values by using greenness
method. Figure 3 shows the process that is involved.

Figure 3. Steps in extraction of binary image
Obtained length and width data were then converted to the real-world values as cm according to the camera
specifications by using object size estimation formula given below (Anonymous, 2022). Object distance from the
camera was manually entered to the software before the experiments. Calibration papers with known dimensions
were also used to validate the imaging software.
(

)

(

)

(2)

(
)
D : object distance from the camera,
hobject (pixels) : the height of the object in pixels of the image,
hsensor (pixels) : means the total height of the sensor resolution,
hsensor (mm) : the total height of the sensor resolution in mm,
f : the focal length of camera
(

)

The image obtained with a camera projects the 3 dimensional scene onto a 2 dimensional sensor by means
of a lens. The vertical (height) projection is represented in the following diagram (Figure 4).
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Figure 4. The vertical (height) projection of the image (Anonymous, 2022)
Artificial weed sample images obtained from the camera were also assessed in AutoCAD drawing software
as shown in Figure 5. All the results were then compared with the measurement results carried out by using a
vernier caliper in order to validate the results of image processing software.

Figure 5. AutoCAD based measurement of an artificial weed sample image
The percentage error between the image measurement method developed in LabVIEW, measurements
carried out in AutoCAD software and the actual (analytical) value was determined with the formula (Wang et al.,
2007):
|

|

(3)

Test results were also evaluated using IBM SPSS statistical analysis software in order to compare developed
image processing methods and traditional measurement method. The one-way analysis of variance (ANOVA) was
used for determining any statistically significant differences between the means of two or more independent
groups. The post-hoc analysis, if there is a difference between the groups as a result of the analysis of variance,
was carried out according to the Duncan test.
RESULTS AND DISCUSSION
Maximum length and width measurements, and canopy area calculations of artificial weed samples were
estimated by image processing methods and compared with the actual measurements carried out with a vernier
caliper, respectively. Canopy areas estimated by image processing developed in LabVIEW, canopy area
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measurements in AutoCAD and measured canopy areas of the same artificial weed samples were then compared
against calculated values to assess the accuracy (Table 1).
Table 1. Mean canopy area validation of artificial weed samples by using different measurement methods
Mean Canopy Area (cm2)
Difference
Difference
Image
Artificial
Image
AutoCAD
Processing
Actual
Weed
Processing
AutoCAD
with
Method
(Analytical)
Sample
with
Measurements
Actual
developed in
Value
Actual (%)
(%)
LabVIEW
Ar. Weed 1
37.82
36.87
40.49
6.59
8.94
Ar. Weed 2
24.85
23.89
26.28
5.43
9.07
Ar. Weed 3
4.42
4.33
4.70
5.89
7.84
Ar. Weed 4
4.07
4.04
4.35
6.52
7.14
Ar. Weed 5
9.33
8.96
9.81
4.82
8.59
Ar. Weed 6
8.13
8.08
8.50
4.44
5.03
Ar. Weed 7
5.76
5.65
6.13
5.96
7.81
Ar. Weed 8
53.63
53.55
57.56
6.83
6.96
Image processing method developed in LabVIEW showed better performance than the AutoCAD
measurement method according to the differences with actual (analytical) values. While the difference was
between 4.44-6.83% for LabVIEW based image processing software, it was between 5.03-9.07% for the AutoCAD
based measurement. The accuracy of the image processing method found much higher than the AutoCAD based
measurement method for canopy area measurement. The canopy area differences according to the measurement
method were analyzed by the one-way analysis of variance (ANOVA), statistically. A statistically significant
difference between the groups (between image processing based software results and analytical measurement
results) according to the p value (p-level<0.05) as shown in Table 2. According to the Duncan test used for post
hoc analysis, canopy area measurement methods were collected in two groups. While image processing based
measurement methods were in the same group, analytical measurement method constituted the other group as
given in Table 3.
Table 2. Analysis of variance according to the canopy area measurement differences
ANOVA

Canopy_Area

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
3441.080
14484.008
17925.088

df

Mean Square
2
69
71

1720.540
209.913

F
8.196

Sig.
.001

Table 3. Analysis results according to the Duncan test used for post hoc analysis
Canopy Area
Duncana
Measurement
Method
3.00
2.00
1.00
Sig.

N
24
24
24

Subset for alpha = 0.05
1
2
3.6652
18.1525
18.5020
1.000
.934

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 24.000.
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Although the measurements carried out with image processing method differed from the actual (analytical)
measurement results, the overall mean percentage error rates were very low to be tolerated. While the overall mean
percentage error was 5.81% for image processing based measurement method, it was 7.67% for AutoCAD based
measurement method. In addition, measurement error was possible while taking the actual (analytical)
measurements.
CONCLUSION
In this study, an image processing based measurement system was designed and set up to estimate the canopy
area of artificial weed samples automatically. An AutoCAD aided measurement method was also developed for
measuring the same canopy areas. The area measurement results obtained from these methods were reasonably
accurate compared to the traditional measurement method. Thus canopy area measurement using automated image
processing approach could be potentially good alternative in proportional spraying applications to reduce the
herbicide usage in weed control. The developed method will be more accurate and affordable by increasing the
image quality with suitable modifications.
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Abstract
Globally there was a great movement for all countries to be under democratically elected governments in the 20th
century. Nigeria has experienced several years of military government in the past. Today Nigeria has experienced
a stable democratic government for the past 23 years, several economic development strides were recorded in
Nigeria such as the introduction of GSM; provision of social infrastructures like roads, pipe-borne water,
electricity, housing, hospitals, and schools; greater participation in governance; rule of law; economic growth and
social changes. However, the democracy has faced some serious setbacks such as bribery and corruption,
insecurity, rigging, terrorism, nepotism, tribalism, and religious intolerance. This paper recommended the need to
establish effective anti-graft agencies to fight corruption to the barest minimum in Nigeria and it will not be
politicised. There is also the need to employ conflict resolution mechanisms in resolving conflict issues in the
democratization process of the country.
Keywords: Corruption, insecurity, Democracy, Economic Development, Nigeria,
Introduction
Democracy can simply be described as a political process that is expected to bring about the involvement of
citizens in the economic growth, development, and evolution of society. Thus, if it is fairly practiced, it is expected
to bring about a reduction in poverty, socio-economic empowerment, and other quantitative and qualitative indices
of the development of man and his society. On the global stage, for the past few decades, democracy has been an
acceptable basis for the relationship among nations. Because, it is widely accepted as a better system of governing
the people, due to its recognized ideals and ethics. In addition, democracy is fast spreading as a result of its ability
to provide basic requirements for good governance and development (Moses, & Yuanwang, 2021).
Democracy and Nigeria are like Siamese twins; though conjoined, they are uncomfortable and under intense
pressure that could result in all forms of hurt, even death. Although, democracy may not be strange to an
overwhelming percentage of Nigerians; what may be strange to them is the brand of democracy that invests, first
and foremost, in human and material resources for political stability, economic viability, scientific advancement,
technological breakthrough, educational development, and life-enhancing social services. Given the general
optimism that Nigeria was going to be the bastion of democracy in Africa following her independence from Britain
in 1960, one should normally expect that by now democracy should be deeply rooted and institutionalised in the
country (Muhammad, & Ntagu,2022). Ironically and unfortunately, Nigeria, as far as the practice and delivery of
dividends of liberal democracy is concerned, is yet a cripple that can barely stand let alone walk or run. This paper
asserts that Nigerian democracy has three outstanding features. First, it is a spendthrift. Nigerian democracy is a
brand of democracy that spends so much to accomplish so little (where and when it achieves anything at all).
Second, it invests in the comfort of officials rather than in human and material resources. The welfare of the
common man occupies the bottom rung on the ladder of the priorities of the anchors of Nigerian democracy. Third,
Nigerian democracy is plagued by hydra-headed and pathological corruption that ensures that the impact of any
seeming good policy is either extremely negligible or almost exactly nil( Amadi, & Anele, 2022). The paper
however concludes that while the balance sheet of democracy in Nigeria may be less than satisfactory; all hope is
not lost as the desire for the practice of true democracy amongst Nigerians remains unassailably high.
Concept Democracy
Democracy as a system of rule has become excessively popular in contemporary political analysis across the
world( Nwagwu, Uwaechia, Udegbunam, & Nnamani, 2022). Indeed in recent times, there is probably no concept
that has been so subjected to varying definitions, interpretations, and contradictory explanations as to the concept
of democracy. This may not be surprising given the fact that democracy has become more widely celebrated in
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recent times. Various stakeholders in politics and the global economy have always insisted that the form of politics
or rule they support is the one that is democratic. The thrust of this assertion is that any claim to democracy by any
economy must essentially embrace popular participation, competitive choice, the enjoyment of civil and political
liberties by the citizenry in real terms, and the accountability of the leadership ( Gwaison, Apeh .& Gwaison,
2021).
What is democracy? Many definitions have been offered for the concept of democracy; including Dahl (1982),
who defined democracy as a system of elected representative government operated under the rule of law, where the
most significant groups in the population participate in the political process and have access to effective
representation in the practice of making governmental decisions, that is, of allocation of scarce resources. Ukase
(2010) sees democracy as a political system characterized by regular and free elections in which politicians
organized into political parties compete for power by right of the virtue of all adults to vote and the guarantee of a
range of political and civil rights.
According to Majekodunmi (2012), democracy is a vital instrument that propels the political proficiency,
economic development, and social stability of any nation-state. Lawal and Olukayode (2012) explain that
democracy offers a participatory opportunity for the citizenry in the choice and selection through periodic elections
of credible representatives. This confers in estimable avenues for self-satisfaction and self-fulfillment. This is so
because the electorates who participate in the electoral process eventually lead to the enthronement of a
government and the political leadership can therefore lay claim to the government as theirs rather than being an
imposition. Ajayi and Ojo (2014) assert that democracy is an abstract and illusive form of government because the
assumptions on which it rests are almost always difficult to fulfill, but they conclude that there is no doubt that
democracy has brought untold succor and political goods to humanity, particularly to those nations that embrace it.
The opinions of these scholars are relevant to the issues of development at hand because the important factor in
democracy is the people, it is to make life easier and more secure than people form themselves into communities,
and government in the orderly conduct of community affairs. Democracy as a descriptive term is synonymous with
majority rule. This means government by the people, exercised either directly or through elected representatives. In
this system of government, the common people are considered the primary source of political power, and there
exist the principles of social equality and respect for the individuals within a community. Democracy embodies the
ideal that decisions affecting people`s systems and social structures are taken with the active participation of all the
members. A state can be said to be democratic if its government is chosen by, and is accountable to the people.
Richard (1986). Cited in Okolie, Nnamani, Ezirim, Enyiazu, & Ozor, (2021) outlined the following as the basic
characteristics of a democratic form of governance:
 There is effective participation of individuals and groups in the decisions that must affect their lives.
 There is a system of accountability whereby the behaviour of leaders and officials can be monitored,
judged, and if necessary changed by those who are subject to their authority.
 There is political equality (in the sense of equal opportunity to participate in the political processes etc.). It
is said that democracy is perhaps the most treasured system of governance because most countries of the
world are clamouring and yearning for the institutionalization of democratic governance. These yearnings
are what gives credence to the fact that it is the best form of government against other forms of
government.
Types of Democracy
There are several types of democracy. The notable ones according to Ohondus (2019) are presented thus;
i.
Direct Democracy: A direct democracy is a system of government in which public decisions are made
by the people directly, rather than by elected representatives. Generally, only possible in small
communities, although elements of direct democracy exist in referenda, initiatives, and recall elections.
ii.
Representative Democracy: A representative democracy is a form of government in which
representatives are elected to make policy and enforce laws while representing the citizens. All modern
democratic countries are representative, not direct, democracies. Representative democracy is also
known as a republic.
iii.
Constitutional Democracy: A constitutional democracy is a system of government based on popular
sovereignty in which the structures, powers, and limits of government are outlined in a constitution.
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iv.

Non-constitutional Democracy: A non-constitutional democracy is a form of government that does not
have, or follows, constitutional rules. The government does whatever those currently in power choose to
do. For a citizen, such governments are unpredictable and they may violate a person's rights with
impunity.
v.
Federal Democracy: A federal democracy is a system of government in which power is
constitutionally divided between a central governing authority and constituent political units (like states
or provinces). Each enforces its law directly on its citizens and neither the national government nor
constituent political units can alter the arrangement without the consent of the other.
vi.
Unitary Democracy: A unitary democracy is a system of government in which constitutional authority
lies in the hands of a single central government. Administrative divisions (subnational units) created by
the central government are responsible for the everyday administration of government but exercise only
powers the central government chooses to delegate. Great Britain is an example of a country with a
unitary system of government.
vii.
Presidential Democracy: A presidential democracy is a form of government in which the executive
branch is elected separately from the legislative branch. The chief executive, the president, is elected for
a fixed term and cannot be removed except by extraordinary measures. The powers vested in the
president are usually balanced against those vested in the legislature. In the American presidential
system, the legislature must debate and pass bills. The president has the power to veto a bill, preventing
its adoption. However, the legislature may override the president's veto if it can muster enough votes.
viii. Parliamentary Democracy: A parliamentary democracy is a form of representative democracy in
which political power is vested in an elected legislature, but the executive and legislative branches are
not separate. The elected legislature (parliament) chooses the chief executive (prime minister). The
legislature may remove the prime minister at any time by a vote of no confidence and often approves
the prime minister's cabinet members. The fusion of the legislative and executive branches in the
parliamentary system leads to party members voting along party lines.
Concept Economic Development
Economics Development is a difficult concept to define because it has been one of the most ambiguous terms in
social sciences discourse and it has continued to generate debate among various scholars. In general terms,
however, economic development has been viewed from various dimensions.
Economic development, according to Joseph Schumpeter (1961), involves transferring capital from established
methods of production to new, innovative, productivity-enhancing methods. Schumpeter‘s conceptualization was
focused on understanding the origins of the business cycle and the conditions that gave rise to new opportunities
that propelled the economy forward to a higher economic growth trajectory. Schumpeter discusses the emergence
of systems of complementary capabilities that develop around key radical innovations to create economic growth.
To Myint and Krueger (2016), economic development is taken to be the structural transformation of an economy
by introducing more mechanized and updated technologies to increase labor productivity, employment, incomes,
and the standard of living of the population. Economic development should be accompanied by improvements in
infrastructure, as well as social, political, and institutional factors to facilitate the transformation of the economy
Economic development is regarded as important for a country to reduce its poverty by providing more
employment, higher incomes, improved goods and services, and the latest technologies of production. ( Gwaison,
Apeh.& Gwaison, 2021 ) The crux of Economic development has greatly improved living conditions and incomes
across the world. However, an alarming and inevitable consequence of modern economic development is the
massive negative impact on the natural environment. Modern technology is highly resource-dependent, needing
enormous inputs of minerals, metals, power, fuel, timber, water, etc. At the same time, production and
consumption do not ―use‖ up all these materials, they are let off into the environment in the form of pollution and
wastes (Ajayi, 2021))
Sen (2008), economic development is defined as the expansion of capacities that contribute to the advancement of
society through the realization of individuals', firms', and communities' potential. By capacities, we mean
conditions conducive to promoting an array of intermediate outcomes that set the stage for the realization of
potential or capabilities. This potential may be realized at multiple levels– for an individual, a firm or set of firms
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or industries, a community of people, or a place. One lesson that history teaches us is that the limits of human
potential are unbounded and lie in unchartered domains. Building capacities allow for a platform to accommodate
an uncertain future and the ability to meet any contingencies. Economic development thus depends on the
expansion of human capital in its broadest sense, such that individuals can more fully participate in the economic,
social, and cultural patterns of behavior that encourage initiative, engagement, cooperation, and competition.
Economic development is therefore expressed in a longer period. The economic development of an economy
consists of a series of structural changes. The economic development of the country will be achieved through
greater participation of the processing capacity of industrial production (secondary sector), and at higher levels is
increasingly dominated by the service sector (tertiary sector).
Theories of Democracy
Theories of democracy are academic assumptions or presuppositions about the nature of governance. Scholars have
identified several of these theories; however, some will be discussed here thus;
Early theory
A common view among early and renaissance Republican theorists was that democracy could only survive in
small political communities. Heeding the lessons of the Roman Republic's shift to monarchism as it grew larger or
smaller; these Republican theorists held that the expansion of territory and population inevitably led to tyranny.
Democracy was therefore highly fragile and rare historically, as it could only survive in small political units, which
due to their size were vulnerable to conquest by larger political units. Aristotle contrasted rule by the many
(democracy/timocracy), with rule by the few (oligarchy/aristocracy), and with rule by a single person (tyranny or
today autocracy/absolute monarchy). He also thought that there was a good and a bad variant of each system (he
considered democracy to be the degenerate counterpart to timocracy). Montesquieu famously said, if a republic is
small, it is destroyed by an outside force; if it is large, it is destroyed by an internal vice." Rousseau asserted It is,
therefore the natural property of small states to be governed as a republic, of middling ones to be subject to a
monarch, and of large empires to be swayed by a despotic prince.
Contemporary theory
Among modern political theories, there are three contending conceptions of democracy: aggregative democracy,
deliberative democracy, and radical democracy.
Aggregative
The theory of aggregative democracy claims that the democratic processes aim to solicit citizens' preferences and
aggregate them together to determine what social policies society should adopt. Therefore, proponents of this view
hold that democratic participation should primarily focus on voting, where the policy with the most votes gets
implemented. Different variants of aggregative democracy exist. Under minimalism, democracy is a system of
government in which citizens have given teams of political leaders the right to rule in periodic elections. According
to this minimalist conception, citizens cannot and should not "rule" because, for example, on most issues, most of
the time, they have no clear views or their views are not well-founded. Joseph Schumpeter articulated this view
most famously in his book Capitalism, Socialism, and Democracy. Contemporary proponents of minimalism
include William H. Riker, Adam Przeworski, Richard Posner, etc. According to the theory of direct democracy, on
the other hand, citizens should vote directly, not through their representatives, on legislative proposals. Proponents
of direct democracy offer varied reasons to support this view. Political activity can be valuable in itself, it
socializes and educates citizens, and popular participation can check powerful elites. Most importantly, citizens do
not rule themselves unless they directly decide laws and policies. Governments tend to produce laws and policies
that are close to the views of the median voter with half to their left and the other half to their right. This is not a
desirable outcome as it represents the action of self-interested and somewhat unaccountable political elites
competing for votes. Anthony Downs suggests that ideological political parties are necessary to act as a mediating
broker between individuals and governments. Downs laid out this view in his 1957 book "An Economic Theory of
Democracy". Robert A. Dahl argues that the fundamental democratic principle is that, when it comes to binding
collective decisions, each person in a political community is entitled to have his/her interests be given equal
consideration (not necessarily that all people are equally satisfied by the collective decision). He uses the term
polyarchy to refer to societies in which there exists a certain set of institutions and procedures which are perceived
as leading to such democracy. First and foremost, among these institutions is the regular occurrence of free and
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open elections which are used to select representatives who then manage all or most of the public policy of the
society. However, these polyarchic procedures may not create a full democracy if, for example, poverty prevents
political participation. Similarly, Ronald Dworkin argues that "democracy is a substantive, not a merely
procedural, ideal."
Deliberative
Deliberative democracy is based on the notion that democracy is government by deliberation. Unlike aggregative
democracy, deliberative democracy holds that, for a democratic decision to be legitimate, it must be preceded by
authentic deliberation, not merely the aggregation of preferences that occurs in voting. Authentic deliberation is
deliberation among decision-makers that is free from distortions of unequal political power, such as power a
decision-maker obtained through economic wealth or the support of interest groups. If the decision-makers cannot
reach a consensus after authentically deliberating on a proposal, then they vote on the proposal using a form of
majority rule. Citizens' assemblies are considered by many scholars as practical examples of deliberative
democracy, with a recent Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) report identifying
citizens' assemblies as an increasingly popular mechanism to involve citizens in governmental decision-making.
Radical
Radical democracy is based on the idea that there are hierarchical and oppressive power relations that exist in
society. Democracy's role is to make visible and challenge those relations by allowing for difference, dissent, and
antagonisms in decision-making processes.
Democracy and Economic Development in Nigeria
Despite the challenges faced in Nigeria, the country has witnessed some level of economic development with
steady democracy. Several infrastructures' such as roads were made in several states by federal, state, and local
governments and individuals. Electricity was provided in several rural areas that were in darkness for several
decades. Portable waters were provided in both urban and rural areas all over the countries. The rate of literacy in
Nigeria has increased from 55.45% in 1991 to 62.02% in 2018. The economy has witnessed economic growth
despite the economic recession experience twice. The GSM telecommunication was introduced and expanded to
various rural and urban centers in the country which promote connectivity globally. Economic and Financial Crime
Commission (EFCC) and Independent Corrupt Practice Commission (ICPC) was established to fight corruption in
Nigeria, several billions of naira embezzled were recovered and used for development though some still said they
are not effective. Agriculture was enhanced in Nigeria that we no longer import rice in Nigeria. Housing, hospitals,
and schools for example about 20 new federal universities were established in Nigeria. In greater participation in
governance, many Nigerians are elected as councilors, state house of assembly members, commissioners,
ministers, senators, governors, local government chairmen, and the house of representative members. The high
enforcement of rule of law to guide the democratic process
However, Nigerian national economic development has been emasculated as a result of a lack of effective
democracy. The transplanted democratic ideology, master-minded by erstwhile colonialists, disarticulated precolonial democratic structures which were not only endogenous to Nigerians, but also adapted to the
anthropological dictates and social conditions of the environment (Uche, Izuchukwu, & Joseph, 2022)). It
eventually became an epidemic when Nigerian political gladiators failed to either extricate and exonerate Nigerian
politics from a cultural mix or completely imbibe the tenets of the hybrid (Okolie, Nnamani, Ezirim, Enyiazu, &
Ozor, 2021; Muhammad, & Ntagu,2022).
Today, Nigeria‘s democracy does not exude the expected democratic flavor needed to ginger national economic
development. This is simply because, by birth and inclination the behavioral orientation of Nigerians – mainly
leadership – are asymmetrically opposed to them. (Igiebor, 2019). As earlier pointed out, in the collective lives of
Nigerians, ethnicity, religious bigotry, and greed, all of which are anti-democratic and anti-development are
unfortunately entrenched. Socially, democracy and national development can hardly thrive in the presence of
ethnoreligious strife and sentiment. Discrimination of any type, suspicion, and hatred among groups have made
national integration and national development elusive (Gwaison, Apeh .& Gwaison, 2021) unity among ethnic
groups in Nigeria would have enhanced effective and easy mobilization of their competitive advantages for
national development, unfortunately, this is absent. In the main, political intolerance and exclusivist approach to
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the rule of the game, have manifested in incessant agitations, militancy, insurgency, and banditry all of which are
antithetical to national integration, democracy, and national development ( Garba, & Shaapera, 2018).
Economically, Nigeria is dependent – it is also a mono-cultural and consumptive economy (Gwaison, Apeh .&
Gwaison, 2021). Political instability resulting from a dysfunctional economy and insecurity has reduced foreign
investment. So also are institutional decay and complete inundation of the social, legal, and general business
environment. Unsteady power supply and high crime wave all hold Nigeria's economy stagnant. Lack of
industrialization, inability to diversify, and under-developed rural segments, have combined to undermine
economic development (Muhammad, & Ntagu,2022 ).
Challenges of Democracy in Nigeria
The challenges of democracy according to Amadi, and Anele, (2022) are highlighted viz.;
i.
Corruption and Inefficiency: In many democratic countries, the political leaders, and officers, tend to be corrupt,
dishonest, and inefficient. They ask for a bribe. This results in a lack of trust among the citizens. This affects the
working of democracy in the country very badly.
ii.
Role of Anti-Social Elements: The role of anti-social elements arises during the elections. A lot of people are forced
or bribed to vote for a particular candidate or party. Rigging also takes place during elections.
iii.
. Growing Economic and Social Inequalities among People: There are lots of socioeconomic inequalities amongst
the people. Although all the citizens have the right to vote and fight elections only rich people have a chance to win
the election.
iv.
Casteism and Communalism: During elections, a large number of voters give weight to the caste and religion of
the candidate. Political parties also keep in mind the caste or religion of a person while distributing tickets for the
election. Representatives elected based on caste or religion work for the welfare of the people belonging only to their
caste or religion.
v.
Illiteracy: The greatest defect in the working of democracy lies in the fact that the masses in whom the power is
vested are mostly uneducated, in the third-world countries. They do not properly comprehend the political problems
of their country and the value of their votes. Lack of consciousness is dangerous in a democracy. Without a spirit of
reasonableness, democracy is bound to degenerate into mob rule. This defect can be remedied by universal education
and wide dissemination of knowledge.
vi.
Insecurity: Insecurity is unarguably the greatest threat to Nigeria's nascent democracy. All over Nigeria, there is the
menace of kidnapping for ransom and armed robbery. Several lives have been lost in the process. In the northern part
of the country, there is the problem of a mindless sect, Boko Haram, bandits, herdsmen, and several terrorist groups!
that have wasted several lives and destroyed property worth billions of Naira. This group defies logic: what is it
fighting for? The members of the groups are just killing, raping women and girls, and destroying houses. Over 200
secondary school girls were kidnapped by the sect for over a year now. Insecurity is capable of shaking the corporate
existence of our nation. A serious challenge of the present government is how to annihilate the sect. Apart from the
sect, there are other ethnic militias in other parts of the country. The group in the South-South Region, Movement for
the Emancipation of the Niger Delta (MEND), uses economic sabotage to draw government attention to its demand
for infrastructural development in the region. The group in the South-East, Movement for the Actualization of the
Sovereign State of Biafra (MASSOB), and IPOP want Independence for the region while its counterpart in the SouthWest, Odua People Congress (OPC), is mainly concerned with ethnic jingoism. The problem of insecurity must be
addressed holistically by the new administration if the democracy must stay.
vii.
High Cost of Nigeria‟s Democracy: Nigeria's democracy operates on the principle of federal character with so many
portfolios. Servicing their offices has made our democracy the most expensive in the world while the citizens suffer.
Also, 70% of the Nigerian budget is for recurrent expenditure while 30% is for capital expenditure. The recent
reaction of the federal government to reduce by 25% the salary of its cabinet was explained by the president as a
means of cutting down the costs of running the government (www.nationalmirroronline.com).
viii.
Cross Carpeting and Impeachment: Many politicians in Nigeria are greedy and as such, they always want to
remain in power at all costs, and coupled with the lack of ideological orientation, they see nothing wrong in defecting
to other political parties that offer them the opportunity to stand for election. They defect from their parties to the
ruling party at the center. The recent wave of cross carpeting from the People's Democratic Party (PDP) to the ruling
All Progressives Congress (APC) is a good example. Several politicians, used to the spoils of office, defected from
PDP to APC as soon as the latter was declared the winner of the presidential election (Guardian Newspapers, April
10, 2015).
Democracy can only be strengthened if there is a vibrant and credible opposition. But if members of an opposition
party defect to the ruling party in droves, the country will gravitate towards a one-party state which is even worse
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than a military regime. Without opposition, there can never be good governance because the ruling party can
misbehave without fear of being unseated in the next election. What is democracy without good governance? The
stability and good governance being experienced in the US, UK, France and other countries are a result of vibrant,
serious, and purposeful opposition parties with strong ideological orientation. Political parties in Nigeria must imitate
the political parties in the US and UK.
Another issue negating Nigeria's democracy is the spate of childish impeachments. An impeachment is a legislative
tool inappropriately used in Nigeria. To impeach does not mean to remove somebody from office. It means to level
charges against an office holder which he or she is allowed to defend. If a deputy governor disagrees with his
principal, the next thing is the threat of removal from office on spurious charges. These are made easy with the
conspiratorial assistance of the largely ineffectual state lawmakers or are they lawbreakers? Many deputy governors
and speakers of houses of assembly have been removed on spurious charges. The deputy governor of Enugu State,
Sunday Onyebuchi, was removed from office in 2014 because he ran poultry at the state house (Thisday Newspapers,
August 3, 2014). Is it an offense for a man to be a farmer and a deputy governor at the same time? A governor who
does not meet the unlawful demands of the greedy legislators faces their wrath. After inaugurating the state houses of
assembly, what some governors do is throw largesse of about N100 million at each of the legislators at the expense of
the masses. With this, a governor can do anything except turn a man into a woman or vice versa (Odisu 2015).
Democracy cannot be entrenched in a polity where impeachment is a household word.
Conclusion
Conclusively, therefore; democracy in Nigeria is flawed and problematic but Nigeria overwhelmingly and unquestionably
prefer democracy to dictatorship. Consolidating democracy in Nigeria is tough and challenging but not entirely hopeless.
Nigeria is a country with a thriving democratic spirit but is ruled by tyrants and despots who have both the inclination and
resources to scupper agitations for democratic reforms. Nigeria, like citizens in established democracies, wants constitutional
democracy and all the rights, privileges, and benefits associated with democracy. Their ultimate goal is to forge a society in
which citizens live in peace, enjoy their rights and liberties, and generally pursue and advance their interests and goals
without unnecessary restraints. They understand that creating such a society takes time and a great deal of commitment but
they are prepared and eager to meet the challenging but ultimately rewarding task of deepening democracy. What seems to be
lacking is effective leadership to galvanize and channel the desires and energies toward productive ends of economic
development.

Recommendations
The case has been made earlier that democracy guarantees growth and economic development only when
appropriate environmental conditions are present. These conditions have to be created:
1. Corruption must give way to transparency both in the electoral process and in the conduct of governance. There
is a need to establish effective anti-graft agencies to fight corruption to the barest minimum in Nigeria and it will
not be politicised. The present regime has to sustain campaigns against corruption and show its commitment to it,
by holding on to rules irrespective of who is involved.
2. The political class and civil society have to wake up in defense of democracy by ensuring good governance.
Civil organizations need to realize their responsibility to society. The government needs to provide support for
these bodies.
3. Resuscitate dead political parties. Party structures need to be strengthened to provide avenues for resolving
conflicts between arms of government as well as intraparty acrimonies.
4. Government must make a conscious effort and the political class to disarm ethnic enthusiasts, Nigeria needs a lot
of assurance concerning their safety irrespective of tribe or religion.
5. Economic recovery must be pursued more vigorously. The point has been made that success in democracy is
highly linked to the economic well-being of the democratizing nation. Inflation and unemployment are both
dangerous indicators of ill health and uncertainty in the economy, as both lead to erosion of living standards.
6. There is also the need to employ conflict resolution mechanisms in resolving conflict issues in the
democratization process of the country.
7. Gender balance must be admitted as an important value to democracy. Women especially need to be encouraged
to take an active part in politics. The National Assembly should give the possibility of creating exclusively women
constituencies to enhance their participation.
8. Finally, the Nigerian military needs to be re-oriented towards a new horizon of professionalism and recognition
of the supremacy of civil authority. They may well require massive reforms and reorganization.
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VADELĠ ĠġLEM PĠYASALARI ĠLE SPOT PĠYASALAR ARASINDAKĠ NEDENSELLĠK ĠLĠġKĠSĠNĠN
TESPĠTĠNE YÖNELĠK BĠR ANALĠZ
ArĢ. Gör. Dr. Mesut ASLAN
Bingöl Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Orcid:0000-0003-2338-7474, 0506 810 51 12

ÖZET
Günümüzde küreselleĢmenin etkisiyle beraber finansal piyasalarda riskler ortaya çıkmıĢ ve bu durum spot piyasa
ile vadeli iĢlem piyasaları arasındaki etkileĢimin giderek önemli bir hale gelmesine neden olmuĢtur. Dolayısıyla bu
iki piyasa arasındaki iliĢki yatırımcılarında yakından takip ettiği piyasalar haline gelmiĢtir. Yatırımcılar bu
piyasalar aracılığıyla gelecekte oluĢabilecek risklere karĢı önlemler alabilir, kendilerini bu risklerden
koruyabilmektedir. Bu çalıĢmada amaç, vadeli iĢlem piyasaları ile spot iĢlem piyasaları arasında bir iliĢkinin olup
olmadığını tespit edebilmektir. Bu amaçla, BIST 30 Endeksi vadeli iĢlem sözleĢmeleri ve spot pay piyasasından
çeĢitli endeksler seçilmiĢ ve bu endekslerin 03.02.2014- 09.05.2020 dönemi arasındaki günlük kapanıĢ verileri
alınıp, vadeli ve spot piyasalar arasında nedensellik iliĢkisi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Analizlerde ilk olarak
tanımlayıcı istatistikler ile değiĢkenlerin kendi aralarındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıĢtır. Devamında birim
kök testi uygulanmıĢ ve son olarak granger nedensellik testi yapılarak sonuçlar raporlanmıĢtır. Elde edilen analiz
sonuçlarına bakıldığında vadeli iĢlem piyasalarının, spot iĢlem piyasalarının bir nedeni olmadığı tespit edilmiĢtir.
Fakat bazı spot iĢlem piyasalarının, vadeli iĢlem piyasalarının bir nedeni olduğu tespit edilmiĢtir. Spot piyasa
endekslerinden biri olan BIST 100 endeksinin %1, BIST 30 endeksinin ise %5 önem düzeyinde vadeli piyasa
iĢlemlerinin bir granger nedeni olduğu belirlenmiĢtir. Vadeli iĢlemler, BIST 30 endeksi üzerinden yapılır. Bu
nedenle BIST 30 endeksinin vadeli iĢlem piyasalarını etkilemesi normal bir durumdur. Aynı Ģekilde BIST 100
endeksi de borsada bir temel gösterge olduğundan bu endekste oluĢacak bir değiĢim vadeli iĢlem piyasalarını
etkileyebilmektedir. Sonuç olarak vadeli iĢlem piyasaları, spot iĢlem piyasaları için bir öncü olma özelliğini
taĢımamaktadır. Fakat spot piyasalardaki bazı önemli piyasaların, vadeli iĢlem piyasaları için bir öncü gösterge
olduğu söylenebilir. Yapılan bu çalıĢmanın diğer çalıĢmalardan farkı, spot piyasalarda iĢlem gören farklı endeks
türlerinin analizlere dahil edilerek vadeli iĢlem piyasaları ile spot iĢlem piyasaları arasındaki iliĢkinin analiz
edilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Vadeli iĢlem piyasaları, Spot iĢlem piyasaları, Granger Nedensellik
AN ANALYSIS TO DETERMINE THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN FUTURE TRADING
MARKETS AND SPOT MARKETS
Today, with the effect of globalization, risks have emerged in financial markets and this situation has caused the
interaction between spot market and futures markets to become increasingly important. Therefore, the relationship
between these two markets has become the markets that investors follow closely. Investors can take precautions
against the risks that may occur in the future through these markets and protect themselves from these risks. The
aim of this study is to determine whether there is a relationship between futures markets and spot markets. For this
purpose, various indices from the BIST 30 Index futures contracts and spot market were selected and the daily
closing data of these indices between 03.02.2014 and 09.05.2020 were taken and the causality relationship between
the forward and spot markets was tried to be determined. In the analyzes, firstly, the correlation coefficients
between the descriptive statistics and the variables were calculated. Afterwards, the unit root test was applied and
the results were reported by performing the granger causality test. However, some spot trading markets have been
identified as a cause of futures markets. One of the spot market indices, BIST 100 index at 1% significance level
and BIST 30 index at 5% significance level, was determined to be a Granger reason for futures market transactions.
Futures are traded on the BIST 30 index. For this reason, it is normal for the BIST 30 index to affect the futures
markets. Likewise, since the BIST 100 index is a basic indicator in the stock market, a change in this index may
affect the futures markets. As a result, futures markets are not a precursor to spot markets. However, it can be said
that some important markets in spot markets are a leading indicator for futures markets. The difference of this
study from other studies is that different types of indices traded in spot markets are included in the analysis and the
relationship between futures markets and spot trading markets is analyzed.
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1.GiriĢ
Bir ülkenin geliĢmesine ve büyümesine, sahip olduğu piyasaların nitelikleri ve iĢlerliği etki etmektedir. Bu açıdan
hem ülke ekonomileri için hem de küresel alanda oluĢturulan piyasalar için finansal piyasalar önemli olmaktadır.
Belli bir menkul değerin el değiĢtirdiği alan olarak bilinen finansal piyasaları genel anlamda vadeli iĢlem piyasaları
ve spot piyasalar Ģeklinde gruplandırmak mümkündür (Korkmaz, Çevik ve Uygurtürk, 2017, s.738).
Vadeli iĢlem piyasaları, ileri bir tarihte geçekleĢtirilecek olan alım ve satım iĢleminin fiyatının bugünden
belirlenerek anlaĢmaya bağlanması Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu iĢlem türü, vadeli iĢlem borsaları denilen özel
yerlerde, bu iĢlemlere ait düzenlenmiĢ kontratların alınıp satılmasıyla gerçekleĢtirilir. Bu sayede gelecekte
oluĢabilecek risk faktörü minimum seviyeye indirilmeye çalıĢılır (Chambers, 2007, s.7). Finansal varlıklara ait alım
satım bedelinin anında ödendiği piyasalara ise spot (nakit ) piyasalar denilmektedir (Sümer, Zengin ve Battal,
2018, s.549).
Vadeli iĢlem piyasalarının fiyatını belirleyen temel unsur, sadece bir payın fiyatı değil, pazarda oluĢan fiyatı
temsilen alınan bir borsa endeksi değeridir. Bu sebeple vadeli iĢlem fiyatları, hem pazar portföylerine hem de
portföyleri oluĢturan paylara yönelik bilgi vererek, ilerleyen zamanlarda oluĢacak fiyatların belirlenmesine öncülük
eden piyasanın aktörlerine (Arbitrajcılar, Hedgerler vb.) önemli avantaj sağlamaktadır (Kaya, 2016, s.36).
Vadeli iĢlem piyasaları ile spot piyasalar arasındaki iliĢkiyi tespit etmeye yönelik yapılan çalıĢmalara bakıldığında
vadeli iĢlem piyasalarının spot piyasaları etkilediği tespit edilmiĢtir. Bu durumun nedenini, vadeli iĢlem
piyasalarının maliyetinin düĢük olması, endeks unsurlarının fiyat dalgalanmalarına karĢı korunması ve kaldıraç
etkisinin varlığı Ģeklinde sıralamak mümkündür.
Bu çalıĢmada amaç, vadeli piyasa iĢlemleri ile spot piyasa iĢlemleri arasındaki iliĢkinin var olup olmadığının
incelenmesidir. Bu iliĢkiyi tespit edebilmek amacıyla vadeli iĢlem piyasalarını temsilen BIST‘te iĢlem gören
BIST30 Endeks vadeli iĢlemleri, spot piyasayı temsil için ise BIST30, BST100, BIST Turizm, BIST Hizmet ve
BIST Sanayi endeksleri analize dahil edilmiĢtir. ÇalıĢmanın giriĢ kısmından sonra sırasıyla literatür taraması, veri
seti, yöntem ve bulgular aktarılmıĢ ve devamında sonuç bölümü yazılarak çalıĢma tamamlanmıĢtır.
2.Literatür Taraması
Normal koĢullarda piyasanın etkin olabilmesi, vadeli piyasa iĢlemleri ile spot piyasa iĢlemleri arasındaki eĢ
zamanlı bir iĢleyiĢin olmasına bağlıdır. Fakat, gerçek hayatta bu durum bahsedilen Ģekilde gerçekleĢmemektedir.
Bu durum farklı ülkelerdeki farklı yazarlar tarafından vadeli ve spot piyasalar arasındaki iliĢkinin incelenmesine
neden olmuĢtur. Yapılan literatür taramasında söz konusu çalıĢmalardan bazılarına yer verilmiĢtir.
Turkington ve Walsh (1999) çalıĢmalarında spot piyasa iĢlemleri ile vadeli piyasa iĢlemleri arasında bir iliĢkinin
olup olmadığını analiz etmiĢlerdir. Bu amaçla Avustralya‘nın borsa endeksi ile hisse senedi fiyat endekslerine ait
vadeli iĢlem fiyatlarının yüksek frekans değerleri iliĢkisini ele almıĢlardır. AraĢtırmada 30 Ocak 1995-21 Aralık
1995 dönemi arasındaki veriler ele alınmıĢtır. Yapılan analizler neticesinde spot iĢlem piyasalarının ve vadeli iĢlem
piyasalarının çift yönlü bir nedensellik içerisinde olduğunu ve spot piyasalarındaki Ģok etkisinin, vadeli iĢlem
piyasalarına kıyasla daha fazla olduğunu tespit etmiĢlerdir.
Wesso (1999) çalıĢmasında Güney Afrika döviz piyasasına yönelik spot piyasalar ve vadeli iĢlem piyasaları
arasındaki iliĢkiyi analiz etmiĢtir. AraĢtırmada 1987-1988 dönemi kullanılmıĢtır. Yapılan analizler neticesinde cari
spot kur ile cari vadeli kurların gelecekteki spot kurların tahmin edilmesinde etkili olduklarını tespit etmiĢtir.
Ayrıca cari spot kurların, gelecekte oluĢacak kurları belirlemede daha etkili kur olduğunu ifade etmiĢtir.
Brooks vd. (2001) çalıĢmalarında Londra Menkul Kıymetler 100 endeksinde vadeli iĢlem fiyatları ile spot iĢlem
fiyatları arasındaki kur-gecikme iliĢkisini incelemiĢlerdir. Bu amaçla Engle-Granger yöntemini kullanmıĢlardır.
Yapılan analizler sonucunda, iki piyasa arasındaki iliĢkinin güçlü olduğunu tespit etmiĢlerdir. Spot piyasalarda
oluĢan değiĢikliklerin nedeninin vadeli iĢlem fiyatlarındaki gecikmeli değiĢiklikler olduğunu ve bu iki piyasa
arasındaki kur gecikme iliĢkisinin yaklaĢık olarak yarım saat sürdüğünü belirtmiĢlerdir.
Antoniou vd. (2001) çalıĢmalarında iĢlem büyüklüğü olarak Avrupa‘daki en büyük hisse senedi endeksine sahip
olan DAX 100 (Almanya), FTE 100 (Ġngiltere) ve CAC 40 (Fransa) borsalarının kendi aralarındaki spot iĢlem ve
vadeli iĢlem fiyatları arasındaki iliĢkiyi analiz etmiĢlerdir. AraĢtırmada Aralık 1990- Aralık 1998 tarihleri
arasındaki günlük veriler kullanılmıĢ ve analiz yöntemi olarak ta VAR-EGARCH yöntemi uygulanmıĢtır. Yapılan
analizler sonucunda, spot ve vadeli iĢlem piyasalarının hem ülke içinde hem de ülke dıĢında geri besleyici bir
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etkiye sahip olduğunu tespit etmiĢlerdir. Ayrıca endeks vadeli iĢlem piyasalarının, kendi spot piyasalarının
fiyatlarını belirlediğini, farklı ülkelerin piyasalarında etkili olduklarını belirtmiĢlerdir.
Kavussanos ve Nomikos (2003) çalıĢmalarında, buğday, kömür, demir cevheri ve fosfat gibi çeĢitli ürünleri
kapsayan Baltık kargo endeksinin vadeli iĢlem fiyatları ile spot iĢlem fiyatları arasındaki uzun dönem iliĢkisini
analiz etmiĢlerdir. AraĢtırmada Ağustos 1988 - Nisan 1998 tarihleri arasındaki günlük veriler kullanılmıĢtır.
Nedensellik analizi uygulanarak yapılan analizler neticesinde, vadeli iĢlem fiyatlarının spot piyasalara göre daha
çabuk vadeli iĢlem değeri sağladığını tespit etmiĢlerdir.
Srinivasan (2009) çalıĢmasında Hindistan‘da faaliyette bulunan Nifty vadeli iĢlem fiyatları ile spot iĢlem fiyatlarına
ait uzun dönem iliĢkisini incelemiĢtir. Yapılan analizler neticesinde vadeli iĢlem piyasaları ve spot iĢlem
piyasalarının uzun dönemli iliĢkili olduğunu, bu ülkede vadeli ve spot iĢlem piyasa fiyatlarının çift yönlü bir iliĢki
içerisinde olduğunu tespit etmiĢtir.
Songyoo (2012) çalıĢmasında TFEX Vadeli iĢlem piyasaları ve spot piyasalar arasındaki iliĢkiyi on‘ar dakikalık
gün içi fiyatları kullanarak analiz etmiĢtir. ÇalıĢmada Englle-Granger eĢ bütünleĢme testi ile VEC modeli
kullanılmıĢtır. Yapılan analizler neticesinde bu piyasalar arasında tek yönlü bir iliĢkinin olduğunu tespit etmiĢtir.
Ersoy ve Bayrakdaroğlu (2013) çalıĢmalarında vadeli iĢlem piyasaları ve spot iĢlem piyasaları arasındaki öncülardıl iliĢkisinin varlığını analiz etmiĢlerdir. Bu amaçla ĠMKB 30 endeksi ve VOB –ĠMKB 30 endekslerine ait
vadeli iĢlem sözleĢmelerinin ġubat 2005 ve Aralık 2010 dönemi günlük kapanıĢ verileri kullanılmıĢtır. Analizlerde
nedensellik testi, vektör hata düzeltme modeli ve Johansen eĢ bütünleĢme testleri kullanılmıĢtır. Yapılan analizler
neticesinde vadeli ve spot iĢlem piyasalarının eĢ bütünleĢik olduğunu ve bu piyasaların iki yönlü nedensellik
iliĢkisi içerisinde bulunduğunu tespit etmiĢlerdir.
Gök ve Kalaycı (2014) çalıĢmalarında BIST30 endeksi spot iĢlem ve vadeli iĢlem piyasalarının fiyat keĢfi-volatilite
yayılımını incelemiĢlerdir. Bu amaçla 2 Ocak 2010- 18 Mayıs 2012 dönemine ait günlük birer dakikalık frekans
değerlerini kullanmıĢlardır. Granger nedensellik testi kullanılarak yapılan analizler neticesinde piyasaların uzun
dönemli bir iliĢkiye sahip olduğunu, vadeli piyasaların fiyat keĢfi konusunda katkısının yüksek olduğunu ve vadeli
piyasa fiyatlarının spot piyasa fiyatlarını belirlediğini tespit etmiĢlerdir.
ĠĢeri ve Kaçmazer (2016) çalıĢmalarında vadeli iĢlem piyasaları ve spot iĢlem piyasalarının iliĢkisini
incelemiĢlerdir. ÇalıĢmalarında spot piyasayı temsil etmek amacıyla BIST 30 endeksi, vadeli iĢlem piyasalarını
temsil etmek amacıyla BIST 30 endeks vadeli iĢlem sözleĢmesini kullanmıĢlardır. Yapılan araĢtırmalar neticesinde
değiĢkenlerin spot piyasadan, vadeli iĢlem piyasasına doğru tek yönlü bir iliĢki içerisinde olduğunu tespit
etmiĢlerdir.
Kaya (2017) çalıĢmasında pay piyasasındaki vadeli iĢlem piyasalarının, spot piyasalarda öncü bir gösterge olup
olmadığını araĢtırmıĢtır. Bu amaçla BIST 30 endeksinden ve pay piyasasından çeĢitli endekslerin 2 Temmuz 201228 Nisan 2017 dönemi günlük verileri kullanılmıĢtır. Yapılan analizler neticesinde vadeli iĢlem piyasasının spot
piyasayı etkilediğini, vadeli ve spot piyasanın uzun dönemde birlikte hareket ettiğini ve aralarında bir nedensellik
iliĢkisinin olduğunu tespit etmiĢtir.
Genel olarak literatüre bakıldığında vadeli iĢlem piyasaları ve spot piyasaları arasında bir iliĢkinin var olduğu
görülmektedir. Bu durum beklenilen bir durumdur. Çünkü bu iki piyasa arasında genel olarak ikili bir iliĢki
mevcuttur. Yapılan bu çalıĢmanın diğer çalıĢmalardan farkı, spot piyasalarda iĢlem gören farklı endeks türlerinin
analizlere dahil edilerek vadeli iĢlem piyasaları ile spot iĢlem piyasaları arasındaki iliĢkinin analiz edilmesidir.
3. Veri ve Yöntem
Bu çalıĢmada amaç, Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören vadeli piyasaların, pay piyasalarına bir ön gösterge olup
olmayacağını tespit etmektir. Bu nedenle vadeli piyasaların öncü olma özelliği, finansal piyasalar ile pay piyasaları
açısından incelenmiĢtir. Analizlerde vadeli iĢlem piyasalarını temsil etmesi amacıyla BIST30 vadeli iĢlem
sözleĢmeleri kullanılmıĢtır. Spot piyasaları temsil etmesi için ise pay piyasası endekslerinden olan BIST 30, BIST
100, BIST Hizmet, BIST Sanayi ve BIST Turizm endeksleri kullanılmıĢtır.
Tablo 1. ÇalıĢmada Kullanılan DeğiĢkenlere Ait Ġsim ve Kısaltmalar
DEĞĠġKEN
KISALTMASI
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VADE30
BIST100
BIST30
HĠZMET
SANAYĠ
TURĠZM

LNVADE
LN100
LN30
LNHIZ
LNSAN
LNTUR

BIST30 VADELĠ ĠġLEM ENDEKSĠ
BIST100 PAY PĠYASASI ENDEKSĠ
BIST30 PAY PĠYASASI ENDEKSĠ
BIST HĠZMET ENDEKSĠ
BIST SANAYĠ ENDEKSĠ
BIST TURĠZM ENDEKSĠ

ÇalıĢmada 03.02.2014-09.05.2020 dönemi arasındaki günlük kapanıĢ verilerine ait büyüme oranları kullanılmıĢtır.
ÇalıĢmaya ait veriler https://tr.investing.com/web adresinden alınmıĢtır. ÇalıĢmaya dahil edilen değiĢkenlere ait
isim ve kısaltmalar Tablo 1‘de sunulmuĢtur.
4.Analiz Bulgular
Analizlere ilk olarak tanımlayıcı istatistikler hesaplanarak baĢlanılmıĢtır. Tanımlayıcı istatistiklere ait Tablo 2
aĢağıda sunulmuĢtur. DeğiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistik verilerinin hesaplandığı Tablo 2‘ye bakıldığında,
değiĢkenlerin standart sapma değerlerindeki oynaklık en yüksek BIST sanayi endeksinde, en düĢük ise BIST
Turizm sektöründe gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca normallik testi olan Jarque-Bera (Jarque, 1981) test istatistiği sonucuna
göre değiĢkenler normal bir dağılım göstermemektedir.
Tablo 2. Tanımlayıcı Ġstatistikler
Ortalama
Ortanca
Maksimum
Minimum
Standart Sapma
Jarque-Bera
Olasılık
Gözlem

VADE30
97
91
143
69
13
297.85
0.0000
1231

BIST100
77.211
69.527
107.599
56.553
11.53
301.02
0.0000
1231

BIST30
95.537
87.441
133.341
81.245
12.223
257.49
0.0000
1231

HĠZMET
47.873
45.521
77.573
37.773
7.871
571.43
0.0000
1231

SANAYĠ
73.333
57.877
129.993
51.107
17.703
324.11
0.0000
1231

TURĠZM
49.731
46.657
75.539
36.663
6.657
311.57
0.0000
1231

DeğiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistikler hesaplandıktan sonra değiĢkenlerin kendi aralarındaki korelasyon
katsayıları hesaplanmıĢ ve elde edilen sonuçla Tablo 3‘de sunulmuĢtur. Tablo 3 incelendiğinde BIST vadeli iĢlem
piyasası ile diğer endeksler arasında pozitif bir iliĢki olduğu ve BIST turizm endeksinin diğer endekslere göre daha
zayıf bir iliĢki içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca genel olarak spot piyasaların kendi aralarında güçlü bir
pozitif iliĢkiye sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 3. DeğiĢkenlere Ait Korelasyon Katsayıları
VADE30
LN100
LN30
LNHIZ
LNSAN
LNTUR

VADE30
1
0.8974
0.8353
0.8071
0.7977
0.6781

BIST100

BIST30

HĠZMET

SANAYĠ

TURĠZM

1
0.8751
0.8339
0.8513
0.7035

1
0.8229
0.8441
0.6977

1
0.7411
0.6577

1
0.7971

1

ÇalıĢmadaki veriler zaman serisi verileridir. Bu nedenle güvenilir sonuçlar elde edebilmek amacıyla bir takım
testlerin yapılması gerekmektedir. Bu testlerden biri durağanlık testidir. Serilerin durağanlığının kontrol edilmesi
önemlidir. Çünkü, Seriler durağan olmadığında modellerde hatalarda meydana gelecek ve sahte regresyon
problemi ortaya çıkacaktır. Ayrıca varyans sabit olmadığından elde edilen sonuçlar sahte olacaktır. Bu nedenle,
serilerde durağanlık olup olmadığının test edilmesi ve serilerin durağan olmaması durumunda fark alınıp durağan
hale getirilmesi ve sonrasında modele yönelik tahmin yapılması gerekmektedir (Hatırlı, Öztürk ve AktaĢ, 2008,
s.140).
Tablo 4. DeğiĢkenlere Ait Birim Kök Test Sonuçları
DEĞĠġKENLER
VADE30
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PP BĠRĠM KÖK TESTĠ
SABĠTLĠ
SABĠTLĠ VE
TRENDLĠ
-27.5791*
-28.7733*

ADF BĠRĠM KÖK TESTĠ
SABĠTLĠ
SABĠTLĠ VE
TRENDLĠ
-29.9931*
-27.7431*
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LN100
LN30
LNHIZ
LNSAN
TURĠZM

(0.0000)
-25.5491*
( 0.0000 )
-27.5843*
(0.0000)
-29.5733*
(0.0000)
-28.8975*
(0.0000)
-28.3751*
(0.0000)

(0.0000)
-26.3577*
( 0.0000 )
-26.5433*
(0.0000)
-29.3781*
(0.0000)
-28.8759*
(0.0000)
-28.4533*
(0.0000)

(0.0012)
-27.5713**
( 0.0157 )
-27.8447*
(0.0000)
-28.5813*
(0.0000)
-28.8773*
(0.0000)
-28.8769*
(0.0000)

Kritik Değerler
%1
-3.0419
-3.8741
-3.2551
%5
-3.0101
-3.2447
-3.0027
%10
-2.7897
-3.3337
-3.0893
NOT: *, **, *** %1 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

(0.0000)
-26.7451*
(0.0000)
-26.3991*
(0.0000)
-28.3977*
(0.0000)
-28.1337*
(0.0000)
-28.8633*
(0.0000)
-3.9643
-3.2779
-3.1117

Bu çalıĢmada serilerin durağanlık testi, literatürde sıklıkla kullanılan Philips Perron (PP) ve Dickey Fuller (ADF)
testleri aracılığıyla test edilmiĢ ve elde edilen sonuçlar Tablo 4‘te sunulmuĢtur. Yapılan testler sonucunda
değiĢkenlerin hiçbirinin birim kök içermediği, bütün değiĢkenlerin seviye değerleri ile durağan oldukları tespit
edilmiĢtir. Bu sebeple değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi granger nedensellik testini kullanarak test etmek mümkündür.
Granger nedensellik testine ait sonuçlar Tablo 5‘te sunulmuĢtur.
Tablo 5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
DEĞĠġKENLER
F ĠSTATĠSTĠĞĠ
PROBABĠLĠTY
3.57941*
0.0019
LN100 → LNVADE
0.02599
0.5193
LNVADE→ LN100
5.57117**
0.0157
LN30→ LNVADE
0.05493
0.4571
LNVADE→ LN30
2.35917
0.2153
LNHIZ→LNVADE
2.74999
0.2037
LNVADE→LNHIZ
0.54931
0.5491
LNSAN→LNVADE
0.97153
0.3551
LNVADE→LNSAN
0.35745
0.4577
LNTUR→LNVADE
0.21411
0.6741
LNVADE→LNTUR
Not1:Maksimum gecikme uzunluğu 17 alınmıĢ, uygun gecikme uzunluğu ise 1 olarak belirlenmiĢtir.
Not2: *,** sırasıyla %1 ve %5 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Granger nedensellik testinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, Vadeli piyasalardan spot piyasalara yönelik bir granger
nedensellik iliĢkisinin olmadığı, fakat spot piyasa iĢlemlerinden olan BIST30 pay piyasası endeksinden vadeli piyasaya doğru
bir nedensellik iliĢkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. BIST 100 endeksinden, BIST vadeli 30 endeksine %1 önem seviyesinde ve
BIST 30 endeksinden, BIST vadeli endeksine %5 önem seviyesinde bir granger nedensellik iliĢkisinin olduğu tespit
edilmiĢtir. Diğer piyasalardan vadeli iĢlem piyasalarına doğru bir granger nedensellik iliĢkisi tespit edilememiĢtir.

5.Sonuç
KüreselleĢmenin etkisiyle birlikte finansal piyasalarda risk oluĢmuĢ ve bu durum vadeli iĢlem piyasaları ile spot piyasaların
kendi aralarındaki iliĢkisini önemli bir hale getirmiĢtir. Vadeli iĢlem piyasaları ile spot piyasalar arasındaki etkileĢimin
temelinde spot piyasalarda oluĢabilecek çeĢitli risklere karĢı önlem almak ve bu riskleri kontrol edebilmek amacıyla vadeli
piyasa araçlarının kullanılması esasına dayanır. Bu durum, spot piyasada meydana gelen fiyat oluĢumu hareketinin vadeli
piyasalardaki iĢlemlerden ne Ģekilde etkilendiği, hangi piyasanın yeni bilgileri diğer piyasalara kıyasla daha çabuk iĢlediği ya
da hangi piyasanın fiyat oluĢumunu gerçekleĢtirebileceği gibi çeĢitli konuların araĢtırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır.
Dolayısıyla bu durum ―iki piyasa arasında bir iliĢki var mı?‖ sorusunun cevaplanması zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır.
Bu çalıĢmada amaç, vadeli iĢlem piyasaları ve spot iĢlem piyasaları arasında bir iliĢkinin var olup olmadığını tespit
edebilmektir. Bu nedenle çalıĢmada bu iliĢkiyi tespit edebilmek amacıyla BIST‘te iĢlem gören vadeli iĢlem piyasalarını temsil
etmesi için BIST 30 endeks vadeli iĢlemleri, spot piyasalarını temsil etmesi için ise BIST30, BIST100, BIST Turizm, BIST
Hizmet ve BIST Sanayi endeksleri analizlere dahil edilmiĢtir.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 594 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
ÇalıĢmada vadeli iĢlem piyasalarının, spot iĢlem piyasalarının bir nedeni olup olmadığı Granger nedensellik testi kullanılarak
test edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına bakıldığında vadeli iĢlem piyasalarının, spot iĢlem piyasalarının bir nedeni olmadığı tespit
edilmiĢtir. Fakat, çeĢitli spot iĢlem piyasalarının, vadeli iĢlem piyasalarının bir nedeni olduğu tespit edilmiĢtir. Spot piyasa
endekslerinden biri olan BIST 100 endeksinin %1, BIST 30 endeksinin ise %5 önem düzeyinde vadeli iĢlem piyasalarının bir
granger nedeni olduğu tespit edilmiĢtir. Vadeli iĢlemler, BIST30 endeksi üzerinden yapılır. Bu nedenle BIST30 endeksinin
vadeli iĢlem piyasalarını etkilemesi normal bir durumdur. Benzer Ģekilde BIST100 endekside borsada bir temel gösterge
olduğundan bu endekste oluĢacak bir değiĢim vadeli iĢlem piyasalarını etkileyebilmektedir.
Sonuç olarak vadeli iĢlem piyasaları, spot iĢlem piyasaları için bir öncü olma özelliğini taĢımamaktadır. Fakat spot
piyasalardaki bazı önemli piyasaların, vadeli iĢlem piyasaları için bir öncü gösterge olduğu söylenebilir. Yapılacak olan yeni
çalıĢmalarda araĢtırmacılar, spot piyasalarda iĢlem gören farklı endeks türlerini ele alarak bu iliĢkiyi analiz edebilirler.
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MAINTAINING THE DEMAND OF ELECTRICITY BY CONTROLLONG OF FREQUENCY AND
POWER CHANGES
ASHISH DHAMANDA
Department of Electrical Engineering, Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar,
Orcid No:https://orcid.org/0000-0002-7481-5267

Abstract:- To maintain the constancy of frequency and power due to large demand of electricity is the toughest
task, most of techniques using from past decades to solve such changes problems. An interconnected area causes
the change of frequencies of all the areas and also of the powers. This paper Present the P, I and Fuzzy Technique
for solving the power and frequency changes problem. P and I techniques are the old technique, whenever Fuzzy
Technique is an result oriented that enhances conventional system design with engineering expertise. Thermal
generating source has been taken for electric power generation and simulink model of thermal generating system
has been controlled by Fuzzy, P and I techniques. In thermal generating station the pulverized coal fed into a boiler
where it is mixed with forced air and combusted. The combined results shows that the fuzzy technique gives
efficient, good and effective results with respect to the P and I techniques by providing constant supply
scientifically hence we conclude that by controlling the changes of frequency and power, demand of electricity can
be maintained.
Keywords: P and I Technique, , Frequency, Power, Fuzzy Technique, Thermal Generating Sources
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Blow-up of negative-initial-energy solutions of a quasi-linear
p−laplacian operator.

hyperbolic equation involving the

BOUNAAMA ABIR
University of 20 August 1955 (LAMAHIS) Skikda,ORCID: 0000-0002-3400-104X

Abstract.
In this work, we study the blow up of solutions for quasi-linear hyperbolic equations involving the p−Laplacian
operator. We start by showing the local existence theorem, and then we obtain the global existence of solutions.
Finally, we study the blow-up of solutions in the case of the energy is negative.
Key words: energy function, p-laplacian operator, blow up, global existence.
AMS Subject Classiﬁcation: 35B38, 35B44.
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TÜRKĠYE‟DE KARAYOLU TAġIMACILIĞINDA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Ebru YILDIRIM,
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
ORCĠD: 0000-0001-9057-024X
Dr. Öğretim Üyesi, Nazile YILANKIRKAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü,
ORCĠD: 0000-0002-8274-186X

ÖZET
Dünya üzerinde günümüze kadar yaygın olarak kullanılan fosil enerji kaynakları rezervi artan nüfusun ihtiyacını
karĢılayamayacak miktardadır. Fosil kaynakların kısıtlı olması insanlığı farklı enerji kaynakları bulmaya yöneltmiĢtir.
Yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılan bu kaynakların yanı sıra nükleer enerji de bir seçenek olarak ortaya
çıkmaktadır. Artan nüfus, teknolojik geliĢmeler ve insanların daha rahat bir yaĢam sürme istekleri ile birlikte enerji
tüketiminde de önemli artıĢlar olmaya baĢlamıĢtır. Artan bu tüketimin sadece enerji kaynak miktar ve çeĢitliliği ile
karĢılanamayacağı görülmüĢtür. Bu nedenle üretilen enerjinin verimli kullanılması konusu gün geçtikçe daha önem
kazanmaya baĢlamıĢtır.
Enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla karĢılanması ülkeler için bağımsızlıkla eĢdeğer bir husustur. Dünya üzerinde ülkeler
arasında yaĢanan siyasi çekiĢmeler, ekonomik sıkıntılar ve küresel ısınma konuları dikkate alındığına enerji alanında bir
ülkenin kendine yetebilmesi yaĢamsal öneme sahiptir. Türkiye, enerji ihtiyacının yaklaĢık olarak %70‘ini ithal etmekte olan
bir ülkedir. Türkiye‘de sektörel bazlı nihai enerji tüketimi incelendiğinde ulaĢtırma sektörü yaklaĢık olarak %26‘lık tüketim
payı ile sanayi, konut ve hizmetler sektörlerinden sonra enerji tüketiminde üçüncü sırada yer almaktadır. UlaĢtırma
sektöründeki enerji tüketim oranlarına bakıldığında karayolu ulaĢımı yaklaĢık %90 ile birinci, havayolu, denizyolu ve
demiryolu ulaĢımları ise geriye kalan %10‘luk kısmı oluĢturmaktadır. Bu veriler incelendiğinde karayollarındaki toplam
enerji tüketiminin, ithal edilen enerji miktarının yaklaĢık üçte birine tekabül ettiği görülmektedir. Bu da oldukça yüksek bir
miktardır.
Bu çalıĢmada, ulaĢtırma sektöründeki enerji tüketimi genel hatlarıyla incelenmektedir. Türkiye‘de yük ve yolcu
taĢımacılığının yaklaĢık olarak %90‘ı karayolu ulaĢtırma sektörü ile karĢılanmaktadır. UlaĢtırma sektörü içinde bu kadar
büyük paya sahip olan karayolları ulaĢtırmasında enerji tüketim miktarı nasıl düĢürülebilir konusu incelenmiĢtir. Bu sektörde,
ne gibi önlemlerle bu enerji tüketimi düĢürülebilir bunlar sayısal veriler ve analizlerle desteklenerek önerilerde
bulunulmuĢtur. Yük ve yolcu taĢımacılığında, yüksek enerji tüketimi yapılan karayolu taĢımacılığından ziyade demiryolu
taĢımacılığına yönelmenin enerji verimliliğine olan etkisi analiz edilmiĢtir. Karayolu taĢımacılığında akıllı ulaĢtırma
sistemlerinin, yük ve yolcu taĢıma sürelerinin azaltılmasına, CO2 emisyonunun azaltılmasına ve enerji verimliliğinin
artırılmasına etkisi analiz edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Karayolu TaĢımacılığı, Yakıt Tüketimi, UlaĢtırma Sektörü.
INVESTIGATION OF ENERGY EFFICIENCY IN ROAD TRANSPORT IN TURKEY
ABSTRACT
The reserves of fossil energy resources, which have been widely used in the world until today, are insufficient to meet the
needs of the increasing population. The scarcity of fossil resources has led humanity to find different energy sources. In
addition to these sources, which are called renewable energy sources, nuclear energy also emerges as an option. With the
increasing population, technological developments and people's desire to live a more comfortable life, there has been a
significant increase in energy consumption. It has been seen that this increased consumption cannot be met only with the
amount and variety of energy resources. For this reason, the issue of efficient use of the produced energy has started to gain
more importance day by day.
Meeting the energy need with domestic resources is an issue equivalent to independence for countries. It is vital for a country
to be self-sufficient in the field of energy, considering the political conflicts, economic problems and global warming among
the countries in the world. Turkey is a country that imports approximately 70% of its energy needs. When sectoral-based final
energy consumption is analyzed in Turkey, the transportation sector ranks third in energy consumption with a consumption
share of approximately 26%, after the industry, housing and services sectors. Considering the energy consumption rates in the
transportation sector, road transportation is the first with approximately 90%, and air, sea and railway transportation is the
remaining 10%. When these data are examined, it is seen that the total energy consumption on highways corresponds to
approximately one third of the imported energy. This is a very high amount.
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In this study, energy consumption in the transportation sector is examined in general terms. Approximately 90% of freight
and passenger transport in Turkey is covered by the road transport sector. The issue of how the amount of energy
consumption can be reduced in highway transportation, which has such a large share in the transportation sector, has been
examined. In this sector, what kind of precautions can be taken to reduce this energy consumption, these are supported by
numerical data and analysis and suggestions have been made. In freight and passenger transportation, the effect of turning to
rail transportation rather than road transportation with high energy consumption on energy efficiency has been analyzed. The
effect of intelligent transport systems in road transport on reducing freight and passenger transport times, reducing CO 2
emissions and increasing energy efficiency has been analyzed.
Keywords: Energy Efficiency, Highway Transport, Fuel Consumption, Transport Sector.
1. GiriĢ
Dünya‘da artan nüfus, sanayileĢme ve teknolojik geliĢmelerle birlikte enerjiye duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
Artan enerji talebine karĢılık enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Bu durum ülkeler arası rekabet, ekonomik sorunlar, dıĢa
bağımlılık gibi birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması büyük
önem arz etmektedir.
UlaĢtırma sektörü insan, ürün veya hizmetin bir noktadan ihtiyaç duyulan baĢka bir noktaya çeĢitli araçlarla taĢınması
faaliyeti olarak tanımlanabilir. GeliĢen teknoloji ve hızla artan nüfus sebebiyle kaliteli, güvenli, konforlu ulaĢıma talep artmıĢ
ve ulaĢtırma sektörü hızla büyümeye baĢlamıĢtır. UlaĢtırma sektörü ülkelerin kalkınmasında, geliĢmesinde ve ekonomisinde
önemli bir yere sahiptir. Toplam enerji tüketimi içerisinde büyük bir paya sahip olan ulaĢtırma sektörünün verimli, etkin ve
ekonomik olması oldukça önemlidir.
UlaĢtırma sektöründe enerji verimliliği konusunda birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan bazıları incelenecek olursa;
Karayolu ve demiryolu ulaĢtırma sistemlerinin ekonomik etkinlik açısından analizinin yapıldığı çalıĢmada, bu iki ulaĢtırma
türünün hem birbirinin alternatifi hem de birbirinin tamamlayıcısı olan iki temel ulaĢtırma sistemi olduğu belirtilmiĢtir.
UlaĢtırma sistemlerinin taĢıma maliyetlerinin hesaplanması ve karĢılaĢtırılması, ulaĢtırma altyapısının kullanılmasında ve
fiyatlandırılmasında etkinliğin olup olmadığının incelenmesi ve sektördeki etkinliğin sağlanmasında önemli bir faktör olan
sektörün rekabet durumunun incelenmesi hedeflenmiĢtir [1].
Günümüz dünyasında yük ve yolcu taĢımacılığında kullanılan ulaĢım sistemleri ve bu sistemlerdeki geliĢmeler, Ģehirlerin,
bölgelerin, ülkelerin hatta kıtaların ekonomisinin geliĢmesinde son derece önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle geliĢmiĢ
ülkeler baĢta olmak üzere pek çok ülke ulaĢım sistemlerini daha verimli ve etkin hale getirebilmek için yoğun çabalar sarf
etmektedir.
UlaĢım sistemlerinin ve bu sistemlerin Türkiye‘nin ekonomik yapısı ile iliĢkisinin incelendiği diğer bir çalıĢmada Türkiye‘de
karayolu, demiryolu ve denizyolu sistemlerinin kapasiteleri ve alt yapıları incelenmiĢtir. UlaĢım sistemlerinin maliyet analizi
yapılarak karayolu taĢımacılığının yüksek maliyetli olduğu görülmüĢtür. Türkiye‘de ulaĢtırma sistemlerinde dengeli
dağılımın sağlanması ve daha verimli hale gelmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuĢtur [2].
UlaĢtırma sistemi seçiminde, ekonomik etkinlik önemli faktörlerden biridir. Birçok ülkede, ulaĢtırma yatırımları ve
hizmetleri, kamu hizmeti ve sosyal politika aracı olarak görüldüğünden, bu hizmetlerin maliyeti ve planlanması dikkate
alınmamaktadır. Bu nedenle kaynak israfı, ulaĢtırma hizmetleri için finansman yetersizliği gibi birtakım sorunlarla
karĢılaĢılmaktadır [3].
Enerji kaynakları açısından dıĢa bağımlı olan Türkiye, enerjinin üretiminden tüketimine kadar tüm evrelerde enerjinin verimli
kullanılması gerekmektedir. Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaĢık %20‘si ulaĢtırma sektöründe olup enerji kullanımının
%99‘unu petrol ürünleri oluĢturmaktadır. Sektör bu yönüyle tamamen dıĢa bağımlı durumdadır. UlaĢımda karayolu
taĢımacılığını yoğun olarak (yolcu taĢımacılığının %95‘i, yük taĢımacılığının da %91‘i) kullanıldığından bu sektörde
yapılacak enerji verimliliği çalıĢmalarının önemi büyüktür. Bunların baĢında toplu taĢımanın özendirilmesi ve artırılması yer
almaktadır. Hibrit ve elektrikli araçların kullanımının yaygınlaĢtırılması gibi tercihlerinde enerji verimliliği çalıĢmalarına
önemli katkı sağlaması beklenmektedir [4].
YaĢadığımız yüzyılda tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetler, süratli, güvenli ve yeterli ulaĢtırma ile mümkün
olabilmektedir. Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de ulaĢtırma hizmetleri önemini korumakta ve artırmaya devam
etmektedir. GeliĢmiĢlik ve ekonomik gücün bir göstergesi olarak kabul edilen, hızlı, güvenli, rahat ve huzur içerisinde yapılan
ulaĢtırma hizmetlerinin çağın gerek ve standartlarına uygun olarak verilmesi ve Türkiye‘de demiryolu sektörünün
geliĢtirilmesi önemlidir [5].
Karayolu ve demiryolu ulaĢtırma sistemlerinin enerji tüketimi açısından karĢılaĢtırılması ve senaryo yaklaĢımı ile
Ģehirlerarası taĢımacılığın karayollarından demiryollarına kaydırılmasının sağlayacağı enerji tasarrufunun ortaya
konulmasının amaçlandığı çalıĢmada, enerji yoğunluğu değerlerine göre, yük taĢımacılığında karayolu taĢımacılığı ile
demiryolunun yaklaĢık 3,6 katı enerji tüketmekte olduğu görülmüĢtür. Yolcu taĢımacılığında ise karayolu ve demiryolu
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arasında enerji tüketimi açısından fazla fark bulunmadığı görülmüĢtür. Senaryolar ise, demiryollarının yük taĢımacılığından
aldığı payın artırılması ve karayollarının payının azaltılması sonucunda 3,99 MTEP ile 11,82 MTEP arasında değiĢen
miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabileceğini göstermektedir [6].
Karayolu ulaĢımının en büyük enerji kaynağı olan fosil yakıtların, yenilebilir enerji kaynağı olmaması ve rezervlerinin
ortalama altmıĢ yıl sonra tükeneceğinin tahmin edilmesi, dünyada iki kavramı ortaya çıkartmıĢtır. Bunlar enerji verimliliği ve
enerji kaynaklarının çeĢitlendirilmesidir [7].
Karayolu taĢımacılığının diğer taĢımacılık modları ile karĢılaĢtırılarak, sağladığı avantajlar üzerine değerlendirmelerin
yapıldığı çalıĢmada, Türkiye ve Dünya'daki karayolu taĢımacılığı ve diğer taĢımacılık modlarına iliĢkin istatistiksel veriler
incelenmiĢtir. Karayolu taĢımacılığı ve diğer taĢımacılık modlarına iliĢkin istatistiksel veriler karĢılaĢtırılmıĢ karayolu
taĢımacılığının sağladığı avantajlara yer verilmiĢtir [8].
2. Türkiye‟de UlaĢtırma Sektörünün Durumu
Türkiye‘de son yıllardaki sektörel bazlı enerji tüketimi incelendiğinde toplam tüketimin yaklaĢık olarak %25-26‘lık kısmını
ulaĢtırma sektörü tarafından gerçekleĢtirmekte olduğu görülmektedir. Bu tüketimin yine yaklaĢık olarak %90‘lık kısmı
karayolu taĢımacılığı ile gerçekleĢtirilmektedir.
Bütünlük sağlaması açısından tüm verilere ulaĢılan 2019 yılı verileri ile enerji tüketim oranları incelenecek olursa; Türkiye‘de
2019 yılı sektörel bazlı nihai enerji tüketiminde ilk sırada %31 pay ile sanayi sektörü yer almaktadır. Ġkinci sırada ise %25
pay ile ulaĢtırma sektörü yer almaktadır. Bunları %22‘lik pay ile konut sektörü, %11 pay ile ticaret ve hizmetler, %7 ile enerji
dıĢı tüketim ve %4 ile tarım-hayvancılık sektörleri takip etmektedir [9].
UlaĢtırma sektörüne harcanan 27.687 bin Ton EĢdeğer Petrol (TEP) enerji incelendiğinde %93 pay ile ilk sırada karayolları
yer alırken, havayolu %4 ile ikinci sırada yer almaktadır. Demiryolu ulaĢtırması, denizyolu ulaĢtırması ve boru hatları ise
geriye kalan %3‘lük kısımları oluĢturmaktadır [9].
Türkiye‘de 2019 yılında yapılan yolcu taĢımacılıklarının %90‘ı karayolu, %8‘i havayolu, kalan %2‘lik kısmı ise demiryolu ve
denizyolu üzerinden yapılmıĢtır. Yük taĢımacılığının ise %89‘u karayolu, %6‘sı denizyolu, %5‘i demiryolu üzerinden
yapılmıĢtır. ġekil 1‘de yapılan taĢımacılıkların türlere göre dağılımı gösterilmiĢtir [10].
UlaĢtırmanın Türlere Göre Dağılımı
Yolcu - Km, Ton - Km
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ġekil 1. Türkiye‘de yolcu ve yük ulaĢtırmasının türlere göre dağılımı, 2019
Hem yolcu hem yük taĢımacılığında en büyük paya sahip olan karayolu taĢımacılığı, geliĢmiĢ ülkelerden nüfus bakımından
Türkiye‘ye en yakın olan Almanya ile kıyaslanacak olursa, 2000 yılında 82.211.500 olan Almanya nüfusu 2020 yılında
83.160.874 olmuĢtur. 2000 yılında 64.268.750 olan Türkiye nüfusu 2020 yılında 83.384.688 olarak doğrusal bir artıĢla
Almanya nüfusunu geçmiĢtir [11].
2020 yılında Türkiye‘nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 719.919 milyar ABD doları (USD) iken aynı yıl Almanya‘nın
GSYH‘sı 3.843.335 milyar USD olmuĢtur. Ġki ülkenin de 2000-2020 yılları arasındaki nüfus değiĢimleri ve GSYH‘sın daki
değiĢim ġekil 2‘de verilmiĢtir [12]. ġekil 2‘deki grafik incelendiğinde Türkiye‘nin, Almanya‘ya göre daha yüksek nüfus artıĢ
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hızına sahip olduğu ancak GSYH açısından iki ülke kıyaslandığında Almanya‘nın Türkiye‘ye göre daha yüksek GSYH sahip
olduğu görülmektedir.
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ġekil 2. Türkiye ve Almanya‘nın nüfus ve GSYH‘sının yıllara göre değiĢimi, 2000-2020
UlaĢtırma sektörü içinde en büyük paya sahip olan karayolu ulaĢtırmasının Türkiye ve Almanya‘daki yolcu taĢımacılığı
oranları ve yük taĢımacılığı oranları ġekil 3‘te verilmiĢtir [13]. ġekil 3 incelendiğinde ise Almanya‘nın yük ve yolcu
taĢımacılığı miktarlarının Türkiye‘nin yolcu ve yük taĢımacılığı miktarından çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu
durum Almanya‘nın GSYH sının yüksek olmasının karayolu ulaĢtırmasına etkisini göstermektedir.
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ġekil 3. Türkiye ve Almanya‘nın karayolu yolcu ve yük taĢımacılıklarının yıllara göre değiĢimi.
Türkiye‘nin ulaĢımda harcadığı nihai enerji tüketimi 2019 yılında 1.174.302 terajoule (TJ) olurken, Almanya‘nınki 2.378.445
TJ olmuĢtur. Türkiye‘de ulaĢım sektöründen kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyon miktarı 84 milyon ton (Mt) olmuĢtur.
Bu emisyon miktarının %93‘ü sadece karayolu ulaĢımından kaynaklanmaktadır. Aynı yıl Almanya‘nın ulaĢtırma sektöründen
kaynaklanan CO2 emisyon miktarı 160 Mt olmuĢtur. Bu emisyon miktarının %96‘sı sadece karayolu ulaĢımından
kaynaklanmaktadır. UlaĢtırma sektöründe enerji tüketimindeki oranın CO2 emisyonuna yansıdığı görülmektedir. Ġki ülkenin
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de yıllara göre nihai enerji tüketimleri ve CO2 oranları ġekil 4‘te verilmiĢtir [14]. ġekil 4‘teki grafik incelendiğinde ise iki
ülkenin Nihai enerji tüketim miktarının CO2 emisyonu miktarını doğrudan etkilediği görülmektedir.
Nihai Enerji Tüketimi ve CO2 Emisyonları
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ġekil 4 Türkiye ve Almanya‘nın nihai enerji tüketimi ve CO2 emisyon miktarı, 2000-2019
Enerji yoğunluğu bölgeler ve ülkeler bazında bir birim gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) yaratabilmek için ne kadar enerji
gerektiğini ölçen bir enerji verimliliği göstergesidir. Enerji yoğunluğu hesaplanırken olması gereken GSYH yükselirken
enerji tüketiminin düĢük kalmasıdır. Bir diğer deyiĢle enerji yoğunluğu (TEP/GSYH) oranının düĢük olması, ülkeyi enerji
verimliliği değerlendirmesinde pozitif ayrıĢtırmaktadır [15].
Türkiye‘nin 2020 yılı birincil enerji yoğunluğu 0,145 tep/bin 2015$, nihai enerji yoğunluğu ise 0,112 tep/bin 2015$ olarak
hesaplanmıĢtır. ġekil 5‘te yıllara göre birincil ve nihai enerji yoğunluğu verileri gösterilmektedir [16].
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ġekil 5 Türkiye‘nin Birincil ve Nihai Enerji Yoğunluğu, 2000-2020
Uluslararası bir karĢılaĢtırma yapıldığında ise; Türkiye‘nin 2019 yılı için 0,145 tep/bin 2015$ olan birincil enerji yoğunluğu
dünya ortalamasından (0,172 tep/bin 2015$) daha düĢük olamakla birlikte OECD ortalamasının (0,105 tep/bin 2015$)
üzerinde kalmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin birincil enerji yoğunluğu ortalaması ise 0,088 tep/bin 2015$ ile gerek OECD
gerekse Türkiye‘ye kıyasla daha iyi bir seviyededir [16].
3. SWOT Analizi

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 602 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Türkiye‘de karayolu ulaĢtırması üzerine yapılan tüm bu veriler ve bilgilere dayanarak SWOT analizi yapılmıĢtır. Yapılan
SWOT analizine göre karayolu ulaĢtırmasının güçlü, zayıf yönleri belirlenmiĢ, karayolu ulaĢtırmasındaki fırsatlar ve tehditler
tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Güçlü Yönler
 Ġnsanların çevre duyarlılığından kaynaklanan farkındalığının artması.
 Eğitim seviyesinin artmasından dolayı küresel ısınmanın nasıl bir tehdit olduğunun farkındalığı.
 Raylı sistemlerin yaygınlaĢması.
 Raylı sistemlerin daha ekonomik olması.
 Yük taĢımacılığında raylı sistemler ve denizyolu taĢımacılığının daha az maliyetli olması.
 Mevzuatların enerji verimliliği konusundaki uygulamaları.
 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında uygulamaların takip edilmesi.
Zayıf Yönler
 Demiryolu ağlarının yetersizliği ve teknolojik açıdan verimsizliği.
 Demiryolu ağlarının diğer ulaĢtırma türleriyle yeterince entegre olmaması.
 UlaĢtırma sektöründe enerji verimliliği çalıĢmalarının yetersizliği.
 UlaĢtırma sektöründe enerji yoğunluğunun yüksek olması.
 Ġnsanların geçmiĢten gelen alıĢkanlıkları (özel araç kullanımı vb).
 UlaĢtırma sektöründe planlama, denetleme, önleme ve etüt çalıĢmalarının yetersizliği.
 Mali imkânlar.
Fırsatlar
 Enerji verimliliği farkındalığının artması.
 Genç nüfusun çevre ve iklim değiĢikliği konusunda duyarlılığı.
 Enerji ithalatının azalmasıyla birlikte enerji arz güvenliğinin artırılması.
 Toplu taĢıma ve demiryolları kullanımının artması ile daha az CO2 emisyonu ve daha az hava kirliliği.
 Genel bütçeden ve vatandaĢın bütçesinden ulaĢtırma sektörüne daha az pay ayrılması.
Tehditler
 Maliyetlerin düĢmesi ile birlikte tüketimin artıĢ eğilimi göstermesi.
 UlaĢtırma sektöründe enerji verimliliği çalıĢmalarının bilgisiz, plansız ve koordinasyonsuz yapılması, denetlenmemesi.
 Dünya genelinde yaĢanabilecek salgın, ekonomik durgunluk, savaĢlar, göçler vb.
 GSYĠH artmasıyla birlikte insanların binek otomobil sahibi olma eğilimlerinin artması.
4. Sonuç ve Öneriler
Türkiye enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü dıĢ kaynaklardan sağlamaktadır. Türkiye‘nin ekonomik refahını artırmak ve
dıĢa bağımlılığını azaltmak amacıyla enerjiyi verimli kullanması kaçınılmaz olmuĢtur.
UlaĢtırma sektörü, sektörel enerji tüketimi sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Karayolu ulaĢtırması ise hem yük hem
yolcu taĢımacılığında Türkiye‘de en çok tercih edilen ulaĢtırma türü olmasına rağmen yüksek enerji tüketimi sebebiyle enerji
verimliliği sağlanması gereken sektörlerdendir. Literatür taramaları ve yapılan çalıĢmalar neticesinde karayolu ulaĢımında
enerji tüketimini azaltmak için;
1) Karayolu ulaĢtırması diğer ulaĢtırma türleri ile bütünleĢmiĢ bir Ģekilde çalıĢmalıdır.
2) GeliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi demiryolu ulaĢtırmasına verilen önem artırılmalıdır.
3) Türkiye‘nin coğrafi konumundan faydalanılarak özellikle yük taĢımacılığında denizyolu ulaĢtırması daha etkin bir Ģekilde
kullanılmalıdır.
4) Limanlar ile demiryolu arasındaki bağlantılar artırılarak hem denizyolu hem demiryolu ulaĢımının etkinliği artırılmalıdır.
5) UlaĢtırma sektöründe enerji verimliliği eylem planlarının hayata geçirilmesi süreci hızlandırılmalıdır.
6) Dünyada ulaĢtırma sektöründe yapılan teknolojik geliĢmeler takip edilmelidir. (elektrikli araçlar, hızlı trenler vb.)
7) Ġnsanların bilinçlenmesi sağlanarak toplu taĢıma kullanımının özendirilmesi gerekmektedir.
8) Bisiklet yolları artırılarak bisiklet kullanımına teĢvik sağlanmalıdır.
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ÖZET
Artan dünya nüfusu ve teknolojik geliĢmelerin getirdiği imkânlarla enerji tüketiminde önemli bir artıĢ
gözlemlenmektedir. Dünyada tespit edilen fosil enerji kaynakları rezervlerinin artan bu nüfusa yetmediği
görülmektedir. Enerji ihtiyacının karĢılanabilmesi amacıyla yeni kaynaklar arayıĢı çabaları, yenilenebilir enerji
kaynaklarını ve nükleer enerjiyi dünya gündemine getirmiĢtir. Küresel ısınma sorununun azaltılmasına sağlayacağı
katkı da göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynakları tüm dünyada daha cazip hale gelmiĢtir. Yenilenebilir
enerji kaynaklarına olan bu artan ilgi ile birlikte enerjinin daha verimli kullanılması da önemli bir kaynak olarak ön
plana çıkmıĢtır.
Dünya genelinde hem yenilenebilir enerji kaynaklarına hem de enerji verimliliği çalıĢmalarına olan ilgi ve
yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Türkiye‘de de aynı yönde çalıĢmaların arttığı görülmektedir. Türkiye‘de
enerji tüketim ana kalemleri incelendiğinde sektörler, sanayi sektörü, konut ve hizmetler sektörü, ulaĢtırma sektörü,
enerji dıĢı ve tarım sektörleri olarak sınıflandırılmaktadır. Enerjinin çok tüketildiği sektörlerde yapılacak verimlilik
çalıĢmaları ve iyileĢtirmelerin enerji tüketim miktarlarının azaltılmasına katkısı büyüktür. Söz konusu bu tüketim
kalemlerinden sanayi, konut ve hizmetler ile ulaĢtırma sektörleri toplam tüketimin yaklaĢık olarak %90‘ını
oluĢturmaktadır. Konut ve hizmetler sektöründeki enerji tüketimi ise toplam tüketimin yaklaĢık olarak %30‘unu
oluĢturmaktadır. Bu kadar yüksek tüketim oranına sahip bir sektörde sağlanacak enerji verimliliğinin ülke
ekonomisine katkısı da büyük olacaktır.
Binalarda enerji tüketiminin baĢlıca unsurları olan yalıtım, ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, elektrikli
cihazlar ve bina otomasyon sistemleridir. Söz konusu bu enerji tüketim kalemlerindeki her iyileĢtirme ve verimlilik
çalıĢması binalardaki toplam enerji tüketim miktarını düĢürmektedir. Dünya genelindeki karbon salınımının
yaklaĢık olarak %40‘ı binalarda tüketilen enerjiden kaynaklanmaktadır bu nedenle binalarda sağlanacak enerji
verimliliği karbon salınımın azaltılmasında oldukça önemlidir.
Bu çalıĢmada, binaların projelendirilmesinden itibaren inĢası ve kullanımı süreçlerindeki enerji verimliliği dikkate
alınarak yapılacak enerji tüketiminin kiĢilerin ve ülke ekonomisinin nasıl yararına olacağı hususu incelenmiĢtir.
Ayrıca binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, hem cari açığın kapanmasına hem de karbon salınımının
azalmasına yardımcı olacaktır. Bu çalıĢmada tüm bu hususlar incelenmiĢ bina enerji verimliliği çalıĢmalarının
önemi sayısal veriler ve grafiklerle sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Binalarda Enerji Tüketimi, Bina Enerji Performansı.
THE IMPORTANCE OF ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS IN TURKEY
ABSTRACT
With the increasing world population and the opportunities brought by technological developments, a significant
increase is observed in energy consumption. It is seen that the fossil energy resources reserves determined in the
world are not enough for this increasing population. Efforts to seek new sources in order to meet the energy needs
have brought renewable energy sources and nuclear energy to the world agenda. Considering its contribution to the
reduction of the global warming problem, renewable energy sources have become more attractive all over the
world. Along with this increasing interest in renewable energy sources, more efficient use of energy has come to
the fore as an important resource.
The interest and investments in both renewable energy sources and energy efficiency studies are increasing day by
day around the world. It is seen that studies in the same direction have increased in Turkey. When the main energy
consumption items in Turkey are analyzed, the sectors are classified as industry sector, housing and services sector,
transportation sector, non-energy and agriculture sectors. Efficiency studies and improvements to be made in
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sectors where energy is consumed a lot have a great contribution to reducing the amount of energy consumption.
Of these consumption items, industry, housing and services and transportation sectors constitute approximately
90% of the total consumption. The energy consumption in the housing and services sector constitutes
approximately 30% of the total consumption. The energy efficiency to be achieved in a sector with such a high
consumption rate will also contribute to the country's economy.
The main elements of energy consumption in buildings are insulation, heating, cooling, lighting, ventilation,
electrical devices and building automation systems. Every improvement and efficiency work in these energy
consumption items reduces the total amount of energy consumption in buildings. Approximately 40% of global
carbon emissions originate from the energy consumed in buildings, so the energy efficiency to be provided in
buildings is very important in reducing carbon emissions.
In this study, it has been examined how the energy consumption to be made will benefit the people and the
country's economy, taking into account the energy efficiency in the construction and use processes of the buildings,
starting from the design of the buildings. In addition, ensuring energy efficiency in buildings will help both to close
the current account deficit and to reduce carbon emissions. In this study, all these issues have been examined and
the importance of building energy efficiency studies has been presented with numerical data and graphics.
Keywords: Energy Efficiency, Energy Consumptıon In Buıldıngs, Building Energy Performance.
1. GiriĢ
Dünyada, teknolojik geliĢmeler, hızlı nüfus artıĢı ve yaĢam standartlarının iyileĢmesi enerji tüketiminin artmasına
neden olmaktadır. Artan enerji ihtiyacıyla birlikte mevcut kaynakların yetersiz ve zararlı olması yeni arayıĢlara
sebep olmaktadır. Enerji gündeminde yer alan alternatif yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji
verimliliği konuları mevcut sorunlar için üretilmeye çalıĢılan bir çözümdür.
Dünyada gözlenen tüm bu değiĢiklikler ĢehirleĢmeyi, buna bağlı olarak bina sayısını ve enerji tüketimini de
artırmaktadır. Nihai enerji tüketimi açısından bina sektörü önemli bir tüketim hacmine sahiptir. Binalarda
uygulanan enerji politikalarının baĢında ise binalarda enerji verimliliği yer almaktadır. Dünyada binalarda enerji
verimliliği konusunda pek çok çalıĢma yapılmaktadır. Türkiye‘de de bina enerji performans hesaplamaları ve bina
enerji kimlik belgelendirmesi, kamuoyu bilinçlendirmesi gibi birçok çalıĢma yapılmaktadır. Bu konuda
geliĢmelerin sağlanması için mevcut teĢvikler ve kamuoyu bilinçlendirmesinin arttırılması gerekmektedir.
Kentsel yaĢama hızlı geçiĢ ile artan binalar, dünya genelinde enerji tüketiminin en fazla olduğu sektörlerdendir.
Ülkelere göre binalarda enerji tüketimi ve enerji verimliliği potansiyeli
Çizelge 1‘de verilmiĢtir. Binalarda
kullanılan enerji miktarı, çoğu geliĢmiĢ ülkede birincil enerji tüketiminin %40‘ından fazladır. Bina sayısının her
geçen gün artması, enerji ihtiyacını da arttırmaktadır. Uluslararası enerji ajansı verilene göre 2035 yılında binaların
enerji talebinde %30‘luk bir artıĢ olacağını öngörmektedir. Mevcut binalarda yapılacak olan verimlilik çalıĢmaları
ile enerji tüketiminde yaklaĢık %30‘luk bir oranda azalma olmaktadır [1].
Çizelge 1. Ülke ve bölgelere göre binalarda enerji tüketimi ve enerji verimliliği potansiyeli.

Ülke
Amerika
Türkiye
Ġran
Yunanistan
Sırbistan
Avrupa Birliği
Tüm Dünya

Binalarda Enerji Tüketimi
(%)
40
36
35
30
50
40-42
40

Verimlilik Potansiyeli
(%)
20
30
20
27-30
5-30

Binalarda enerjinin verimli kullanılması hususunda yapılan çalıĢmalar incelendiğinde; Türkiye‘de binaların enerji
performansı hesaplama yönteminin farklı iklim bölgelerinde değerlendirilmesi çalıĢmasında bina enerji
performansını etkileyen parametreler; rüzgâr, nem, dıĢ hava sıcaklığı, güneĢ ıĢınımı, yapının konumu,
yönlendirilmesi ve biçimi, ısısal konfor ve enerji korunumu, gün ıĢığından yararlanma olarak tespit edilmiĢtir [2].
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Binalarda enerji verimliliği çalıĢmaları kapsamında ısı yalıtımı yapmak, mekanik sistemlerde verimlilik
uygulamaları yapmak, verimli aydınlatma sistemleri kurmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak ve
ev aletlerinde enerji verimliliğinin sağlanması gerekmektedir [3].
2007 öncesi binalarda enerji verimliliğini artırıcı yöntemler ve çevresel etkilerinin incelenmesi tez çalıĢmasında
Türkiye‘de konutlarda ısıtma ve soğutma sistemlerinde harcanan enerji %40 gibi büyük bir paya sahip olduğu
belirtilmiĢtir. Isıtma/soğutma sistemlerinde tüketilen enerji miktarının fazla olmasının en büyük sebebi doğru ve
yeterli yalıtım çalıĢmalarının yapılmamasından kaynaklanmaktadır [4].
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi (TEĠAġ) 2019 yılı verilerine göre Türkiye‘nin brüt elektrik enerjisi
tüketimi 303.674,4 GWh olarak belirlenmiĢtir. Bu tüketimin %20‘si yani yaklaĢık 60.734,88 GWh enerjinin
aydınlatma için harcanmakta olduğu görülmüĢtür. Aydınlatmada yapılan verimlilik çalıĢmaları ile yatırım ve
iĢletme maliyetleri karĢılaĢtırıldığında ortalama 2-3 yıl geri ödeme süreli yatırımlarla büyük oranda enerji tasarrufu
yapılabileceği belirtilmiĢtir [5].
Elektrikli ev aletleri tarafından tüketilen enerji, konutlarda tüketilen enerjinin %20‘sini oluĢturmaktadır. Enerji
verimli ev aletlerinin tercih edilmesi durumunda bu tüketimi azaltmak mümkündür. Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi
verilerine göre; ev aletleri içinde elektrik tüketiminde ilk sırayı %30‘luk elektrik tüketimi ile buzdolabı almaktadır.
Aydınlatma %28‘lik pay ile ikinci sırada, elektrikli fırınlar ise %10 ile üçüncü sıradadır. Televizyon yaklaĢık
%10‘luk payda enerji tüketirken, çamaĢır makinesi %7, bulaĢık makinesi %7, ütü %4, elektrikli süpürge yaklaĢık
%2 ve saç kurutma makinesi %2 paya sahiptir [6].
Binalarda enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-TR1)‘in kullanılabilirliğinin ve Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) uygulamasının değerlendirmesi çalıĢması kapsamında yapılan görüĢme ve değerlendirmeler sonucunda,
enerji verimliliği farkındalık uygulamalarında eksikliklerin var olduğu saptanmıĢ olmasına rağmen uygulamanın
olumlu sonuçlar doğurduğu görülmüĢtür. EKB uygulamasının Türkiye'de de doğru uygulanması ile binalarda enerji
verimliliği konusunda önemli ölçüde yol kat edilebileceği görülmüĢtür [7].
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği‘ne göre binalarda enerjinin etkin kullanılması amacıyla binalar tasarım
ve proje aĢamasındayken gerçekleĢtirilen uygulamalar, ısı yalıtımı esasları ve proje zorunluluğu, mekanik tesisat
yalıtımı esasları, ısıtma ve soğutma sistemleri tasarım esasları, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarım
ve uygulama esasları, asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık, sıhhi sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri,
otomatik kontrol, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri, ısı pompası,
kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin kullanımı oldukça önemli olduğu belirtilmiĢtir [8].
11. Kalkınma Planına göre enerji arzının sürekli, kaliteli, güvenli ve uygun maliyetlerle sağlanması temel
amacıyla; daha verimli ve kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaĢtırılması, mevcut binalarda enerji verimliliğini
teĢvik edici desteklemeler yapılması, ulusal yeĢil bina sertifika sistemi kurulması, kendi elektrik ihtiyacını
karĢılamak amaçlı lisanssız güneĢ enerjisi santrali ile rüzgâr enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaĢtırılmasının
sağlanması, kamu binalarında enerji verimliliği projesi uygulanması amaçlanmaktadır [9].
Türkiye ulusal enerji verimliliği eylem planı göre binalar için sürdürülebilir iĢletim ve tedarik eylem planı
oluĢturulması, binalar için enerji tüketim verilerini de içeren bir veri tabanının oluĢturulması, Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) uygulaması, Enerji Kimlik Belgesi (EKB)/bina sertifikalandırılmasının yapılması, binalarda yeĢil sertifika
kullanımının arttırılması gibi binalarda enerji tüketimi sürecinin planlanabilmesi ve verimlilik sağlayacak Ģekilde
yönetilebilmesine yönelik birçok tavsiyede bulunulmuĢtur [10].
2. Binalarda Enerji Verimliliği
Binalarda enerji verimliliği, yaĢam standardı ve hizmet kalitesi düĢürülmeden enerjinin daha etkin kullanılmasıdır.
YaĢam standartlarının artması, hızlı nüfus artıĢı buna bağlı olarak artan bina sayısı bu sektörde enerji tüketimini
arttırmaktadır.
Türkiye nüfusu son bir yılda bir milyon kiĢi artarak yaklaĢık olarak 85 milyona ulaĢmıĢtır [11]. Türkiye Ġstatistik
Kurumu 2021 verilerine göre nüfus artıĢının yanında, Türkiye‘deki bina yüzölçümü sayısı da bir önceki yıla göre
%24,1 artıĢ göstermiĢtir [12].
Artan nüfus ve bina sayısı enerji tüketiminin aynı oranda artıĢ göstermesine sebep olmaktadır. Türkiye‘nin 20002019 yılları arasında doğalgaz ve elektrik tüketimi ġekil 1.‘de gösterilmiĢtir.
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ġekil 1.‘de görüldüğü üzere elektrik tüketimi ve doğalgaz tüketimi seyri artıĢ yönündedir. 2000 yılındaki elektrik
enerjisi tüketimi 2019‘da yaklaĢık 3 kat, doğalgaz tüketimi ise 5 kat artmıĢtır. Bunun büyük çoğunluğu binalarda
harcanmaktadır.
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ġekil 1. Türkiye‘de Kaynaklara Göre Toplam Nihai Tüketim (Tfc), Türkiye 2000-2019 [13].

Türkiye‘de konut binaları toplam binaların %86,8‘ini oluĢturmaktadır.
kaynaklara göre enerji tüketim miktarı verilmiĢtir.

ġekil 2. ‗de Türkiye‘de konutlarda
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ġekil 2. Türkiye‘de Konutlarda Kaynaklara Göre Toplam Nihai Tüketim 2000-2019 [14].

ġekil 2. incelendiğinde 2000 yılında 73782 TJ kömür, 125374 TJ doğalgaz, 85997 TJ elektrik toplamda 285153 TJ
enerji tüketilmekteyken, 2019 yılında 54337 TJ kömür, 551367 TJ doğalgaz, 202299 TJ elektrik ile toplam 808003
TJ enerji tüketilmiĢ olduğu görülmektedir. Bu verilere bakıldığında 2000 yılı ve 2019 yılı verileri kıyaslandığında
binalarda toplam enerji tüketimi 522850 TJ artmıĢtır.
Kömür tüketiminin azalması CO2 emisyonunun azalmasına önemli katkı sağlamakla birlikte, Doğalgaz
tüketimindeki büyük artıĢ doğalgazın ithal kaynak olması nedeniyle cari açığın artmasına neden olmaktadır.
Doğalgazdan üretilen elektrik enerjisindeki artıĢ da aynı Ģekilde cari açığın artmasına neden olmaktadır. Bu
durumda binalarda tüketilen enerjinin verimli kullanılmasının ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı artıracaktır.
Bina sektörünün dünya genelinde nihai enerji tüketimindeki payı %30‘u, küresel elektrik tüketimindeki payı ise
%50‘yi geçmiĢ olup küresel karbon emisyonlarının üçte birinden de bina sektörü sorumludur [15]. ġekil 3.‘de
sektörlere göre CO₂ emisyonlarının miktarı verilmiĢtir.
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ġekil 3. Türkiye‘de sektörlere göre CO₂ emisyon miktarı [14].

ġekil 3.‘de CO₂ emisyon miktarlarının 2000 senesinden 2019‘a kadar hızla artıĢ gösterdiği görülmektedir. CO₂
emisyonlarının çevreye verdiği zarar göz önüne alındığında tüm sektörlerde olduğu gibi bina sektöründe de enerji
verimliliği çalıĢmaları kaçınılmazdır.
Türkiye‘nin ―Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı 2011-2023‖ kapsamında 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık
enerji ihtiyacının en az %20‘sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının hedeflendiği belirtilmiĢtir.
Bunun sağlanması durumunda ise binalardan kaynaklı CO₂ emisyonu miktarının azalacağı görümektedir [15].
Eski binalarda enerji tüketimi 200-250 kWh/m2 iken, yeni binalarda 100-150 kWh/m2 enerji tüketilmektedir [16].
Yeni binalarda enerji verimliliği çalıĢmaları yönetmelik gereğince proje tasarım aĢamasında baĢlamaktadır.
Verilerden de anlaĢıldığı üzere bu alanda yapılan çalıĢmalar tüketimi önemli ölçüde azaltmaktadır.
Bu çalıĢmaların baĢında Enerji Kimlik Belgesi (EKB) gelmektedir. Bu belgeyi almak her bina için zorunludur.
EKB hem yeni hem de mevcut binalar için düzenlenen; soğutma, ısıtma, aydınlatma, sıcak su, havalandırma
gibi enerji sistemlerinin bir yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir. Tüm bunlara bağlı
olarak binanın performans sınıfını gösteren belgedir.
Binalarda enerji verimliliği sağlanması için bina da enerji harcanan parametreler ve bunların çeĢitleri doğru bir
biçimde saptanmalıdır. Uluslararası Enerji Ajansına göre; Türkiye‘de konutlarda enerji tüketimi dağılımı ısıtmada
%55, su ısıtmada %19, beslenmede % 4, elektrikli ev aletlerinde % 19 ve aydınlatmada % 3 olarak
gerçekleĢmektedir. ġekil 4.‘te binalarda temel enerji tüketim alanları ve tüketim miktarları verilmiĢtir.
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ġekil 4. Binalarda Enerji Tüketim Alanları [17].

Binalardaki toplam enerji ihtiyacı, bina içindeki ısıtma, sıcak su, soğutma, havalandırma, aydınlatma, elektrikli
cihazlar ve diğer tüketimlerin oluĢmaktadır. Bu enerji tüketimi sürecinde bina içerisinde enerji kayıp ve kazançları
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meydana gelmektedir. Bu kazanç ve kayıplara, bina cepheleri, ısı transferleri, havalandırma ve iç hava kalitesi,
iklim Ģartları, güneĢten ısı kazanımları ve yenilenebilir enerji kaynakları sebep olmaktadır [18].
2.1. Isıtma/Soğutma Sistemleri
Isıtma/soğutma sistemleri kullanım Ģekli, akıĢına ve yakıt çeĢidine göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamalar
doğrultusunda binanın cinsine, büyüklüğünü ısıtma/soğutma sisteminin cinsine uygun enerji verimliliği önlemleri
alınmaktadır.
Bu sistemlerde ilk uygulanacak verimlilik çalıĢması mevsim Ģartlarına ve iç mekân kalitesine bağlı olarak
cihazların çalıĢma saatleri düzenlenmelidir. Gerekli durumlarda cihazlar kapatılarak en yüksek verimlilik
sağlanabilir. Isıtma ve soğutma sistemleri binanın cinsine ve iklim bölgesine bağlı olarak %25‘e varan oranlarda
enerji verimliliği sağlayabilirler. Gerekli durumlarda ısı pompası ve güneĢ elektrik sistemleri kurulmalıdır. Yüksek verimde
kazanlar, soğutma grubu, klima santralları, pompalar seçilmelidir [18].
Isı yalıtımı, binanın duvar, çatı, pencere gibi bina yapı taĢlarının enerji geçirgenliği dikkate alınarak ısıl direnci yükseltme
çalıĢmaları olarak tanımlanabilir. Çizelge 2.‘de binalarda ısı kayıpları ve kazançları ile sisteme etkileri verilmektedir [18].
Binalarda ısı kayıp ve kazançları uygulanarak verimlilik yapmak mümkündür. Bina yapısı, ısı karakteristiğini etkileyen
duvar, çatı, pencere vb. etmenlerin ısı iletim direncini artırarak hem yeni hem de mevcut binalarda yapılan ısı yalıtım
çalıĢmaları binanın ideal enerji potansiyeline ulaĢmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye‘deki yapı stoğunun %88‘i tek camlı
pencerelerden oluĢmaktadır. Low-E teknolojilik (temperlenebilir güneĢ ve ısı kontrol camı) çift camlar ile tek cama göre %72
ısı tasarrufu sağlanmaktadır [19].
Çizelge 2.Binalarda Isı Kayıpları ve Kazançları ile Bunların Bina Sistemlerine Olan Etkileri
Isı
Isı
Kaybı/Kazancı
Olan
Bina Etkilediği Sistem
Kaybı/Kazancı
Elemanları
Kaynakları
Isı Kaybı
Bina
Duvarlardan olan ısı kaybı
Isı Kayıpları azaldıkça;
cephelerinden
a) Konfor artar,
Pencerelerden olan ısı kaybı
kaynaklanan ısı Çatıdan olan ısı kaybı
b) Kazan kapasitesi, pompa
kaybı
kapasitesi, boru çapları, vana-pislik
Zeminden olan ısı kaybı
tutucu vb. boyutları küçülür,
Kapılardan ısı kaybı
c) Enerji tüketimi azalır.

Mekanik tesisat
sistemlerinden
kaynaklanan ısı
kaybı

Isı Kazancı

Isı Kazancı

Bina
cephelerinden ve
iç
yüklerden
kaynaklanan ısı
kazancı

Kazan yüzeyleri, borular vb. kaynaklı
ısı kaybı
Borulardan, vanalardan, eĢanjörlerden
olan ısı kaybı
Hava kanallarından, havalandırma
ekipmanlarından olan ısı kaybı
Duvarlardan olan ısı kazancı
Pencerelerden olan ıs kazancı
Çatıdan olan ısı kazancı

Bina
cephelerinden ve
iç
yüklerden
kaynaklanan ısı
kazancı

Zeminden olan ısı kazancı
Kapılardan olan ısı kazancı
Ġç ısı kazançları (insanlardan,
aydınlatmadan, cihazlardan)

Mekanik tesisat
sistemlerinden
kaynaklanan ısı
kazancı

Borularda, eĢanjörlerde, vanalarda vb.
olan ısı kazancı
Hava kanallarından, havalandırma
ekipmanlarından olan ısı kazançları
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2.2. Aydınlatma Sistemleri
Aydınlatma sistemleri bina içerisinde en fazla enerji tüketen unsurlardan biridir. Aydınlatmada enerji verimliliği,
konfordan ödün vermeksizin, aydınlatma Ģiddetlerinin ayarlanmasıdır. Aydınlatmada uygulanacak verimlilik
çalıĢmalarının baĢında verimli ve yeterli aydınlatma armatörü kullanımı gelmektedir. GünıĢığından en yüksek
seviyede yararlanılmalıdır.
Türkiye‗de binalarda enerji verimliliği çalıĢmaları kapsamında kamu binalarında verimli aydınlatma projesi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu proje kapsamında 1.828.742 adet ampul değiĢtirilmiĢtir. Çizelge 3.‘de bu çalıĢma ile
sağlanan verimlilik gösterilmektedir [20].
Çizelge 3. Kamuda Verimli Aydınlatmaya GeçiĢ Raporu Sonucu

Günlük ortalama kullanım süresi
Ortalama gücü
Aylık Tüketim
(30 gün x 4,5 saat x kW)
kWh Fiyatı
Aylık Tüketim Bedeli
(1 Lamba Ġçin)
Yıllık Tüketim Bedeli
(1 Lamba Ġçin)
Toplam Adet
Yıllık Toplam Elektrik Tüketim Bedeli

AMPUL
4,5 Saat
75 Watt
10,125 kWh

VERĠMLĠ LAMBA
4,5 saat
20 Watt
2,5 kWh

0,24684 ₺
2,5 ₺

0,24684 ₺
0,66 ₺

29,9 ₺

7,9 ₺

1.828.742
54.845.911 ₺

1.758.954
14.067.438 ₺

Bu çalıĢmada verimli lambalar için 11,5 milyon ₺ ödenmiĢtir. Çıkarılan ampuller günde 152 ₺ elektrik tüketirken,
takılan verimli lambalar ise günde 39 ₺ enerji tüketmekte olduğu görülmektedir. Elektrik tüketimindeki azalma ile
yılda 41 milyon ₺ bütçeye katkı sağlanabileceği görülmüĢtür.
2.3. Elektrikli Ev Aletleri
Konutlarda kullanılan enerjinin yaklaĢık % 20'si elektrikli ev aletleri tarafından tüketilmektedir [21].
Ev aletlerinde %30‘luk pay ile en çok buzdolabı elektrik tüketmektedir. Buzdolabı, çamaĢır makinesi, bulaĢık
makinesi belli baĢlı enerji tüketen ev aletleridir. Bu ev aletlerinin kullanımı günümüz Ģartlarında kaçınılmaz
olmuĢtur, bu nedenle de elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği çalıĢmalarının önemi artmaktadır.
Elektrikli ev aletleri alırken en son sınıf A+++ olan eĢyaların tercih edilmesiyle daha az enerjiyle ihtiyaçların
giderilmesini sağlamaktadır. Özellikle küçük ev aletleri fazla enerji tüketmekte olup bunların gereksiz yere
kullanılmaması ve her türlü elektrikli ev aletinin kullanım talimatlarına uyulması enerji verimliliğini sağlamada
oldukça önemlidir.
Buzdolabı ve
Derin
Dondurucu %30

*KATEGORİ ADI+

*KATEGORİ ADI+

Aydınlatma %12
TV %7

*KATEGORİ ADI+
Isıtıcılar %9

*KATEGORİ ADI+

.
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ġekil 5. Elektrikli Ev Aletlerinin Elektrik Tüketimi.

3. Sonuç ve Öneriler
Ġnsan ömrünün uzaması 20. Yüzyılda nüfusu artırmıĢtır. Artan nüfus ve modern yaĢam, kentsel yaĢama hızlı geçiĢe sebebiyet
vermiĢtir. Bunun getirisi olarak bina sayısı hızla artmaktadır. Artan bina sayısı geliĢen teknolojiyle beraber enerji tüketim
yoğunluğunun artmasına sebep olmaktadır. Konutlardaki konfor alıĢkanlık ve isteklerinden dolayı da enerji tüketimi
arttırmaktadır. Bu enerji tüketim artıĢının çevreye birçok olumsuz etkileri olmaktadır. Olumsuz bu etkilerin baĢında atmosfere
salınan CO₂ emisyonu gelmektedir. Bu olumsuzluklar ise binalarda enerji verimliliğini zorunlu hale getirmektedir.
Enerji verimliliği enerji arzının sağlanmasında, ekonomik olarak kalkınmada, çevresel faktörlerin iyileĢtirilmesinde büyük
önem taĢımaktadır. Enerji sorunu küresel bir sorundur. Enerji verimliliği ise bu küresel sıkıtının giderilmesinde önemli bir
stratejik değer taĢımaktadır.
Türkiye‘de binalardaki, enerjinin verimli bir Ģekilde kullanılabilmesi için alınabilecek önlemleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz;
Binalarda enerji verimliliği sağlanmasında en önemli önlem ısı yalıtımıdır. Duvar yalıtımlarının bina konum ve yapısına
uygun Ģekilde yapılması gerekmektedir. Bina mantolama yapılmalıdır. Pencereler değiĢtirilmeli ve iyileĢtirilmelidir. Çatı
yalıtımı yapılmalıdır. Kazan ön yüzey yalıtımları iyileĢtirilmeli, kazan dıĢ hava kompanzasyonu sağlanmalıdır. Mekanik
tesisat yalıtımı sağlanmalıdır.
Enerjinin etkin kullanılması adına baca gazı ısı geri kazanımı ve klima santrali egzost fanı ısı geri kazanımı sağlanmalıdır.
Gerekli durumlarda bina içerisindeki sitemlerin modernizasyonuna gidilmelidir. Bununla beraber binalarda verimli
aydınlatmaya geçiĢ yapılmalı, gereksiz aydınlatma kullanımının önüne geçilmelidir. Bunun için harekete bağlı aydınlatma
kontrolü gerekli yerlerde kullanılmalıdır. Çoğunlukla konutlarda kullanılan elektrikli ev aletlerinin kullanım talimatlarına
uygun biçimde kullanılmalıdır. Gereksiz kullanımlarının önüne geçilmeli, prizde eĢya bırakmamaya dikkat edilmelidir.
Binalarda enerji verimliliği çalıĢmaları binanın tasarım aĢamasında baĢlamaktadır. Binaların güneĢe göre konumlandırılması
hem ısı kazancı açısından hem de doğal aydınlanma açısından kazanç sağlayacaktır. Binalar yapılırken düĢük CO2 emisyonu
hedeflenmelidir.
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ‟YE BAKIġ AÇISI
ArĢ. Gör. Hande ġAHĠN
Çukurova Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0002-5420-1823
Sevim Gülin Demirbay
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji üniversitesi ĠĢletme Fakültesi

ÖZET
Dünya‘da nüfusun artması, kömür ve petrol gibi tükenebilen fosil yakıt kaynaklarının giderek azalmasıyla beraber yeni
enerji kaynakları önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji, güneĢ ve rüzgâr gibi doğal olarak yenilenen ve tükenmeyen
kaynaklardan üretilen enerjidir ve pek çok alanda kullanılabilir. Günümüzde önemi artan yenilenebilir enerjinin
farkındalığın oluĢturulması oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada cinsiyet, aile gelir düzeyi, aile eğitim düzeyi, sınıf, ailenin
oturduğu bölge değiĢkenlerine göre üniversite öğrencilerinin yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalıklarının
değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak. Morgil, Seçken, Oskay ve Yücel (2006)
tarafından geliĢtirilen 39 maddelik likert tipi yenilenebilir enerji tutum ölçeği kullanılmıĢtır. Anket Çukurova
Üniversitesinde eğitim gören 1030 öğrenciye uygulanmıĢtır. Ġstatistiksel analizler SPSS 22 paket programı kullanılarak
yapılmıĢtır. AraĢtırmada ilk olarak normallik analizi yapılmıĢ. Veriler normal dağılım özelliği göstermemesi nedeni ile
parametrik olmayan yöntemler kullanılmıĢtır. Bağımsız iki alt kategorinin ortalamalarının karĢılaĢtırılmasında Mann
Whitney-U test, ikiden fazla bağımsız alt kategorisi olan değiĢkenler için ortalama karĢılaĢtırmasında ise Kruskall Wallis
testi kullanılmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda; yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalık cinsiyet ve ailenin oturduğu bölgeye göre anlamlı bir
farklılık göstermezken; gelir düzeyi, aile eğitim düzeyi ve öğrencilerin sınıf düzeyi değiĢkenlerine bağlı anlamlı bir
farklılık gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Sonuçlara göre; 3. 4. ve doktora da olanların 2. Sınıftakilere göre; 4. sınıf ve
doktorada olanların 3.sınıfa göre; doktorada olanların 4.sınıftakilere göre ve doktorada olanların yüksek lisansda olanlara
göre yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalıkları daha yüksek çıkmıĢtır. 501-1000 TL, 1001-2000 TL, 2000 TL ve üzeri

geliri olanların 0-500 TL geliri olanlara göre ve ayrıca 2000 TL ve üzeri geliri olanların 1001-2000 TL geliri olanlara göre

yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalıkları daha yüksek çıkmıĢtır. Ailesi ilköğretim, lise, üniversite ve yüksek lisansdoktora mezunu olanların okur-yazar olmayanlara göre; ailesi ilköğretim, lise, meslek yüksek okulu, üniversite ve
yüksek lisans-doktora mezunlarının ailesi okur-yazar olanlara göre; ailesi üniversite mezunlarının ilköğretime göre;
üniversite mezunlarının liseye göre; üniversite ve yüksek lisans- doktora mezunlarının meslek yüksek okulu mezunlarına
göre; yüksek lisans- doktora mezunlarının üniversite mezunlarına göre yenilenebilir enerji duyarlılığı fazladır. Bu
sonuçlar ıĢığında gelir düzeyi, aile eğitim düzeyi ve öğrencilerin sınıf düzeyinin artması yenilenebilir enerji duyarlılığını
arttırmakta olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Farkındalık Ölçeği, Fosil Yakıtlar, Kruskall Wallis
ABSTRACT
With the increase in population in the world and the gradual decrease of exhaustible fossil fuel resources such as
coal and oil, new energy sources are gaining importance. Renewable energy is the energy produced from naturally
renewable and inexhaustible sources such as sun and wind and can be used in many areas. It is very important to
raise awareness of renewable energy, which is gaining in importance today. In this study, it was aimed to evaluate
the awareness of university students about renewable energy according to the variables of gender, family income
level, family education level, class, and region of residence of the family. As a data collection tool in research. A
39-item Likert-type renewable energy attitude scale developed by Morgil, Seçken, Oskay, and Yücel (2006) was
used. The questionnaire was applied to 1030 students studying at Çukurova University. Statistical analyzes were
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made using the SPSS 22 package program. Normality analysis was first performed in the study. Non-parametric
methods were used because the data did not show normal distribution. The Mann Whitney-U test was used to
compare the means of two independent subcategories, and the Kruskall Wallis test was used to compare the mean
for variables with more than two independent subcategories.
As a result of the research; While awareness of renewable energy does not differ significantly according to gender
and region of residence of the family; It was concluded that there was a significant difference depending on the
variables of income level, family education level and students' grade level. According to the results; 3. According
to the 4th and 2nd year students; According to the 4th year and the 3rd year of those who are in the doctorate;
Awareness of renewable energy was higher for those with a doctorate than those at the 4th year, and those with a
doctorate compared to those with a master's degree. Those with an income of 501-1000 TL, 1001-2000 TL, 2000
TL and more have higher awareness of renewable energy than those with an income of 0-500 TL, and those with
an income of 2000 TL and more than those with an income of 1001-2000 TL. Compared to the illiterate, those
whose families are primary school, high school, university and graduate-doctorate graduates; According to those
whose families are literate; family of university graduates by primary education; university graduates by high
school; According to vocational high school graduates of university and master-doctorate graduates; Renewable
energy sensitivity is higher among master's-doctorate graduates than university graduates. In the light of these
results, it has been concluded that the increase in income level, family education level and class level of students
increases the sensitivity to renewable energy.
Keywords: Renewable energy, Awareness Scale, Fossil Fuels, Kruskall Wallis
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Türkiye‟de Yenilenebilir Enerjinin Mevcut Durumu ve Gelecek Tahmini
Süleyman ATILGAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ABD, ORCID: 00000002-6943-0055,
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ALIM
Batman Üniversitesi, BeĢiri OSB MYO ORCID: 0000-0002-4420-7391

Özet
Artan nüfus, teknolojik geliĢmeler ve yeni endüstri devrimleri ile birlikte hayatın hemen hemen her alanında
enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Fosil kaynaklar, dünyanın ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir
kısmını karĢılamakla birlikte hem üretim teknolojilerindeki geliĢmeler hem de düĢük maliyetleri nedeniyle geniĢ
bir kullanım alanı bulmuĢtur. Fakat bu doğal kaynakların giderek azalması ve karbon salınımı nedeniyle çevre
üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle giderek popülerliklerini kaybetmektedirler. Hayatın vazgeçilmesi olan enerji
üretiminde ise fosil kaynaklara alternatif olarak temiz ve kendini sürekli bir Ģekilde yenileyebilen yenilenebilir
enerji türleri kullanılmaya baĢlamıĢtır. Fakat bu kaynakların çevresel Ģartlara bağlı üretim yapması onu geleneksel
kaynaklara göre dezavantajlı hale getirmektedir. Yine de ülkeler, geliĢen teknoloji ile birlikte bu kaynaklardan elde
edebilecekleri maksimum performansı almak için bu kaynakların kullanımını teĢvik etmektedirler. Böylelikle hem
çevresel fayda sağlanacak hem de özellikle kendi fosil kaynaklarına sahip olmayan ülkeler için dıĢa bağımlılık
azaltılmıĢ olacaktır. Türkiye ise zengin bir yenilenebilir enerji kaynağına sahip olarak sürdürülebilir kalkınma
hedefleri doğrultusunda temiz ve eriĢilebilir enerji için yenilenebilir kaynakların kullanımını desteklemektedir. Son
yıllarda kurulu güç noktasında da yenilenebilir enerjide büyük atılımlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada,
Türkiye‘de en çok kullanılan yenilenebilir enerji türleri özetlenerek avantaj ve dezavantajları sunulacaktır.
Sonrasında Türkiye‘nin geçmiĢ dönem toplam ve yenilenebilir enerji üretimi verilerine göre makine öğrenmesi
teknikleri kullanılarak gelecek tahmini yapılacaktır. Böylelikle ilerleyen yıllardaki enerji üretiminin nasıl evrileceği
ve buna dayalı olarak da CO2 emisyonundaki değiĢim analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler;
Yenilenebilir enerji, Tahminleme, Makine öğrenmesi, CO2 emisyonu
Abstract
With the growing population, technological advancements, and new industrial revolutions, the demand for energy
in practically every aspect of life has been increasing. Fossil resources fulfil a major portion of the world's energy
needs, and they have found widespread application due to both technological developments in production
technologies and their low cost. However, they are increasingly losing favour due to depletion of the natural
resources and the negative consequences on the environment caused by carbon emissions. Clean and renewable
energy kinds that can renew themselves continually have begun to be employed as an alternative to fossil resources
in energy production. Yet, the fact that the energy production from these renewable sources is dependent on
environmental conditions makes them inferior to traditional resources. Nonetheless, countries encourage the use of
these resources in order to maximise the performance of them with developing technologies. As a result, both
environmental advantages and reduced foreign dependency will be delivered, particularly for countries lacking
their own fossil resources. Turkey, on the other hand, has a plentiful renewable energy supply and supports the use
of renewable resources for clean and accessible energy in accordance with its sustainable development goals. In
terms of installed power, renewable energy has made considerable progress in recent years. The most commonly
used renewable energy forms in Turkey will be summarised in this study, along with their benefits and drawbacks.
Following that, future estimates will be created using machine learning techniques based on Turkey's past data of
total and renewable energy production power. Thus, how energy production will evolve in the following years, as
well as the resulting shift in CO2 emissions, will be examined.
Keywords;
Renewable energy, Forecasting, Machine learning, CO2 emission
1. GiriĢ
Günlük yaĢamda hemen hemen her alanda kullanılan enerjiye talep dünya nüfusundaki artıĢ, sanayileĢme ve
teknolojik geliĢmelerle her geçen gün hızla artmaktadır. Böylelikle enerji toplumların refah seviyesinin yükselmesi
için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiĢtir (Koç ve Kaya, 2015). Fosil kaynaklar dünyanın ihtiyaç duyduğu
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enerjinin büyük bir kısmını karĢılamakla birlikte son iki yüzyılda hem üretim teknolojisindeki geliĢmeler hem de
ucuz olması nedeniyle geniĢ bir kullanım alanı bulmuĢtur. Ancak, fosil kaynaklara karĢı güven sorunu 1973 yılında
meydana gelen petrol krizi sonrasında oluĢmuĢ ve ülkeler yeni enerji kaynaklarına yönelmiĢlerdir (Yılmaz, 2012).
Tahminlere göre alternatif olarak kullanılan nükleer santrallerinin yükseliĢini yitireceği ve önümüzdeki 100 yıl
içinde kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynakların tükeneceği öngörülmektedir (Kum, 2009).
Fosil kaynaklara karĢı oluĢan güven sorunu ile birlikte çevreyi kirletici etkisinden dolayı yeni enerji
kaynaklarının arayıĢı hızlanmıĢtır. Bu süreçte uzun yıllardır kullanılan ve bilinen, ancak fosil kaynaklarla rekabet
edemediği için sürekli olarak ikinci planda tutulan yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmaya baĢlamıĢtır
(Yılmaz, 2012). Yenilenebilir enerjiyi, doğal kaynaklardan elde edilebilen ve kendini sürekli yenileyebilen enerji
kaynağı olarak tanımlamak mümkündür. Yenilenebilir enerji ile diğer enerji kaynakları arasındaki en önemli fark
yenilebilir enerjinin kendini doğal bir Ģekilde yenileyebilmesi ve kendini sürekli yenilediğinden yok olmamasıdır
(Karagöl ve Kavaz, 2017).
Türkiye hemen hemen her türlü enerji kaynağına sahip olmasına rağmen, bu kaynaklar sınırlı olduğu için
enerjiyi ithal eden bir ülkedir. Türkiye‘de olduğu gibi bütün ülkelerde de yenilenebilir enerji büyük bir öneme
sahiptir. Yenilenebilir enerji tüketimi ve üretimi için tüm dünya ülkeleri teknolojilerini uygulamaya ve geliĢtirmeye
çalıĢmaktadır. Türkiye‘nin coğrafi yapısı yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi için oldukça uygun olduğundan
büyük bir avantaj sağlamaktadır (Ediger ve Kentel, 1999).
2. Literatür Taraması
Sevilgen ve Kılıç (2013), yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik endeksini araĢtırmıĢlardır.
ÇalıĢmada sürdürülebilirliğin değerlendirme araçları ifade edilmiĢ ve Türkiye Ģartları için örnek uygulamalar
yapılmıĢtır. Küresel sürdürülebilirlik ve indeks göstergeleri yenilenebilir enerji kaynakları için örnek uygulamalarla
ifade edilmiĢtir. Es ve ark. (2014), Türkiye‘nin net enerji talebini yapay sinir ağları ile tahmin etmiĢlerdir.
ÇalıĢmada 1970 ile 2010 yılları arasındaki ihracat, ithalat, nüfus, taĢıt sayısı, bina yüz ölçümü ve Gayri Safi Yurtiçi
Hâsıla değiĢken verileri kullanılarak 2011 ile 2025 yılları arasındaki Türkiye‘nin net enerji talebi tahmin edilmiĢtir.
Batı (2014), Türkiye‘de yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmaya etkisi hakkında yatırımcı,
sektör, düzenleyici otorite, kullanıcı tutumlarını test eden bir saha araĢtırması gerçekleĢtirmiĢtir. ÖzĢahin ve ark.
(2016), Türkiye‘nin 2000 ile 2013 yılları arasındaki veriler kullanılarak analiz yapılmıĢ ve ekonomik geliĢmiĢlik ile
yenilenebilir enerji tüketimi arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir. Bayramoğlu ve ark.
(2017), Türkiye birincil enerji talep tahmininde bulunmuĢlardır. ÇalıĢmada Adaptive Neuro Fuzzy Inference
System (ANFIS) yöntemi ile Türkiye‘nin enerji talebi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bayraç ve Çildir (2017), Avrupa
Birliğine üye ülkelerin 2006 ile 2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz
sonuçlarına göre toplam enerji tüketimi içinde yenilenebilir enerji kullanımının %1 artması durumunda kiĢi baĢına
düĢen Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla uzun dönemde %0.39, kısa dönemde ise %0.31 artmaktadır. Alper (2018), 1990 ile
2017 yılları arasındaki ekonomik büyüme ile yenilebilir enerji arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. Analiz sonuçlarına
göre yenilebilir enerji kullanımındaki %1‘lik artıĢın ekonomik büyümeyi %0.19 artıracağı tespit edilmiĢtir. Dinçer
ve KarakuĢ (2020), 1990 ile 2015 yılları arasındaki yıllık veriler incelenerek yenilebilir enerjinin sürdürülebilir
ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini araĢtırmıĢlardır. Çandarlı ve Unakıtan (2021), sürdürülebilir ekonomik
büyümeye yenilebilir enerji kullanımının etkisini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada 1990 ile 2019 yılları arasındaki
veriler kullanılarak nedensellik iliĢkisi test edilmiĢtir. Sonuçlara göre toplam enerji tüketimi içinde yenilenebilir
enerji kullanımının %10 artması durumunda Gayri Safi Yurtiçi Hâsılada %1.8 oranında artıĢ olacağı tahmin
edilmiĢtir.
3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye‟deki Kullanımı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kendini sürekli yenileyebilmesi ve bu yenilenmenin doğal bir Ģekilde
olması yenilenebilir enerji kaynaklarını diğer enerji kaynaklarından ayıran en önemli özelliktir. Bunun yanında
yenilenebilir enerji kaynakları yerli kaynak olduğundan ülkelerin dıĢa bağımlılığın azaltılması ve çevreye önemli
ölçüde zarar veren karbon salınımının azaltılması gibi avantajlardan dolayı hem kullanılmaya teĢvik edilmesi hem
de kullanılması oldukça önemlidir (Karagöl ve Kavaz, 2017). Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önde gelenleri
güneĢ, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle enerjisi Ģekilde sıralanabilir.
3.1. GüneĢ Enerjisi
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GüneĢ enerjinin temel kaynağıdır. GüneĢin çekirdeğinde meydana gelen büyük nükleer tepkimeler
sonucunda ısı ve ıĢık ortaya çıkmaktadır. GüneĢin çekirdeğinde oluĢan yoğunluk ve yüksek sıcaklık hidrojen
atomlarının helyum atomlarına dönüĢmesine neden olmakta ve güneĢin çekirdeğinde olan mevcut füzyon süreciyle
çok güçlü bir enerji oluĢmaktadır. GüneĢten gelen enerji güneĢ enerji santralleriyle elektrik enerjisine dönüĢtürülüp
kullanılmakta ya da güneĢten gelen enerji ısıtıcılar yoluyla ısıtılmakta kullanılmaktadır (Erdoğan, 2016). GüneĢ
enerjisinin birçok avantajlı yönleri bulunmaktadır. Çevreci, temiz ve sessiz çalıĢan yenilenebilir enerji kaynağıdır.
GüneĢ enerjisinden elektrik üretmek kolaydır. Tesis kurulumu kolay ve iĢletme maliyeti diğer enerji kaynaklarına
göre daha düĢüktür. Bunların yanında güneĢ enerjisinin dezavantajlı yönleri de vardır. Yatırım maliyeti diğer enerji
kaynaklarına göre daha yüksektir ve kurulumu için geniĢ alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca hava Ģartlarına
bağlı bir enerji olduğundan geceleri ve kıĢın enerji üretimi çok fazla düĢmektedir.
3.2. Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr, güneĢ ıĢınlarının dünyayı farklı ısıtmasından dolayı oluĢmaktadır. Havanın ve denizlerin farklı
ısınması basınç farkı oluĢmasına, bu basınç farkı ise havanın hareketine neden olmaktadır. Havanın hareketinin
yüksek basınçtan alçak basınca doğru ilerlemesiyle rüzgâr oluĢmaktadır (Koç ve Kaya, 2015). Coğrafi koĢullar
rüzgârın oluĢumunda en önemli etkenlerden biridir. Vadiler, dağlar ve denizler rüzgârın oluĢmasındaki faktörlerdir.
Bu faktörlerin perdeleme, yüzey Ģekilleri ve pürüzlülük gibi etkilerinin bulunmasından dolayı rüzgârın oluĢumu
tetiklenmektedir (Durak ve Özer, 2008). Rüzgâr enerjisi milattan önceki yıllarda kullanılmaya baĢlanmıĢ, karalarda
yel değirmenlerine ve rüzgâr değirmenlerine, denizlerde ise yelkenli gemilere ana güç kaynağı olmuĢtur. Türkler
ve Ġranlılar yel değirmenlerini milattan sonra 7. Yüzyılda kullanmaya baĢlarken Avrupalılar ise ilk olarak yel
değirmenlerini haçlı seferlerinde görmüĢlerdir. Avrupa‘da Endüstri Devrimine kadar hızla yayılan yel değirmenleri
tarımsal ürünleri öğütmek, su pompalamak, hızar çalıĢtırmak gibi amaçlarla geliĢtirilmiĢlerdir (Elibüyük ve Üçgül,
2014). Rüzgâr enerjisi sera gazı emisyonu oluĢturmadığından kirlilik yaratan yenilenemeyen enerji kaynaklarına
alternatif olan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ġlk kurulumundan sonra iĢletme maliyeti düĢük ve bakımı
kolaydır. GüneĢ enerjisi santralleri gibi çok alan kaplamamaktadır. Bunların yanında uçan canlılar için tehdit
oluĢturması, devrilme ve yanma risklerinin olması, yatırım maliyetinin yüksek olması ve gürültülü çalıĢması rüzgâr
enerjisini dezavantajlı duruma düĢürmektedir.
3.3. Hidroelektrik Enerjisi
Hidroelektrik enerji, akıĢkanların akıĢı esnasındaki gücün kullanılmasıyla üretilen enerjiye denir. Bu enerji
kaynaklar üzerine barajlar inĢa edilerek akan suyu biriktirmek ve bu suyun potansiyel enerjisinden faydalanılarak
kinetik enerjiye dönüĢmesi ile elektrik enerjisi üretmektedir (Erdoğan, 2016). Dünyada kullanılan yenilenebilir
enerji kaynakları arasında kurulu güç olarak en fazla hidroelektrik enerjisi bulunmaktadır. Bu kaynakların
kullanımı elektrik enerjisi üretiminde her geçen gün artmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansının tahminlerine göre
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 2040 yılına kadar %6,9 büyüme oranı ile hızlı bir Ģekilde artması
beklenmekte olup, bu büyüme içerisinde hidroelektrik enerji gücünün yıllık ortalama %1,8 oranında büyümeye
sahip olması beklenmektedir (Özcan ve ark., 2017). Hidroelektrik enerjisi dıĢa bağımlı olmadığından ülkelerin
birbirine olan bağımlılığını kaldırmaktadır. Kurulum amacı elektrik üretimi olsa da sulama iĢlemleri içinde büyük
yarar sağlamaktadır. Birim maliyeti düĢük ve verimi süreklidir. Hidroelektrik enerjinin bu avantajlarının yanında
dezavantajları da bulunmaktadır. Santrallerinin kurulması uzun zaman ve yüksek maliyet gerektirmektedir. Suda
yaĢayan canlıların göç hareketlerini engellemekte ve ekosistemine zarar vermektedir. Suyun tutulmasından
kaynaklanan tarımsal alanlarda azalmalar ve iklim değiĢiklikleri meydana gelmektedir.
3.4. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, yerkabuğunun farklı derinliklerinde devamlı olarak atmosfer sıcaklığından yüksek olan ve
çevresinde bulunan su kaynaklarına göre daha fazla minarel, tuz ve gaz bulunduran basınç altındaki su ve buhar
kaynaklarına denir. Jeotermal enerjinin ortaya çıkan ısısı yerkabuğunun derinliklerinde bulunan magma
kütlesinden kaynaklanmaktadır. Jeotermal enerjiler sıcaklıklarına ve taĢıdıkları enerjilere göre; düĢük entalpili, orta
entalpili ve yüksek entalpili olarak sınıflandırılmaktadır. Sıcaklığı 25oC‘den küçük olanlara düĢük entalpili,
sıcaklığı 125-225oC arasında olanlara orta entalpili ve sıcaklığı 225oC‘den yüksek olanlar yüksek entalpili olarak
adlandırılmaktadır. Jeotermal enerjiden konut ısıtma, elektrik enerjisi üretimi, fizik tedavi, sera ısıtma, derilerin
kurutulması ve iĢlenmesinde, yiyeceklerin kurutulmasında ve sağlık amaçlı kaplıca kullanımı gibi alanlarda
faydalanılmaktadır (Erkul, 2012). Yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğundan temiz bir enerji kaynağıdır. Diğer
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enerji santrallerine göre daha az sürede faaliyete alınmakta ve meteorolojik olaylardan etkilenmediğinden devamlı
enerji üretile bilinmektedir. DüĢük iĢletme ve bakım maliyetine sahiptir. Bu avantajların yanında dezavantajları da
vardır. Ġlk kurulum maliyeti yüksek ve dünyanın belirli bölgelerinde vardır. Elektrik üretimi sırasında bazı
kimyasallar ortaya çıkmaktadır. Bulunduğu yerlerde hidrojen sülfür gazının salınmasından dolayı kötü koku
oluĢmaktadır.
3.5. Biyokütle Enerjisi
Biyokütle enerjisi, hayvansal ve bitkisel kökenli ana bileĢenleri karbo-hidrat olan maddelerden üretilen
yenilenebilir enerjiye denir. YeĢil bitkilerin güneĢten gelen ıĢınları fotosentez yoluyla enerjiye dönüĢtürerek
depolaması sonucu bitkisel biyokütle oluĢmaktadır. Biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynağı olması, elektrik
üretilebilen, çevre dostu, çeĢitli hallerde yakıtlar elde edilebilen ve her yerde yetiĢtirilebilmesinden dolayı önemli
bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Biyokütle çeĢitli iĢlemlerden geçirilerek yakıt kalitesi artırılıp
veya doğrudan yakılarak, mevcut yakıtlarla aynı özelliklerde alternatif biyoyakıtlar üretilmektedir. Biyokütle
enerjisi kapsamında; bitkisel atıklar elyaf bitkileri, karbo-hidrat bitkileri yağlı tohum bitkileri, odun, Ģehirsel ve
endüstriyel atıklar ile hayvansal atıklar değerlendirilmektedir. Biyokütle fiziksel süreçler (filtrasyon, ekstraksiyon
ve biriketleme, kurutma, küçültme) ve dönüĢüm süreçleri (termokimyasal ve biyokimyasal) ile pek çok katı, sıvı ve
gaz biyoyakıt elde edilmektedir (Karaosmanoğlu, 2006). Biyokütle enerjisi atıkların değerlendirilmesini sağlar ve
insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri yok denecek kadar azdır. Depolama iĢlemi kolay ve pek çok enerji
üretim santrallerine göre daha az kurulum maliyetine sahiptir. Kırsal kesimin sosyal ve ekonomik iyileĢmesini
sağlar. Bu olumlu yönlerinin yanında olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Su ihtiyacı çok fazla ve ekilmesi
iĢlenmesi ve kullanılması uzun zamanlar almaktadır. GeniĢ alanlara ve geniĢ yerleĢim bölgelerine ihtiyaç
duymaktadır. Ayrıca gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden olmaktadır.
3.8. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye‟deki Kullanımı
Türkiye‘nin en büyük yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi hidroelektrik santrallerinden elde edilmekte ve
üretilen toplam elektriğin %30,9‘u bu yenilenebilir enerji kaynağından sağlanmaktadır. Türkiye‘nin batı
bölgelerinde rüzgâr enerjisinin güney bölgelerinde ise güneĢ enerjisinin üretiminin artmasıyla, ülkemizin ihtiyaç
duyduğu enerji talebinin önemli bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karĢılanma potansiyeli
bulunmaktadır. ġekil 3.1‘de Türkiye‘de yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payı
verilmiĢtir. 2000 yılında toplam kurulu güç 27.264,10 MW iken yenilebilir kaynaklı kurulu güç 11.221,60 MW‘dir.
2000 yılında yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payı %41,2‘dir. 2020 yılı sonunda ise
toplam kurulu güç 95.890,60 MW iken yenilebilir kaynaklı kurulu güç 49.202,00 MW‘dir. 2020 yılının sonunda
yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payı %51,3 oranına ulaĢmıĢtır (TEĠAġ, 2020).
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ġekil 3.1. Yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün toplam kurulu güç içindeki payı (TEĠAġ, 2020)

Türkiye‘deki yenilenebilir enerjide en büyük pay %28 ile hidroelektrik enerjisine aittir. Ardından sırasıyla
rüzgâr (%7,15), güneĢ (%3,04), jeotermal (%2,95) ve biokütle enerjileri gelmektedir.
4. Gelecek Tahmini
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Karbon salınımının en büyük nedenlerinden bir tanesi de enerji üretiminde fosil kaynaklı yakıtların
kullanılmasıdır. Türkiye‘deki yıllara göre CO2 salınımı, kiĢi baĢına düĢen milli gelir, elektrik tüketimi ve
yenilenebilir payı verileri ġekil 4.1‘de gösterilmiĢtir.

ġekil 4.1. Yıllara göre Türkiye verileri

Karbondioksit salınımı verilerine baktığımızda ise son birkaç yıl haricinde genel olarak giderek artan bir
eğilim söz konusudur. Son dönemdeki bu düĢüĢün ise pandemi ve ekonomik sorunlar kaynaklı olabileceği
düĢünülmektedir. Karbon salınımındaki bu düĢüĢe paralel olarak elektrik tüketiminde de bir duraksama olduğu
görülmektedir. Yenilenebilir ise üstel bir Ģekilde artıĢ göstermektedir.
Gelecek yıllar için CO2 salınımının tahmin edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü AB üyesi pek çok ülke ve
uluslararası pek çok firma, önümüzdeki yıllar için sıfır emisyona ulaĢmayı hedeflemektedir. Ayrıca AB, karbon
salınımının azaltılması için firmalara karbon kotası uygulamakta ve çeĢitli kısıtlamalar getirmektedir.
Bu çalıĢmada tahmin yöntemi olarak lineer regresyon ve zaman serisi modelleri kullanılmıĢtır. Lineer
regresyonda CO2 emisyonu, toplam elektrik tüketimi ve yenilenebilir enerjinin payına bağlı olarak
hesaplanmaktadır. ARIMA modelinde ise sadece geçmiĢ yıllara göre tahmin yapılmaktadır. Lineer regresyon
modelini en küçük kareler yöntemi ile uyguladığımızda formülün Denklem 1‘deki gibi olduğu görülmektedir.
(1)
Beklendiği gibi elektrik tüketiminin artması emisyonu arttırırken yenilenebilir enerjinin payının artıĢı
emisyonu azaltıcı etki yapmaktadır. Lineer regresyon ve ARIMA yöntemleri, ortalama mutlak hata (MAE) ve kök
ortalama kare hatalarına (RMSE) göre karĢılaĢtırılmıĢ ve hata değerleri Tablo 4.1‘de sunulmuĢtur.
Tablo 4.1 Tahmin yöntemleri hata verileri
Yöntem
MAE

RMSE

Lineer Regresyon

88,07

88,26

ARIMA(0,1,0)

9,42

12,14

Bu verilere göre hata oranının ARIMA modeli için daha düĢük olduğu görülmüĢ ve gelecek dönem tahmini
için bu yöntem seçilmiĢtir. ġekil 4.2‘de ARIMA(0,1,0) modelinin gerçek verilerle karĢılaĢtırması gösterilmiĢtir.
Burada görüldüğü gibi ARIMA modelinden elde edilen verilen gerçek verilerle büyük oranda örtüĢmektedir.
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ġekil 4.2. Gerçek veriler ile ARIMA modelin kıyaslanması

ARIMA modeli ile gelecek 10 yıl için tahmin grafiği ise ġekil 4.3‘te sunulmuĢtur. Bu verilere göre gelecek
yıllarda emisyon miktarının ciddi oranda artacağı söylenebilir. Tabi ki bu herhangi bir müdahale olmaması durumu
için geçerlidir. Ġlerleyen dönemlerde yenilenebilir enerjinin payının artması, enerji verimliliği yüksek teknolojik
ürünlerin ve süreçlerin tercih edilmesi ile birlikte emisyon oranındaki artıĢ düĢürülebilmektedir.

ġekil 4.3. ARIMA ile gelecek tahmini

5. Sonuç
Sonuç olarak, bu çalıĢmada Türkiye‘deki mevcut yenilenebilir enerji durumu incelenmiĢ ve gelecek dönem
karbon salınımı için tahmin yapılmıĢtır. Lineer regresyona göre elektrik tüketiminin artıĢı ile birlikte karbon
salınımı artarken yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaĢması salınım miktarını azaltmaktadır. Bu da küresel
iklim değiĢiklikleri ile mücadele için yenilenebilir enerjinin oldukça önemli olduğu göstermektedir. GeliĢmekte
olan ülkelerde uygulanan karbon kotası nedeniyle pek çok ülke, ucuz ve emisyon düĢürme potansiyeli yüksek olan
geliĢmekte olan ülkelere yenilenebilir alanında yatırımlar yapmaktadır. Türkiye‘nin sürdürülebilir kalkınma
hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjinin geliĢimi hem ekonomik hem de siyasi olarak büyük önem arz
etmektedir.
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ABSTRACT

This research is based on an knowledge of engineering applications and the usage of electronic design tools to
create a specific device. Using sources from a recent study on hardware design and implementation of electronic
boards. We have succeed in designing a micro computer unit (MCU) module based on STM32 32-bit Arm Cortex
MCUs for a package receiver device. The package receiver device is helping homeowner to store their package at
anytime even if they are absent at their home. The device is a electronic device to perform the required tasks to
store and insure incoming packages from a cargo company with multi-step progress. The MCU module takes
importance role in the progress, it is the unit controller for package receiver device. The MCU module is category
of mainstream class of STM32 family with manufacture name as STM32F103C8T6. The STM32F103C8T6 is
ARM®Cortex®-M3 32-bit processor running at 72 MHz, high-speed embedded storage (Flash memory up to 128
Kbytes and SRAM up to 20 Kbytes), and a significant number of enhanced I/Os. The devices have two 12-bit
ADCs, three general-purpose 16-bit timers, and one PWM timer, advanced communication interfaces such as up to
two I2Cs and SPIs, three UARTs, a USB, and a CAN. Considering the hardware design requirements, the module
consisting of all basic electronic components to create a completed MCU module. The module have easy
connection with external interfaces as UART, SWC, SPI, I2C, PWM, and several GPIO… … etc. The module is
double-layer PCB designed with a help of hardware designing software know as Altium designer. The module
have several way for programming interface with help of program software. The required functions of the module
can be programmed by the users by programming tools. Mainly, the module can be use in most of the embedded
systems application. The STM32 MCU module is valuable instrument for developer and designer in embedded
system applications.
Keywords: Embedded system, MCU module, STM32 series, Altium designer.
INTRODUCTION

The application of science to solve problems is known as engineering. While scientists and innovators come up with new
ideas, engineers are the ones who put them into practice. Nowadays, everyone gets a packages from a online shop, family
member, and fiends and so on. Most customers are using online shopping websites to buy new a product. The new product
will be pack up as one/more package(Parcel)s for shipping progress. Mostly, It expected from homeowner to be available at
their home once the package arrived to their home. Sometimes homeowner might not receive the package because of being
absent in him/her home. To avoid this unusual situation there must be a secondary process to receive the package even if the
homeowner is absent from their home. The purpose of the study is to design a such device that can help homeowner to store
their package at anytime even if they are not available at their home. The device name as ―Automatic Package Receiver
Device‖ is shown in Figure 1.
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Figure 1. Automatic Package Receiver Device
Essentially, the device have several methods here are some examples of methods as switching between active/deactivate
mode (in active mode the device will be ready for storing the package, in deactivate mode the device in steady state mode),
Managing box operation as open/close box automatically, Establishment of connection phone call method which it is
interconnection between the homeowner and the courier in far away distance, User interface operation that are a set of
activity that done by homeowner in the device‘s HMI display to do changes in device‘s setting. The device contain main
board and automatic box which are connected to each others with cable connections. The main board is contain two electronic
boards. Internal parts are located on the main board itself so that it called as internal parts. The external parts are located on
the automatic box not on the main board so that it called as external parts. The main board is shown in Figure 2.

Figure 2. Main board
The bottom PCB is conation main parts such as power management module, microcontroller module, GSM module.
Although it have some other additional components. The bottom PCB dose background operations, it involved in every tasks.
Block diagram for the bottom PCB is shown in Figure 3. The bottom PCB view is shown in Figure 4.
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Figure 3. Bottom PCB Block diagram

Figure 4. Bottom PCB view

STM32 MCU MODULE
In an embedded system, a microcontroller is a small integrated circuit that controls a certain operation. On a single chip, a
microcontroller has a CPU, memory, and input/output (I/O) peripherals. Microcontrollers, also known as embedded
controllers or microcontroller units (MCUs), are found in a variety of devices. The processor of a microcontroller varies
depending on the application. Simple 4-bit, 8-bit, or 16-bit processors to more complicated 32-bit or 64-bit processors are
available. Microcontrollers can use volatile memory types such as random access memory (RAM) and non-volatile memory
types includes flash memory, electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM). To inform the proper
actions, all of the microcontrollers interact with one another. Some microcontrollers may connect with the other modules such
as GSM modules. The STM32 MCUs are provided by STMicroelectronics, is a multinational electronics and semiconductors
manufacturer. The STM32 family are Arm® Cortex®-M processor-based of 32-bit microcontrollers. The most flexible and
scalable choice of microcontrollers on the market with over 1000 part numbers. STM32 family of products ideal for both
small projects and end-to-end platforms.
MCU MODULE HARDWARE DESIGN
By considering hardware designing of the MCU module, The module is double-layer PCB designed with a help of
hardware designing software know as Altium designer. Altium Designer system engineering (SE) with a fully featured
editor for schematics that makes it simple to quickly design, edit, simulate, and document schematics.The bottom PCB that
designed with Altium designer in 3d view is shown in Figure 5.

Figure 5. Bottom PCB 3d mode
The MCU (microcontroller module) is located at bottom PCB, it is central unit containing several electronic components to
create competed module. The components of MCU are distributed in the bottom PCB. The MCU module is category of

mainstream class of STM32 family with manufacture name as STM32F103C8T6. Specification of
STM32F103C8T6 is shown in Table 1.
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Table 1. STM32F103C8T6 Specifications.

Data
Product Category
Core type
Operating Frequency
Storage
Operating Voltage
GPIO
Supported Communication Protocols

ST Development Boards
ARM 32 Cortex-M3 CPU
72MHz
64K Byte Flash, 20KByte SRAM
2.7V to 3.6V
37 pin
2x SPI, 3x USART, 2x I2C, 1x CAN

The term "pinout" is used in electronics to refer to the wiring of an electrical cable or the function of each wire
(pin) in a connector. Several electrical contacts or pins that can be used to carry electrical signals or power. The
STM32F103C8T6‘s pinouts are package as LQFP48 is shown in Figure 6.

Figure 6. STM32F103C8T6 line LQFP48 pinout
The additional components will be connected to the STM32F103C8T6‘s pinouts. Basic technical details about each
additional components will be given in the following section:


The STM32F103C8T6 will be power up by power management module. The power management module will

provide 3.3v power source to the MCU module. The line of the 3.3V power will be connected the
STM32F103C8T6 ‗s VCC and VSS pins. Each VCC and VSS pins will have additional coupling capacitors.
These components are shown in Figure 7.


The STM32F103C8T6 need two external crystal components to operate. The first crystal is connected to the

OSC_IN and OSC_IN pins with two capacitors and one resistors. The second crystal is connected to the
OSC32_IN and OSC32_OUT pins with two capacitors. These components are shown in Figure 7.


The STM32F103C8T6 have two selecting BOOT mode. The pin BOOT0 and BOOT1 of STM32F103C8T6 is
connected to the slide switch with two resistor. From slide switch the BOOT mode of STM32F103C8T6 can
be select. These components are shown in Figure 7.



In MCU module there are communication protocol as USRAT1, USART2, USRAT3, I2C, SWC. The USART1 is
connected to the GSM module, it use to set the At commands. The USART2 is free to use, The USART3 is connect to
the HMI display, that used for User interface operations. The SWC will be use for programming the
STM32F103C8T6. Some of communication protocol is shown in Figure 8.
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Figure 7. MCU main components

Figure 8. MCU communication protocol



In MCU module there a push button is use for resting the MCU module. The STM32F103C8T6‘s NRST is connected
to the push button with one resistor and capacitors. These components are shown in Figure 9.



In MCU module there are several GPIO used to control the external parts of the device. The two of the GPIO are in
function of PWM to control the servo motor. The other two GPIO are in function of the digital input to read the out put
of box‘s sensors. The GPIOs are shown in Figure 10.

Figure 9. MCU module reset button

Figure 10.MCU module GPIO

CONCLUSION
In conclusion, the automatic package receiver device will take an important purpose for storing our posts in any

situation. the homeowner won‘t be need to visit the post center that save a time and avoiding extra payment. Upon
the deigned device, the MCU module make importance role in operations. The MCU is a open source design, the
new change in design is possible. Also Ability to redesign the module for further implementation such as adding
new feature to module. The MUC not only can be used for automatic package receiver device also variety of
applications are compatible with the MCU module. In resulting, the MCU is a useful tool for designers and
developers.
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ABSTRACT

This study is based on a deep understanding of engineering applications and the usage of electronic design tools to
create a specific device. Using facts from a recent study on electronic board hardware design and implementation.
We have succeed in designing a global system for mobile communications(GSM) module based on SIMCom 2G
Quad-Band GSM/GPRS for a package receiver device. The package receiver device is helping homeowner to store
their package at anytime even if they are absent at their home. The device is a electronic device to perform the
required tasks to store and insure incoming packages from a cargo company with multi-step progress. The GSM
module takes importance role in the progress, it is provide global communications tools for package receiver
device including phone calling, send/receive SMS… …etc. The GSM module is category of 2G second-generation
cellular network of SIM800 series with manufacture name as SIM800C. The SIM800C is GSM/GPRS has strong
extension capability with abundant interfaces including UART, USB2.0, GPIO etc. it provides much flexibility and
ease of integration for customer's applications. The SIM800C that works on frequencies GSM850MHz,
EGSM900MHz, DCS1800MHz and PCS1900MHz with capacity of (24Mbit flash memory, 32Mbit RAM). it can
be control via AT commands(AT stands for Attention and these commands are used for controlling module). By
considering the hardware design requirements, the module consisting of all basic electronic components to create a
completed GSM module. The module have easy connection with external interfaces via UART. The required
commands of the module can be set by the MCU module via URAT communications protocol. The module is
double-layer PCB designed with a help of hardware designing software know as Altium designer. Mainly, the
module can be use in most of the embedded systems application. The SIMCom GSM module is valuable
instrument for developer and designer in embedded system applications
Keywords: Embedded system, GSM module, SIM800 series, Altium designer.
INTRODUCTION
The application of science to solve problems is known as engineering. While scientists and innovators come up with new
ideas, engineers are the ones who put them into practice. Nowadays, everyone gets a packages from a online shop, family
member, and fiends and so on. Most customers are using online shopping websites to buy new a product. The new product
will be pack up as one/more package(Parcel)s for shipping progress. Mostly, It expected from homeowner to be available at
their home once the package arrived to their home. Sometimes homeowner might not receive the package because of being
absent in him/her home. To avoid this unusual situation there must be a secondary process to receive the package even if the
homeowner is absent from their home. The purpose of the study is to design a such device that can help homeowner to store
their package at anytime even if they are not available at their home. The device name as ―Automatic Package Receiver
Device‖ is shown in Figure 1.
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Figure 1. Automatic Package Receiver Device

Essentially, the device have several methods here are some examples of methods as making phone call method which it is
interconnection between the homeowner and the courier in far away so that each prosper can communicate with other,

DTMF commands method which it is a list of command can be send to device from homeowner's smart phone,
SMS alert massage method which it is the SMS massage sends from device to homeowner's smart phone to inform
the homeowner about the specified situation. The device contain main board and automatic box which are connected to
each others with cable connections. The main board is contain two electronic boards. Internal parts are located on the main
board itself so that it called as internal parts. The external parts are located on the automatic box not on the main board so that
it called as external parts. The main board is shown in Figure 2.

Figure 2. Main board
The bottom PCB is conation main parts such as power management module, microcontroller module, GSM module.
Although it have some other additional components. The bottom PCB dose background operations, it involved in every tasks.
Block diagram for the bottom PCB is shown in Figure 3. The bottom PCB view is shown in Figure 4.
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Figure 3. Bottom PCB Block diagram

Figure 4. Bottom PCB view

SIMCOM GSM MODULE
Digital cellular technology like GSM (Global System for Mobile Communication) is used to transmit mobile data as well as
voice services. It is the world's most commonly used mobile communication system. GSM module is a communication
protocol that connects any microcontroller system to a GSM network system. GSM module consists of a GSM modem, it is
the heart and soul of such module. Wireless MODEMs are the MODEM devices that generate, transmit or decode data from a
cellular network, for establishing communication between the cellular network and the microcontroller system. Wireless
MODEMs use serial communication to interface with and need AT commands for communication with the microcontroller
system. To communicate with the network, it requires a SIM (Subscriber Identity Module) card. The following functions can
be performed by a GSM MODEM as receive, send or delete SMS messages in a SIM and make, receive or reject a voice call.
SIMCom wireless solutions limited is global leading Machine-to-Machine (M2M) wireless modules and solutions supplier.
Wireless technology platform modules and terminal level solutions, such as 5G, LTE, GSM/GPRS Modules. M2M
Application including Automotive Electronics, Smart Life, Wireless Gateway, Smart Industry and so on.
GSM MODULE HARDWARE DESIGN
By considering hardware designing of the MCU module, The module is double-layer PCB designed with a help of
hardware designing software know as Altium designer. Altium Designer system engineering (SE) with a fully featured
editor for schematics that makes it simple to quickly design, edit, simulate, and document schematics. The bottom PCB that
designed with Altium designer in 3d view is shown in Figure 5.

Figure 5. Bottom PCB 3d mode
As we mentioned, The main board have bottom PCB and top PCB that they conation internal parts. The GSM mould is
located at bottom PCB, it provide global communications features. The components of MCU are distributed in the bottom
PCB. The GSM module is category of 2G second-generation cellular network of SIM800 series with manufacture

name as SIM800C. The Specification of SIM800C is shown in Table1.
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Table 1. SIM800C Specifications.

Data
Product Category

SIMCom

Mounting Type/Package

SMT/LCC

Operating Frequency
Storage
Operating Voltage
Control via AT commands
Abundant interfaces

850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz
24Mbit flash memory, 32Mbit RAM
3.4V to 4.4V
SIMCom enhanced AT Commands
UART, USB2.0, GPIO

The term "pinout" is used in electronics to refer to the wiring of an electrical cable or the function of each wire
(pin) in a connector. Several electrical contacts or pins that can be used to carry electrical signals or power. The
SIM800C pinouts are package as LCC42 is shown in Figure 6. these pins will be consider in the following
sections.

Figure 6. SIM800C line LCC42 pinout
The additional components will be connected to the SIM800C pinouts. Basic technical details about each additional
components will be given in the following section:


The SIM800C will be power up by power management module. The power management module will provide

4.2v power source to the GSM mould. The line of the 4.2v power will be connected the SIM800C‗s VBAT
and GND pins. Each VBAT and GND will have additional coupling capacitors. These components are shown
in Figure 7.


The SIM800C ‗s SIM card holder for inserting standard SIM card size. Both the old GSM Phase 1
specification and the current GSM Phase 2+ specification for FAST 64kbps SIM cards are fulfilled by the SIM
interface. The SIM card is supported at 1.8V and 3.0V. the SIM800C‘s SIM_VDD, SIM_DATA, SIM_CLK,
SIM_RST pins are connect to the sim socket. Also there are ESD and several resistor and capacitors connected
to SIM800C. These components are shown in Figure 1.8.

Figure 7. GSM module main components
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In GSM module there a reset button. A push button is use for resting the GSM module. The SIM800C ‘s PWRKEY is
connected to the push button. In addition to the push button there is a resistor and capacitors connected to it. The
SIM800C power on by pulling down the PWRKEY pin for at least 1 second and release. These components are shown

in Figure 9.


In GSM module have a antenna interface located at corner, to insert the antenna. The input impendence of the antenna
should be 50Ω, and the VSWR should be less than 2. The SIM800C‘s GSM_ANT is connected to the antenna
connector Jack. These components are shown in Figure 10.

Figure 9. GSM module reset button

Figure 10. GSM antenna interface

CONCLUSION
In conclusion, the automatic package receiver device will take an important purpose for storing our posts in any

situation. the homeowner won‘t be need to visit the post center that save a time and avoiding extra payment. Upon
the deigned device, the GSM module make importance role in operations. The design of the GSM module is open
source, the new change in design is possible. Also The GSM module's ability to be redesigned for future
application. The GSM module not only can be used for automatic package receiver device also variety of
applications are compatible with the GSM module. In resulting, the GSM module is a useful tool for designers and
developers.
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Cost Estimation and Load Analysis of Department of Electrical Engineering, University of Azad Jammu &
Kashmir using Clean Energy Management Software
Saba MUNIR, Ausnain NAVEED
Department of Electrical Engineering, University of Azad Jammu

ABSTRACT
Today‘s world is transitioning towards renewable energy (RE) resources because they are easily available at
minimum cost of energy with less emission of polluted gases. Issues related to clean and green energy are given
great importance in Pakistan as it is among those countries which are most affected by climatic changes. A case
study has been performed on the Department of Electrical Engineering to check the feasibility for integration of
renewable energy resources. Load profile and available resources are studied first and system configuration and
cost estimation is performed on the system. Initial cost, electricity export rate, cost of energy has been analyzed
and system having least cost of energy is proposed as an optimal system using RETScreen Expert software.
Keywords: Cost estimation, RETScreen expert software, load analysis, techno-economic analysis
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Study of the impact of different parameters on CZTS solar cell performance simulation by SCAPS-1D
Belarbi Faten and Mohamed Adnane
Laboratoire de Microscopie Electronique et Sciences des Matériaux. University of Sciences and Technology Mohamed Boudiaf Oran,

ABSTRACT
Due to its high efficiency, cheap cost, non-radioactive, and environmentally benign behavior, Cu2ZnSnS4 (CZTS) absorber
layer research demonstrates comprehensive influential aspects to replace expensive Cu(In,Ga)Se2 (CIGS)absorber layer. We
investigated the effect of various factors on the het-erojunction solar cell (n-ZnO / n-CdS / p-CZTS / p-MoS2) in thin films,
where the asorber is the p-type Cu2ZnSnS4 (CZTS) semiconductor. We will investigate the effects of various parameters
such as doping density, absorbent layer thickness, and working temperature on conversion efficiency (η%), because each
parameter has an impact on cell performance.
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ILLUMINATION-DEPENDENT PHOTOVOLTAIC CHARACTERISTICS OF Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/nTYPE Si STRUCTURES
Prof. Dr. ġükrü KARATAġ
Department of Physics, Faculty of Sciences and Arts, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam University, Orcid No:0000-0003-1668-7866,

Özet:
Bu çalıĢmada Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapıların elektriksel ve fotovoltaik özellikleri karanlıkta ve 20
mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında incelenmiĢtir. Spin coater ve termal buharlaĢtırma yöntemi kullanılarak
Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapıları oluĢturuldu. Karanlıkta ve 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında akım-voltaj (I-V)
ölçümlerinden yapının idelite faktörü (n), barrier yüksekliği (bo), doğrultucu oranı (Rr), doyma akımları (I0),
fotoakım (Iph), kısa devre akım (Isc), açık devre voltajı (Voc) ve foto hassaslık (RR) değerleri elde edildi. Deneysel
sonuçlar göstermiĢtir ki Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapı 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında hem fotovoltaik hem de
fotodiyot özelliğine sahiptir.
Anahtar kelimeler: İdealite faktörü, Bariyer yüksekliği, Fotoakım, Fotohassaslık.
Abstract:
This study mainly focused on investigating the photovoltaic properties of Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si
structures. Spin coating and thermal evaporation procedures were used to construct Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si
structures in this investigation. From the current–voltage (I-V) measurements, the values of electrical and
photovoltaic parameters such as ideality factors (n), rectification ratios (RR), saturation currents (I0), barrier
heights (bo), photocurrent (Iph) and photosensivity (RR) were examined under dark and 20 mW/cm2 at room
temperature, respectively. The experimental results shows that Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si structures under light
illumination exhibits a perfect photodiode behavior.
Keywords: Ideality factors, Barrier heights, Photocurrent, Photosensivity.
GiriĢ:
Günümüzde enerji kaynaklarına olan talebin artması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
gittikçe zorunlu hale gelmektedir. GüneĢ enerjisi ile çalıĢan foto diyotlar ve foto voltaik hücreler de elektrik
enerjisi üretimi için önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda, grafen oksit (GO) ve polimer tabanlı
yarı iletken yapılar ve organik ıĢık yayan diyotlar gibi elektronik devre uygulamalarının üretimi için son birkaç
yılda büyük ilgi görmüĢtür [1-5]. ÇeĢitli elektronik iĢlemler yoluyla foton enerjisini toplayan yarı iletken tabanlı
foto diyotlar veya fotovoltaik cihazlar yarıiletken teknolojisinde oldukça önemli bir yere sahiptirler [6-12]. Bu
çalıĢmanın temel amacı, Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapının elektriksel, fotodiyot ve fotovoltaik özelliklerini
araĢtırarak optoelektronik uygulamalarda kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir. Bu nedenle (GO:
GO:P3C4MT) arayüz katmanına sahip Au/SiO2/n-Si yapısının oda sıcaklığında elektriksel ve fotoelektriksel
parametreleri karanlıkta ve 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında I–V ölçümleri kullanılarak elde edilmiĢtir.
Materyal ve Metot:
Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısının genel görünümü Ģekil-1 de gösterilmiĢtir. Kimyasal temizleme iĢlemi
olarak RCA temizleme yöntemi kullanılarak yapıldı. RCA temizleme süreci referans 6-8, 10-12 de detaylı olarak
anlatılmıĢtır. Metal yarıiletken ara yüzeyinde kullanılan GO ve P3C4MT organik yarıiletken yapılar Fytronix [13]
Ģirketinden hazır olarak alındı. Hazırlanan Au/(GO: P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısının I-V karakteristikleri Keithley
2400 programlanabilir sabit akım kaynağı cihazı ve ıĢık kaynağı (Fytronix Solar IV Characterization System)
kullanılarak bilgisayara takılan bir AC/DC çevirici kart yardımıyla kumanda ve kontrol edilerek gerçekleĢtirildi.
Bulgular ve TartıĢma:
Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısının karanlıkta ve 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında I–V grafiği Ģekil-2 de
gösterilmiĢtir. Termiyonik emisyon (TE) [14] teorisine göre matematiksel olarak akım ve voltaj arasındaki iliĢki
aĢağıdaki eĢitliğe göre ifade edilir;
 q(V  IRS ) 
 q(V  IRS )  
(1)
I  I 0 exp
)
 1  exp(
nkT
kT
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EĢitlik 1 de, T, q, n, k, V, RS ve I0 terimleri sırasıyla; mutlak sıcaklık, elektron yükü (1.6x10-19 C), idealite faktörü,
Boltzman sabiti (1.3806×10-23 J/K), uygulanan voltaj, seri direnç ve doyma akım yoğunluğudur. Aynı zamanda
doyma akım yoğunluğu da aĢağıdaki gibi ifade edilir;

 q bo 
I o  A A T 2 exp 

kT 


(2)

Burada; A and A* ifadeleri de sırasıyla diyotun etkin alanı (7.85x10-3 cm2) ve Richardson sabiti (n-tipi Si için
değeri 112 A/cm2 K2) olarak bilinir. EĢitlik 1 ve eĢitlik 2 kullanılarak Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısının
idealite (n) ve engel yükseklikleri (bo) aĢağıdaki eĢitlikler ile ifade edilebilir;
q  dV 
n
(3)


kT  d ln I 
ve bariyer yüksekliği ise;
kT  AA*T 2 

 bo 
ln 
(4)
q  I o 

EĢitlik 3 ve 4 kullanılarak Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısının idealite (n) ve engel yükseklikleri (bo) değerleri
sırasıyla; karanlık için idealite faktörü ve engel (bariyer) yüksekliği değerleri 1.687 ve 0.738 eV olarak elde
edilirken 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında ise idealite faktörü ve engel yüksekliği değerleri 2.378 ve 0.702 eV olarak
elde edildi. Aynı Ģekilde doyma akım yoğunları da karanlıkta ve ıĢık altında 8.99x10-9 Amper (A) ve 8.99x10-9
Amper (A) olarak elde edildi.
Ayrıca, Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısının 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında fotovoltaik özellikleri akım
yoğunluğu-voltaj (J-V) ve güç-voltaj (P-V) grafikleri ġekil-3 te gösterilmiĢtir. ġekil 3 te görüldüğü gibi birinci
düĢey eksen akım yoğunluğunu ikinci düĢey eksen ise güç olarak verilmiĢtir. ġekil-2 ve Ģekil-3 e göre; fotoakım
(Iph), kısa devre akımlar (Isc), açık devre voltajları (Voc) ve foto hassaslık (RR) değerleri Tablo 1 de verilmiĢtir.
Tablo-1 de görüldüğü gibi deneysel sonuçlar göstermiĢtir ki Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapı 20 mW/cm2 ıĢık
Ģiddeti altında hem fotovoltaik hem de fotodiyot özelliğine sahiptir.
Tablo 1. Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısının 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında fotovoltaik özellikleri
IĢık ġiddeti (mW/cm2) Voc (V)
Isc (A) x10-5
Photosen. (S) Phot. Res.(R)x10-6
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20

0.12

3.33

22.52

9.02

13.1

Sonuçlar:
Bu araĢtırmada Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısını oluĢturmak için döndürmeli kaplama ve termal
buharlaĢtırma yöntemleri kullanıldı. Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapılarının elektriksel, fotodiyot ve fotovoltaik
özellikleri, oda sıcaklığında karanlık ve 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında I–V ölçümleri kullanılarak incelenmiĢtir. IV karakteristikleri 20 mW/cm2 ıĢık Ģiddeti altında Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapılarının ıĢığa duyarlı olduğunu
göstererek, onları fotodiyot uygulamaları için mükemmel bir seçim olabilir. Sonuç olarak; I-V ölçümlerinden elde
edilen sonuçlara göre Au/(GO:P3C4MT)/SiO2/n-Si yapısının bir fotovoltaik hücre olduğu anlamına gelir.
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5-METĠLPĠRAZĠN-2-KARBOHĠDRAZĠDĠN MOLEKÜLER YAPISI, 1H ve 13C-NMR KĠMYASAL
KAYMA DEĞERLERĠNĠN KURAMSAL OLARAK ARAġTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Güventürk UĞURLU
Kafkas Üniversitesi, ORCID.0000-0003-4171-7879

ÖZET
Bu çalıĢmada, 5-metilpirazin-2-karbohidrazid molekülünün moleküler yapısı ve bazı özellikleri teorik olarak
incelendi. Hesaplamalar hem ab initio Hartree Fock (HF) hem de yoğunluk fonksiyoneli DFT/B3LYP metotları ile
6-31++G(2d,2p) taban kümesi kullanılarak yapıldı. Molekülün en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO), en
düĢük boĢ moleküler orbitallerin (LUMO) enerjileri, lineer ve lineer olmayan optik özellik (NLO) değerleri aynı
metotlarda hesaplandı. BileĢiğin 1H ve 13C NMR kimyasal kayma değerleri gaz ve çözücü (DMSO) fazında 6-31G,
6-31+G, 6-31+G(d), 6-31+G(d,p), 6-311 ++G(d,p) ve 6-311+G(2d,p) gibi altı farklı temel set kullanılarak GIAO
B3LYP ve GIAO/HF metotlarında hesaplanmıĢtır. Hesaplanan NMR değerleri, deneysel sonuçlarla
karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca, molekülün EHOMO ve ELUMO enerji değerleri kullanılarak, enerji aralığı (∆E = ELUMO EHOMO) belirlendi. 5-metilpirazin-2-karbohidrazid molekülünün denge durumu (taban hali) dipol moment değerleri
sırasıyla, B3LYP/ 6-311+g(2d,2p) metodu ile 3.14 ve HF/ 6-311+g(2d,2p) metodu ile 3.33 Debye olarak
hesaplandı. Molekülün, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) ve sınır orbital (HOMO-LUMO) yüzeyleri
GaussView5.0.9 programı yardımı ile optimizasyon hesaplamaları sonucunda oluĢturulan çıktı dosyalarından
görselleĢtirilmiĢtir. Molekülün üç boyutta yaklaĢık geometrisi GaussView 5.0 moleküler görüntüleme programında
çizilerek, tüm teorik hesaplamalar Gaussian 09W paket programı kullanıldı.
Anahtar Kelimeler: 5-metilpirazin-2-karbohidrazid, 6-311+G(2d,2p), HOMO-LUMO.
THEORETICAL INVESTIGATION OF MOLECULAR STRUCTURE, 1H and 13C NMR CHEMICAL
SHĠFT VALUES OF 5-METHYLPYPYRAZINE-2-CARBOHYDRAZIDE
ABSTRACT
In this study, the molecular structure and some properties of the 5-methylpyrazine-2-carbohydrazide molecule were
investigated theoretically. Calculations were performed at both the ab initio Hartree Fock (HF) and density
functional DFT/B3LYP methods using the 6-31++G(2d,2p) basis set. The energies of the highest occupied
molecular orbital (HOMO), the lowest vacant molecular orbitals (LUMO), linear and nonlinear optical property
(NLO) values of the molecule were calculated using the same methods. 1H and 13C NMR chemical shifts of the
compound in gas and solvent (DMSO) phase were calculated at the GIAO/B3LYP and GIAO/HF methods using
six different basis sets such as 6-31G, 6-31+G, 6-31+G(d), 6-31+G(d,p), 6-311 ++ G(d,p) and 6-311+G(2d,p). The
calculated NMR values were compared with the experimental results. In addition, the energy gap (∆E = ELUMO EHOMO) was determined by using the EHOMO and ELUMO energy values of the molecule. The equilibrium state
(ground state) dipole moment values of the 5-methylpyrazine-2-carbohydrazide molecule were calculated as 3.14
by the B3LYP/6-311+g(2d,2p) method and 3.33 Debye by the HF/ 6-311+g(2d,2p) method, respectively.
Molecular electrostatic potential (MEP) and boundary orbital (HOMO-LUMO) surfaces of the molecule were
visualized from the output files created as a result of optimization calculations with the help of GaussView5.0.9
program. The approximate geometry of the molecule in three dimensions was drawn in the GaussView 5.0
molecular imaging program, and all theoretical calculations were used with the Gaussian 09W package program.
Keywords: 5-methylpyrazine-2-carbohydrazide, 6-311+G(2d,2p), HOMO-LUMO.
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Pirazizler, gıdalarda önemli lezzet bileĢenleri (Buchbauer ve ark., 2005) olmakla birlikte anti kanser (Betancor ve
ark., 2005; Buron ve ark., 2005) ve anti tüberküloz (Fukuwatari ve ark., 2002; Zhang ve ark., 2002) aktiviteler
göstermektedirler. Ayrıca, bu bileĢikler tarım kimyasalları olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır (Wheeler ve
ark., 1982). Pirazizler ve sübstitüe türevleri, biyolojik aktif bileĢiklerin (Ferrand ve ark., 1992) ve fonksiyonel
materyallerin (Zhang ve ark., 1999) önemli bileĢenleri olarak kullanımlarından dolayı son yıllarda artan bir ilgi
görmüĢtür. Bu çalıĢmada, 5-metilpirazin-2-karbohidrazid (I) molekülünün, moleküler yapısı ve bazı moleküler
özellikleri farklı teorik metotlarla incelenmiĢtir. BileĢik I numaralandırılmıĢ optimize durumu ġekil 1‘de
verilmiĢtir.

ġekil 1. 5-metilpirazin-2-karbohidrazid molekülünün numaralandırılmıĢ optimize Ģekli
YÖNTEM
5-metilpirazin-2-karbohidrazid molekülünün geometrik optimizasyonhesapları hem ab initio HF hemde DFT
dayalı Becke‘nin 3 parametreli hibrit değiĢ-tokuĢ fonksiyoneli (B3) (Becke ve ark., 1988) ile Lee-Yang ve Parr‘ın
korelasyon fonksiyonelinden (Lee ve ark., 1988; Becke, 1993) oluĢan B3LYP teori seviyesinde 6-31++G(2d,2p)
taban kümesi kullanılarak yapıldı. Molekülün en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO), en düĢük boĢ moleküler
orbitallerin (LUMO) enerjileri, lineer ve lineer olmayan optik özellik (NLO) değerleri aynı metotlarda hesaplandı.
BileĢiğin 1H ve 13C NMR kimyasal kayma değerleri gaz ve çözücü (DMSO) fazında 6-31G, 6-31+G, 6-31+G(d), 631+G(d,p), 6-311 ++G(d,p) ve 6-311+G(2d,p) gibi altı farklı temel set kullanılarak GIAO B3LYP ve GIAO/HF
metotlarında hesaplanmıĢtır Bu çalıĢmada, molekülün üç boyutta yaklaĢık geometrisi GaussView 5.0 moleküler
görüntüleme programında çizilerek, tüm teorik hesaplamalarda Gaussian 09W (Frisch ve ark., 2010; Dennington
ve ark., 2009) paket programı kullanıldı.
BULGULAR
Geometrik Optimizasyon
Molekülün B3LYP/6-311++G(2d,2p) ve HF/6-311++(2d,2p) yöntemleri ile hesaplanan seçilmiĢ yapısal
parametreler Tablo 1‘de verildi.
Tablo 1. 5-metilpirazin-2-karbohidrazid molekülünün seçilmiĢ yapısal parametreleri
Bağ uzunluğu (Å)
Atoms
DFT
HF
C1-C2
1,4999
1,5009
C2-C3
1,3996
1,39
N1-C2
1,3383
1,3183
C3-N2
1,3284
1,3109
C4-C5
1,3945
1,3835
C4-N2
1,3349
1,3153
C4-C6
1,5045
1,502
C5-N1
1,3301
1,3142
C6-N3
1,3549
1,339
N3-N4
1,4042
1,3868
Bağ açısı(˚)
C4-C6-N3
114,509
115,28
O-C6-N3
123,5558
123,54
66
C6-N3-N4
122,8401
122,46
74
43
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C4-C6-N3
C5-C4-C6-O
C5-C4-C6N2-C4-C6-O
N3
N2-N4-N6C5-C4-C6-O
N3

114,509
115,28
Dihedral açı(˚)
66
0,0125
(˚)angle (˚) 0,0503
-180,0018 179,95
180,0122
180,04
49
-0,0021
-0,0515
39
0,0125
0,0503

ÇalıĢılan bileĢiğin denge durumu HOMO, LUMO enerji μ, α, β ve ΔEg değerleri Tablo 2‘de verildi
Tablo 2. 5-metilpirazin-2-karbohidrazid‘in HOMO, LUMO enerji μ, α, β ve ΔEg değerleri
B3LYP/
HF
Electronic Energy (a.u)
-527.837479776
-524.667144376
μ (D)
3.14
3.33
α (a.u)
108.21
97.35
β(a.u)
72.07
82.38
EHOMO (a.u)
-0.260814
-0.359870
E
(a.u)
-0.082174
0.033148
LUMO
NMR Analizi
( )
4.86
10.69
BileĢiğin 1H ve 13C
NMR
kimyasal
kayma değerleri gaz, ve çözücü (DMSO) fazında 6-31G, 6-31+G, 6-31+G(d), 6-31+G(d,p), 6-311 ++G(d,p) ve 6311+G(2d,p) gibi altı farklı temel set kullanılarak GIAO B3LYP ve GIAO/HF metotlarında hesaplandı.
Hesaplanan bu değerlerler literatürdeki deneysel (Ahmad ve ark., 2016) değerlerle birlikte Tablo 3-6‘da verilmiĢtir.
Tablo 3. BileĢiğinin deneysel ve teorik 13C ve 1H NMR (DMSO) değerleri (/ppm)
C6
C2
C5
C4
C3
C1
R2
C5H
C3H
N3H
N4HA
N4HB
C1HA
C1HB
C1HC
R2

Exp.
163.73
140.94
146.65
157.58
143.11
21.94

6-31G
160,48
156,06
139,45
137,98
137,45
23,95
0,9541

9.24
8.40
---2.66
2.66
2.66

9,51
8,73
8,10
3,07
3,07
2,81
2,81
2,40
0,9977

B3LYP/DMSO
6-31+G
6-31+G(d)
163,07
159,20
158,77
156,07
142,16
140,70
140,02
138,39
139,27
137,00
25,68
23,56
0,9527
0,9556
B3LYP/DMSO
9,67
9,20
8,77
8,37
8,52
8,04
3,53
3,38
3,52
3,38
2,86
2,58
2,86
2,58
2,60
2,39
0,9995
0,9991

6-31+G(d,p)
161,03
157,62
141,48
139,20
138,80
23,56
0,9543

6-31++G(d,p)
160,95
157,43
141,25
139,14
138,57
23,50
0,9546

6-311+G(2d,p)
171,78
167,65
149,30
148,35
147,95
23,65
0,9551

9,37
8,66
8,51
3,59
3,59
2,60
2,60
2,44
0,9994

9,38
8,68
8,54
3,57
3,57
2,62
2,62
2,46
0,9993

9,57
8,69
8,53
3,42
3,41
2,60
2,60
2,50
0,9999

Tablo 4. BileĢiğinin deneysel ve teorik 13C ve 1H NMR (GAS) değerleri (/ppm)
C6
C2
C5
C4
C3
C1
R2
C5H
C3H
N3H

June 28-30, 2022

CDCl3
Exp.
163.73
140.94
146.65
157.58
143.11
21.94

9.24
8.40
--

6-31G
159,12
153,99
139,70
137,17
135,36
23,44
0,9574
9,70
8,50
7,98

B3LYP/gas
6-31+G
6-31+G(d)
161,30
157,24
156,41
153,49
142,27
140,91
138,25
136,28
137,44
135,81
24,79
22,76
0,9546
0,9573
B3LYP/gas
9,86
9,36
8,50
8,10
8,34
7,82

6-31+G(d,p)
159,11
155,09
141,74
138,11
136,66
22,75
0,958

6-31++G(d,p)
150,04
145,94
132,54
128,88
127,62
13,70
0,9578

6-311+G(2d,p)
169,04
164,36
148,99
147,07
144,68
22,19
0,9598

9,53
8,44
8,25

9,77
8,70
8,52

9,68
8,42
8,28
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N4HA
N4HB
C1HA
C1HB
C1HC
R2

--2.66
2.66
2.66

2,84
2,84
2,82
2,82
2,13
0,993

3,27
3,27
2,87
2,87
2,30
0,9937

3,17
3,17
2,59
2,59
2,12
0,9953

3,37
3,37
2,60
2,60
2,16
0,9971

3,59
3,58
2,86
2,86
2,42
0,9968

3,19
3,19
2,58
2,58
2,22
0,9971

Tablo 5. BileĢiğinin deneysel ve teorik 13C ve 1H NMR (DMSO) değerleri (/ppm)
C6
C2
C5
C4
C3
C1
R2
C5H
C3H
N3H
N4HA
N4HB
C1HA
C1HB
C1HC
R2

Exp.
163.73
140.94
146.65
157.58
143.11
21.94

6-31G
171,85
163,28
148,94
144,77
142,74
23,47
0,9556

9.24
8.40
---2.66
2.66
2.66

10,36
9,36
7,36
3,07
3,07
2,76
2,76
2,57
0,9996

HF/DMSO
6-31+G
172,30
164,63
150,00
145,08
143,61
24,01
0,9535
HF/DMSO
10,47
9,35
7,63
3,11
3,11
3,10
3,10
2,72
0,9981

6-31+G(d)
161,43
157,89
144,31
137,92
137,81
21,13
0,9513

6-31+G(d,p)
162,30
158,66
144,21
138,72
137,74
20,44
0,9521

6-31++G(d,p)
163,56
159,95
145,41
140,11
139,01
21,61
0,9524

6-311+G(2d,p)
170,39
165,90
150,84
144,96
144,52
21,47
0,9521

9,71
8,73
7,27
3,11
3,11
2,80
2,80
2,54
0,999

10,22
9,21
8,28
3,77
3,77
3,28
3,28
3,04
0,9991

9,68
8,66
7,74
3,19
3,19
2,74
2,73
2,50
0,9991

9,69
8,71
7,52
2,96
2,96
2,63
2,63
2,48
0,9997

Tablo 6. BileĢiğinin deneysel ve teorik 13C ve 1H NMR (GAS) değerleri (/ppm)
C6
C2
C5
C4
C3
C1
R2
C5H
C3H
N3H
N4HA
N4HB
C1HA
C1HB
C1HC
R2

Exp.
163.73
140.94
146.65
157.58
143.11
21.94

6-31G
170,17
160,96
149,04
144,55
140,62
22,98
0,9598

9.24
8.40
---2.66
2.66
2.66

10,56
9,07
7,21
3,09
3,09
2,52
2,52
2,24
0,9975

HF/gas
6-31+G
170,20
162,04
150,00
144,69
141,09
23,17
0,958
HF/gas
10,66
9,04
7,42
3,12
3,12
2,84
2,84
2,38
0,9945

6-31+G(d)
159,62
155,56
144,87
138,24
135,65
20,81
0,9593

6-31+G(d,p)
161,15
156,99
145,43
139,70
136,22
20,75
0,9576

6-31++G(d,p)
162,08
157,98
146,33
140,75
137,18
21,60
0,9577

6-311+G(2d,p)
168,17
163,14
151,09
145,05
141,97
20,78
0,9579

9,79
8,35
6,94
2,82
2,82
2,74
2,74
2,17
0,993

9,81
8,35
7,46
2,98
2,98
2,73
2,73
2,17
0,993

9,82
8,36
7,48
2,96
2,96
2,74
2,74
2,19
0,9931

9,82
8,42
7,24
2,75
2,75
2,63
2,63
2,19
0.9954

SONUÇ VE TARTIġMA
BileĢiğin 1H ve 13C NMR hesaplanan kimyasal kayma değerleri deneysel değerler ile regresyon analizleri yapılmıĢ
ve R2 değerleri elde edilmiĢtir. Her iki ortamında 13C NMR sonuçlarına göre R2 değerleri (Tablo 3)
DMSO/B3LYP/6-31G, 6-31+G, 6-31+G(d), 6-31+G(d,p), 6-31++G(d,p) ve 6-311+G(2d,p) sırasi ile 0.9541/
0.9527/ 0.9556/ 0.9543/ 0.9546/0.9551iken 1H-NMR verilerine göre R2 değerleri 0.9977/0.9991/ 0.9995/ 0.9994
0.9993/ 0.9999'dir. Hesaplamalar sonucunda elde edilen determinasyon (belirleme) katsayısı (R2 ) değerlerinin
birbirine yakın olduğu görüldü. Karbon NMR değerlerinde, kullanılan temel set ve yönteme göre en büyük
determinasyon (belirleme) katsayısı (R2)değerleri, DMSO/B3LYP/6-311+G (2d,p) yönteminde 0.9951, proton için
0.9999 olarak belirlendi. Bu da hesaplanan parametre değerler ile deneysel değerler arasında iyi bir uyum olduğunu
göstermektedir.
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2-BROMOBENZALDEHĠT SĠYANOHĠDRĠN MOLEKÜLÜNÜN GEOMETRĠK YAPISI,
KONFORMASYON ANALĠZĠ ve TĠTREġĠM FREKANSLARININ KURAMSAL ĠNCELENMESĠ
Dr. Öğr. Üyesi Güventürk UĞURLU
Kafkas Üniversitesi, ORCID.0000-0003-4171-7879

ÖZET
Bu çalıĢmada, 2-Bromobenzaldehit siyanohidrin (I) molekülünün konformasyon analizi kuantum mekaniksel
hesaplama yöntemleri ile yapılarak moleküler konformerleri bulundu. Konformasyon analizinde, molekülün [OC2-C3-C4] torsiyon açısı 10º aralıklarla -180º den 180º kadar taranarak potansiyel enerji eğrileri (PEE) elde edildi.
PEE hesaplamaları, hem Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine (DFT) dayalı B3LYP fonksiyoneli hemde Hartree–Fock
(HF) modelinde 6-31+G(d) temel seti kullanılarak gaz fazında yapıldı. Molekülün düĢük enerjili konformeri
DFT/B3LYP/6-311++g(d,p) ve HF/6-311++g(d,p) yöntemleri seviyesinde optimize edildi. Molekülünün titreĢim
frekansı, elektronik enerjisi, dipol momenti (μ), en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) enerjisi, en düĢük boĢ
moleküler orbital (LUMO) enerjisi, polarizebilite (α) ve hiperpolarizebilite (β) değerleri aynı modellerde
hesaplandı. Hesaplamalar sonucunda elde edilen titreĢim dalga sayılarının iĢaretlenmesi VEDA 4f programı
kullanılarak potansiyel enerji dağılımına göre (PED) yapıldı. EHOMO ve ELUMO enerji değerleri kullanılarak, enerji
aralığı (∆E = ELUMO -EHOMO) belirlendi ve bu değer sırasıyla, B3LYP/ 6-311++g(d,p) metodu ile 5.89 ve HF/ 6311++g(d,p) metodu ile 10.44 eV olarak hesaplandı. Molekülün hesaplanmıĢ yapısal parametreleri literatürdeki
deneysel değerler ile karĢılaĢtırıldı. ÇalıĢılan 2-Bromobenzaldehit siyanohidrin molekülünün moleküler
elektrostatik potansiyel (MEP) ve sınır orbital (HOMO-LUMO) yüzeyleri GaussView5.0.9 programı yardımı ile
optimizasyon hesaplamaları sonucunda oluĢturulan çıktı dosyalarından görselleĢtirilmiĢtir. Molekülün üç boyutta
yaklaĢık geometrisi GaussView 5.0 moleküler görüntüleme programında çizilerek, tüm teorik hesaplamalar
Gaussian 09W paket programı kullanıldı.
Anahtar Kelimeler: 2-Bromobenzaldehit siyanohidrin, konformasyon analizi, titreĢim frekans.
THEORETICAL INVESTIGATION OF GEOMETRIC STRUCTURE, CONFORMATION ANALYSIS,
AND VIBRATION FREQUENCIES OF 2-BROMOBENZALDEHYDE CYANOHYDRIN
ABSTRACT
In this study, the conformation analysis of the 2-Bromobenzaldehyde cyanohydrin (I) molecule was performed
using quantum mechanical computation methods, and its molecular conformers were found. In conformation
analysis, potential energy curves (PEE) were obtained by scanning the [O-C2-C3-C4] torsion angle of the molecule
from -180º to 180º at 10º intervals. The calculations were made using the 6-31+G(d) basis set at both the B3LYP
functional (Becke 3 Parameter Lee-Yang-Parr) based on Density Functional Theory (DFT) and the Hartree–Fock
(HF) model in the gas phase. The low-energy conformer of the molecule was optimized at the DFT/B3LYP/6311++g(d,p) and HF/6-311++g(d,p) the level of theory. Vibration frequency, electronic energy, dipole moment (μ),
highest occupied molecular orbital (HOMO) energy, lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energy,
polarizability (α) and hyperpolarizability (β) values of the molecule were calculated in the same models. The
marking of the vibration wave numbers obtained as a result of the calculations was made according to the potential
energy distribution (PED) using the VEDA 4f program. Using the EHOMO and ELUMO energy values, the energy
range (∆E = ELUMO -EHOMO) was determined and this value was calculated as 5.89 by the B3LYP/6-311++g(d,p)
method and as 10.44 eV by the HF/6-311++g(d,p) method, respectively. The molecular electrostatic potential
(MEP) and boundary orbital (HOMO-LUMO) surfaces of the studied 2-Bromobenzaldehyde cyanohydrin
molecule were visualized from the output files created as a result of the optimization calculations with the help of
the GaussView5.0.9 program.The approximate geometry of the molecule in three dimensions was drawn in the
GaussView 5.0 molecular imaging program, and all theoretical calculations were used with the Gaussian 09W
package program.
Key words: 2-Bromobenzaldehyde cyanohydrin, conformation analysis, vibration frequency.
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2-bromofenil)-(hidroksi)asetonitril olarak bilinen 2-Bromobenzaldehit siyanohidrin molekülü, C8H6BrNO, 2bromobenzaldehit ve hidrojen siyanürün reaksiyona girmesiyle oluĢan bir bileĢiktir.Benzaldehit, –CHO
fonksiyonel grubuna sahip en basit aromatik bileĢiktir (Kumar ve ark., 2015). O- ve m-halo-benzaldehitler, floro-,
kloro- ve bromobenzaldehitin rotasyonel izomerizm sergilediği bilinmektedir (Crowder ve ark., 1969). 2- ve 4iyodobenzaldehitin kristal yapıları daha önce çalıĢılmıĢtır ( Britton ve ark., 1997; Betz ve ark., 2007). Sübstitüe
edilmiĢ benzaldehitlerde, formil grubunun oksijenine ve sübstitüentlere göre O-cis ve O-trans olmak üzere iki
konformasyonel form görülmektedir (Bednarek ve ark., 2002). Sunulan çalıĢmada, 2-Bromobenzaldehit
siyanohidrin (I) molekülünün, moleküler yapısı ve bazı moleküler özellikleri teorik olarak incelenmiĢtir. ÇalıĢılan
molekülün kristal ve moleküler yapısı deneysel olarak (Betz ve ark., 2007) çalıĢılmıĢtır. Molekülün titreĢim
frekansı, elektronik enerjisi, μ, HOMO, LUMO, α ve β değerleri aynı modellerde hesaplandı.
YÖNTEM
2--Bromobenzaldehit siyanohidrin (I) molekülünün konformasyon analizi kuantum mekaniksel hesaplama
yöntemleri ile yapılarak moleküler konformerleri bulundu. Konformasyon analizide, molekülün [O-C2-C3-C4]
torsiyon açısı 10º aralıklarla -180º den 180º kadar taranarak potansiyel enerji eğrileri (PEE) elde edildi. PEE
hesaplamaları, hem Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine DFT dayalı Becke‘nin 3 parametreli hibrit değiĢ-tokuĢ
fonksiyoneli (B3) (Becke ve ark., 1988) ile Lee-Yang ve Parr‘ın korelasyon fonksiyonelinden (Lee ve ark., 1988;
Becke, 1993) oluĢan B3LYP teori seviyesinde hemde Hartree–Fock (HF) modelinde 6-31G(d) temel seti
kullanılarak gaz fazında yapıldı. Molekülün denge durumu titreĢim frekansları μ, α, β, HOMO, LUMO değerleri ve
∆Eg hesaplandı. Hesaplanan titreĢim frekansları uygun skala faktörleri ile skala edilmiĢtir. Hesaplamalar
sonucunda elde edilen titreĢim dalga sayılarının iĢaretlenmesi VEDA 4f programı kullanılarak potansiyel enerji
dağılımına göre (PED) yapıldı. Bu çalıĢmada, molekülün üç boyutta yaklaĢık geometrisi GaussView 5.0 moleküler
görüntüleme programında çizilerek, tüm teorik hesaplamalarda Gaussian 09W (Frisch ve ark., 2010; Dennington
ve ark., 2009) paket programı kullanıldı.
BULGULAR
Konformasyonel analiz
2-Bromobenzaldehit siyanohidrin molekülünün numaralandırılmıĢ optimize durumu ġekil 1‘de verilmiĢtir

ġekil 1. 2-Bromobenzaldehit siyanohidrin molekülünün numaralandırılmıĢ optimize Ģekli
2-Bromobenzaldehit siyanohidrin (I) molekülünün konformasyon analizi kuantum mekaniksel hesaplama
yöntemleri ile yapılarak moleküler konformerleri bulundu.
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ġekil 2. (I) molekülünün konformasyon analizi eğrisi
Konformasyon analizide, molekülün [O-C2-C3-C4] torsiyon açısı 10º aralıklarla -180º den 180º kadar taranarak
potansiyel enerji eğrileri (PEE) elde edildi. PEE hesaplamaları, hem Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine (DFT) dayalı
B3LYP fonksiyoneli hemde Hartree–Fock (HF) modelinde 6-31G(d) temel seti kullanılarak gaz fazında yapıldı.
BileĢiğin potansiyel enerji eğrileri ġekil 2‘de verilmiĢtir.
Geometrik Optimizasyon
Molekül (I) hem DFT/B3LYP/6-311++g(d,p) hemde HF/6-311++g(d,p) metotlarında optimize edildi. Optimize
sonuçlarında elde edilen yapısal parametreler Tablo 1‘de, molekülün enerjisi, μ α, β, HOMO ve LUMO değerleri
Tablo 2‘de verildi.
Tablo 1. (I) molekülünün seçilmiĢ yapısal parametreleri
Atoms
C1-C2
C1-N
C2-C3
C2-O
C3-C4
C3-C8
C4-C5
C4-Br
C6-C7
C7-C8
R2
C1-C2-C3
C1-C2-O
C3-C2-O
C2-C3-C4
C2-C3-C8
C4-C3-C8
C3-C4-C5
C3-C4-Br
C5-C4-Br
C4-C5-C6
C5-C6-C7
R2
C1-C2-C3-C4
C1-C2-C3-C8
O-C2-C3-C4
O-C2-C3-C8
R2

Bağ uzunluğu (Å)
Expa
DFT
1.489 (4)
1.4805
1.138 (3)
1.1531
1.519 (3)
1.5226
1.398 (3)
1.4218
1.387 (3)
1.398
1.385 (3)
1.3978
1.380 (3)
1.392
1.905 (2)
1.923
1.386 (4)
1.3926
1.387 (4)
1.3909
0.9978
Bond angle(˚)
109.2 (2)
111.02
109.8 (2)
110.46
109.6 (2)
108.84
122.0 (2)
122.12
119.7 (2)
119.66
118.3 (2)
118.22
121.8 (2)
121.41
120.18 (17) 120.93
118.01 (19) 117.66
119.0 (2)
119.45
120.5 (2)
120.03
0.98
Dihedral açı(˚)
82.9 (3)
82.10
-97.40
-97.47
-156.80
-156.11
22.9 (3)
24.32
0.9999

HF
1.4898
1.1292
1.5209
1.3922
1.3886
1.3892
1.3839
1.9058
1.3837
1.3825
0.9996
110.75
110.09
109.25
122.26
119.54
118.20
121.30
121.38
117.31
119.63
119.91
0.9791
81.10
-98.45
-157.48
22.97
1

((a)ref.Betz ve ark., 2007)
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 644 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Tablo 2. Molekülünün, HOMO, LUMO , μ α, β, ΔEg değerleri
Electronic Energy (a.u)
μ (D)
α (a.u)
β(a.u)
EHOMO (a.u)
ELUMO (a.u)
( )

B3LYP
-3012.67216801
3.24
118.07
53.13
-0.266052
-0.049483
5.89

HF
-3008.20533135
3.59
108.94
65.99
-0.349138
0.034499
10.44

TitreĢimsel Analizi
Molekül (I) 17 atom içerdiğinden düzlem içi ve dıĢı olmak üzere 45 titreĢim frekansına sahiptir. Molekülünün
titreĢim frekansları her iki teori düzeyinde hesaplatıldı ve sonuçlar Tablo 3‘de verildi. Hesaplamalar sonucunda
elde edilen titreĢim dalga sayılarının iĢaretlenmesi VEDA 4f programı kullanılarak potansiyel enerji dağılımına
göre (PED) yapıldı.
Tablo 3. Molekül (I)‘in seçilmiĢ tireĢimdalga sayıları (cm-1)
HF
a
4168
3382
3367
3350
3332
3243
2588
1779
1753
1632
1589
1537
1477
1420
1340
1314
1297
1241

b
3776
3064
3051
3035
3019
2938
2345
1612
1588
1479
1439
1393
1338
1286
1214
1190
1175
1124

B3LYP
a
b
3828
3667
3211
3076
3204
3069
3190
3056
3175
3042
3029
2902
2342
2244
1630
1602
1609
1582
1500
1475
1469
1444
1393
1369
1342
1319
1327
1304
1303
1281
1229
1208
1195
1175
1186
1166

a=Skala edilmemiĢ,

b=Skala edilmiĢ

νOH(100)
νC5H(22) νC6H(11) νC8H(58)
νC5H(51) νC7H(18) νC8H(30)
νC6H(86) νC8H(11)
νC5H(25) νC7H(74)
νC2H(99)
νNC1(92) νC1C2(10)
νC6C5(59)
νC4C5(27) νC7C6(13) νC3C8(21) τHC7C8(13)
τHC6C7(43) τC8C7C6(23)
νC4C5(15) νC3C8(13) τHC6C7(11) τHC8C7(38)
νC2C3(11) τHOC2(46)
τHC2O(61) βHC2C1N(14) βNC1C2C3(12)
νC7C6(34) νC3C8(29) τHC7C8(14)
νC7C6(27) τHC5C6(28) τHC7C8(14)
τHOC2(14) τHC5C6(11) τHC2O(16)
νC6C5(10) νC2C3(16) τHOC2(20) τHC5C6(15) τHC7C8(11)
νC7C6(12) τHC5C6(18) τHC6C7(17) τHC7C8(22)

(ν: gerilme titreĢimi, τ: düzlem içi bükülme, β: düzlem dıĢı bükülme)
SONUÇ VE TARTIġMA
Molekül (I) her iki yöntemle konformasyon analizi, titreĢm daga sayıları, yapısal parametreleri ve bazı özellikleri
detaylı bir Ģekilde hesaplandı. Hesaplama sonucunda elde edilen yapısal parametreler deneysel değerler ile
regresyon analizleri yapılmıĢ ve R2 değerleri elde edilmiĢtir (Tablo 1). B3LYP/6-311++(d,p) yönteminde
hesaplanan bağ uzunluğu, bağ açısı ve dihedral açısı R2 değerleri 0.9978/0.98/0.9999, HF/6-311++(d,p)
yönteminde ise bu değerler sırasıyla 0.9996/0.9791/1 olarak belirlenmiĢtir. Bu değerlerden de görüldüğü gibi
hesaplanan yapısal parametreler ve deneysel değerler arasında iyi uyum vardır. Molekülün PEE‘ de (Ģekil 2)
yaklaĢık -110-160º aralığında potansiyel enerji değiĢimi yavaĢ olurken bu bölgeler dıĢında enerjinin daha hızlı
arttığı görüldü.
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A mathematical theorem on DOUBLE-DIFFUSIVE CONVECTION IN couple-stress fluid PERMEATED
WITH SUSPENDED PARTICLES in a porous medium
Gian C. Rana, Poonam Sharma
Department of Mathematics, NSCBM Govt. P. G. College, Hamirpur-177 005, Himachal Pradesh,

Abstract
In the present paper, the double-diffusive convection in couple-stress fluid permeated with suspended particles in a
porous medium is considered. A mathematical theorem is derived by applying linear stability theory which states
that the instability at marginal state cannot manifest as stationary convection if the thermal Rayleigh number Ra,
the medium permeability parameter Pl, the couple-strtess parameter F, the stable solute gradient S and suspended
particles parameter B, satisfy the inequality
4 4 F SB '
.
R

BPl
B
It is observed that the couple-stress parameter and stable solute gradient have stabilizing effect while suspended
particles and medium permeability have destabilizing effect.
Keywords: Couple-Stress fluid, porous medium, suspended particles, double-diffusive convection.
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Investigation of nucleation and growth mechanism of CZTS electrodeposited on ITO substrate
Omar Ait Layachi, Sara Azmi, Mohamed Nohair, Asmae Moujib, El Mati Khoumri
Physical chemistry and biotechnology of biomolecules and materials, University Hassan II

Graphical abstract

Abstract
Earth-abundant and environmentally friendly Kesterite CZTS thin film are successfully synthesized by
electrodeposition on ITO coated glass for photovoltaic application. The electrochemical nucleation and
growth mechanisms of the deposition are for the first time investigated. Different applied potentials are
studied and the diffusion coefficient D is calculated for each potential. Our findings reveal that the deposition
occurs by progressive nucleation followed by diffusion limited growth of 3D hemispherical islands.
Furthermore, it is proven that that the type of nucleation and growth is strongly depended of the deposition
time. The Scanning Electron Microscopy (SEM) images, X-ray diffraction (XRD) confirmed the morphology
and structure of CZTS and raveled that it affected greatly by deposition time. The optimum of the direct band
gap energy of CZTS thin films is found to be about 1.55eV for.
Keywords: CZTS, Electrodeposition, Nucleation, Electrochemical growth, diffusion coefficient, Morphology.
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PREFORMULATION STUDIES OF BACLOFEN
Bindu Dhiman and Saurabh Satija
School of Pharmaceutical Sciences, Lovely Professional University

ABSTRACT
Preformulation studies focus on those physicochemical properties of the drug that could affect its performance and
development of an efficacious dosage form. A thorough understanding of these properties may ultimately provide a
rationale for formulation design, or support the need for molecular modification. Determination of melting point,
organoleptic properties, partition coefficient, solubility studies, forced degradation studies, etc are the major
parameters for the evaluation of preformulation studies for the formulation development. The melting point of
Baclofen (in °C) was found to be 192.34±0.577. The partition coefficient of Baclofen indicates that the drug is
lipophilic in nature.The solubility of Baclofen was found greater in 0.1 N HCl. These observed principal peaks of
FTIR confirmed the purity and authenticity of the Baclofen.
Keywords: Baclofen, Forced degradation studies, Physicochemical properties, Preformulation studies, FTIR.
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Assessment of soft-tissue substitutes for megavoltage radiotherapy photon beams
U Kashif, A Aslam, MB Kakakhel
UE Faisalabad
ABSTRACT

Due to the elevation in modern technology together with medical physics, various methods for radiation therapy treatment for
various clinical purposes are being applied these days. Also, the development in simulation has turn out to be the most
important technique as in order to minimize the dissimilarities between the calculated dose distribution, phased at treatment
planning and those distributed to the patient. It includes EGSnrc based Monte Carlo codes. In the present work, three
phantom materials including Mylar, Nylon and Polyethylene were assessed for soft tissue equivalence at two mega-voltage
photon beams and field sizes. BEAMnrc and DOSXYZnrc were employed for LINAC head modelling and phantom dose
calculations respectively. Photon beams of 6 MV and 10 MV energies were assessed for their interactions in all the mediums.
Gamma index and PDDs were recorded for two field sizes i.e. 5×5 cm2 and 10×10 cm2. Nylon was found to be the best
among all other mediums under consideration in this work.
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Azza MASMOUDI
Monastir University, National Engineering School of Monastir, Thermal and thermodynamic laboratory of industrial processes,
Ahlem BEN SIK ALi
Monastir University, National Engineering School of Monastir, Thermal and thermodynamic laboratory of industrial processes,
Hatem DHAOUADI
Monastir University, Faculty of Sciences of Monastir, Department of Chemistry,
Hatem MHIRI
Monastir University, National Engineering School of Monastir, Thermal and thermodynamic laboratory of industrial processes,

Abstract
The drying bed is one of the solar drying techniques used in the sludge drying in Tunisia. The drying process in a drying bed
is based on the drainage of liquid through the sand and gravel to the bottom of the bed, and the evaporation of water from the
surface of the sludge to the air. The objective of this work is the experimental study and modeling of sewage sludge drying in
a lab-scale drying bed by varying the sludge layer thickness during summer. Five experiments were conducted with
increasing the sludge thickness by 0.5 cm each time. To reach a moisture content of 0.12 kg water/ kg DS, the sludge drying
time varied between 72 and 168 hours. Therefore, by increasing the sludge thickness, the drying time augmented. Besides, the
drying curves, which describe the variation of the drying rate (-dX/dt) as a function of the moisture content X are determined.
The results show that regardless of the sludge thickness, only the falling rate period (phase 2) is present. However, the
heating-up phase (phase 0) and the constant drying-rate phase (phase 1) are absent. Mathematical equations were tested to
represent the curves of the reduced moisture content as a function of time. The logarithmic model was chosen as the best
model to describe the drying kinetics of sludge drying in a drying bed.
Keywords: drying bed; drying curves; drying kinetics; sewage sludge; thickness;
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Elaboration and characterization of organo-clays for adsorption of organic molecules
S. El Mahmoudi1,2, A. Elmchaouri1, A. El kaimech1, A. Gil2
Laboratoire de Chimie Physique et Biotechnologies des Biomolécules et des Matériaux, Faculty of Science and Techniques
Mohammedia, University Hassan II of Casablanca,
2
INAMAT^2, Science Department, Los Acebos Building, Public University of Navarra, Campus of Arrosadía,

1

Abstract
The aim of this study is to elaborate an organo-clay for future adsorption application. Montmorillonite was used as the
starting material, exchanged by various cations such as Fe3+, Al3+, Zn2+, Mg2+, Na+, and modified by the bromide
cethyltrimethylammonium (CTAB) as a surfactant [1–3]. The obtained organo-montmorillonite was characterized by
different techniques such as infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA),
scanning electron microscopy (SEM) and nitrogen adsorption at 77K. The results showed an increase of basal space from
1.65 to 1.88 nm and a decrease of the specific surface and pore volume, with an increase of pore diameter, including the
presence of characteristic bands of -CH2- and -CH3- groups at 2926 and 2854 cm-1 in the FTIR spectrum after the
modification.
Key words: adsorption, material, montmorillonite, organo-clay, bromide cethyltrimethylammonium.
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Abstract
The nanocrystalline TiAlV alloys have been synthesized from pure titanium, aluminum and vanadium powders by
mechanical alloying technique within a high energy planetary ball-mill. Magnetic behavior, Morphology and
micro-structural properties were examined by a Vibrating sample magnetometer (VSM), Scanning Electron
Microscope (SEM), and X-ray diffraction (XRD), respectively. Crystallite size reduced from 48.73nm to 9.38 nm
and lattice strain increased from 0.15% to about 0.81 % for 60 hours of grinding. X-ray diffraction testing confirms
the apparition of new phases during grinding time. The Magnetic non-destructive testing showed that the
nanocrystalline TiAlV contain a magnetic particle which is different from one period to another period, the change
of magnetic properties is due by the reduction in crystallite size of magnetic particle which is due to the collision
between the balls and the magnetic particles of the powder. The NDT by magnetic measurement confirms that we
can control the state of the nanocrystalline alloy using the vibrating magnetometer samples. The elementary
powder before milling is non-magnetic material. However, the samples after ball milling exhibit much
larger value of Hc about 166Oe, which is due to the effect of collision of the balls and the reduction of
crystallite size of iron worn off from the milling balls. While the saturation magnetization decreases until
0.32 emu/g during mechanical grinding, which is due the variation of chemical composition of the local
environment of atoms and their electronic structures.
Key word: Nanocrystalline TiAlV alloys, Mechanical alloying, NDT, Structural properties, Magnetic
measurement.
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Impact of strain rate on mechanical behavior of CPVC
Abderrahim Khtibari, Achraf Wahid, Abdelkrim Kartouni, Mohamed El Ghourba
Condensed Matter Physics Laboratory (LPMC), Ben M‟Sick Faculty of Sciences, Hassan II
University
Abderrazak En-Naji
Department of physics, Laboratory M3ER, Faculty of Sciences and Technology, Moulay Ismail University

Abstract
Plastics play an important role in our daily life due to their ease of installation and relatively low production costs. Currently,
polymers are materials of great importance in our modern societies. The Chlorinated PVC is one of the main polymers
currently used. is obtained by post-chlorination of the PVC. It has been used in a variety of processes and industries for over
30 years. The effect of adding more chlorine to the PVC molecule is to raise the glass transition temperature (Tg) of the base
resin from 95 to the 115–135 ◦C range. The main objective of this study is to characterize the mechanical behaviour of
chlorinated polyvinyl chloride (CVPC) at room temperature under different value of strain rate based on simple experimental
tensile tests. The experimental results obtained allowed us to follow the evolution of the damage and to quantify it.
Subsequently, we were able to determine three stages of damage which make it possible to initially predict the initiation of
the damage and then the instant of the critical damage and therefore be able to intervene in time for predictive maintenance of
the system.
Keywords: CPVC, strain rate, damage, predictive maintenance.
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A flexible electrode for energy storage devices was considered in this work. Traditional capacitors have a high
specific power but a low specific energy, whereas fuel cells and batteries have a low specific power but a high
specific energy. The main goal of this research is to create a low-cost flexible electrode for energy storage devices
that has a high specific power and specific energy. MnOx type thin film was anodically tried to deposit on graphite
surface in KOH and heat treatment was applied at 150 ᵒC, 400 ᵒC and 550 ᵒC in order to obtain solid films. Results
were not quite sustainable. Either we should change the working electrode and electrolyte. Graphite was replaced
with Stainless steel mesh. Thanks its grid structure manganese-based film could cling on more permanent.
Although many potentials were tested on the positive and negative sides, no film was seen and generally the
hydrogen evolution reaction took place on the working electrode. Stainless steel mesh was replaced with Indium
Tin oxide (ITO) and brownish very stable film was obtained on it. In order to analyze the electrochemical nature of
the film appropriate polarization electrolyte should be found.
Keywords: Electrodeposition, Indium tin oxide, supercapacitor
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Temperature effect of Sn-based coating
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In a Deep Eutectic Solvent (DES) solution, an anodic Sn layer was formed on a steel surface at room temperature.
As a cycling electrode, a choline choloride-ethylene glycol based DES, was utilized. Our strategy to obtain Snbased film for energy storage devices by applying typically -0.7 V for 200 seconds.
In order to obtain higher mass or thicker of Sn film in a short time temperature dependence of Sn growth was
analyzed. At high temperatures, the quantity of Sn stripped from DES was larger than the amount of Sn deposited
at normal temperature. Our film was thicker with elevated coating temperature but appropriate cycling electrolyte
was not found to understand the electrochemical properties of the Sn-based film. Therefore, DESs could be
replaced with aqueous mediums.
Keywords: Electrodeposition, ionic liquid, stainless steel
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ABSTRACT

In non-aqueous (ionic liquid) and aqueous (acidic, neutral, and alkaline) environments, the electrochemical behavior of
stainless steel mesh with and without heat treatment was investigated. In a muffle furnace, stainless steel meshes were
annealed for 30 minutes at 450°C, 600°C, and 750°C. The goal of this research is to learn more about the usefulness of
annealed stainless steel mesh in energy storage devices, such as laptops, phones, and power tools, as well as industrial
applications like an electric car.
In the KOH medium, heat treated steel meshes slightly higher specific capacitance than non-annealed mesh. The
electrochemical behavior of an annealed stainless steel mesh electrode after being cycled in Na 2SO4 and H2SO4 was
unaffected. As a result, electrolytes such as Na2SO4 and H2SO4 are not recommended for annealed stainless steel electrodes.
In ionic liquid media Ethaline, which is a sort of deep eutectic solvent that mixture of choline chloride and ethylene glycol the
specific capacitance of steel mesh heated at 450°C, 600°C, and 750°C was somewhat higher than that of non-heated steel. But
it was not at desired level. Therefore, ionic should be replaced with an another type of deep eutectic solvents.
Keywords: thermal oxidation, cyclic voltammetry, stainless steel
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Abstract
Power electronics are increasingly being used in modern electrical systems to condition electrical energy. Static
converters have made significant technological progress, notably in terms of efficiency and compactness. This is
mostly due to an increase in the speed of electronic switches, which allows for a reduction in switching losses (the
absence of a switching aid circuit) and the advent of innovative targeting methodologies. However, the
technological implementation of these advanced components is not without its drawbacks in terms of
electromagnetic compatibility (environmental disturbances and self-disturbance). Electromagnetic compatibility
(EMC) ideas and fundamental requirements can no longer be ignored in the design of static converters, whether in
the prototype or pre-industrialization phases. This is why static converter designers are concerned about the
electromagnetic compatibility of their devices. The switching edges of electrical values at the switching cell level
are not rectangular, as is widely assumed. This is due to several factors, including the very non-linear behavior of
the semiconductor components and the imperfection of the passive elements and connections.
In actuality, the responses of generator models that reflect power signals within a cell have a trapezoidal form. A
rising time, a fall time, and a chopping period define this simple waveform. These phrases define the envelope of
the spectrum and emphasize the signal's spectral extent. The smaller the switching times, the more the spectrum is
expanded towards high frequencies, and the more crucial the coupling between the environment and the source of
the disturbance. Physically, transition phases are never so severe, and the derivative cannot span this chasm. When
the power switches are turned on, resonance events occur, and the resulting parasitic signals manifest as oscillatory
regimes. There are two sorts of disturbances: Directed disturbances and unconducted disturbances.
Keywords: Swıtchmode Power Supplıes, Electromagnetic Compatibility, High-Frequency, Switch.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 658 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

APPLICATION OF MOBILE ROPE PLANTS FOR LOGGING OPERATIONS IN MOUNTAINOUS
AREAS
Dr. Prof. Alexander V. LAGEREV
Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University, Institute of Fundamental and Applied Research
ORCID: 0000-0003-0380-5456
Dr. Prof. Igor A. LAGEREV
Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University, Physics and Mathematics Faculty
ORCID: 0000-0002-0921-6831

ABSTRACT
Mobile transport and reloading rope plants have found wide application for the transportation of goods and
passengers in hard-to-reach areas. They are also actively used to organize the transportation of wood from remote
and hard-to-reach logging areas. Currently, the creation of self-propelled machines for logging on steep and
swampy mountain slopes is a promising direction for further development of logistics rope technologies in the
forest industry.
In logging practice, depending on the height difference or slope, there are such basic types of relief as a long slope,
a slope with ridges and a fragmented slope, and each of them has its own specific features for logging and
transporting wood. The types of terrain determine the main technical and economic parameters of logging
operations, including the optimal direction of skidding, the optimal position of the road and the storage of
harvested wood. Difficulties in logging are caused not by felling, but by transporting wood to the loading area.
An analysis of world practice shows that leading engineering firms are either engaged or planning to design and
manufacture fundamentally new robotic machines for logging on mountain slopes using rope systems for
positioning the working body and wood removal. Such machines allow you to quickly and efficiently perform all
the necessary technological operations with minimal human involvement. The similarity of the machines shown
with stationary cable cars is obvious, but their mobility and smaller dimensions lead to a number of features in the
nature of the ongoing work processes.
The general scheme of a promising mobile transport and reloading rope plants, which is the object of this scientific
study, includes a machine set of several self-propelled modules (machines) placed on a mountain slope, which are
interconnected by a common rope system. Cutting working bodies, controlled remotely using a cable-less radio
system, move along the rope system. Currently, a complex of research works is being carried out, which will create
the scientific basis for the design of key nodes and systems of this logging equipment.
Keywords: Logging machine, rope system, equipment, design
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Abstract
Impurity-related photovoltaic performance of one-intermediate band solar cell (1IBSC) based on InGaN/GaN
quantum well (QW) implanted in the intrinsic region of standard p-i-n structure is investigated. The electron
ground-state IB position and width is derived by solving numerically the impurity-related time-independent
Schrödinger equation using the finite difference approach. Making an allowance for the impurities and holes
generally ignored in such studies, open-circuit voltage, current density, fill factor, and photovoltaic efficiency are
numerically calculated for different QW profiles. The impacts of the temperature, Indium concentration and
structure size are also discussed. Our results reveals that: (1) the efficiency decreases with respect to well size and
chemical composition (2) Two different behaviors limited by a critical barrier size are obtained, (3) the critical
barrier size increases versus the well composition, (4) the solar cell performance diminishes with increasing
temperature and (5) the triangular potential profile outperforms rectangular and parabolic profiles in terms of
performance.
Keywords: Efficiency; Solar Cell; QW; Impurity; Heavy hole, Temperature.
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Abstract
In Today, theoretical computational tools become powerful in predicting behavior Add corrosion
inhibitors to metal surfaces to avoid energy consumption and the cost of experimental testing. This work
aims to predict the inhibitory power of some furan derivatives in acidic media by compare their intrinsic
properties against corrosion as well as their behavior .
The anti-corrosive properties were studied by using quantum chemical calculations. Density Functional
Theory (DFT), lowest unoccupied (ELUMO) and highest occupied (EHOMO) molecular orbital
energies, energy gap (∆E), chemical hardness (η), softness (σ), electronegativity (χ), electrophilicity (ω)
and nucleophilicity (ε) have been calculated and discussed.
Key-words: Furan derivatives; corrosion; DFT; prediction.
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ABSTRACT
Liquid storage tank structures are being used more and more in industry and public facilities. Nowadays, the use of
these tanks is very common in industrial and engineering applications, such as storage and transportation of oil,
and water supply, or in the nuclear industry. However, the risk of accidents is pervasive and could lead to serious
problems as the transported liquids are in most cases chemical substances. Consequently, a possible accident can
cause enormous human, economic and environmental losses.
When these tanks are subjected to external excitations, the liquid inside them naturally tends to oscillate, resulting
in "sloshing" motions on the free surface. The size, geometry, filling rate, and composition of the liquid are all
elements that contribute to the formation of these oscillations. In an ideal world, this phenomenon would be
minimized as much as possible to avoid unpleasant noise while still ensuring that the vehicle's stability and safety
are not jeopardized.
The goal of this study is to see how stratified fluid affects sloshing in a two-dimensional rectangular tank. The
container is subjected to a horizontal sinusoidal stimulation, which is an approximately linear function of depth
when combined with the density of the liquid at equilibrium. The sloshing process is represented by linearized
equations, which are then numerically investigated using the ANSYS R2 2020 program. The findings show that
stratified density of fluid has a significant impact on both the motion of the free surface and the pressure
distribution inside the liquid.
Keywords—sloshing, stratified fluids, Fourier analysis.
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BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ FARKINDALIĞI KONUSUNDA TÜRKĠYE‟DE YAPILAN LĠSANSÜSTÜ
ÇALIġMALARIN ĠNCELENMESĠ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çağatay Baz,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Yönetim BiliĢim Sistemleri, Orcid No:0000-0002-6398-9851,
Eslem Kacar,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Yönetim BiliĢim Sistemleri, Orcid No: 0000-0001-8226-5077

ÖZET
Günümüz bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu adlandırma biliĢim ve iletiĢim teknolojilerinin hızla geliĢiminden
kaynaklıdır. Ġnternetin kullanımı 1990‘lardan bugüne ilerleme kaydetmekte, insanlık tarihinde yaĢanan ağ toplumu
yönünde ivmelenme yaĢanmaktadır. YaĢanan tüm bu geliĢmeler beraberinde birtakım sorunları da getirmektedir.
BiliĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler, bilginin korunması zorunluluğunu gerekli kılmaktadır. Bu da bilgi
güvenliği kavramını oluĢturmaktadır. Bilgi güvenliği konusunda birçok çalıĢmanın yapıldığı görülmektedir.
Özellikle son yıllarda lisansüstü düzeyde bilgi güvenliği kavramı ile yapılan pek çok tez çalıĢması mevcuttur. Bu
çalıĢmada, yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi amacıyla doküman analizine dayalı nitel araĢtırma
yönteminden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada bilgi güvenliği konusunda Türkiye‘de yapılmıĢ yüksek lisans ve doktora
tezleri belirli sınıflandırmalara göre incelenmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini Türkiye‘de bilgi güvenliği farkındalığı
konusunda yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi ise ―YÖK Ulusal Tez
Merkezi‖ tarafından eriĢim izni sağlanan 71 adet yüksek lisans ve doktora tezinden oluĢmaktadır. AraĢtırmada,
Türkiye‘de yapılan lisansüstü tezler; tezin türü, tezin bitiĢ yılı, tezin yapıldığı üniversite, tezin konusu ve tezde
kullanılan yöntem değiĢkenleri dikkate alınarak değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği, BiliĢim Sistemleri, Yönetim BiliĢim Sistemleri
ABSTRACT
Today is called the information age. This naming is due to the rapid development of information and
communication technologies. The use of the Internet has been making progress since the 1990s, and there has been
an acceleration in the direction of the network society in the history of humanity. All these developments bring
with them some problems. Developments in information technologies necessitate the protection of information.
This constitutes the concept of information security. It is seen that many studies have been carried out on
information security. Especially in recent years, there are many thesis studies on the concept of information
security at the graduate level. In this study, qualitative research method based on document analysis was used to
examine master's and doctoral theses. In the study, master's and doctoral theses made in Turkey on information
security were examined according to certain classifications. The universe of the research consists of master's and
doctoral theses on information security awareness in Turkey. The sample of the research consists of 71 master's
and doctoral theses, which are granted access by the "YÖK National Thesis Center". In the research, postgraduate
theses made in Turkey; The type of the thesis, the year of completion of the thesis, the university where the thesis
was made, the subject of the thesis and the method used in the thesis were evaluated by considering the variables.
Keywords: Information Security, Information Systems, Management Information Systems
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Ġġ STRESĠNĠN Ġġ PERFORMANSINA ETKĠSĠ: SURĠYELĠLERE YARDIM YAPAN SĠVĠL TOPLUM
KURULUġLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
Prof. Dr. Sadettin PAKSOY
Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli MYO, ORCID: 0000-0003-3346-3530
Uzm. Seham ALSAADĠ
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
“Bu çalışma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yapılan “İş Setresinin İş Performansına
Etkisi: Suriyelilere Yardım Yapan STK’ları Üzerine Bir Araştırma” isimli Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.”

ÖZET
Bu çalıĢma ile iĢ stresinin iĢ performansına etkisini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma kapsamına Gaziantep Ġlinde
Suriyelilere yardım yapan Sivil Toplum KuruluĢları (STK) dahil edilmiĢtir. Gaziantep ilinde faaliyet gösteren üç dernekte
kapsamlı bir çalıĢma yapılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmada çalıĢanların demografik faktörlerin stres ve performans üzerinde etkileri
araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında 87 denek çalıĢanına iĢ stresi ve performans düzeylerini ölçen anket uygulanmıĢtır.
Toplanan verilerin analizinde, iliĢki belirlemeye yönelik olarak Pearson Korelasyon ve Regresyon testleri, iliĢkinin
demografik değiĢkenler açısından farklılaĢmasını ortaya koymaya yönelik olarak ―Bağımsız Örneklem T Testi‖ ve ―Tek
Yönlü Varyans (ANOVA)‖ analizleri yapılmıĢtır. Sonuç olarak çalıĢanların iĢ stresi ile performansları arasında istatistiksel
olarak anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde ise, iĢ stresinin iĢ performansı üzerinde
%16,7 oranında bir değiĢime neden olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca demografik faktörler ile iĢ stresi, iĢ performansı arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: ĠĢ stresi, ĠĢ performansı, STK, Suriyeliler, Gaziantep.
THE EFFECT OF WORK STRESS ON WORK PERFORMANCE: A RESEARCH ON NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS HELPING SYRIANS
ABSTRACT
This thesis aims to reveal the theory of work stress and work performance. Non-Governmental Organizations (NGOs) helping
Syrians in Gaziantep Province were included in the scope of the study. In this concern, a comprehensive study was carried
out for three non-profit organizations in Gaziantep. In addition, the effects of the demographic factors of the employees on
stress and performance were put in the study. Within this research, a questionnaire measuring work stress and performance
levels was applied to 87 employees. In the analysis of the collected data, Pearson correlation and Regression tests were used
to determine the relationship, and "Independent Sample T Test" and "One Way Variance (ANOVA)" analyses were used to
reveal the differentiation of the relationship in terms of demographic variables. As a result, significant statistical relationships
were found between work performance and work stress. When the results of the regression analysis were examined, it was
determined that work stress caused a 16.7% change on performance. In addition, it has been revealed that there are
statistically significant differences between demographic factors, work stress and work performance.
Keywords: Job stress, Job performance, NGO, Syrians, Gaziantep.
1.GĠRĠġ
KuruluĢların hedeflerine ulaĢmadaki baĢarısı bir dizi değiĢkenle ölçülür ve iĢ stresi bu değiĢkenden biridir. Bu nedenle iĢ
stresi, yönetim alanındaki araĢtırmacıların neden-sonuç açısından üzerinde durdukları temel konulardan biridir. Çünkü
yüksek düzeyde iĢ stresinin varlığı, bireysel performansı ve dolayısıyla bir bütün olarak organizasyonun performansını
etkileyebilmektedir.
ĠĢ stresi konusu, bireylerin iĢ yerindeki davranıĢları, tutumları ve performansı üzerindeki olumsuz yansımaları nedeniyle
birçok alanda araĢtırmacılar tarafından artan bir ilgi görmüĢtür. Bu stres, bireyi sağlığını ve fiziksel etkileĢimlerini etkileyen
bir endiĢe ve stres hali içinde yaĢatmıĢ, bu nedenle iĢ görevlerine ve örgütlerde çalıĢanlarla olan iliĢkilerine yansımıĢtır.
ÇalıĢanların karĢılaĢtıkları iĢ stresinin kaynakları her iĢin mesleki özelliğine göre farklılık göstermektedir (Barham, 2006).
ÇalıĢanın iĢ hayatında maruz kaldığı stres, en baĢta kiĢinin ve örgütün amaçlarına ters düĢmekte, sonrasında kiĢinin aile ve
sosyal hayatını da zora sokmaktadır. Yani, stres toplumsal bir mesele haline gelmektedir.
Bu çalıĢma, sivil toplum kuruluĢunda çalıĢanların sağlıklarını, psikolojik, düĢünsel ve davranıĢsal durumlarını etkileyebilecek
hayal kırıklığı ve kaygı durumlarına maruz kalmaları nedeniyle maruz kaldıkları iĢ stresinin performans düzeylerine etkisini
belirlemek ve bu nedenle kendilerini yansıtabilmeleri amacıyla yapılmıĢtır.
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Belirli bir stres seviyesinin varlığı rahatsız edici veya olağanüstü bir olgudur; ancak yüksek stres seviyesine birey ve kuruluĢ
üzerinde bazı olumsuz etkiler eĢlik edebilir ve çalıĢma stresi mutlaka olumsuz değildir. Bazen bu iĢ ve iĢ performansını
iyileĢtirmek için olumlu ve motive edici etkilere yol açabilir.
AraĢtırmanın amacı, derneklerde çalıĢma ortamını bilmek, keĢfetmek ve çalıĢanların maruz kaldıkları stres nedenlerini tespit
etmek, stresin iĢ performansı üzerindeki etkisini ve iĢ stresi etkileyen faktörlerin neler olduğunu, stresle nasıl baĢa
çıkılacağını belirlemektir. Ayrıca bu çalıĢma, stres ve etkilerini azaltmak için fikirler ve çözümler önermeyi de
hedeflemektedir.
İş stresi konusunun önemi: ĠĢ stresinin çalıĢanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin bir sonucu olarak, iĢ stresinin kuruluĢlara çok
fazla para ve çabaya olan olumsuz sonuçlara yol açması, stresin kaynaklarını ve nedenlerini bilmeyi mümkün kılmaktadır.
Dolayısıyla iĢ stresinin olumsuz etkilerini azaltmak için stresi etkili bir Ģekilde kontrol etmek ve performans üzerindeki
olumlu uyarıcı etkilerinden yararlanmak için yönetime olanak tanır.
İş performansı, sadece teorik düzeyde değil, aynı zamanda pratik düzeyde önemli konulardan biridir. Çünkü kiĢiyi aĢan bir
davranıĢı benimsemeye zorlayarak örgütün yüksek büyüme seviyelerine ulaĢma baĢarısını sağlayabilir. Örgütün arzuladığı
davranıĢ baĢarısı ve sürekliliği adına örgüte kendinden bir parça vermektir.
Bu araĢtırma, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 3 dernekte; ―2021 yılında iĢ stresi ve iĢe etkisi ile iĢ performansını‘‘ isimli
yüksek lisans tezi kapsamında yapılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan çalıĢanların anket sorularına verdikleri cevapların doğru ve
samimi olduğu varsayılmıĢtır. AraĢtırma örnekleminin evreni temsil ettiği varsayılmaktadır. AraĢtırma konusuyla kısıtlıdır.
Yapılan analizler ve yorumlar elde edilen veriler kapsamında yapılmıĢtır. AraĢtırma, Eylül 2021- Ocak 2022 zaman diliminde
yapılmıĢtır. Farklı tarihlerde, farklı sektör ve farklı bölgelerde yapılacak çalıĢmalarda elde edilen sonuçlar farklı olabilir.
2.MATERYAL VE YÖNTEMĠ
Materyal: Bu araĢtırmanın birincil verilerini, Gaziantep illerinde faaliyet gösteren Bünyan, ĠhsanRD ve Kudra isimli
derneklerde çalıĢan 87 personelle yapılan anketlerden elde edilen bilgiler oluĢturmaktadır. Ġkincil verileri ise, konu ile ilgili
yazılmıĢ makale, kitap vb. diğer bilimsel çalıĢmalardan ve internet kaynaklarından elde edilmiĢtir.
Yöntem: Bu araĢtırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıĢtır. Anket formu, iĢ stresi ve iĢ performansı konusunda
daha önce yapılmıĢ bir dizi çalıĢmanın gözden geçirilmesinden sonra hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan anket formu iki
bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde çalıĢanların demografik özelliklerini belirleyen 11 soru yer almaktadır. Ġkinci
bölümde iĢ stresinin seviyesini belirlemek ve çalıĢanların performansını ölçmek için 33 beĢli likert ölçekli sorudan
oluĢmaktadır. Anket uygulaması yapmak için Gaziantep Üniversitesi Etik Kurulundan 24.12.2021 Tarih ve 129914 sayı
numarası ile izin alınmıĢtır.
Evren ve Örneklem Seçimi: AraĢtırma probleminin cevaplanmasıyla ilgili olan bütün insanların oluĢturduğu gruba
araĢtırmanın evreni denmektedir. Bu araĢtırmanın evrenini, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 3 sosyal yardımlaĢma
derneğinde çalıĢanlardan oluĢturmaktadır. Ana kütle 180 kiĢiden oluĢturmaktadır. Örneklem hacmi ise aĢağıdaki formül
yardımıyla hesaplanmıĢtır (Weiers, 2008):
p: Ana kütlede gözlenen X‘in oranı
q: (1-p) değeri
N: Ana kütle hacmi
n: Örneklem hacmi
: α=0.05 için 1.96.
d: kabul edilebilir hata oranı
Yukarıdaki formülde, p ve q değerleri genel olarak bilinmemektedir. Bu nedenle ana kütleyi en iyi temsil edecek örneklem
seçimi için baĢarı oranı (ana kütlede gözlenen X olayının oranı) p=0,5 olarak kabul edilir. Ana kütle (Gaziantep ilinde faaliyet
gösteren ve Suriyelilere yardım eden 3 sosyal yardımlaĢma derneğinde çalıĢan) 180 kiĢiden oluĢmaktadır. %99 güven
seviyesinde, +- %10 kabul edilebilir hata oranı ile yukarıda verilen formüle göre 87 adet çalıĢan ile anket yapılması gerektiği
ortaya çıkmıĢtır. Bu araĢtırmada 87 kiĢi ile yüz yüze görüĢülerek anket yapılmıĢtır. 87 kiĢi ―Kolayda Örnekleme Yöntemi‖ ile
seçilmiĢtir. Kolayda örnekleme, ana kütle içerisinden seçilecek örnek kesimin araĢtırmacının yargılarınca belirlendiği tesadüfî
olmayan örnekleme yöntemidir. Kolayda örneklemede veriler, ana kütleden en kolay, hızlı ve ekonomik Ģekilde toplanır
(Malhotra, Kim and Agarwal, 2004). Tablo 2‘de bu araĢtırmanın anketine katılan çalıĢan sayıları, örneklem sayıları ve
örneklemin derneklere göre dağılımı verilmiĢtir.
Tablo 2. Ankete katılan derneklere göre dağılımı
Toplam ÇalıĢan
Örneklemin Derneklere
Dernek Adı
Örneklem Sayısı
Sayısı (Ana kütle)
Göre Dağılımı (%)
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Bonyan
IhsanRD
Kudra
Toplam

35
115
30
180

27
46
14
87

31,0
52,9
16,1
100,0

Anketler Eylül-Ocak 2021 döneminde uygulanmıĢtır. Ankette, beĢli likert ölçekli 33 adet soru sorulmuĢtur. BeĢli Likert
ölçeğinde ―1-Kesinlikle Hayır, 2- Hayır, 3-Kararsızım, 4- Evet, 5-Kesinlikle Evet‖ seçenekleri yer almıĢtır.
AraĢtırmanın Güvenilirliği: Ölçeğin taĢıması gereken özelliklerden birisi olan güvenilirlik, bir ölçme aracıyla aynı koĢullarda
tekrarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm değerinin karĢılığının bir göstergesidir (Carmines ve Zeller, 1982; Ercan ve Kan,
2004).
Her bir madde için saptanan tek bir α değeri olabileceği gibi, ölçekteki tüm maddelere ait ortalama bir α değeri de olabilir.
Tüm maddeler için elde edilen α değeri o anketin toplam güvenilirliğini gösterir ve bu değer 0.7 ve büyük olmasıdır (genel
kabul). Cronbach alfa katsayısının yorumlanması için farklı sınıflamalar literatürde yer almaktadır. Yaygın kabul edilen
yaklaĢıma ait sınıflama Tablo 1‘de verilmiĢtir (George ve Mallery, 2003):
Tablo 1. Güvenirlik katsayısının (Cronbach alfa) sınır değerleri
Aralık
Yorum
0.81< α < 1.00
Yüksek Güvenirlik
0.61< α < 0.80
Orta Güvenirlik
0.41< α < 0.60
DüĢük Güvenirlik
0.00< α < 0.40
Güvenilir Değildir
Bu çalıĢmada 33 maddelik ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri 0.83 olup yüksek derecede güvenirliktedir. ĠĢ yoğunluğu
boyutunda Crombach alfa değeri 0,58 olup yüksek güvenirlik söz konusu iken, yine Cronbach alfa değeri stres boyutunda
0.83 (yüksek derecede güvenirlik), Örgütsel Yapısı boyutunda 0.86 (yüksek derecede güvenirlik), ücret ve maaĢlar boyutunda
0,79 ortak güvenirlik ve performans boyutunda 0,93 olup yüksek güvenirliktedir (Tablo 1).
Verilerin Analizi: Veri analizi, yararlı bilgilere ulaĢmak, sonuç çıkarmak ve karar vermeyi desteklemek amacıyla verileri
incelemek, temizlemek, dönüĢtürmek ve modellemek için kullanılan bir süreçtir. Veri analizi, farklı iĢ, bilim ve sosyal bilim
alanlarında çeĢitli isimler altında çeĢitli teknikleri kapsayan çok yönlü ve farklı yaklaĢımlara sahiptir. Veri analizi, ham
veriler elde ederek bunları kullanıcıların karar vermesinde yararlı bilgilere dönüĢtürmek için kullanılan bir süreçtir. Önce
veriler toplanır sonra da soruları cevaplamak, hipotezleri test etmek veya teorileri reddetmek için analiz edilir (KarakuĢ,
2018). Bu araĢtırmada anket yolu ile elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analiz sonucu elde
edilen bilgiler tablolar halinde özetlenmiĢtir.
3.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3.1.ĠĢ Stresi
Stres, vücudun çeĢitli içsel ve dıĢsal uyaranlara verdiği otomatik tepki, sertçe çekmek anlamına gelen Latince (stinger)
terimine; (stres) kelimesinin kökeni ise boğulma anlamına gelen eski Fransızca terimi (estres)‘e kadar gitmektedir
(PaĢa,2007).
Stres kelimesi ilk olarak Kanadalı bilim insanı Dr. Hans Selye kullanmıĢ ve stresi ―vücudun herhangi bir dış talebe verdiği
özel olmayan tepkidir‖ Ģeklinde tanımlamıĢtır.
ĠĢ stresi tanımları, bu konuyla ilgilenen araĢtırmacı ve yazarların eğilimlerine ve ekollerine göre çeĢitlilik ve farklılık
göstermektedir. Bu kavramın herkesin üzerinde mutabık kaldığı belirli ve kesin bir tanımı yoktur (Quick vd., 2001).
En basit tanımıyla iĢ stresi, ―Organizmanın dış veya iç çevreden gelen etkilerle vücudun homeostatik dengesinin bozulması
sonucu duygu ve davranışlarda ortaya çıkan rahatsız edici bir durum ve bundan duyulan rahatsızlık‖ tır (Aytaç ve Bayram,
2000).
Ġnsanların fiziksel ve psikolojik denge durumunu etkileyen her faktör, bir stres sebebidir. ĠĢ stresi çeĢitli nedenlerden kaynaklı
olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunlar; çalıĢma koĢullarının uygunsuz olması (Ross ve Altmair, 1994), iĢ bitirmek için yeterli
vaktin bulunmaması (Levine ve Scotch, 1970), performans değerlendirmede yapılan adaletsizlik (Zimmerman, 2008), yüksek
derece tehlikeli iĢler (Sharma vd., 2012), iĢ yerinde yaĢanan huzursuzluklar (Rowshan, 2000) ve karar alma süreçlerine
katılmamak Ģeklinde sıralnbilir (Gerzina, 2014).
ĠĢ stresi, bireyin normal iĢleyiĢinde sapmalara neden olan fiziksel ve psikolojik değiĢikliklerle sonuçlanan, birey ve çevre
arasındaki etkileĢimdir (Brodziniski et al., 1994). Stres ―bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, başka
insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır‖ (Güçlü, 2001).
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McGrath (1976) iĢ stresi, ücretler ile talep edilenler arasında büyük bir fark olduğu durumda, çalıĢanların kiĢinin
yeteneklerini aĢan görevleri ve bu görevleri yerine getirmek için gerekli kaynakları yerine getirmesi gereken bir durum olarak
tanımlamıĢtır.
Stres basit bir endiĢe değildir ―Stres psikolojik alanda kendini gösteren endişeden farklı olarak fiziksel alanda da kendini
gösterir‖ (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998).
İş stresi; örgüt gereksinimlerinin örgütte çalıĢan bireyler üzerinde yarattığı etkiyi, koĢulları ve olayları sakinleĢtirmek için
bireylere göre değiĢen ve uyarlanabilir bir tepkidir (Ivancevich et al., 1996). ĠĢ stresi, mevcut gereksinimleri bireylerin
yetenekleriyle uymayan durumlara karĢı bireylerin fiziksel, psikolojik ve davranıĢsal tepkileridir (Baron, 1993).
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre iĢ stresini, çalıĢanın beceri ve beklentileriyle orantılı olarak biriken görev ve
sorumluluklarla baĢ edememesi olarak tanımlar.
Yöneticilerinden ve çalıĢma arkadaĢlarından destek bulamayan kiĢiler için stres daha fazla olabilir. Böylece iĢin seyri
üzerindeki kontrollerini kaybederler. ĠĢ stresi, kiĢinin özel gereksinimlere maruz kalmasına neden olan bir olay veya duruma
verilen tepki olan ve kiĢisel farklılıklarla ilgili olan bireyin uyumsal tepkisi olarak tanımlanmaktadır (Ivancevich et al., 1996).
Daha önceki tanımlardan görüldüğü gibi stres mutlaka zararlı, kötü veya kaçınılması gereken bir Ģey değildir. Stres her zaman
olumsuz bir faktör olarak tanımlanmamalıdır. Uygun miktarda stres, bireye belirli durumlarda, özellikle çalıĢma ortamlarında
becerilerinde ve performansında yardımcı olan bir itici güç olarak kabul edilebilir. Ancak aĢırı stres yarardan çok zarar getirir
(ġimĢek vd., 2001).
3.1.1.Stres ÇeĢitleri
Akut stres: Tüm insanların yaĢayabileceği doğal bir stres tipi olup, kısa sürelidir ve tedavi edilip kontrol edilebilir. Bu tip
stres üzüntüye neden olabilir ve bireye balona binmek gibi farklı duygu yaĢatabilir. Bireye mutluluk, kusma, baĢ ağrısı ve
diğer organik ve psikolojik semptomları hissettirir (Hammen vd., 2009).
Episodik stres: KiĢinin sıkça maruz kaldığı baskılardır ve bu baskıların nedeni kiĢinin kendisidir. Çünkü karĢılaĢtığı her
soruna aĢırı tepki verir ve mantıksız Ģeyler bekleyip ister. Bu çeĢit stres, kalıcı veya migren ağrıları, yüksek tansiyon, kalp
hastalığı vb. sebep olabilir (Ġlgöz, 2018)
Kronik stres: Kronik stres, zevk veya korku uyandırmayan Ģiddetli stresin tam tersidir ve bu stres türü iĢkence edicidir.
Bedeni ve yaĢamı yok eder ve insanlara büyük zararlar verir. Bu stres, kiĢinin içinde bulunduğu durumdan bir çıkıĢ yolu
bulamayınca ortaya çıkar. Kronik stresin en kötü yanı, normal bir yaĢam tarzına dönüĢtüğü için tanınması zordur. Ġnsanların
buna alıĢması ve bu baskıların yoksulluk, kronik hastalıklar, iliĢki çatıĢmaları ve mutsuz evlilikler vb. durumlarda sıkça
ortaya çıkmaktadır (Aksakal vd., 2016).
3.1.2.Stres Kaynakları
Stres çeĢitli sebepten kaynaklanabilir. Dolaysıyla stresin sebeplerini sınırlamak mümkün değildir. Bilim adamları tarafından
bu kaynaklar farklı Ģekillerde dile getirilmiĢtir. Ancak bu alandaki bütün çalıĢmalarda ortaya çıkan temel kaynakları Ģuْ
Ģekilde yazmak mümkündür (AĢık, 2005; Saldamlı, 2000):
Çevresel kaynaklar: Çevresel faktörlerin, organizasyon içindeki çalıĢanları etkileyen gerilim düzeyi üzerinde etkisi vardır
(Robbins and Judge, 2007). Bu çevresel faktörler Ģöyledir:
Ekonomik durumun istikrarsızlığı: Bir ülkede ekonomik açıdan (durgunluk veya yüksek enflasyon oranları) meydana
gelebilecek herhangi bir dalgalanma, tüketicinin mevcudiyeti durumunda, gıda kaynaklarının fiyatından ve yüksek
fiyatlarından nüfusu olumsuz yönde etkileyecektir. Buna bağlı olarak, bireylerin gelir düzeyini etkileyecek ve onları endiĢeli
ve stresli hissettirecektir (Ellevzi, 2003).
Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi ve hızlanması: ĠĢe dahil olan bilgisayar ve modern teknolojiler, kiĢinin kullanımına
hâkim olmadığı takdirde birçok tehdit ve stres hissetmesine neden olmuĢtur (Ġlgöz, 2018).
Toplumsal değişmeler: Yeni ve eski toplumlarda, kabul edilen değerler, gelenek ve göreneklerle farklılıkْ gösteren yeni ve
eski olgular ortaya çıkmıĢ, bu daْtoplumda bağımlılığın yayılması, çok eĢlilik gibi bireyin stres altında hissetmesine neden
olan sorunlara yol açmaktadır (Cook and Hunsaker, 2001).
Örgütsel kaynaklar: ĠĢ stresi alanında yapılan araĢtırmalarda; iĢ stresi düzeyinin, organizasyonun büyüklüğü, mevcut
organizasyonel iklimi, iĢi organize etmede kullanılan politika ve stratejiler ile organizasyon içindeki bireyler üzerinde stres
kaynağı oluĢturan farklı durumlara bağlı olarak bir organizasyondan diğerine farklılık gösterdiğin tespit edilmiĢtir.
Organizasyonlar arası farklılıklara sebep olan bu özellikleri aĢağıdaki gibi açıklamak mümkündür:
İşin doğası ve gereksinimleri: ĠĢ stresi genellikle iĢin doğasına ve gereksinimlerine göre değiĢir ve her bir iĢ için iĢ stresinin
nedenleri ayrıca görevlerin çeĢitliliği, sorumluluklar, iĢte bağımsızlık, bireye verilen yetkilerin büyüklüğü ve çalıĢma ortamı
açısından farklılık gösterir. Tüm bu nedenler örgütte birey üzerinde psikolojik ve fiziksel stres oluĢmasına sebep olur (Nelson
and Quick, 2001).
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Bireyin organizasyondaki rolü: Rol talepleri, iĢ rolü, bir bireyin organizasyondaki ana stres nedenlerinden biri olup,
genellikle aĢağıdaki Ģekillerden birini alır:
İş rolünün belirsizliği: Bireyin kendisinden beklenen iĢ rolü hakkında ayrıntılı bilgi eksikliği veya görevlerinin belirsiz ve net
olmaması, bu nedenle iĢini kontrol edememesi, bu da kendisini stres altında hissetmesine yol açar.
Rol çatışması: Rol çatıĢması genellikle birçok çeliĢkili eylem olduğunda ortaya çıkar. Kendisinden istenmesi, rolün
beklentilerinin bir kiĢi ve ilkeleriyle çeliĢmesi veya iĢinin kapsamı dıĢında olduğuna inandığı eylemleri gerçekleĢtirmeye
zorlanmasıdır (Mahir, 2003).
İş yükü: ĠĢ stresi ile bireye yüklenilen iĢ yükü arasında büyük ölçüde bir bağlantı vardır. Yani bireyin iĢteki sorumlulukları
arttırılınca stresi de artmaktadır. AraĢtırmalar, bu insanların sağlıklarına yansıyan ciddi bir stres durumu yaĢayacağını tahmin
etmiĢtir (Cook and Hunsaker, 2001).
Çalışma ortamındaki bireyler arasındaki ilişkilerin doğası: ĠĢin performansı, bireylerin birbirleriyle etkileĢimini gerektirir ve
organizasyondaki çalıĢanlar arasındaki kiĢisel iliĢkiler, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasında önemli bir rol
oynar, ancak bazı durumlarda stres ortaya çıkar. Örgüt içindeki bireyler arasında kötü iliĢkiler, onları izolasyona, kötü
hissetmeye ve mesleki yabancılaĢma götürebilir (Mahir, 2003).
Örgüt yapısı: ĠĢ stresinin ana kaynaklarından biridir. Büyüme ve ilerleme için zayıf fırsatlara ek olarak, organizasyon içindeki
karar ve zayıf iletiĢim kanalları, bireyin organizasyon içinde psikolojik strese maruz kalmasına neden olur (Ellevzi, 2003).
Örgütsel liderlik tarzı: BaĢkanın iĢi yönetmedeki davranıĢı ve astlarıyla olan iliĢkileri, performanslarının kalitesi üzerinde çok
önemli bir etkiye sahiptir. Sonuç olarak, otoriter liderlik altındaki çalıĢanların bu durumdan muzdarip oldukları
görülmektedir. Gerginlik ve kaygı yaratarak iĢ stresine yol açmaktadır (Robbins and Judge, 2007).
Çevresel çalışma koşulları: ĠĢyerinin tasarım yöntemleri, konumu, mevcut mobilya ve teçhizatı, havalandırma, nem oranı vb.
açısından bireyi çalıĢma ortamında çevreleyen çevresel koĢulları ifade eder. ÇalıĢma ortamının koĢulları, uygun biçimde
mevcut olmaması, psikolojik ve fiziksel strese yol açması durumunda birey için özellikle önemlidir (Mahir, 2003).
Ücretler ve ödüller: Ücretler ve ödüller, örgütlerde bireylerin çalıĢmalarının temel amacı, bireyin yaĢam standardının ana ve
temel belirleyicisi, iĢ pozisyonunun ana göstergesidir. ĠĢ stresinin en önemli kaynaklarından biri ücretler ve teĢvik sisteminde
yatmaktadır. Çünkü bu ücretlerin ve ayrıcalıkların iĢçinin emeğinin karĢılığı olarak ne ölçüde ödendiği adalet ve eĢitlik süreci
ile ilgilidir (Henefi,ْAbu Kahf,ْBilal, 2001).
KiĢisel kaynaklar: Bireyin maruz kaldığı iĢ stresinin kaynakları genellikle iĢ ile sınırlı değildir.ْ Strese neden olan farklı
faktörler de vardır. Bunları bireyin kendisi ve kiĢisel stres kaynakları olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Bireyin yaşamıyla ilgili faktör ve koşullardan kaynaklanan stresler; bunlar, bireyin maruz kaldığı kiĢisel olaylar, ailevi
sorunlar ve ekonomik krizler vb. (dıĢ etkenler) olarak değerlendirilir. Bunlar çalıĢma ortamındaki stres hissinin kaynağı olan
gerilim ve psikolojik stres vakaları yaratır (Mahir, 2003).
AĢırı hırslar, ulaĢılamaz bir hedefin peĢinde koĢma veya beklenti, karamsar düĢünme vb. bireyin kiĢiliğine ve ulaĢılmaz bir
amacın yöntemine veya düĢüncesine göre belirlenen, kiĢinin kendi içinden kaynaklanan stres (iç etkenler) her zaman olumsuz
sonuçlar doğurur ve bunun sonucunda birey kendini üzgün ve depresif hisseder. Bireyin iĢ stres faktörleriyle etkileĢimini
etkileyen en önemli kiĢisel özellikler arasında Ģunlar yer almaktadır:
Kişilik tipi: Bilimsel araĢtırmalar, bireyin kiĢilik tipinin doğası, stres algısını etkilemede ve strese verilen tepkinin niteliğini
belirlemede rol oynadığını göstermektedir. A tipi kiĢilik, tek baĢına çalıĢma ve kısa sürede birçok iĢi baĢarabilme
eğilimindedir. Genellikle inatçı, kıskanç, sabırsız ve saldırgan olduğu ve her zaman kontrolü sevme eğiliminde olduğu
düĢünülür. Bu kiĢiliğin aksine ikinci kiĢilik tipi (Tip B) ise bu tipe ait olan birey tarafından karakterize edilir. ÇalıĢmayı tercih
eder, kolektif sabırlı ve sakindir. AraĢtırmalar, (A) tipine ait bireylerin strese, (B) tipine göre daha az adapte olduklarını, bu
nedenle kalp hastalığı ve tansiyon gibi stresten kaynaklanan hastalıklardan daha fazla etkilendiklerini göstermiĢtir (Elsabbağ,
1981).
Algı: Bireyin belirli bir talebi karĢılama yeteneğinin kendisine büyük bir yük getirdiğini fark ettiği durumlarda stres süreci
oluĢmaktadır. Bu nedenle yaĢ, deneyim, psikolojik ve davranıĢsal olarak stresli durumların farkında olma süreçleri yoktur.
Önemli olan bireyin o anki durumudur (Robbins and Judge, 2007).
Deneyim: Bireyin sahip olduğu edinilmiĢ deneyimler, iĢ stresine tepkisini etkileyen faktörler arasındadır. Durumla baĢa
çıkmak için tepki vermesi ile birey stresli duruma uyum sağlamıĢ ve durum doğrultusunda stres hissinden kendisini kurtarmıĢ
olur (Henefi,ْAbu Kahf,ْBilal, 2001).
Aile hayatı: ÇalıĢanın özel hayatında sorunlar iĢyerinde strese neden olan önemli bir stres kaynağı olabileceği gibi,
çalıĢanlarda strese neden olan en önemli ailesel sorunlar; eĢin ölümü ve boĢanması, çocuklarla olan kötü iliĢkiler veya aile
bireylerinin hastalığıdır. Bütün bu sorunlar iĢten izole edilmesi mümkün olmadığı için en önemli stres kiĢisel kaynaklardan
biri olarak kabul edilir (Ekinci ve Ekici, 2003).
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3.1.3.Stres Belirtileri
Fiziksel stres belirtileri: Stresi azaltmak için genelْ olarak vücudumuzda birtakım belirtilerin ortaya çıkmasını beklenir.
Fiziksel stres belirtileri olarak Ģunlar sayılabilir (Lowy ve Sunil, 2010);
Sürekli baĢ ağrıları,
Uykusuzluk,
Halsizlik hali,
Hafızaları zayıflık,
Nefes darlığı ve sırt ağrısı,
ĠĢtahsızlık ve yemek istememek,
Tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve damar tıkanıklıkları,
Akciğer hastalıkları,
Kanser,
Huzursuz bağırsak,
Uyku zorluğu.
Psikolojik stres belirtileri: ĠĢ stresinin birey psikolojisi üzerindeki en önemli etkileri Ģunlardır (Griffin vd., 2002);
Krizler karĢısında hayal kırıklığı ve kaygı,
AĢırı öfke,
Kendine güvenmeme,
ĠĢ tatminsizliği,
DüĢük benlik saygısı,
BaĢkalarına ilgi kaybı,
Duygusal tepkisizlik,
Hayattan zevk almama,
Her Ģeyin boĢ olduğuna inanıp yaĢam tutkusunu yitirmek,
AĢırı depresyon, karamsarlık,
Zayıflık ile kendini gösteren, kiĢinin düĢtüğü psikolojik rahatsızlıkları içerir,
Dayanıklılık ve genel bir sorumluluk duygusu,
Kaza ve ölüm olaylarından aĢırı etkilenmek.
DavranıĢsal belirtiler: Stres altındaki insanlar, genel olarak daha kolay sinirlenirler. Bireyin sık ve sürekli olarak yüksek
düzeyde iĢ stresine maruz kalması, davranıĢlarında kısa ve uzun vadede sağlığını etkileyen olumsuz değiĢikliklere yol açar.
Hiçbir Ģey yapamama, durumlarla soğukkanlılıkla baĢ etme ile temsil edilir. Onlardan kaçma, devamsızlık, iĢten uzun süre
uzak durmak, sürekli eleĢtiri ve baĢkalarını alaya almak gibi davranıĢsal etkilere sebep olmaktadır (Eldevseri, 2010).
3.1.4.Stresle BaĢa Çıkma Stratejileri
Bireysel düzeyde stresle baĢa çıkmak için bir strateji: Bireysel düzeyde stresle baĢa çıkmak için birçok tedavi yöntemi ortaya
çıkmıĢtır. Bireyin durumunu düzeltme arzusunun ve güçlü iradeden keyif almasının, karĢılaĢtığı stresin üstesinden gelmesi
için ön koĢullar olduğu söylenebilir ve bu yöntemler Ģunları içerir;
Meditasyon: Bu yöntem, bir dinginlik ve fiziksel rahatlık durumuna ulaĢmayı amaçlar ve bireye günlük aktivitelerini
durdurma, yüksek derecede dikkat, duygu ve vicdan bilincini kullanma fırsatı verir. Bu da iĢin stresine katlanmak için zihnin
hazırlanmasına ve eğitilmesine yol açar (Balcı, 2018).
Rahatlamak: GevĢeme kas gerginliğini azaltır, kalp atıĢ hızını ve kan basıncını düĢürür ve yavaĢlar. Rahat bir pozisyon
alınarak ve sessiz bir yerde gözler kapatılarak nefes alınır. Genel olarak vücudun ve beynin rahat tutması gerekir (Yurtsever,
2009).
Egzersiz ve beden hareketleri: KoĢu, yürüyüĢ ve takım sporları gibi spor ve nabzınızı yükselten ve sizi terleten tüm
aktiviteler, ruh halinizi iyileĢtirmenin, enerjinizi yeniden doldurmanın, odağınızı artırmanın, zihninizi ve bedeninizi
rahatlatmanın etkili bir yoludur. Sinirlerinizi yatıĢtırmanın ve üzerinizdeki stresi hafifletmeye yardımcı olur. Bu nedenle,
egzersizi günlük rutininizin bir parçası haline getirmeye çalıĢmak gerekir.
Mizah: Bazı araĢtırmalara göre, gülmenin insanların karĢılaĢtığı stresi önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olduğunu ortaya
koymaktadır. Ayrıca bazı ünlü komedyenleri seyretmek artan kaygı ve stres durumlarıyla karĢı karĢıya kalan ailelere yardımcı
olmaktadır (Erdoğan vd., 2009).
Doğru beslenme alışkanlıkları: Pizza, fast food ve dondurma gibi Ģekerli veya yağlı yiyecekler insanı uyuĢuk hissettirir ve
karĢılaĢtığı sorunlarla yüzleĢmekten caydırır. Bu da üzerindeki stresi artırır. Zararlı ve sağlıksız yiyeceklerden kaçınmak ve
sağlıklı beslenme alıĢkanlıklarına adamaya çalıĢmak önemlidir (Karagül, 2017).
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Yeterli uyku almak: Geç saatte yatma, uyku esnasında sık sık uyanma ve uyku eksikliğinin yüksek tansiyonun nedenlerinden
biri olduğu bilinmektedir. Uykusuzluk insanı zayıflatır, günlük iĢ zorluklarını karĢılama yeteneğinizi bozar ve ruh halini
olumsuz etkiler (Yurtsever, 2009).
Çoklu görevden kaçınmak: Çoklu görev önerildiğinde, insanlar aynı anda iki Ģey üzerinde çalıĢtıklarında, iĢin hızının ve
doğruluğunun çok düĢtüğünü fark etmeye baĢladılar. Ġnsanı bekleyen çok sayıda görev varsa, bunları öncelikle sırayla
tamamlamaya çalıĢmak aynı anda farklı iĢler üzerinde çalıĢmaktan çok daha hızlı ve kolay olacaktır. ĠĢyerinde sorunlardan ve
çatıĢmalardan uzak durmak: iĢ arkadaĢları arasında çatıĢmalar varsa, bunlar yalnızca problem, baĢ ağrıları ve düĢmanlıklar
ortaya çıkarır. Ayrıca dedikodu, gıybet, baĢkalarını gözetleme ve onların mahremiyetine müdahale gibi kiĢileri baĢkalarıyla
çatıĢmaya sokacak veya iĢyerinde nefret etmesine neden olacak her Ģeyden kaçınmak gerekmektedir (Altun, 2017).
Örgütlerin stresle baĢa çıkma stratejileri: Strese maruz kalmaktan kaynaklanan hasarı azaltmak için yönetimin
yararlanabileceği bazı özel yöntemler vardır ve bu yöntemler Ģunları içerir;
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi: ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, iĢin baĢarılı olmasına ve çalıĢanların moralinin
yükselmesine yardımcı olan en önemli faktörlerden biridir.ْ Aydınlatma gibi çalıĢma koĢullarının geliĢmesi, gerekli
ekipmanların sağlanması ve bireylerin motive edilmesi, çalıĢanların maruz kaldıkları baskıları hafifletmeye yardımcı olur
(Balci, 2018).
ْPersonel yardım programları: Bu strateji, iĢçilere tıbbi ve tedavi hizmetleri sağlamayı ve entegre bir doktor ve psikolog
ekibi aracılığıyla uygun önleyici tedbirleri sağlamayı içerir.
Teşvik sistemleri ve performans değerlendirme: Bireyin, performansının kuruluĢ tarafından objektif ve adil bir
değerlendirmeye tabi olduğunu hissetmesi, bireyi iĢinin doğasından kaynaklanan iĢ baskılarını büyük ölçüde azaltmaya
hazırlıklı olmaya sevk eder (Altun, 2017).
Sosyal aktiviteler: Organizasyon tarafından düzenlenen partiler ve geziler, organizasyon çalıĢanları arasındaki bağ, tanıĢma
ve anlayıĢ bağlarını artırmak ve aĢinalık ortamında günlük iĢ sürtüĢmelerinin yaratabileceği baskıları ortadan kaldırmak için
iyi bir fırsattır (Karahan, 2007).
İletişim sistemleri ve kanalları: Organizasyonda etkin iki yönlü iletiĢim sistemlerinin mevcudiyeti, yönetimin iĢ stresinin
kaynaklarını belirlemesine olanak tanır (Altun, 2017).
Sosyal destek: Bireyler arasında olumlu sosyal iliĢkiler sağlayarak, bireyin meslektaĢlarının ve patronunun kendisini
desteklediğini, ona yardım ve destek sağladığını, takdir ettiğini ve onlar tarafından kabul edildiğini ve herhangi bir
çözümünde yardım alabileceğini hissetmesini sağlamak bireyin tecrit ve yabancılaĢma hissini ortadan kaldırır (Aydın, 2004).
3.2.ĠĢ Performansı
Performans tanımı: Performans kavramı ile ilgili geçmiĢten günümüze birçok tanımlama yapılmıĢtır. Performans, ―bireyin
işini oluşturan çeşitli faaliyetler ve görevlerdeki çabasıdır‖. Performansın ölçülebildiği üç boyut ve kriter ayırt edilebilir. Bu
kriterler harcanan çabanın miktarı, çabanın kalitesi, performansın tipi, çaba miktarı, bireyin belirli bir süre boyunca iĢte
harcadığı fiziksel ve zihinsel enerji miktarı anlamına gelir (AĢur, 1989).
ĠĢ performansı, ―bir kişinin bir işi iyi yapıp yapmadığının bir değerlendirmesi‖ olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel
psikolojinin bir parçası olarak akademik olarak öğretilen iĢ performansı, insan kaynakları yönetiminin bir parçasını oluĢturur
(Campbell, 1990). BaĢka bir tanıma göre ise, ulaĢılacak hedeflere ulaĢmada etkinlik ve verimliliktir. Bireyin organizasyon
içindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kendi ihtiyaçlarını karĢılamak için harcadığı çaba ve zaman olarak da
tanımlanabilir (Tınaz, 2005).
Dolaysıyla daha önceki tanımları Ģu Ģekilde özetlenebilir; iĢ performansı, performansın kalitesi ve etkinliğini içeren, gerekli
görevleri en uygun Ģekilde tamamlamak için bireyin mevcut yeteneklerle iyi hareket etme yeteneği ve görevi tamamlama
düzeyidir.
3.2.1.ĠĢ Performansını Etkileyen Faktörler
Performansı etkileyen faktörleri aĢağıdaki gibi açıklamak mümkündür(Mureau, 2002):
Organizasyonel hedeflerin olmaması: Açık bir misyon, strateji ve hedefler olmadan faaliyet gösteren bir organizasyon,
baĢarıların boyutunu ölçemez veya çalıĢanlarını performanslarından sorumlu tutamaz. Çünkü net hedeflerin olmaması bireyin
performansını etkiler ve iĢini belirsizlik tarafından kuĢatır.
Farklı performans seviyeleri: Performans oranlarını ve elde ettikleri manevi ve mali getirileri birbirine bağlayan idari
yöntemlerin baĢarısız olması, performans seviyesini olumsuz etkiler. ÇalıĢanın performans düzeyi ile aldığı terfiler ve
ikramiyeler arasındaki bağlantı ne kadar net olursa, bu onun performansını o kadar fazla etkiler ve bunun için verimli çalıĢan
ile çalıĢmayan arasında ayrım yapılan etkili bir performans değerlendirme sistemi olmalıdır.
Zayıf denetim: ÇalıĢanların moralinin düĢmesine neden olur ve bir güvensizlik ortamı yaratır. Denetim eksikliğini veya
zayıflığının etkilerini, sürekli rehberliğe ve iĢ baĢında kendini eğitmeye ihtiyacı olan yeni iĢçide büyük ölçüde görmek
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mümkündür. Ġlk kez herhangi bir bilgi ve tecrübesi olmadığı için kendisine yol gösterecek bir amirine ihtiyaç duyar, ancak
kendisine yardım edecek birini bulamazsa, kendi içine kapanır. Görevini yapmadığını hisseder ve dolayısıyla denetim
eksikliği bireyin iĢ performansını etkiler.
Zayıf teşvik sistemi: Açık bir teĢvik sisteminin yokluğu, kararlılığı zayıflatacak ve bireylerin yeteneklerini ve bilgilerini
geliĢtirme isteklerini ve hatta iĢlerine bağlılık ve samimiyet derecesini azaltacaktır.
Yönetime katılmama: Karar alma süreçlerine katılım ve danıĢma ilkesi, iyi performansın temel taĢlarından biri olarak kabul
edilir. Çünkü çalıĢanların yönetime katılma veya karar almadaki rollerinin kaldırılması, sorumluluk duygularının
zayıflamasına neden olur, meslektaĢlarını iĢe dahil etmeden tek baĢına çalıĢır (Saltık, 2016).
Örgütsel gelişim sorunları: Örgüt geliĢtirme, örgütün insani yönünün kalitesini iyileĢtirmeyi ve örgütsel boyutunun
etkinliğini artırmayı, yeni koĢullara ayak uydurabilmeyi amaçlayan çaba olarak kabul edilir. GeliĢim, çalıĢanların dahil
olduğu sağlam temeller üzerine kurulmalıdır. Böylece geliĢmenin amacını yakından tanıyabilir ve böylece onlara
ulaĢmalarına katkıda bulunacak hedefleri netleĢtirebilir. Böylece hedefleri ve performansları net olmalıdır.
Örgüt kültürü: Bireylerin ortak inanç ve ilkelerinin genel modelini temsil eder, birçok resmi ve gayri resmi davranıĢın
temelini oluĢturur. Çünkü performansı büyük ölçüde etkiler. Örgütteki örgütsel kültür ne kadar güçlü olursa, bireylerin
inançları o kadar büyük olur. Tüm bireyleri bayrağı altında toplayan ve aralarında uyum sağlayan bir örgüt kültürünün
olmaması, performanslarını ve örgütün genel yönelimini olumsuz yönde etkileyerek kaosa yol açabilir (Adan, 2020).
İdari tembellik: ÇalıĢanların iĢ ve görevlerini yerine getirmekten vazgeçmeleri, bu da örgütsel etkinlik ve yeterliliğin
azalmasına neden olur.
Kötü zaman yönetimi: Zamanın iyi yönetilmemesi, organizasyonda yürürlükte olan kural ve prosedürlere uyulmaması, kötü
iĢ, çıktıları veya sonuçları ile sonuçlanır (Adan, 2020)
İş tatmini sorunları: ĠĢ tatmininin olmaması veya azalması, düĢük performans oranlarının ana faktörlerinden biridir.
Memnuniyet sadece maddi imkanlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda ahlaki teĢviklerden de etkilenilir (Kaufman vd., 2015).
3.2.2.ĠĢ Stresi ile Performans Arasındaki ĠliĢki
ĠĢ stresi ve performans üzerindeki etkilerine daha fazla ıĢık tutmak için iĢ stresi ve performans arasındaki iliĢkinin doğasını
açıklığa kavuĢturmak gerekmektedir. AraĢtırmacıların iĢ stresi ve performans arasındaki iliĢki hakkındaki görüĢleri
birbirinden oldukça farklıdır (Saltık, 2016).
Bazı araĢtırmacılar, ġekil 1‘de görüldüğü gibi iĢ stresi ve performans arasındaki iliĢkinin negatif bir iliĢki olduğunu ileri
sürmektedir. ĠĢ stresinin insan davranıĢlarının önünde bir engel olduğunu, bireyin fiziksel ve psikolojik durumunu olumsuz
yönde etkilediğini ve bireyi bu stresin üstesinden gelmek için büyük çaba sarf etmeye ve birçok kez özveride bulunmaya
zorladığını ileri sürmektedirler.

ġekil 1. Negatif iliĢki modeli (Ergül, 2012)
Bazı araĢtırmacılar, iĢ stresi ve performans arasındaki iliĢkinin olumlu bir iliĢki olduğuna ve insan davranıĢını iyileĢtirdiğini
ileri sürmektedir (ġekil 2). ĠĢ sorunları, zorluklar ve gerilimler bireysel zorluklar olarak kabul edilir ve olumlu davranıĢ
kalıplarının benimsenmesine ve daha iyi performansa yol açar (Mahir, 2003). Bu araĢtırmacılar, düĢük düzeyde iĢ stresinin
varlığının çalıĢanlarının motive etmediğini ve onları belirli bir zorluk düzeyiyle karĢı karĢıya bıraktığını, ancak stres
düzeyinin artması durumunda ters etkilere yol açtığına inanmaktadır.
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ġekil 2. Pozitif iliĢki modeli (Yılmaz, 2006)
Diğer bir eğilim, stres ve performans arasında ters çevrilmiĢ bir harf (U) Ģeklinde doğrusal bir eğri iliĢki olduğunu görür
(ġekil 3). Bu eğilim, düĢük düzeyde bir stresinin bireyleri çalıĢmaya motive etmeyeceğini ve yüksek düzeyde bir stresinin,
bireylerin bununla mücadele etme çabasında yeteneklerinin emilmesine ve dolayısıyla iĢi tamamlamak için bu yeteneklerin
tükenmesine ve eksikliğine yol açacağını varsaymaktadır (Mahir, 2003). Bu nedenle, bu araĢtırmacılar, orta düzeyde bir iĢ
stresinin varlığının, bireyin güçlerini, iĢini tamamlama ve bu stresle mücadele etme arasında dağıtmak için güçlerinde bir
denge bulmasınaْyardımcı olduğunu varsaymaktadır.

ġekil 3. Tersine dönmüĢ U iliĢki (Ertekin, 1993)
BaĢka bir eğilim, iĢ stresi ile performans verimliliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığını ileri
sürmektedir. Bu görüĢ, bireyin çalıĢtığı alanla kendini bir sözleĢmeye adadığı, kendisini fiziksel ve psikolojik olarak bu
örgütte çalıĢmaya ve görevlerini yerine getirmeye hazırlamıĢ olmaktadır. Bu eğilimin diğer açıklaması ise, bireyin
performansı ortaya çıkan tüm koĢullara uyum sağlama yeteneğinde yatmaktadır. Birey üzerinde psikolojik veya zihinsel
etkiler olması bir Ģey değiĢtirmeyecek ve dolayısıyla performans üzerinde herhangi bir etki olmayacaktır.
4.BULGULAR VE TARTIġMA
Bu bölümde araĢtırma kapsamında elde edilen verilerin SPSS 21 istatistik programı ile analiz yapılmıĢ ve elde edilen bulgular
tablolar halinde verilmiĢtir. Bu kapsamda elde edilen verilere iliĢkin öncelikle tanımlayıcı istatistikler verilmiĢ, sonra hipotez
testlerinin analizlerine yönelik Korelasyon, Anova (F) ve T-Testlerine ait bulgular verilmiĢtir.
4.1.Ankete Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı
Katılımcıların cinsiyete dağılımı gösterir Tablo 3 incelendiğinde; ankete toplamda 87 dernek çalıĢanının katıldığı ve
bunlardan 51‘inin (%58,6) erkeklerden, 36‘sının ise kadınlardan (%41,4) oluĢtuğu görülmektedir.
Tablo 3. Ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı
Cinsiyet
N
%
Erkek
51
58,6
Kadın
36
41,4
Toplam
87
100
4.2.Ankete Katılanların YaĢ Gurubuna Göre Dağılımı
Ankete katılan çalıĢanların 44‘ü (%50,6), 31-40 yaĢ gurubunda, 28‘i (%32,2) 20-30 yaĢ gurubunda, 11‘i (%12,6) 41-50 yaĢ
gurubunda, 4‘ü (%4,6) 51ve üstü yaĢtadır. ÇalıĢanların çoğu genç yaĢtadır. 51 yaĢ ve üstü çalıĢan sayısının çok az olması
genç iĢ gücünün aktif olarak kullanıldığını göstermektedir (Tablo 4).
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Tablo 4. Ankete katılanların yaĢ aralığına göre dağılımı
YaĢ Aralığı

N

%

20-30
31-40
41-50
51 ve Üstü
Toplam

28
44
11
4
87

32,2
50,6
12,6
4,6
100

4.3.Ankete Katılanların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
Anket yapılan dernekler çalıĢanların eğitim seviyeleri değerlendirildiğinde; 62 çalıĢanın eğitim seviyesi lisans (%71,3), 11
çalıĢanın eğitim seviyesi yüksek lisans/doktora (%12,6), 8 çalıĢanın eğitim seviyesi ön lisans (%9,2), 6 çalıĢanın eğitim
seviyesi ise orta-lise düzeyinde (%6,9) olduğu görülmektedir (Tablo 5). ÇalıĢanların çoğunun (%83,9) eğitim düzeyleri lisans
ve yüksek lisans/doktora olması derneklerdeki çalıĢanların eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.
Tablo 5. Ankete katılanların eğitim düzeyine göre dağılımı
Eğitim Düzeyi
N
%
Orta-Lise
6
6,9
Ön lisans
8
9,2
Lisans
62
71,3
Yüksek Lisans/Doktora
11
12,6
Toplam
87
100
4.4.Ankete Katılanların Medeni Durumuna Göre Dağılımı
Katılımcıların medeni durumları değerlendirildiğinde; çalıĢanların 64‘ü evli (%73,6), 19‘u bekar (%21,8) ve 4‘ü boĢanmıĢ
(%4,6) olduğu görülmektedir (Tablo 6). Ankete katılanların büyük çoğunluğu evlidir.
Tablo 6. Ankete katılanları medeni durumuna göre dağılımı
Medeni Durumu
Sayı
%
Bekar
19
21,8
Evli
64
73,6
BoĢanmıĢ
4
4,6
Toplam
87
100
4.5.Ankete Katılanların Çocuk Sayısına Göre Dağılımı
AraĢtırmada yer alan 87 çalıĢanının, 37‘si çocuksuz (%42,5), 18‘i 1 çocuklu (%20,7), 16‘sı 2 çocuklu (%18,4), ve 16‘sı 2
çocuklu (%18,4) olduğu görülmektedir (Tablo 7).
Tablo 7. Ankete katılanların çocuk sayısına göre dağılımı
Çocuk Sayısı
Sayı
%
Çocuksuz
37
42,5
1 Çocuk
18
20,7
2 Çocuk
16
18,4
3 Çocuk ve üzeri
16
18,4
Toplam
87
100
4.6.Ankete Katılanların ÇalıĢma Pozisyonuna Göre Dağılımı
Ankete katılan 87 adet çalıĢanın pozisyonuna dair, Tablo 9‘da yer alan bilgilere göre; 30 çalıĢanın pozisyonu memur (%34,5),
17 çalıĢanın pozisyonu kıdemli yetkili/süpervizör (%19,5), 15 çalıĢanın pozisyonu Ģef müdür (%17,2), 13 çalıĢanın pozisyonu
asistan (%14,9) ve 7 çalıĢanın pozisyonu da dernek müdürü olduğu tespit edilmiĢtir (Tablo 8).
Tablo 8. Ankete katılanların çalıĢma pozisyonuna göre dağılımı
Pozisyonu
Asistan
Memur
Kıdemli yetkili/Süpervizör
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ġef Müdür
15
17,2
Koordinatör
7
8
Dernek Müdürü
5
5,7
Toplam
87
100
4.7.Ankete Katılanların Hizmet Süresine Göre Dağılımı
Tablo 9‘da görüldüğü üzere, 87 dernek çalıĢanından 35 çalıĢan diğer bir ifadeyle %40,2‘inin hizmet süresini 1-3 yıl, 21
çalıĢanın diğer bir ifadeyle %24,1‘inin hizmet süresini 1 yıldan daha az, 19 çalıĢan diğer bir ifadeyle %21,8‘inin hizmet
süresini 6 yıl ve üzeri ve 12 çalıĢan diğer bir ifadeyle %13,8 çalıĢanın hizmet süresini 4-6 yıl olduğu görülmektedir.
Tablo 9. Ankete katılanların hizmet süresine göre dağılımı
Hizmet Süresi
Sayı
%
1 yıldan daha az
21
24,1
1-3
35
40,2
4-6
12
13,8
7 yıl ve üzeri
19
21,8
Toplam
87
100
4.8.Anket Katılanların Aldığı Ücrete Göre Dağılımı
Tablo 10‘da görüldüğü gibi, ankete katılan çalıĢanların 21‘i (%24,1) 1501 - 1800 USD aralığında, 17‘si (%19,5) 1801 USD
ve üzeri, 15‘i (%17,2) 1201 - 1500 USD aralığında ve 5‘i (%5,7), 401 - 800 USD maaĢ almaktadır. Türkiye Ģartlarında
çalıĢanların çoğunun iyi maaĢ aldığı söylenebilir.
Tablo 10. Ankete katılanları aldığı ücretine göre dağılımı
Aldığı Ücret
Sayı
%
400 USD ve altı
5
5,7
401 - 800 USD
15
17,2
801 - 1200 USD
14
16,1
1201 - 1500 USD
15
17,2
1501 - 1800 USD
21
24,1
1801 USD ve üzeri
17
19,5
Toplam
87
100
4.9.Anket Katılanların ÇalıĢma Zamanına Göre Dağılımı
AraĢtırmaya katılan çalıĢanların 80‘i (%92) tam zamanlı çalıĢan, 5‘i (%5,7) yarı zamanlı çalıĢan, 1‘i (%1,1) gönüllü ve 1‘i
(%1,1) danıĢmandır (Tablo 11). Görüldüğü üzere çalıĢanların büyük bir kısmı tam zamanlı çalıĢanlardan oluĢmaktadır.
Tablo 2. Ankete katılanları çalıĢma zamanına göre dağılımı
Durum
Sayı
%
Tam Zamanlı ÇalıĢan
80
92,0
Yarı Zamanlı ÇalıĢan
5
5,7
Gönüllü
1
1,1
DanıĢman/ Geçici Hizmet
1
1,1
Toplam
87
100
4.10.AnketKatılanların ĠĢ Alanına Göre Dağılımı
Ankete katılan 87 adet çalıĢanın iĢ alanına dair, Tablo 13‘de yer alan bilgilere göre; 29 çalıĢan Programlar alanında (%33,3),
17 çalıĢan Ġnsan Kaynakları alanında (%19,5), 13 çalıĢan Kontrol ve değerlendirme alanında (%14,9), 11 çalıĢan Maliye
alanında (%12,6), 6 çalıĢan Tedarik ve Lojistik alanında (%6,9), 3 çalıĢan Ortaklıklar alanında (%3,4) ve 8 çalıĢan da diğer
alanlarda çalıĢmaktadır (Tablo 12).
Tablo 12. Ankete katılanların iĢ alanına göre dağılımı
ĠĢ Alanı
Kontrol ve değerlendirme
Ortaklıklar
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Ġnsan Kaynakları
17
19,5
Programlar
29
33,3
Maliye
11
12,6
Tedarik ve Lojistik
6
6,9
Diğer
8
9,2
Toplam
87
100
4.11. AraĢtırmanın Problemine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
AraĢtırma problemi, iĢ stresinin derneklerde çalıĢanların performansı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla iĢ stresi ve
etkilerini belirmek amacıyla hazırlanan sorulara verilen cevapların değerlendirmesi yapılmıĢtır.
Tablo 13 incelendiğinde; iĢ yükünden kaynaklanan faktörler ortalaması (3,94) ve en yüksek ortalamaya sahip faktörün
‗ÇalıĢma saatlerim benden istenen iĢi yapmam için yeterli değildir‘ ortalama (4,05) olduğu görülmektedir. Diğer faktörlerin
‗Bana aynı zamanda birden fazla iĢ verilmektedir ‘ortalama (3,95), ‗Önemsiz toplantılar, iĢimi yapmama engel oluyor‘
ortalama (3,58), ve ‗ĠĢ yerinde farklı yöneticilerden talimat almak, iĢimi zorlaĢtırıyor‘ ortalama (3,92) olduğu buna göre, iĢ
yükü bağlı en yüksek stres yaratan faktörler olarak karĢımıza çıkmaktadır. ‗ĠĢimle ilgisi olmayan farklı görevler
verilmektedir‘ ortalama (3,87) ve ‗Hafta sonları ya da tatillerde de iĢlerimi devam ettirmek zorundayım.‘ ortalama (3,87) daha
düĢük görülmektedir ama bütün iĢ yükü faktörlerinin yüksek düzeyde olduğu anlaĢılmaktadır.
Tablo 13. ĠĢ yükü faktörlerinin tanımlayıcı istatistik analiz sonuçları
Faktörler
N
X
SS
Bana aynı zamanda birden fazla iĢ verilmektedir.
87
3,95
0,90
ÇalıĢma saatlerim benden istenen iĢi yapmam için yeterli değildir.
87
4,05
0,87
Önemsiz toplantılar, iĢimi yapmama engel oluyor.
87
3,95
0,82
ĠĢ yerinde farklı yöneticilerden talimat almak, iĢimi zorlaĢtırıyor.
87
3,92
0,87
ĠĢimle ilgisi olmayan farklı görevler verilmektedir.
87
3,87
0,85
Hafta sonları ya da tatillerde de iĢlerimi devam ettirmek zorundayım.
87
3,87
0,95
Genel Ortalama
3,94
0,95
Tablo 14‘de yer alan örgütsel yapıdan kaynaklanan stres faktörleri altında yer alan değiĢkenler incelendiğinde; ‗ÇalıĢma
prosedürleri yeterince açık değildir‘ ortalama (3,89), ‗ĠĢin merkezileĢmesi performans gösterme yeteneğimi sınırlıyor‘
ortalama (3,86) ‗Bana verilen iĢ olması gerekenden daha azdır‘ ortalama (3,85) ile çalıĢanlarda stres düzeyini en fazla arttıran
değiĢkenler olmuĢtur. Analiz sonucunda, ―ĠĢ Tanım‖ yeterince açık değildir‘ ortalama (3,79) ve ‗ÇalıĢanlar ile birimler
arasında iletiĢim kopukluğu bulunmaktadır‘ ortalama (3,71) ise, çalıĢanların algısına göre en az stres yaratan faktör
bulunmuĢtur. Örgütsel yapısı faktörlerinin genel ortalaması (3,79) hesaplanmıĢtır.
Tablo 14. Örgütsel yapı faktörlerinin tanımlayıcı istatistik analiz sonuçları
Faktörler
N
X
SS
Bana verilen iĢ olması gerekenden daha azdır
87
3,85
1,02
ÇalıĢma prosedürleri yeterince açık değildir
87
3,89
1,03
ĠĢin merkezileĢmesi performans gösterme yeteneğimi sınırlıyor
87
3,86
1
―ĠĢ Tanım‖ yeterince açık değildir
87
3,79
1,03
ÇalıĢanlar ile birimler arasında iletiĢim kopukluğu bulunmaktadır
87
3,71
1,01
Genel Ortalama
3,79
1,02
Tablo 15‘da yer alan psikolojik stres faktörleri altında yer alan değiĢkenler incelendiğinde, ‗BaĢka bir iĢte çalıĢsaydım
kendimi daha iyi hissederdim‘ ortalama (3,84), ‗ĠĢim psikolojimi olumsuz etkilenmektedir‘ ortamla (3,80), ‗ĠĢimi en iyi
Ģekilde yapmama rağmen yöneticiler (Müdür, ġef vb.) beni takdir etmiyor ortalama (3,80), ‗ĠĢim uyku sorunu yaĢamama
neden oluyor ‘ortalama (3,79)‘, ‗Mesai dıĢında da çalıĢmak zorunda kalmam özel hayatımı olumsuz etkiliyor‘ ortalama
(3,78), ‗ĠĢim ve çalıĢma koĢullarım sağlığımı olumsuz etkiliyor‘ ortalama (3,69) ve ‗Tecrübesizliğim nedeniyle yapamadığım
iĢlerden dolayı iĢ stresim artmaktadır ‘ ortalama (3,60) olduğu görülmektedir. Buna göre, bütün psikolojik stres faktörleri
yüksek çıkmıĢtır sadece ‗Kimi zaman inancımla ve ahlaki değerlerimle çatıĢan iĢler verilmektedir‘ ortalama (2,82) en az stres
yaratan faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Psikoloji stresin genel ortalama (3,64) olarak hesaplanmıĢtır.
Tablo 15. Psikolojik stres faktörlerinin tanımlayıcı istatistik analiz sonuçları
Faktörler
Kimi zaman inancımla ve ahlaki değerlerimle çatıĢan iĢler verilmektedir.
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Tecrübesizliğim nedeniyle yapamadığım iĢlerden dolayı iĢ stresim
87
3,60 1,04
artmaktadır.
Mesai dıĢında da çalıĢmak zorunda kalmam özel hayatımı olumsuz
87
3,78 0,99
etkiliyor.
ĠĢim ve çalıĢma koĢullarım sağlığımı olumsuz etkiliyor.
87
3,69 0,99
ĠĢim psikolojimi olumsuz etkilenmektedir.
87
3,80 0,98
ĠĢim uyku sorunu yaĢamama neden oluyor.
87
3,79 1,01
BaĢka bir iĢte çalıĢıĢaydım kendimi daha iyi hissederdim.
87
3,84 0,81
ĠĢimi en iyi Ģekilde yapmama rağmen yöneticiler (Müdür, ġef vb.) beni
87
3,80 1,03
takdir etmiyor.
Genel Ortalama
3,64 0,72
Analiz sonucu ortaya çıkan değerler maaĢ ve ücretler boyutta yer alan faktörlerin genel olarak çalıĢanlarda yüksek düzeyde
stres yarattığını göstermektedir. MaaĢ ve ücretler boyuttan kaynaklanan stres faktörlerinin analiz sonuçları incelendiğinde
(Tablo 16); iĢ görenlerin algısına göre stres düzeyin artmasına neden olan en önemli etken ‗ÇalıĢtığım kurum, iĢimde
gösterdiğim çabayı takdir etmiyor.‘ olmuĢtur. ‗ÇalıĢtığım kurum, iĢimde gösterdiğim çabayı takdir etmiyor‘, değiĢkeninin
ortalaması analiz sonucuna göre 4,07 çıkmıĢtır. ‗ÇalıĢtığım yerden aldığım maaĢ yaĢam standartlarımın altında kalıyor‘ stres
düzeyini arttırmada 4,03 ortalama ile ikinci sırada yer almıĢtır. Üçüncü sırada ‗Mesai dıĢı çalıĢarak aldığım saat ücreti tatmin
edici değildir‘ 4,02 ortalama ile ortaya çıkmıĢtır. Dördüncü sırada ‗Yaptığım iĢin karĢılığını (maaĢ-ücret olarak) tam
almıyorum‘ 3,91 ortalama ile tespit etmiĢtir. ‗Yönetim, yeni fikirlere sahip olanlara ayrıcalık sunmaz‘ ise 3,90 ortalama ile
en az etkili değiĢken olmuĢtur. Aynı tabloya göre, ‗Yaptığım iĢin karĢılığını (maaĢ-ücret olarak) tam almıyorum‘. Faktörü iĢ
görenler arasında en az stres yaratan faktör olarak ikinci sırada bulunmuĢtur.
Tablo 16. MaaĢ ve ücretler faktörlerinin tanımlayıcı istatistik analiz sonuçları
Faktörler
N
X
SS
Yaptığım iĢin karĢılığını (maaĢ-ücret olarak) tam almıyorum.
87
3,91 1,00
ÇalıĢtığım kurum, iĢimde gösterdiğim çabayı takdir etmiyor.
87
4,07 0,85
Mesai dıĢı çalıĢarak aldığım saat ücreti tatmin edici değildir.
87
4,02 0,88
ÇalıĢtığım yerden aldığım maaĢ yaĢam standartlarımın altında kalıyor.
87
4,03 0,84
Yönetim, yeni fikirlere sahip olanlara ayrıcalık sunmaz
87
3,90 0,89
Genel Ortalama
3,98 0,89
Performans algısı ölçeği performans algısı değiĢkenlerinin tanımlayıcı istatistik analiz sonuçlarının yer aldığı Tablo 17
incelendiğinde; çalıĢanların algısına göre, Performans boyutu altında yer alan değiĢkenlerden ‗ĠĢ yerinde çalıĢanlarla
yeterince iletiĢim kurabiliyorum‘ (2,14) ortalama çalıĢanlarda görülen en düĢük performans kriteri çıkmıĢtır. ÇalıĢanların
algısına göre, ‗Asıl iĢim dıĢında ek iĢler yapabilmekteyim‘ ve ‗Çoğu durumda, bana özel önem taĢıyan ek görevler verilir‘
(2,60) ortalama ile çalıĢanların performansı üzerinde en fazla etkiye sahiptir. Diğer değiĢkenlerin ortalamaları birbirinden çok
farklı değildir.
Tablo 17. Performans faktörlerinin tanımlayıcı istatistik analiz sonuçları
Faktörler
Mesai saatlerimi en verimli Ģekilde değerlendirmeye özen gösteriyorum.

N
87

X
2,30

SS
1,01

Asıl iĢim dıĢında ek iĢler yapabilmekteyim
ĠĢ yerinde çalıĢanlarla yeterince iletiĢim kurabiliyorum.
ĠĢ arkadaĢlarımla grup halinde çalıĢabiliyorum.
Genelde üstlerimin beklediğinden daha fazla iĢ yaparım
Mevcut görevlerime ek olarak yeni görevler ve sorumluluklar için
sabırsızlanıyorum.
ĠĢ yerindeki hata oranım iĢ arkadaĢlarımla sınırlı
Kendimi geliĢtirmemde faydalı olan fikir ve önerilerimi daha önce
sunmuĢtum.
Çoğu durumda, bana özel önem taĢıyan ek görevler verilir.
Genel Ortalama

87
87
87
87

2,60
2,14
2,15
2,34

1,19
1,16
1,11
1,08

87

2,53

1,13

87

2,36

1,09

87

2,34

1,14

87

2,60
2,36

1,10
1,11
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5.SONUÇ VE ÖNERĠLER
ĠĢ stresi pratik yaĢamın kalıcı olarak önlenemeyen bir tezahürü haline gelmiĢtir. Bilgi ve teknolojik geliĢmelerin bir sonucu
olarak, iĢçinin iĢini sürdürmek için daha fazla üretmesi ve daha uzun süre çalıĢması gerekmekte, bu da onu mesleki baskılarla
karĢı karĢıya bırakmaktadır.
ĠĢ stresi bireyin içinde bulunduğu toplumsal çevreden, psikolojisine, davranıĢlarına ve iĢine, iĢ arkadaĢlarına ve örgütüne
karĢı tutumlarını olumsuz etkilemektedir. Sessiz katil ya da saatli bomba olarak adlandırılan stres, bireyin içinde yavaĢ yavaĢ
yer bulurken, hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelene kadar büyür ve bireyin amaçları ile örgütün amaçları arasında
çatıĢmanın yoğunlaĢmasına sebep olmaktadır.
Bu stresin Ģiddeti bir faktörden diğerine değiĢmekle birlikte, verimlilik ve üretkenliğin düĢük olması, devamsızlık ve iĢten
ayrılma oranlarının artması, iĢ tatmininin ve performansının düĢük olması bu baskıların yayılmasının en belirgin etkileri
arasında yer almaktadır.
ĠĢ stresi konusu, daha önce de belirtildiği gibi, stresin zararlı psikolojik ve fiziksel etkileri ve iĢ yerindeki bireylerin davranıĢ,
tutum ve performansı üzerindeki olumsuz yansımaları nedeniyle birçok alanda araĢtırmacıların artan ilgisini çekmiĢtir. Bu
nedenle birçok çalıĢma, genel olarak organizasyonların performansı üzerinden, iĢ stresinin nedenlerini, etkilerini ve bununla
baĢa çıkma stratejilerini belirlemeye çalıĢmıĢtır. ÇeĢitli araĢtırmalarda iĢ stresine neden olan kaynaklar, iĢ kolu, örgüt çevresi
vb. göre farklılaĢmaktadır.
Literatürde iĢ stresinin performans üzerindeki etkisi ile ilgili 4 model bulunmaktadır: Olumlu modele göre; stres çalıĢanları iĢ
performansında çabalarını artırmaya motive etmektedir. (Dığın, 2018) çalıĢmasında KOBĠ‘lerdeki çalıĢanlara üzerine, iĢ
stresi iĢ performansı ile iliĢki zayıf ve olumlu yönlü bulunmaktadır.
Olumsuz modele göre; çalıĢanların karĢılaĢtıkları stresle meĢgul olmalarına ve buna uyum sağlamaya çalıĢmaları,
performansın düĢmesine neden olmaktadır. (Saltık, 2016) araĢtırmasına göre iĢ stresinin çalıĢan performansı üzerinde anlamlı
ve olumsuz bir iliĢki görülmektedir.
Üçüncü modele göre; stres ve performans arasında ters ―U‖ harfi Ģeklindeْbir iliĢki vardır. Stresin yüksek düzeylerinde,
çalıĢanların performansları artırmak için çaba sarf ederler, stresle baĢa çıkmak için uğraĢırlar. Normal stres ortamında ise
performans yüksektir. ‗Normal stres Ģartlarında bireyler yalnızca görevlerini yerine getirmek için yönlendirilmezler, aynı
zamanda stresi yenmekten çok, performanslarını yükseltmek için çabası içindedirler‘ (Örücü, Kılıç ve Ergül, 2011). Bu iliĢki
(Yılmaz, 2006) çalıĢmasının sonucunda bulunmuĢ, bu sonuç Ģu Ģekilde yorumlanmıĢtır: ĠĢ stresinin belirli seviyede
performansa üzerinde olumlu etki yapmaktadır fakat yüksek seviyesinde performans olumsuz etkilemektedir.
Son model ise, stres ile performans arasında bir iliĢki olmadığını varsaymaktadır. Bireyler yaptıkları iĢ için ücret aldıkları için
iĢte yaĢadıkları stresi görmezden gelerek verimliliklerini etkilemesine izin vermezler. Akılcı düĢünürler ve bu iĢi yaĢamak
için yaptıklarına, iyi performans göstermeleri gerektiğine inanırlar ve bu nedenle stresin varlığının veya yokluğunun
performanslarını etkilemesine izin vermezler.
Bu araĢtırmada bu 4 iliĢki modelini baz alarak, stresin çalıĢan performansı üzerindeki etkisinin derecesini ölçmek amacıyla,
―İş stresinin çalışan performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır‖ ana hipotezi geliĢtirilmiĢtir. Aynı zamanda ana hipoteze
bağlı olarak alt hipotezler oluĢturulmuĢtur.
Bu amacı gerçekleĢtirmek üzere Gaziantep Ġlinde faaliyet gösteren ve Suriyelilere insani yardım faaliyeti yürüten 3 derneğin
çalıĢanları üzerinde kapsamlı bir çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın değiĢkenleri olan iĢ stresi ve çalıĢan performansı kavramları
arasındaki etkileĢimleri incelemek amacıyla korelasyon ve çoklu regresyon analizleri, çalıĢanların demografik özellikleri
bakımından, iĢ stresi ve iĢ performansına farklılık olup olmadığını test etmek için bağımsız örneklem T- testi ve ANOVA
testi uygulanmıĢtır.
Analiz sonucunda ortaya çıkan bulguları sıralayacak olursak;
Bu çalıĢmada değiĢkenlere ait tanımsal istatistik analiz sonuçları, dernekler çalıĢanlarına göre iĢ stresi değerleme alt
boyutlarından maaĢ ve ücretlerden kaynaklanan stres faktörlerinin en önemli stresörler olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bu
sonucun nedeni, çalıĢanların maaĢlarını daha yüksek ücret ödeyen diğerْSTK‘lerdeki çalıĢanlarla karĢılaĢtırmaları olabilir.ْ
MaaĢ ve ücretlerden kaynaklanan stres faktörlerine iliĢkin değiĢkenler arasında ise en fazla stres yaratan faktör ―Çalıştığım
kurum, işimde gösterdiğim çabayı takdir etmiyor‖ olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu sonuca dayanarak dernek çalıĢanlarının
maaĢ ve ücretler konusuna öncelikle verdikleri ve yaptıkları iĢe ve iĢin baĢarılı olması için gösterdikleri çabanın karĢılığında
takdir edilmeyi bekledikleri tespit edilmiĢtir.
ĠĢ stresi değerleme alt boyutları altında yer alan iĢ yükünden kaynaklanan stres düzeyini arttırmada ikinci sırayı almıĢtır. Bu
boyut altında yer alan ―Çalışma saatlerim benden istenen işi yapmam için yeterli değildir‖ değiĢkeni ilgili derneklerde
çalıĢanların üzerinde strese neden olma yönünden en etkili etken olmuĢtur. Bu nedenle çalıĢanlara verilen görevler, ekstra
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zaman harcanmasını gerektirir ve çalıĢanları organizasyonda mesai saatleri dıĢında kalmaya veya iĢi eve götürmeye mecbur
bıraktığı tespit edilmiĢtir.
Örgütsel yapısından kaynaklanan stresörler dernek çalıĢanlar arasında stres yaratan diğer en önemli faktördür. Bu faktöre
iliĢkin ‗Çalışma prosedürleri yeterince açık değildir‘ çalıĢanlarda en çok stres yaratan etken olmuĢtur. ÇalıĢanlar bazı iĢleri
yapmakta zorlanırlar. Çünkü bazı görevlerin üst üste gelmesi ve birbiriyle bağlantılı olması nedeniyle iĢ prosedürleri net
olarak tanımlanmamakta veya tam olarak açıklanmamakta, bu da onların gergin hissetmelerine neden olmaktadır. Diğer
taraftan ―İşin merkezileşmesi performans gösterme yeteneğimi sınırlıyor‖, çalıĢanlar arasında stres neden olan diğer etkenler
arasında yer almıĢtır. ÇalıĢanın yöneticisine danıĢmadan karar veremeyeceğini, iĢ yapamayacağını hissetmesi, kendisini
kısıtlanmıĢ hissetmesine ve yaratıcılığını sınırlandırmasına neden olur. Bu durumda ilgili dernek çalıĢanlarının
performansının dıĢ etkenlerden önemli ölçüde etkilendiğine iĢaret etmektedir.
Psikolojik stresten kaynaklanan stres faktörlerine iliĢkin değiĢkenler arasında ise en fazla stres yaratan faktör ‗‖ Başka bir işte
çalışılsaydım kendimi daha iyi hissederdim‖ olarak karĢımıza çıkmaktadır. ÇalıĢanlar, çalıĢtıkları ortamdan daha iyi çalıĢma
koĢullarını hak ettiklerini görmekte ve bu da kendilerini stresli hissetmelerine neden olmaktadır.
ĠĢ stresinin performans üzerindeki etkisini inceleyen analiz sonuçlarına bakıldığında, ―Stres faktörlerinin performansı
üzerinde %16,7 oranında bir değişime neden olduğu‖ görülmektedir. ÇalıĢanlar performanslarını etkileyen ilgili stres
faktörlerini kendileri de belirleyebilir ve bundan kurtulmak için kendileri de yöntemler geliĢtirebilir, kurumda stres yönetimi
ile ilgili motivasyon programları varsa bu programlara katılabilirler. Sorunlarını üstleriyle konuĢabilir ve destek alabilirler.
Bu nedenle, performanslarının etkilenme derecesini azaltabilirler.
Anova testi sonucunda demografik özelliklere (yaĢ aralığı ve çalıĢma durumu) bağlı olarak iĢ stresi üzerinde anlamlı bir
farklılık vardığı tespit edilmiĢtir. Bunun yanında demografik özelliklere (medeni durum ve iĢ pozisyonu) bağlı olarak iĢ
performans üzerinde de anlamlı bir farklılık vardığı görülmüĢtür. (Aldawoodi ,2019) araĢtırmasına göre hem kamu hem özel
bankalardaki çalıĢanların performansı ile cinsiyet, stresi ile eğitim seviyesi anlamlı bir farklılık olduğu incelenmiĢtir.
Sonuç olarak bu çalıĢmada iĢ stresinin performans ile iliĢkisi ve üzerindeki etkisi analize tabi tutulmuĢtur ve korelasyon
analizi sonucunda iĢ stresi ile performans arasında istatistiksel olarak olumsuz anlamlı bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır. Yani ―Stres
düzeyi yükselince performans kriterlerinde bir düşme olmuştur.‖
AraĢtırmanın bulguları ıĢığında aĢağıdaki önerilerde bulunulmak mümkündür:
ÇalıĢanların iĢ stresi ile baĢ etme becerilerini geliĢtirmek için özel programlar hazırlayarak ve alanında uzmanların
gözetiminde çağdaĢ yönetim ilkelerine ve insan yönetimi yaklaĢımına uygun idari prosedürleri takip ederek iĢ stresi düzeyini
azaltıla bilinir
ÇalıĢanların, kendilerine verilen görevleri zamanında tamamlamalarını sağlayacak Ģekilde çalıĢma süresini yönetme
konusunda eğitilmesi verile bilinir.
Bu kuruluĢların iĢ gereksinimlerini, görev ve sorumluluklarını açıkça tanımlayan yazılı bir iĢ tanımını takip etmeleri ve bu
nedenle iĢ tanımının belirli bir durumda olan tüm iĢleri içermelidir.
ÇalıĢanları, stres düzeyini azaltacak ve performanslarını arttıracak Ģekilde iĢi etkin bir Ģekilde yapmaları için, iĢ yükünü
azaltacak, çalıĢma süresini düzenleyecek tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda zamanı en iyi Ģekilde kullanmak, görevlerle
birlikte yetkileri dağıtmak, iĢ yükünün profesyonel standartlarla çeliĢmeyecek Ģekilde uygun Ģekilde azaltılması vb. tedbirler
alınabilir.
ÇalıĢanlar için kariyer geliĢim sürecini netleĢtirilmeli ve yaratıcı ve seçkin çalıĢanlar için maddi ve manevi teĢvikler
sunmalıdır.
Son olarak, çalıĢmada ele alınan iĢ stresi ve çalıĢan performansı son dönemlerde üzerinde çokça durulan konular olması ve
ilgi çekici olması, araĢtırmaya açık yönünü güçlendirmektedir. Tutum, davranıĢ ve psikolojik durumu ölçmeye yönelik bu
konuların çeĢitli aracı değiĢkenlerin de yardımıyla zenginleĢtirilerek araĢtırılmasının literatüre önemli katkı sağlayacağı
söylenebilir.
Ancak diğer taraftan araĢtırmaya dâhil edilen örneklem hacminin Gaziantep‘tekinden sadece üç ayrı dernek çalıĢanların
algısını yansıtacak biçimde incelenmesi çalıĢmanın en önemli kısıtlarını oluĢturmaktadır. Bu nedenle kavramlar arasındaki
etkileĢimin daha geniĢ bir örneklem hacmi ile farklı bölge ve kategorilerdeki dernekler çalıĢanları üzerinde incelenmesinin
literatüre önemli bir katkı sağlayacağı söylenebilir.
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SURĠYELĠ GÖÇMENLERĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME:HATAY ĠLĠ
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Özet

Suriye‘de 2011‘de ortaya çıkan iç karıĢıklıktan sonra ülkelerini arkalarında bırakarak Türkiye'ye göç eden
Suriyeli göçmenlerin giriĢimcilik deneyimlerinin irdelendiği bu araĢtırmanın aynı zamanda ilgili literatürdeki
eksikliği gidermesi hedeflenmiĢtir. ÇalıĢmada, göç ile ilgili teoriler ve giriĢimcilik yaklaĢımlarının ıĢığında analiz
yapılmıĢ olup, araĢtırmanın Suriye‘den göç edenlerin, kendi ülkelerindeki hayat tecrübeleri, göç etme süreçleri ve
Türkiye‘de yaĢadıkları giriĢimcilik deneyimleri incelenmiĢtir.
ÇalıĢmanın örneklemini, Türkiye‘nin Hatay ilinden seçilen 50 erkek, Suriyeli küçük ölçekli giriĢimci
oluĢturmakta ve onların gıda sektöründe yaĢadıkları mercek altına alınmaktadır. Suriye‘den göç edenlerin göç etme
tecrübelerine ve Türkiye‘deki sosyal ve ekonomik hayat tecrübelerine iliĢkin verilerin bulunduğu çalıĢmada,
Suriyelileri zaruri göçe sürükleyen politik, toplumsal, ekonomik, kültürel ve tarihsel etkenler üzerinde çalıĢılmıĢ ve
araĢtırma bulgularında bunlara yer verilmiĢtir. AraĢtırmada göçmenlerin farklı deneyimleri irdelenmiĢtir. Bu
farklılaĢmaya sebep olan; göçmenleri giriĢimciliğe yönelten etkenler, faaliyet alanı seçimleri, iĢletme kurarken
harcanan sermaye kaynakları, iĢletmelerdeki ortaklık iliĢkileri gibi faktörler ele alınmıĢtır. Bunlara ilave olarak
iĢyerlerindeki personel ve müĢteri görünümleri, iĢyerlerinin istihdam uygulamaları, pazar özellikleri ve iĢyerlerinin
beklentileri karĢılamasına hangi faktörlerin ne derece tesir ettiğine dair bilgilere de yer verilmiĢtir.
ÇalıĢmada iĢletmelerin mevcut sorunlarına ve giriĢimciliğe dair tecrübelerle alakalı olarak, katılımcıların
Suriye‘de normalleĢme sonrası ülkelerine dönme ve Türk vatandaĢı olma düĢünceleriyle ilgili özgün veriler elde
edilmiĢtir. AraĢtırma neticesinde, 2011‘den sonra Suriye‘de cereyan eden kaosun insanların hayatlarında
travmalara sebep olduğu ve mecburi ülke değiĢtirme fikrinin temelinde yatan en önemli faktör olduğu saptanmıĢtır.
YaĢanan göç tecrübeleri birbirinin aynısı olmadığı gibi, akabinde Türkiye‘de yaĢamaya baĢlayan Suriyelilerin
hayat deneyimlerinin ve ekonomik döngüye adapte olma tecrübelerinin çeĢitlilik arz ettiği araĢtırma bulgularında
yer almıĢtır.
Bununla birlikte, katılımcılar tarafından iĢletilen küçük ölçekli bu iĢ yerlerinin kendilerine daha fazla sosyal
refah kazandırmasıyla beraber, yeni ülkelerinde yeni iliĢkiler ve bağların oluĢmasına vesile olarak Türkiye ile olan
iliĢkilerini sağlamlaĢtırdığı sonucuna varılmıĢtır. Bütün bunların yanı sıra, Suriyeli göçmenler için giriĢimcilik, ev
sahibi ülkede yeni bir sayfa açma imkânı sağlayan en önemli alternatiflerden biri olduğundan giriĢimcilik
deneyimlerinin ülkelerine geri dönme kararı vermede önemli bir etken olduğu düĢünülmektedir. Konuyla ilgili
yasalar ve idari kurallar bakımından eksiklikler olması ve iĢ yeri kaynaklı ekonomik bir takım problemler
yaĢanmasına rağmen, Suriyeli göçmenlerin, iĢletmeleriyle etnik yapının etkili olduğu kendilerine has bir pazar
oluĢturdukları değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler:(Göç, Göçmen, Göçmen Girişimciliği, Hatay, Suriyeli Mülteci ve Sığınmacılar)
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HOLISTIC MARKETING APPROACH IN ARTS COMMUNICATION

Radmila Janičić
University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences

OBJECTIVE
The paper presents theoretical and practical aspects of holistic marketing approach in arts communication. The
focus of the paper is on developing theoretical aspects of holistic marketing in an arts communication, in order to
develop a theoretical approach to the holistic marketing in arts communication and arts institution positioning in
the arts marketplace, as well as in order to develop communication with an audience of the arts institutions, as well
in order to raise awareness about some social problems through programs that present art institutions. The
theoretical part of the paper is based on modern literature in the field of holistic marketing approach in arts
communication and positioning of art institutions. The key hypothesis of the paper is that the application of holistic
marketing in arts institutions improves communication with the audience and makes a platform for better
positioning of the art institutions. The special aspect of the paper is strategies of holistic marketing in arts
institutions in order to better communicate with the audience and strengthen the position of the art institutions. In
the empirical research, the paper will present case studies about the implementation of the application of holistic
marketing in arts institutions and arts communication. The empirical research will include results of focus groups
and in-depths research about the impact of the application of holistic marketing in art institutions' communication.
The research in the paper will be qualitative. The empirical research will analyze the impact of experience
marketing, emotional marketing and traditional social marketing strategies implementation in raising awareness
about the art institutions, communication of the art institutions with the audience and positioning of the art
institutions. In the case studies, the paper will present good examples of the application of social marketing in
raising awareness about art institutions. The paper presents modern ways of developing art institutions. The paper
will analyze the impact of social media applications on raising awareness about arts institutions. Presented case
studies are Museum Louvre, Museum Tate Modern, and Exhibition "Loving Vincent", about the work and life of
Vincent Van Gogh, exhibition "500 years of genius", about work and life of Leonardo de Vinci, examples of the
publishing institutions. The paper will present the work of arts and cultural institutions, like "The House of
Beautiful Business", the work of literature publishing house "Booka", work of "Budva, City of Theatre". The
paper's focus is the application of holistic marketing in art institutions' communication. The paper will present indepth interview with artists and arts managers about applying holistic marketing to art institutions' communication.
METHODOLOGY
The methodology in the paper is based on quantitative analysis. Quantitative analysis includes focus groups with
artists and art managers of the art institutions about applying holictic marketing in arts institutions' communication.
Also, qualitative analysis in the paper includes in-depth interviews with artists, public audiences and art managers
about the impact of holistic marketing on art institutions' communication. The paper will present the results of the
analysis of the statement of the public audience about art institutions' communication and the impact of holistic
marketing on raising art institutions' communication. All focus group results, in-depth interviews, will be presented
and analyzed in the paper.
RESULTS
The paper's results will clearly define the application of holistic marketing in art institutions' communication. The
focus group, in-depth interviews research will answer the application of holistic marketing in art communication.
The results will show new ways of applying holistic marketing in arts institution communication and networking
with public audiences and stakeholders. The results will emphasize that social media are important in arts
institutions' communication with the public audience. The arts institutions have social media profiles to better twoway communication with the public audience.
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The paper has a theoretical and practical contribution to the theory of the application of holistic marketing in art
institutions' communication. The special contribution of the paper is qualitative analysis of impact of the holistic
market on the development of art institutions' communication. The application of holistic marketing in art
institutions' communication could improve the connection with the public audience and analyze the public
audience's needs and wishes to develop better art programs and make the connection with a more public audience.
Also, the application of holistic marketing in art institutions' communication could impact on better positioning of
the art institutions. The case studies in the paper present a good application of holistic marketing in the
development of the art institutions' communication. The empirical research in the paper will improve holistic
marketing strategies to find better and more ways to communicate with the public audience and better position the
art institutions and their art programs.
Keywords: Holistic marketing, art institutions, marketing strategies, experience marketing, public audience.
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ABSTRACT
The development of the creative economy cannot be separated from the younger generation as a storehouse of
creativity, one form of creativity is entrepreneurship. The purpose of this study is to describe the young generation
who have an entrepreneurial spirit that is creative and innovative. This research method uses a literature review
approach. The results of the literature show that the entrepreneurial spirit is self-confidence, task and resultoriented, courage to take risks, future-oriented, creativity and innovation. There is a reason that entrepreneurship
among the younger generation is important, namely increasing a strong mentality with the aim of becoming a
strong entrepreneur. Other findings show that human effort is very influential on success. This success is then
determined by creativity, enthusiasm, innovation and vision. Do your best for the good of yourself and Indonesia
Keywords: Creative, Entrepreneurship, Success
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ABSTRACT
During the current pandemic, all parties must join hands and work together in order to survive and continue to
contribute to improving the national economy. The purpose of this research is to describe the importance of sharia
cooperatives in driving the real sector. This research method uses a literature review approach. The results of the
literature review find that sharia cooperatives can encourage the growth of the real sector economic movement
through financing based on the principle of cooperation based on profit sharing from joint business activities.
through the utilization of existing capital resources for members, zakat, infaq/shodaqoh and waqf, and developing
joint business entities in accordance with Islamic law that prioritizes justice, balance, and helping fellow human
beings in accordance with the mandate of the Minister of Cooperatives and SMEs to encourage changes in the
entrepreneurial mindset cooperatives, especially KSP/CU/KSPPS to carry out business transformation by starting
to finance productive sectors. Based on KemenkopUKM data until 2019, the number of KSPPS in Indonesia is
4,046 units with the largest number in East Java.
Keywords: Cooperatives, Sharia, and Sector.
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ABSTRACT
Advances in information technology are developing rapidly over time, this development is very influential
in all fields, especially in the 4.0 era where the majority of people behave in a modern way and have a high
consumptive nature. The purpose of this research is to see what benefits are obtained for a businessman with the
advancement of information technology. This research method uses a literature review approach. The results of the
literature review found that doing business by applying information technology made market opportunities wider
open. Doing business via the internet will make it easier to promote products, find consumers, customers. The role
of information technology will be very important for routine, periodic, and incidental transaction activities and
provide a lot of information quickly and accurately. Other findings indicate that the existence of information and
communication technology can make it easier to learn and get the information we need from where, when and from
anyone. The benefits of information technology in business are reducing production costs, making it easier to
monitor employee performance through one screen, with information technology one can communicate and
disseminate information easily. Information technology has a very important role for business people in developing
their business.
Keywords: Information Technology, Communication, and Businessman
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MIGRATION AND WOMAN: CASE STUDY OF ADANA
Feyzan GÜRSESLĠ, Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Abstract
In this study, it has been tried to reveal how the women who migrated to and settled in Adana and how they were
affected by this process.115 women were interviewed by Simple Random Sampling method. According to the
findings, almost all women migrated with their spouses and children. Women are not free in their decision to
migrate. The reasons for migration are marriage, employment and education of children. Another important reason
is the lack of agricultural land in the village. Men are influential in women's decision to migrate. The factors that
affect the neighborhood selection are: having acquaintances, spouse's will and neighborhood‘s being cheap.
Women have received high levels of moral support rather than financial support in the places they migrate. After
the migration decision, women stated that they experienced all emotions such as excitement, fear, joy and
sadness. After migration, adaptation to urban life, alienation, loneliness, regret and unemployment are the most
important problems. Despite these problems, women do not want to leave the city's opportunities and return back.
Keywords: Migration, women, Adana
GÖÇ ve KADIN: ADANA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
ÖZET
Bu çalıĢmada, Adana Ġline göç ederek gelip yerleĢen kadınların bu süreci nasıl yaĢadıkları ve bu süreçten
nasıl etkilendikleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle göç eden bireylerin yoğun
olarak oturduğu mahallelerden 115 kadınla görüĢülmüĢtür Elde edilen bulgulara göre kadınların hemen hemen
tamamı eĢ ve çocuklarıyla göç etmiĢlerdir. Kadınlar göç etme kararında bağımsız değillerdir. Göç etme nedenleri
evlilik, iĢ bulma ve çocukların eğitimidir. Köydeki tarım topraklarının azlığı da diğer bir önemli nedendir.
Kadınların göç etme kararında erkekler etkilidir. Göç ettikleri yerde mahalle seçiminde etkili olan faktörler önem
sırası ile tanıdıkların olması, eĢin istemesi ve ucuz olmasıdır. Kadınlar göç ettikleri yerlerde maddi destekten
ziyade yüksek oranda manevi destek görmüĢlerdir. Kadınlar, göç kararı alındıktan sonra heyecan, korku, sevinç,
üzüntü, yani bütün duyguları yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Göç sırasında da en çok ekonomik ve psikolojik
sorunlarla karĢılaĢmıĢlardır. Göç sonrasında ise kent yaĢamına uyum, yabancılık, yalnızlık, piĢmanlık ve iĢsizlik
yaĢanan en önemli sorunlardır. YaĢanan bu sorunlara rağmen kadınlar kentin imkanlarını bırakıp geri dönmek
istememektedirler.
Anahtar kelimeler: Göç, Kadın, Adana,
GĠRĠġ
Göç, insanların ve toplumların bilincinde derin izler bırakan toplumsal bir olaydır. Tarihin her devrinde
değiĢen siyasal, toplumsal ve çevresel faktörlerle birlikte yaĢam koĢullarındaki değiĢmelere bağlı olarak çeĢitli
göçler ortaya çıkmıĢtır (Deniz, 2008). Göç nedenleri arasında ―bağlantılı göç‖ çoğunlukla kadınlara özgü bir göç
nedenidir. Bağlantılı göç ailenin herhangi bir nedenle (iĢ bulmak, iĢ tayini, vb) göç eden erkek üyelerini takip eden
kadınların hareketini tanımlayan bir olgudur. Burada kadının birey olarak bağımsız göç kararından ziyade, aile
içindeki konumuna (eĢ, anne, kız çocuk) bağlı olarak yeni bir mekana taĢınması söz konusudur. Aynı bağlamda
yine ağırlıklı olarak kadınlara özgü baĢka bir göç nedeni ―evlilik göçü‖nü de ele almak mümkündür (Ġlkkaracan ve
Ġlkkaracan, 1988).
Türkiye‘de 1950‘li yıllardan itibaren baĢlayan köyden kente göç olgusu ile kent, köy ve kentli-köylü
kimlikleri de tartıĢmaya açılmıĢtır. Göç eden nüfusun çoğunun kentin kenar mahallelerindeki köyün benzeri olan
gecekondularda oturmaktadırlar (Erman, 2001). YaĢanan ekonomik ve toplumsal sorunlar, bu alanlardaki
yoksulluk ve yoksunluğu daha da artırmakta, bu olguların beraberinde getirdiği risklerden ise kadınlar daha fazla
etkilenmektedir (Gökbayrak, 2006).
Göç eden bireylerin göçle birlikte fiziksel rahatsızlıkların yanısıra psikolojik rahatsızlıkların da görüldüğü
bilinmektedir. Bu ruhsal çöküntüden en fazla kadınlar ve çocuklar etkilenmektedir. Kadınlar post travmatik stres
bozukluğu, kültürel çatıĢma, aile rollerinde değiĢim, aile içi Ģiddet gibi nedenlerle birçok ruhsal sorunla karĢı
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karĢıya kalmaktadır. Çocuklarda ise korku, içe kapanıklık gibi Ģikayetlere sık rastlanmaktadır (Çobanoğlu 1996,
Ertem 1999, Ġpekyüz 1996).
Günümüzde sağlık ve eğitim hizmetlerinde bir takım iyileĢmeler olmasına rağmen halen bu sorunlar devam
etmektedir ve karĢılaĢılan bu sorunlarla en fazla mücadele etmek zorunda kalan kadınlar olduğundan ve kadının
aile içindeki rolü ve fonksiyonu çalıĢma hayatına katılımı ile değiĢtiğinden dolayı detaylı olarak incelenmesi
gereken bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Bu çalıĢmada; Adana Ġline kırdan kente göçün sebeplerini ve göç ederek gelip yerleĢen kadınların bu süreci
nasıl yaĢadıkları, bu süreçten nasıl etkilendikleri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
MATERYAL ve YÖNTEM
AraĢtırmanın ana materyalini Adana ilinde kadınlarla yapılan anketlerden elde edilen veriler ve araĢtırıcının
gözlemleri oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın örnek büyüklüğünün hesaplanmasında Basit Tesadüfi Olasılık
Örneklemesi yöntemi kullanılmıĢtır (Arıkan, 2017). %99 güven düzeyinde %10 örnekleme hatası ile örnek
büyüklüğü 105 olarak hesaplanmıĢtır. Ancak olası hataları önlemek amacıyla 10 fazla anket yapılmıĢ ve analize
115 kadından elde edilen veriler tabii tutulmuĢtur. Gayeli olarak seçilen mahallelerden basit tesadüfi örnekleme
yöntemi ile örnekler belirlenmiĢ ve birincil veriler elde edilmiĢtir
ARAġTIRMA BULGULARI
ÇalıĢmaya katılan kadınların ortalama yaĢı 39,54‘dür. Eğitim durumları incelendiğinde; %22,60‘ı ilkokul,
%40,90‘ı ortaokul ve %36,50‘si lise mezunu olarak tespit edilmiĢtir. Aile birey sayısı ele alındığında 115 kiĢiden
49‘u yani %42,6‘sı dört kiĢilik aileye sahiptir. Hanedeki ortalama birey sayısı 3,77‘dir. ÇalıĢmaya katılan
kadınların 38,3‘ü ilçeden ve 61,7‘si köyden Adana‘ya göç etmiĢlerdir. Göç ettikleri yerde ortalama olarak 24,39 yıl
yaĢamıĢlar ve Adana‘da ortalama 15,26 yıldır ikamet etmektedirler. Kadınların %95,7‘si eĢleri ve çocukları ile
birlikte göç etmiĢler ancak %4,3‘ü eĢlerinin önden gelip kalacak yeri ayarladıktan sonra geldiğini belirtmiĢlerdir.
Göçün bir çok nedeni olabilmektedir. Kadın için göç, birey olarak verdiği bağımsız bir karar olmaktan
ziyade, aile içindeki konumuna bağlı olarak yeni bir yere taĢınma zorunluluğu olarak gerçekleĢmektedir. Kadınlara
özgü baĢka bir göç nedeni ise, ―evlilik göçü‖ olarak adlandırılmaktadır. Çizelge 1‘de de görüldüğü gibi çalıĢmaya
katılan kadınların en önemli göç nedenleri evlilik, iĢ bulma ve çocukların eğitimidir. Ayrıca köyde iĢleyecek
toprağının azlığı da göç üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Çizelge 1. Göç etmelerine etki eden faktörler
Faktörler
Hiç
Biraz
n
%
n
Evlilik
9 7,8
67
ĠĢ bulma
0 0,0
85
Çocukların eğitimi
0 0,0
96
Güvenlik
36 31,3
79
ĠĢleyecek toprak azlığı
0 0,0
74
Kan davası/anlaĢmazlık
105 91,3
10
Köy ve mezra boĢaltılması 94 81,7
21
Yayla yasağı
104 90,4
11
Sağlık sorunları
23 20,0
91
Doğal afetler
105 91,3
10

Çok
Ort.
%
n
%
58,3 39 33,9 2,26
73,9 30 26,1 2,26
83,5 19 16,5 2,16
68,7
0 0,0 1,68
64,3 41 35,7 2,35
8,7
0 0,0 1,08
18,3
0 0,0 1,18
9,6
0 0,0 1,10
79,1
1 0,9 1,80
8,7
0 0,0 1,08

St.
Sapma
0,59
0,44
0,37
0,46
0,48
0,28
0,39
0,29
0,42
0,28

Göç etmeye karar vermede erkekler (%84,3) etkili olmuĢtur. Ancak kadınlara bu kararı değiĢtirmek için
çabalayıp çabalamadıkları sorulduğunda %82,6‘sı kararı değiĢtirmek için uğraĢmadığını göçü kabullendiğini
belirtirken, %17,3‘ü gitmek istemediğini belirtmesine rağmen etkili olmadığını vurgulamıĢtır.
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Adana‘ya göç ettiklerinde öncelikle tanıdıklarının yanında birkaç gün kaldıklarını belirten kadınlar ev
seçerken de buna dikkat ettiklerini vurgulamıĢlardır. Adana‘ya göç ettikten sonra aynı mahallede oturanların oranı
%41,7 iken birden fazla mahalle değiĢtirenlerin oranı 58,3‘dür. Mahalle seçimine etki eden en önemli üç faktör
Çizelge 2‘de görüldüğü gibi sırasıyla tanıdıkların olması, eĢinin istemesi ve ucuz olmasıdır.
Çizelge 2. Mahalle seçimine etki eden nedenler
Nedenler
n
Ucuz olması
36
Tanıdıkların olması
40
EĢin istemesi
39
TOPLAM
115

%
31,3
34,8
33,9
100,0

Bir yerden baĢka bir yere göç ederken gidilecek olan yerde tanıdıkların bulunması ilk etapda yardım edecek
kiĢilerin bulunması anlamına gelmektedir. Genellikle de tanıdık veya hemĢerilerinin bulunduğu mahallelerde ev
bulma yoluna gidilmektedir. Çizelge 3‘de görüldüğü gibi kadınlar ev ve iĢ bulma konusunda genellikle yardım
aldıklarını belirtmiĢlerdir. Maddi destek görenlerin oranı oldukça düĢüktür ancak çok önemli olan manevi desteğin
memnun edici seviyede olduğu görülmektedir.
Çizelge 3. ġehirde yaĢayan akraba/hemĢerilerin yardımcı olduğu konular
Yardım
Hiç
Biraz
Çok
Konuları
n
%
n
%
n
%
Kiralık ev bulma
1 0,90
77 67,00
37
32,20
ĠĢ bulma
5 4,30
97 84,30
13
11,30
Maddi destek
37 32,20
71 61,70
7
6,10
Manevi destek
6 5,20
8
7,00 101
87,80

Ort.
2,31
2,07
1,74
2,82

St.
Sapma
0,48
0,39
0,56
0,50

Göç beraberinde bireyin yaĢamında baĢ edilmesi gereken güçlükler getirmektedir. Göç sonrası yaĢanan en
önemli sorun kent yaĢamına uyum, yabancılık, yalnızlık, piĢmanlık ve iĢsizlik gelmektedir (Çizelge 4). Görüldüğü
gibi en üst sıralarda kadınları ruhsal durumunu bozabilecek psikolojik konular yer almaktadır.
Çizelge 4. Göç sonrası yaĢanan sorunlar ve duygular
Sorunlar
Hiç
Biraz
n
%
n
%
Kent yaĢamına uyum
0
0,0
31
27,0
Yabancılık
0
0,0
30
26,1
Yalnızlık
13
11,3 29
25,2
PiĢmanlık
20
17,4 25
21,7
ĠĢsizlik
0
0,0
78
67,8
Barınma
0
0,0
83
72,2
Sosyal izolasyon
2
1,7
81
70,4
Beslenme
0
0,0
87
75,7
Özlem
7
6,1
75
65,2
Kendini değersiz görme 10
8,7
70
60,9
Korku
17
14,8 80
69,6
Güvenlik
23
20,0 75
65,2
Eğitim
22
19,1 81
70,4
Sağlık
30
26,1 82
71,3
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Çok
n
84
85
73
70
37
32
32
28
33
35
18
17
12
3

Ort.
%
73,0
73,9
63,5
60,9
32,2
27,8
27,8
24,3
28,7
30,4
15,7
14,8
10,4
2,6

2,73
2,73
2,52
2,43
2,32
2,28
2,26
2,24
2,22
2,21
2,01
1,94
1,91
1,76

St.
Sap
0,46
0,44
0,69
0,77
0,47
0,45
0,48
0,43
0,55
0,59
0,55
0,59
0,54
0,48
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GörüĢme yapılan kadınlardan biri hariç diğer 114‘ü çalıĢtığını belirtmiĢtir. Bunlardan 3‘ü (%2.6) özel
sektörde çalıĢtığını belirtirken geriye kalan 111‘i evlere yardımcı olarak gittiğini ve çocuk baktığını belirtmiĢtir.
ÇalıĢmaya kente göç ettikten sonra baĢlayan kadınların neredeyse tamamı (%98,3) bu kararı almakta zorlandığını
belirtmiĢtir. UNFPA (2014), kadın göçmenlerin genellikle düĢük statülü, düĢük ücretli ürün ve servis iĢleri ve ev
iĢleri gibi ekonominin düzensiz sektörlerinde çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir.
Gerek göç öncesi gerekse göç sonrası bir takım sıkıntılar yaĢayan kadınlara geldikleri köye veya ilçeye
dönmek isteyip istemedikleri sorulduğunda sadece bir tanesi dönmek istediğini belirtmiĢtir. Köyde mal
varlıklarının kalmayıĢı, kent yaĢamına alıĢma, kentin imkanlarını terk etmek istememe gibi baĢlıca nedenlerle geri
dönmek istememektedirler.
Göç sonrası yaĢanan sorunlar arasında en önemli yeri beslenme ve barınma almaktadır. Kadınların yaklaĢık
%70‘i daha fazla karbonhidrat tüketildiğini belirtmiĢlerdir. Bunun en önemli nedenleri olarak da hem daha ucuz
olması hem de göç ettikleri yerden destek (bulgur, un, nohut vs.) almalarıdır. Barınma konusunda da göç ettikleri
yerde genellikle kendi evlerinde ve daha büyük evlerde yaĢayan kadınlar göç sonrası daha kötü evlerde kiracı
konumuna düĢtüklerini belirtmiĢlerdir. Ailece daha az vakit geçirdiklerinden dolayı aile bağlarının da zayıfladığını
belirten kadınlar, akrabalık iliĢkilerinin çok azaldığını da vurgulamıĢlardır.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Göçlerin ülkemizde ve toplumda meydana getirdiği olumsuz etkileri, olumlu hale getirebilmek için
hükümete ve yerel yönetimlere önemli görevler düĢmektedir. Uzun vadeli ve kararlılıkla yürütülen merkezi
politikalar uygulanmalıdır. Ġnsanların yaĢadıkları bölgeleri terk etmemeleri için, göç veren bölgelere yatırımlar
yapılarak kentlerdeki olanakların en azından bir kısmının buralarda sunulması sağlanabilmelidir. BaĢarılı ve
istikrarlı bir ekonomi, tarım, istihdam, konut ve bayındırlık politikaları yapılmalı ve uygulanmalıdır. Göç edilen
bölgelerdeki altyapı çalıĢmalarına önem verilmeli, tamamlanmamıĢ çalıĢmalar ivedilikle yapılmalıdır. Kente göç
eden dar gelirli vatandaĢlara yönelik toplu konut uygulamaları artırılarak, onların daha modern ve çağdaĢ
konutlarda oturmaları sağlanmalıdır. GecekondulaĢmanın önüne geçilmelidir.
Vasıfsız iĢgücüne sahip olan kadınlara, verilmekte olan ücretsiz mesleki eğitim programları artırılmalı ve
giriĢimci kadınlar daha fazla desteklenmelidir. Kadınlara özellikle çocuklara daha iyi eğitim sağlamak için eğitim
kurumlarının sayısı ve kalitesi artırılmalı, yeterli ve nitelikli eğitim elemanı sağlanmalıdır. Eğitimde cinsiyet
eĢitsizliği azaltılmalıdır. Okuma yazma bilmeyen kadınlara bulundukları bölgelerde okuma yazma kurslarının
sayısı artırılmalı ayrıca giriĢimcilik eğitimleri verilmelidir.
Kadınların göç sürecinde karĢılaĢtıkları ruhsal problemlerine çözüm bulabilmek için psikolojik danıĢma
merkezleri kurulmalıdır. ġehirlerde sağlık imkanlarının geliĢtirilmesi, sağlık elemanlarının nitelik ve nicelik olarak
kalitesinin artırılması, çocuk ve ana sağlığı eğitimleri verilmeli, özellikle kadınlar doğum kontrolü konusunda
bilinçlendirilmelidir. Kadınların beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için yaĢadıkları bölgelerde beslenme
uzmanları tarafından sağlıklı beslenme konusunda eğitim verecek programlar uygulayan merkezler
oluĢturulmalıdır.
Sonuç olarak gerek kır gerekse kent hayatında kadınların sorumlulukları daha fazla olduğundan daha fazla
destek sağlanmalıdır. Sağlıklı nesiller yetiĢtirebilmek için sağlıklı, bilinçli kadınlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke
kalkınmasında kadınların yeri ve önemi unutulmamalı ve mevcut sorunlar belirlenerek en kısa sürede çözüme
kavuĢturulmalı, kır-kent dengesi sağlanmalı, farklılıklar en alt düzeye indirilmelidir.
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GÖLCÜK DEPREMĠ SONRASI TÜRKĠYE‟DE AFET YÖNETĠMĠNDE YEREL AKTÖRLERĠN
ROLÜNÜN AFET YÖNETĠġĠMĠ BAĞLAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ArĢ. Gör. Yasin ÇAM
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-6009-6233
Prof. Dr. Selim COġKUN
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Özet
Afetler dünya üzerinde farklı bölgelerde görülebilen ve her türlü canlı yaĢamını tehdit eden çeĢitli
olaylardır. Afet riskini ortadan kaldırmak, afete hazır, dirençli toplum ve yerleĢimler yaratmak da yöneticilerin ve
kurumların baĢlıca sorumluluklarındandır. Deprem, sel, tsunami, hortum, yangın, kıtlık, kuraklık, çığ, heyelan,
erozyon vb. birçok çeĢidi bulunan afetler literatürde sıklıkla tartıĢılan dinamik bir konudur. Doğal yahut insan
kaynaklı birçok farklı afet insanlar için ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda telafisi zor zararlara neden
olmaktadır. Bu afetlerden tedbirsizliğe bağlı olarak en yıkıcı olanı ise kuĢkusuz depremlerdir. Türkiye‘de toplumun
sıklıkla karĢılaĢtığı ve sosyal travmalardan biri olan depremin en yıkıcılarından biri 17 Ağustos 1999 tarihinde
Kocaeli ilinin Gölcük ilçesinde yaĢanmıĢtır. Bu çalıĢmada on binlerce insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce
insanın yaralandığı ve binlerce ev ve iĢyerinin kullanılamaz hale geldiği deprem sonrası Kocaeli‘nin yeniden
kalkınma ve onarım sürecinde yerel yönetim birimlerinin ve sivil toplum örgütlerinin çalıĢmaları ve bu
çalıĢmaların sonuçları irdelenmiĢtir. Ġlgili süreç sonrası Türkiye‘de afet yönetimi alanında yaĢanan geliĢmeler,
değiĢiklikler, yerel yönetim birimlerinin rolleri ve afet zararlarının azaltılmasına yönelik ekonomik ve sosyal
politikalar afet yönetiĢimi bağlamında ele alınmıĢtır. AraĢtırma yazılı ve basılı farklı kaynaklardan yararlanılarak
oluĢturulmuĢ literatür taramasına dayalı hazır verilerin kullanıldığı nitel bir çalıĢmadır. Türkiye‘de merkezi olarak
afet yönetimi alanında karar alıcı ve uygulayıcı olarak en büyük rolü üstlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi
BaĢkanlığı (AFAD)‘nın yaptığı çalıĢmalar afet yönetiĢimi bağlamında irdelenmiĢtir. Ayrıca, Türkiye‘de ve
dünyanın ileri gelen bazı ülkelerinde afet yönetimi alanında yapılan çalıĢmalar ve yasal düzenlemeler de ele
alınarak geniĢ bir perspektifle incelenmiĢtir. Afet yönetimi alanında, 1999 Gölcük Depremi sonrası Türkiye‘nin
geliĢim kaydettiği ancak risk yönetimi ve afet yönetiĢimi alanında henüz zayıf yanların olduğu tespit edilmiĢtir.
ÇalıĢmada, Türkiye‘de merkezileĢen afet yönetimi alanında merkezin yerel paydaĢlarla (yerel yönetim birimleri ve
STK‘lar) olan iĢ birliğinin ve ekonomik desteğinin geniĢletilmesi, genellikle odaklanılan afet sonrası
uygulamaların yanı sıra afet öncesi hazırlığa verilen önemin de arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: YönetiĢim, Afet Yönetimi, Deprem, Yerel Yönetimler.
Abstract
Disasters are various events that can be seen in different parts of the world and threaten the life of all living
things. Eliminating disaster risk and creating disaster-ready, resilient communities and settlements are among the
main responsibilities of managers and institutions. Earthquake, flood, tsunami, tornado, fire, famine, drought,
avalanche, landslide, erosion, etc. disasters, which have many types, are a dynamic issue that is frequently
discussed in the literature. Many different natural or man-made disasters cause irreparable harm to people in
economic, psychological and social terms. The most destructive of these disasters due to carelessness is
undoubtedly earthquakes. One of the most destructive earthquakes, which is one of the social traumas that society
frequently encounters in Turkey, was experienced on 17 August 1999 in Gölcük district of Kocaeli province. In
this study, the works of local government units and the results of these studies were examined in the redevelopment and repair process of Kocaeli after the earthquake, in which tens of thousands of people lost their
lives, hundreds of thousands of people were injured and thousands of houses and workplaces became unusable.
After the related process, the developments and changes in the field of disaster management in Turkey, the roles of
local government units and the economic and social policies for reducing disaster damage are discussed in the
context of disaster governance. The research is a qualitative study in which ready-made data based on literature
review created by using different written and published sources. The work of the Disaster and Emergency
Management Presidency (AFAD), which centrally plays the biggest role as a decision maker and implementer in
the field of disaster management in Turkey, has been examined in the context of disaster governance. In addition,
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studies and legal regulations in the field of disaster management in Turkey and in some of the leading countries of
the world have been examined with a broad perspective. It has been determined that Turkey has made progress in
the field of disaster management after the 1999 Gölcük Earthquake, but there are still weak points in the field of
risk management and disaster governance. In the study, it is recommended to expand the cooperation and economic
support of the center with local stakeholders in the field of disaster management centralized in Turkey, and to
increase the importance given to pre-disaster preparation as well as post-disaster practices.
Keywords: Governance, Disaster Management, Earthquake, Local Governments.
1. GiriĢ
Merkezi yönetimin ülke idari sınırları içerisindeki her bölge veya yerleĢkeye eĢit ve verimli bir kamusal
hizmet sunabilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda yerel birimlerin yerel düzeyde vatandaĢlara yönelik idari,
yönetsel, ekonomik ve sosyal alanda birçok görevi bulunmaktadır. Sosyal hizmetler, fiziki altyapı-üstyapı ve
çevresel hizmetlerin yanı sıra meydana gelmesi muhtemel olumsuz olaylar için önlem almak, olay anı kriz
yönetimi için planlama yapmak ve olay sonrası yeniden toparlanma sürecini tasarlamak yerel birimler için oldukça
önemli görevlerdir. Türkiye‘de afet yönetimi alanında merkezi ve yerel yönetimlerde politika değiĢiklikleri ve
yeniden yapılanma için dönüm noktası 1999 yılında Gölcük‘te yaĢanan deprem olmuĢtur. 17 Ağustos 1999‘da saat
03:02‘de Kocaeli‘nin Gölcük ilçesinde meydana gelen Mw 7,6 büyüklüğündeki depremde 18 bin 373 kiĢi hayatını
kaybetmiĢ, 23 bin 781 kiĢi yaralanmıĢ, 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iĢyeri yıkıma uğramıĢtır (deprem.afad.gov.tr).
Türkiye‘nin yaĢadığı en büyük afetlerden biri sayılan bu deprem, devleti ve idarecileri yeniden bir afet yönetimi
yapılanmasına, yerel birimlerin ve toplumun bilgi ve donanım sahibi olmasına, yapısal fiziki koĢulların
iyileĢtirilmesine yönelik uygulamalara itmiĢtir.
Afet yönetiminde en önemli konu afetlerde olması muhtemel can kayıpları ve ekonomik kayıpların en aza
indirilmesine yönelik alınması gereken tedbirlerdir. Afet yönetiminde ilk adım olarak onarıcı yaklaĢımın değil
önleyici yaklaĢımın ön planda tutulması, can ve mal kayıplarının yaĢanmaması adına önemli bir husustur. Ancak
bazı ülkelerin ekonomik, toplumsal, sosyal, siyasi, coğrafi ve jeolojik özellikleri afetlere hazırlık konusunda o
ülkeyi yetersiz kılmakta ve afet öncesi yapılması gereken iĢlemler uygulanamamakta, dolayısıyla idareciler afet
sonrası onarıma odaklanmaktadırlar. Fakat tüm bu etkenlere göre afetlerin etkisi artmakta, afet öncesi hazırlık için
yapılamayan harcamalardan çok daha fazlası afet sebebiyle ortaya çıkan zararları gidermek için yapılmakta,
ülkeleri ekonomik anlamda çok daha fazla kayıplara uğratmaktadır. Bilindiği gibi doğa kaynaklı afetleri
durdurmanın imkânsız olması afet sonrası onarım sürecinin önemini arttırmaktadır. Dünya‘nın en büyük
ekonomileri arasında bulunan Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)‘nin okyanus kıyılarında bulunan yerleĢim
birimlerinde sıklıkla yaĢanan hortum felaketleri, bir baĢka güçlü ekonomiye sahip Çin Halk Cumhuriyeti (Çin)‘nin
sıklıkla yaĢadığı sel ve heyelan felaketleri veya Japonya‘da sıklıkla yaĢanan depremler ekonomik gücün her
felaketin önüne geçemeyeceğini ve afet sonrası onarım çalıĢmalarının ne denli önemli olduğunun göstergeleridir.
Afet sonrası oluĢabilecek zararda afet bölgesine en hâkim ve yakın idari ve yönetsel birimler olan yerel
yönetimlerin ve halkın ilk yardım, onarım, yeniden kalkınma politikalarına dahil edilmesinin önemi üzerine
odaklanan bu çalıĢmada afet, afet yönetimi, afet yönetiĢimi ve bütünleĢik afet yönetimlerinin ne anlama geldikleri,
son yıllarda gerek Türkiye‘de gerekse dünyada afet politikaları alanında yaĢanan geliĢmeler, yerel yönetimlerin bu
alanda geliĢtirdikleri politikalar ve 1999 yılında Kocaeli‘nde yaĢanan büyük kayıplara sebep olan deprem sonrası
yürütülen çalıĢmalar yerel birimler ve afet yönetiĢimi bağlamında incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı, doğal,
teknolojik ya da insan kaynaklı her türlü afetin ardından ortaya çıkan zararların giderilmesine yönelik olarak
Türkiye‘de daha önce uygulanan politikaları irdelemek, afet yönetimi konusunda geliĢmiĢ ülkelerle Türkiye‘nin
durumunu karĢılaĢtırmak, afet yönetiĢimi anlayıĢının Türkiye‘deki durumunu değerlendirmek ve afetlere iliĢkin
merkezi yönetim-yerel yönetim politikalarının rollerini inceleyip bu alanda yeni önermelerde bulunmaktır.
AraĢtırma yazılı ve basılı farklı kaynaklardan yararlanılarak oluĢturulmuĢ literatür taramasına dayalı verilerin
kullanıldığı nitel bir çalıĢmadır.
ÇalıĢma giriĢ bölümü haricinde üç ana baĢlıktan oluĢmaktadır. Ġlk baĢlığı oluĢturan giriĢ bölümünün
ardından ikinci bölümde afet, afet yönetimi, bütünleĢik afet yönetimi detaylı olarak incelenmiĢ ve kavramsal olarak
ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde yönetiĢim ve afet yönetiĢimi tanımları incelenmiĢ, bu anlayıĢın afet sürecindeki
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önemi değerlendirilmiĢtir. Dördüncü bölümde Türkiye‘de afet yönetimi alanındaki geliĢmeler ve bu süreçlerde
yerel yönetimlerin görevleri irdelenmiĢ, yasal ve yönetsel düzenlemeler bağlamında ele alınmıĢtır. Ek olarak
dünyada ekonomik olarak ileri gelen bazı ülkelerdeki afet politikaları incelenmiĢtir. Dördüncü ve son bölümde ise
1999 yılında Kocaeli‘nin Gölcük ilçesinde gerçekleĢen ve literatürde 1999 Gölcük Depremi yahut Marmara
Depremi olarak geçen depremin ardında bıraktığı yıkım ve can kayıpları sosyal ve ekonomik açıdan ele alınmıĢ,
bölgede gerek merkezi yönetim temsilcileri gerekse yerel yönetimlerin yaptıkları onarım ve kalkınma süreçleri
geniĢ bir perspektifle ele alınmıĢtır. Yine bu bölümde Türkiye‘de afet yönetiĢimi alanında yaĢanan geliĢmeler ve bu
süreçlerde merkezi hükümetin afet politikalarında ve afet sürecinde yerel birimler, özel sektör ve STK‘lar ile iĢ
birliği düzeyi, bu örgütlerin yeri ve rolleri incelenmiĢtir.
2. Afet, Afet Yönetimi ve BütünleĢik Afet Yönetimi
Afetler, insanlar baĢta olmak üzere diğer canlıların yaĢamlarını olumsuz yönde etkileyen, yaĢam alanlarına
doğrudan ya da dolaylı bir Ģekilde etki eden doğal ya da insan kaynaklı, önüne geçilmesi zor fakat önlemlerle
kısmen zararlarının azaltılması mümkün olaylardır. Afetler dünya üzerinde pek çok bölgede farklı Ģekillerde ortaya
çıkmaktadır. Temelde doğa kaynaklı ve insan/teknoloji kaynaklı olmak üzere iki tür afetten bahsetmek
mümkündür. Doğal olaylardan kaynaklı afetler (sel, heyelan, hortum, deprem vb.) etkin olduğu kentte ya da
bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, teknoloji kaynaklı ya da insan hatasından kaynaklı afetlerin etki alanı
daha geniĢ çaplı olabilmektedir. Ġnsanın teknolojik ilerlemelerine bağlı olarak ortaya koyduğu ekonomik
faaliyetlerin girdi ve çıktıları doğaya ve çevreye zarar vermekte, öngörülemeyen kazalar neticesinde korkunç
tahribatlar meydana gelmektedir. 1984 yılında Hindistan‘ın Bhopal kentinde bir zirai ilaç fabrikasından sızan gaz
yaklaĢık 20 bin insanın hayatını kaybetmesine ve 200 bin insanın da olumsuz etkilenmesine sebep olmuĢtur
(Varma R. ve Varma D., 2005, s. 37). 1986 yılında dünyanın maruz kaldığı en büyük çevre felaketlerinden olan
Çernobil (Chernobyl) faciası yaĢanmıĢtır. 26 Nisan 1986 yılında Çernobil nükleer santralinde yaĢanan kaza
sebebiyle sadece santralin olduğu bölge değil bugünkü Ukrayna‘ya komĢu pek çok ülke olumsuz etkilenmiĢtir
(Saenko vd., 2011, s. 234). Yine insan kaynaklı afetlerden sayılabilen 1979 yılında Burrnah Agate ve Independenta
tanker faciaları, 1989 yılında Exxon Valdez tanker faciası gibi ham petrol taĢıyan tankerlerin sebep olduğu ve
büyük çevresel felaketlerin ortaya çıktığı, etki alanı geniĢ pek çok afetler yaĢanmıĢtır (Yalçın Erik, 2015, s. 6).
AnlaĢılacağı üzere afetler her zaman doğadan kaynaklı olaylar sebebiyle ortaya çıkmamakta, insanların ve diğer
canlıların hayatlarını olumsuz Ģekilde etkileyen ya da sona erdiren birçok felaket insan ve teknoloji temelli olarak
gerçekleĢebilmektedir.
Afet ve afet yönetimi kavramsal olarak incelendiğinde; insanlar için sosyal, ekonomik, fiziksel kayıplara
sebep olan, günlük hayatı durdurarak yahut sekteye uğratarak toplumlara olumsuz Ģekilde etki eden, yerel kaynak
ve imkanlarla mücadele etmenin zor olduğu her türlü doğa, insan ve teknoloji temelli olaylardır (Kadıoğlu, 2008, s.
2; Macit, 2016, s. 192). Toplumun bütününü ya da bir kısmını, kültürel ve tabii kaynakları olumsuz yönde
etkileyen, fiziki, sosyal, ekonomik ve çevresel zararlar açığa çıkaran, insan faaliyetlerini tümüyle durduran ya da
kesintiye uğratan doğa, teknoloji veya insan kaynaklı ortaya çıkan olaylar olarak da değerlendirilebilmektedir
(Kadıoğlu, 2008, s. 4-5; Erkan, 2010, s. 173). Ortaya çıkan olayların afet olarak değerlendirilebilmesi için benzer
tanımlarda da vurgulandığı gibi insan ve canlı yaĢamını olumsuz yönde etkilemesi, hayatın doğal akıĢını tümüyle
ya da belli süreliğine durdurması gerekmektedir. Ġnsan ve canlı hayatına herhangi bir etkide bulunmayan vakalar
afetten ziyade normal olaylar olarak karĢılanmaktadır. Büyükkaracığan (2016, s. 205) afet yönetimini, her türlü
afetin önlenip, ortaya çıkacak zararların azaltılmasına yönelik ihtiyaç duyulan çalıĢmaların bir plan dahiline alınıp,
uygulanabilmesi adına toplum ve kamunun bütün örgüt, kurum ve kuruluĢlarıyla, kaynakların yönetilmesi olarak
ifade etmektedir. AFAD (2021a)‘a göre afet yönetimi ―Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet
sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için
daha güvenli ve geliĢmiĢ yeni bir yaĢam çevresi oluĢturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn bir
mücadele süreci‖ olarak tanımlanmaktadır. Genel tanımlar incelendiğinde devletleri ve toplumları ekonomik,
psikolojik, sosyal vb. alanlarda zarara uğratan olayları yönetebilmek olarak bilinen afet yönetiminin geniĢ çaplı
olarak olay öncesi, olay anı ve sonrası için bütüncül bir yaklaĢımla politika üretmek de bütünleĢik afet yönetimi
olarak literatüre girmiĢtir. BütünleĢik afet yönetimi olarak adlandırılan süreç, muhtemel bir afetin zararlarını
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önlemek veya azaltmak adına hazırlık, risk analizi, ilk yardım, müdahale ve yeniden inĢa aĢamalarını içeren bir afet
yönetim tekniğidir (ġahin, 2019, s. 352). ġekil 1‘de görüldüğü üzere ġahin (2019) çalıĢmasında bütünleĢik afet
yönetiminde olması gereken dört önemli parçaya dikkat çekmektedir. Afet öncesi (koruma) ve afet sonrası
(düzeltme) yapılacaklar olmak üzere iki ana aĢamada kurulan bütünleĢik afet yönetiminde, afet öncesi yapılması
gerekenler öncelikle bölgenin olası afetlerde oluĢabilecek zararların azaltılabilmesi için risk analizinin yapılması,
yapılan analizlerin ardından afete hazırlık çalıĢmalarının yapılması (tahmin ve erken uyarı sistemleri ile
desteklenmesi) gerekmektedir. Afet gerçekleĢtikten sonra ise afetin etkisinin ne düzeyde olduğu tespit edilip ilk
yardım ve müdahale sürecinin baĢlatılması ardından ortaya çıkan zararların giderilmesi için onarım ve yeniden inĢa
sürecinin baĢlatılması ile tamamlanan bu süreç kapsamlı ve bütüncül bir yaklaĢımı Ģart koĢmaktadır.
ġekil 1: BütünleĢik Afet Yönetim Sistemi ve Evreleri

Kaynak: (ġahin, 2019, s. 354)

AFAD bütünleĢik afet yönetimi konusunda daha çok güçlü bir toplumsal yapıya vurgu yapmaktadır. AFAD
(2021b) bütünleĢik afet yönetimini ―Afetlerle baĢ edebilen, dayanıklı ve dirençli bir toplum oluĢturmak için tüm
tehlikeleri dikkate alan, afet yönetiminin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileĢtirme aĢamalarında
yapılması gereken çalıĢmalar ve alınması gereken önlemleri, toplumun tüm güç ve kaynaklarını kullanarak
gerçekleĢtirebilen bir yönetim süreci‖ olarak açıklamaktadır. Toprak Karaman‘a (2016: 3) göre bütünleĢik afet
yönetimi, afet ve acil durumların ortaya çıkardığı zararların önüne geçebilmek için oluĢması muhtemel tehlikelerin
ve risklerin olay öncesinde öngörülüp tespitini yapmak, bu olumsuz durumları en aza indirecek tedbirlerin
alınmasını, verimli bir müdahale ve koordineli çalıĢma mekanizmasının kurulmasını, afetin ardından toparlanma ve
iyileĢtirme faaliyetlerinin bir bütün olarak yürütülmesini sağlamak olarak tanımlanmaktadır.
3. YönetiĢim ve Afet YönetiĢimi
Afet yönetimine dair yönetiĢim ve afet yönetiĢimi kavramları katılımcı ve daha güvenilir bir afet politikası
oluĢturma konusunda son dönemde yürütülen afet yönetim uygulamalarına dahil edilen önemli kavramlardandır.
Zaman içerisinde devletlerin rol ve iĢleyiĢinde, kamu yönetimi süreçlerinde değiĢiklikler yaĢanmaktadır. Devletin
alternatifsiz, egemen bir güç olduğu anlayıĢı değiĢmekte ve bu anlamda devletin yetilerinde bir azalma
görülmektedir. Sürecin ve değiĢen koĢulların doğal bir sonucu olarak birçok farklı aktör ve kurumlar kamu
politikalarının karar alma ve yürütülmesi sürecinde birbirlerine bağımlı olarak rol oynamaya baĢlamıĢ, bu sürece
bağlı olarak yönetiĢim kavramı yaygınlık kazanmıĢtır (CoĢkun, 2008). Farklı kurum ve yapıların birbirlerini
tamamladığı bir sürece karĢılık gelen ve sıklıkla tartıĢılan yönetiĢim kavramının birbirine yakın ancak farklı
tanımları bulunmaktadır. Sheng (2022)‘e göre yönetiĢim kavramı karar verme ve kararların uygulanma süreci
olarak geliĢmiĢtir. Daha geniĢ tanımına göre ise karar verme ve alınan kararların uygulanma sürecinde resmi ve
gayri resmi aktörlerin oluĢturmuĢ olduğu yapılara karĢılık gelmektedir. Devlet yönetiĢim aktörlerinden biridir.
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Ancak bu aktörler hükümet düzeyine ve bölgeye göre farklılık gösterebilmektedirler. Yerel düzeyde etkili toprak
sahipleri, kooperatifler, araĢtırma enstitüleri, dini liderler, siyasi partiler yönetiĢimin etkili aktörleri olabilirken,
ulusal düzeyde ise medya, lobiciler, STK‘lar, uluslararası bağıĢçılar, çok uluslu Ģirketler yönetiĢimde/karar verme
süreçlerinde etkili rol oynayabilmektedirler. BirleĢmiĢ Milletlere göre yönetiĢim kamusal kurumların kamu iĢlerini
yürütülmesi, kamu kaynaklarının yönetilmesi ve insan haklarının gerçekleĢtirilmesi sürecini ifade etmektedir.
Benzer Ģekilde iyi yönetiĢim (ilk kez Dünya Bankası tarafından ifade edilmiĢtir.) insan haklarına tam saygı,
hukukun üstünlüğü, etkin katılım, çok aktörlü ortaklıklar, siyasi çoğulculuk, Ģeffaf ve hesap verebilir süreçler ve
kurumlar, verimli ve etkili kamu sektörü, meĢruiyet, bilgiye eriĢim, bilgi ve eğitim, insanların siyasi olarak
güçlendirilmesi, eĢitlik, sürdürülebilirlik ve sorumluluk, dayanıĢma ve hoĢgörüyü teĢvik eden tutum ve değerler
bütünüdür (ohchr.org, 2022).
YönetiĢimin bir parçası olarak afetlerde risk azaltmaya yönelik ortaya çıkan afet yönetiĢimi üzerinde duran
Çakı (2020, s. 5) çalıĢmasında afet (risk) yönetiĢimin afetin yarattığı doğal yahut insan kaynaklı zararları
öngörmek, önlem almak, baĢ etmek ve tedavi etmek için coğrafi ve sosyal olarak geniĢ bir ölçekte organize
edilmiĢ, birbiriyle iliĢki içerisinde bulunan topluluklar, kurumlar ve kuruluĢlar olarak ifade edildiğini
vurgulamaktadır. Afet yönetiĢiminde üzerinde durulan temel unsurlar farklı örgütlerin veya yapıların iĢ birliği
içerisinde çalıĢmalarıdır. Ortaya çıkan önlem alma, uygulama süreçlerinin maliyet ve organizasyon yükünü tek bir
kurum üzerine yüklemekten ziyade iĢ paylaĢımı ön planda tutulmaktadır. Bu anlayıĢla, alternatif yardımcı
kuruluĢlardan olan ve halk katılımını önceleyen sivil toplum kuruluĢları özellikle afet durumlarında hızlıca
organize olup harekete geçebilme kabiliyetleri açısından afet yönetiĢiminde önemli aktörlerdir. Sivil toplum
örgütleri, kamusal hizmet sunan devlet organlarının geciktiği, yetemediği olumsuz durumlarda hizmet tamamlayıcı
bir role bürünebilmektedirler. Özel ve kamusal sektörün, üçüncü sektör olarak adlandırılan sivil toplum
örgütleriyle birlikte çalıĢtıklarında sağlıklı, doğru ve dengeli bir demokrasinin oluĢacağını vurgulayan Mahruki
(2009, s. 190)‘ye göre kaynakları kontrol, düzenleme ve yönlendirme hükümetlerin baĢlıca görevlerindendir.
Fakat, 21. yüzyılda her alanda yaĢanan hızlı değiĢimlere uyum sağlamak devlet mekanizmasının büyük, hantal ve
kurumsal yapısıyla çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Buna göre devletinin bir Ģekilde eksik kalabileceği
durumlarda sivil toplum örgütleri gönüllülük esasıyla boĢlukları tamamlayıcı bir nitelikle afet durumlarında can ve
mala yönelik her türlü zararı azaltma sürecinde sorumluluk alabilirler. Benzer Ģekilde anayasa ve hukuk
çerçevesinde devlet kurumlarının çalıĢmalarını inceleyerek denetim rolü de üstlenebilirler.
4. Türkiye‟de ve Dünya‟da Afet Yönetimi
Ġnsanlar ilkel dönemden bugüne kadar geçen sürede doğada maruz kaldıkları çeĢitli olaylar karĢısında
tecrübe elde etmiĢ ve aklı sayesinde bu olayları kavrama ve olumsuz durumlar karĢısında çözüm üretme
davranıĢında bulunmuĢtur. 21. Yüzyılda insanlığın büyük bir kazanımı olan bilgi ve teknoloji kullanımı neticesinde
insanlığı tehdit eden pek çok sorun da ortadan kalkmıĢtır. Ancak gerek insan gücüyle gerekse insanların üretmiĢ
olduğu teknolojik imkanlarla da baĢ edemediği ve afet olarak adlandırılan sürecin gerçekleĢmesiyle zararları
azaltmak ve önlem almak adına pek çok politika geliĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla teknoloji ve bilgi birikimine bağlı
olarak hem dünyada hem de Türkiye‘de afet yönetiminde farklı geliĢmeler yaĢanmaktadır. Ekonomik olarak daha
güçlü olan ülkelerin afetlere hazırlık konusunda daha baĢarılı olduğu ve bu alana diğer ülkelere göre daha fazla
bütçe ayırabildiği bilinmektedir. Dolayısıyla bu tarz ülkelerin eğitim, teknoloji kullanımı ve hazırlık anlamında
afetlere karĢı daha avantajlı olduklarını söylemek mümkündür. ÇalıĢmanın bu bölümünde hem Türkiye‘de hem de
dünyada ekonomik ve teknolojik anlamda önde gelen ülkelerin afet yönetimi konusunda hangi politikaları
belirledikleri ve uyguladıkları irdelenmiĢtir.
Türkiye afetlerin sıklıkla yaĢandığı, özellikle depremlerde on binlerce vatandaĢını kaybetmiĢ bir deprem
ülkesidir. Cumhuriyetin ilanından sonra yaĢanan Erzincan Depremi, Bingöl Depremi, Gölcük Depremi, Van
Depremi, Elâzığ Depremi ve bunlar haricinde yaĢanan diğer depremler ülkede özellikle depreme hazırlık ve afet
yönetim sisteminde yeni politikalar üretme gerekliliği doğurmuĢtur. Literatürde genel olarak Türkiye‘de afet
yönetim sisteminde uygulanan politikalar 1944 öncesi, 1944-1958 yılları arası, 1959-2009 yılları arası ve 2010 yılı
sonrası olmak üzere dört dönem altında incelenmektedir. Olay sonrası müdahale dönemi olarak adlandırılan 1944
öncesi dönemde yaĢanılan afet sonrası yeme, içme, barınma, giyim, ilk yardım gibi afet sonrası toparlanma ve
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yaraların sarılması politikalarına öncelik verilmiĢtir. Bu yardımların uygulanmasında gönüllü halkın katılımı ve
Kızılay faaliyetlerinden yararlanılmıĢtır. 1944 yılına kadarki süreçte Türkiye‘de afet politikaları bağlamında
ülkenin mevcut konut ve sanayileĢme politikalarına uygun bir afet yönetim planı yapılamamıĢtır. Afete hazırlık
çalıĢmaları bu dönemde henüz baĢlatılamamıĢtır. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve politik durumlar
sebebiyle olası afetlere yönelik zarar azaltılması, kurtarma, yeniden inĢa faaliyetleri gibi stratejiler
geliĢtirilememiĢtir (Hanilçi (t.y.)). Türkiye‘de 1939 yılında Erzincan‘da yaĢanan büyük deprem neticesinde
yaĢanan pek çok can ve mal kaybı sebebiyle afetlere yönelik politikalar geliĢtirilme ihtiyacı doğmuĢtur. Bu
bağlamda 22 Temmuz 1944 tarihinde 4623 sayılı ―Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler
Hakkında Kanun‖ adıyla yeni bir yasal düzenleme getirilmiĢ, 1950‘li yıllarda ülke içerisinde yaĢanan göç
hareketleriyle yeni imar ve konutlaĢma politikalarına ihtiyaç duyulduğundan 1956 yılına gelindiğinde o döneme
göre gayet olumlu bir yaklaĢım olarak değerlendirilen 6785 sayılı Ġmar Kanunu yürürlüğe konulmuĢtur. 1958 yılına
gelindiğinde ise 7116 sayılı kanun çıkarılarak Ġmar ve Ġskân Bakanlığı kurulmuĢ konutlara iliĢkin politikalar,
belediyelerin altyapı-üstyapı uygulamaları, kent planlamaları, imar politikaları gibi pek çok hizmetler bu bakanlık
bünyesine aktarılmıĢtır. Aynı dönemde 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu yürürlüğe konulmuĢ, olası savaĢ ve
seferberlik durumlarında kiĢi ve kurumların sorumluluk ve görevleri, afet hallerinde arama kurtarma çalıĢmaları ve
ilk yardım gibi sorumluluklarla donatılmıĢ olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde
görevine baĢlamıĢtır (Gökçe ve Tetik, 2012). Afet yönetiminde üçüncü dönem olarak adlandırılabilen 1959 yılına
gelindiğinde deprem, yangın, sel, zemin kayması, çığ vb. gibi durumlarda alınacak tedbirler, risk altında bulunan
yerlere iliĢkin yapılması gerekenler tedbirleri içeren 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun yürürlüğe konulmuĢtur. 1965 yılında devlet bünyesinde
afetlere iliĢkin çalıĢmalar yürütmesi adına Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü, 1971‘de Deprem AraĢtırma Enstitüsü
kurulmuĢtur. 1985 yılında yerleĢim alanlarında düzenin sağlanması, sağlıklı bir çevrenin ve yapılaĢmanın
sağlanabilmesi adına 3194 sayılı Ġmar Kanunu yürürlüğe konulmuĢtur. 1995 yılında doğal afetlerin açığa çıkardığı
zararların giderilmesi ve hayatın olağan akıĢının devam ettirilmesi adına yapılması gerekenleri içeren Tabii Afet
Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata ĠliĢkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun yürürlüğe konmuĢtur
(Orhan, 2021, s. 4). 2009 yılında T.C. ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı olarak görevlerini yürütmek üzere Afet ve Acil
Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) kurulmuĢ, ülkede dağınık ve parçalı bir yapıda bulunan afete müdahil
aktörler bir araya getirilmiĢ, daha verimli bir sistem kurulumu planlanmıĢtır. Bu süreçte ĠçiĢleri Bakanlığı
bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı bünyesinde bulunan
Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü ve BaĢbakanlık bünyesinde görevlerini yürüten Afet ve Acil Durum BaĢkanlığının
görevleri sonlandırılarak yeni kurulan AFAD‘a devredilmiĢtir (Yılmaz vd., 2019, s. 378-380). AFAD‘ın
kuruluĢunun ardından illerde, valilere bağlı il özel idareleri himayesinde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
kurulmuĢtur. Daha önce Sivil Savunma Koleji olan eğitim merkezleri, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezlerine
dönüĢtürülmüĢtür. Sivil Savunma, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri tüm personelleriyle birlikte bağlı
oldukları illerde il özel idareleri bünyesine aktarılmıĢlardır (Hanilçi, (t.y), s. 68-69). AFAD çalıĢmalarını Deprem
Dairesi BaĢkanlığı, Gönüllü ve BağıĢçı ĠliĢkileri Dairesi BaĢkanlığı, Müdahale Dairesi BaĢkanlığı, Planlama ve
Risk Azaltma Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ ĠliĢkiler ve Uluslararası Ġnsani Yardım Dairesi BaĢkanlığı, ĠyileĢtirme
Dairesi BaĢkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı, Sivil Savunma Dairesi BaĢkanlığı, Bilgi
Sistemleri ve HaberleĢme Dairesi BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
olmak üzere mevcut on bir dairesiyle sürdürmektedir. 2012 yılında 6036 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun çıkarılarak yıllar içerisinde yıpranmıĢ, eskimiĢ, sağlıksız yapıların kentsel
dönüĢüm projeleriyle yeniden yapılmasına ve deprem riski altında bulunan alanlarında dirençli hale getirilmesinin
yasal olarak önü açılmıĢtır. Türkiye‘de afetlere iliĢkin önlemlere bakıldığında merkezi yönetimin afet öncesi
hazırlık, afete yönelik uygulamalar ve sonrasına iliĢkin yürütülmesi gerekli iĢleri kendi bünyesinde topladığı ve
yereldeki temsilcilerine (kaymakam ve vali) yetki verdikleri görülmektedir. Afet ilan etme yetkisi ise Türkiye‘de
bakanlar kuruluna aittir. AFAD‘ın teklifi üzerine bakanlar kurulunun kararı ile afet alanı ilan edilmektedir. Ancak
afet sonrası acil önlem alınması vali sorumluluğundadır.
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Afet yönetimi konusunda bazı önde gelen ülkelerin yürüttüğü politikalar incelendiğinde 1950‘lere kadar
afet yönetimi alanındaki yetkileri yerel yönetim birimlerine bırakan Amerika BirleĢik Devletleri (ABD), I. Dünya
SavaĢı neticesinde SavaĢ Departmanına afet yönetimi alanında özel yetkiler vermiĢtir. Ülkede 1950 yılı itibariyle
yürürlüğe konulan Federal Afet Yardımı Kanunu ekonomik alanda oluĢan afet zararlarının giderilmesine yönelik
bir yasa olarak çıkarılmıĢtır. 1968 yılında Ulusal Sel Sigortaları Kanunu (National Flood Insurance Act) ile ev
sahiplerine sele karĢı sigortalı güvence imkânı getirilmiĢtir (www.fema.gov, 2021). 1972 yılında ülkede yaĢanan
Agnes Kasırgası ve 1979 yılında Three Mile Island nükleer felaketleri sebebiyle Federal Emergency Management
Agency-FEMA (Federal Acil Durum Yönetim Kurumu) kurulmuĢ ve afet yönetimi konusunda daha önce farklı
kurumlarda dağınık olan çoğu yetkiler bu kurumda birleĢtirilmiĢtir. FEMA‘ya koordine etme ve yönetme görevi
verilmiĢ ancak diğer kurumlarla aralarında ast-üst iliĢki temin edilmemiĢtir. Ġlgili bu kurumun faaliyete geçebilmesi
için ise BaĢkanın yaĢanan olayı bir afet olarak nitelendirip, ilan etmesi ayrıca olayın yaĢandığı eyaletin kendi
imkanlarıyla baĢa çıkamaması gerekmektedir (Yılmaz vd., 2019, s. 382). 1974 yılında Afetler Kanunu (Disaster
Relief Act) ile BaĢkanlık makamından yapılacak afet bölgesi ilan etme iĢlemleri yasalarla netleĢtirilmiĢtir
(www.fema.gov, 2021).
Japonya afet yönetim sisteminde kabineye afetlerden sorumlu bir bakan atanmaktadır. Afet Yönetim
Bürosu, afet yönetimine iliĢkin temel politikayı planlar ve büyük ölçekli afetlere müdahale konusunda genel
koordinasyonu sağlamaktadır. Normal zamanlarda, Devlet Bakanları, ilgili kuruluĢların temsilcileri ve uzmanlar,
ulusal afet yönetim planlarının ve temel politikaların geliĢtirilmesi gibi önemli konuları tartıĢmak ve kapsamlı afet
önlemlerinin teĢvik edilmesini sağlamak için Bakanlar Kurulu'nda Merkezi Afet Yönetim Konseyi'ni oluĢtururlar
(Ogata, 2016, s. 27). Japonya Afet Yönetim Sisteminde afetin büyüklüğüne göre dört temel afet planı
bulunmaktadır. Bu planlar: Afet Riskini Azaltma Ulusal Temel Planı, Afet Riskini Azaltma Ġl Temel Planı, Afet
Riskini Azaltma Belediye Temel Planı ve Toplumsal Afet Riskini Azaltma Planı‘dır. Ulusal Temel Plan 1963'te
geliĢtirilmiĢ, 1995 ve 2017 yıllarında afetlerden, politikalardaki ve hükümet yapısındaki değiĢikliklerden alınan
derslere dayalı olarak birkaç kez revize edilmiĢtir. Ulusal Temel Afet Riski Azaltma Planı, Ulusal Afet Yönetimi
Konseyi tarafından onaylanmalıdır. Afet Önlemleri Temel Yasasına dayalı olarak Kabine Ofisinde kurulmuĢ olup,
baĢkanlığını BaĢbakan yapar ve Bakanlar Kurulu'nun tüm üyeleri, büyük kamu kuruluĢlarının baĢkanları ve
uzmanlardan oluĢur. Ġl Afet Riskini Azaltma Temel Planı, Vali baĢkanlığında Ġl Afet Yönetimi Ġl Meclisi tarafından
onaylanır. Benzer Ģekilde, tüm belediyeler, ilgili belediye baĢkanlarının baĢkanlık ettiği Afet Yönetimi Belediye
Meclisi tarafından onaylanan Afet Riskini Azaltma için Belediye Temel Planına sahiptir. VatandaĢlar tarafından
hazırlanan ve Belediye Temel Planı'nda yer alan Toplum Afet Riski Azaltma planı sisteme yeni girmiĢtir.
Bankalar, Ģirketler, cankurtaran kuruluĢları dahil tüm kamu ve tüzel kiĢiler, Merkezi Afet Yönetim Kurulu'na
katılmak ve Afet Riskini Azaltma Temel Planı'nın yönergelerine göre Afet Riski Azaltma Operasyon Planlarını
hazırlamakla yükümlüdür. Benzer Ģekilde Afet Önlemleri Temel Yasası da özel sektör ve sorumluluk alan kiĢileri
afet konusunda zorunlu kılmaktadır (Jimee vd., 2019, s. 88-89). Erkan (2010)‘a göre Japonya‘da mevcut afet
yönetim sistemini Ģekillendiren üç önemli olay ve tarihten bahsetmek mümkündür. Bunlar 1959 yılında Japonya‘da
yaklaĢık 6 bin kiĢinin hayatını kaybetmesine neden olan Ise-Wan Tayfunu, 1995 yılındaki Büyük HanĢin Depremi
ve 2001 yılında yapılan yasal düzenlemelerdir. 1959 yılında yaĢanan Ise-Wan Tayfunu sonrasında 1961 yılında
―Afetlere KarĢı Alınacak Önlemler Temel Yasası‖ çıkarılmıĢtır. Ülkede 1995 yılında yaĢanan Büyük HanĢin
Depremi (Kobe Depremi) ise afet sisteminde yetersizlikler olduğunu açığa çıkarmıĢ bu hususta;
 Kurum ve sektörler arasında uyum ve güçlü bir iliĢki gerekmektedir.
 Mevcut bilgi ve veriler paylaĢılmalı ve yayılmalıdır,
 Yerel yönetim birimleri arasında iĢ birliği kurulmalı ayrıca merkezi yönetim verimli ve
gecikmeksizin destek sağlamalıdır,
 Kamu ve Sivil Toplum KuruluĢları nezdinde risk azaltmaya yönelik çalıĢmaları öncelemek,
 Konutları yıkıma uğrayan insanlara yardım sağlanmalıdır,
 Afetin ardından yeniden yapılanma planlamaları yapılmalıdır,
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sonuçlarını doğurmuĢtur. Ülkede 2001 yılında uygulanan bazı politikalar ile yerel yönetimler ve merkezi
yönetimlerin aynı Ģekilde bireylerin ve özel sektörün görev ve sorumlulukları tekrar düzenlenmiĢtir. Merkezi
yönetim görev ve sorumlulukları:
 Merkezi afet yönetim teĢkilatının oluĢturulması,
 Kapsayıcı ve çok yönlü bir afet yönetim sistemi kurulması,
 Afet risklerini azaltma ve önleme çalıĢmalarının milli önceliklerden sayılıp uygun plan ve
politikaların oluĢturulması,
 Afet yönetim faaliyetleri için uygun bütçenin oluĢturulması
 Afet zararlarını azaltma faaliyetlerinde yerel yönetimlere ve ilgili diğer ortaklara maddi ve
teknik destek verilmesi,
 Yerel yönetim birimlerinin de alması gereken bir dizi önlemleri içerecek Ģekilde temel afet
yönetim planı ve özel acil durum planlarının oluĢturulması,
 Ġlkyardım ve arama kurtarma timlerinin afet alanına intikal ettirilmesi,
 Zarar onarma ve yeniden inĢa uygulamaları desteklenmesi,
Belediyelerin görev ve sorumlulukları ise:
 Afet kaynaklı can ve mal kaybını engellemek ya da en düĢük seviyeye indirmek
 Yerel afet yönetim sistemi oluĢturmak ve bu alanda yatırımlar yapmak
 Afet ardından ilk müdahaleyi yapmak
 Yeniden inĢa ve zararları onarma çalıĢmaları olarak yeniden düzenlenmiĢtir (Erkan, 2010).
Almanya‘nın afet yönetimi ele alındığında Almanya anayasasına göre barıĢ dönemlerinde yardım sağlama
faaliyetleri eyalet hükümetine (Länder) verilmiĢtir. Federal hükümete ise savaĢ durumlarında sivil halkın
korunması görevi verilmiĢtir. Eyalet hükümeti ve federal hükümetin organizasyonları birbirini tamamlayıcı
niteliktedir (Erkal ve Değerliyurt, 2009, s. 157). Eyaletlerde olası kriz ve afet yönetimi için bakanlıklara bağlı bazı
yardımcı kuruluĢlar oluĢturulmuĢtur. Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL)‘na bağlı olarak Gıda Güvenliği
Kriz Görev Gücü ve Hayvan Hastalıkları Kontrolü için Merkezi Kriz Görev Gücü (sorumlu federal/eyalet
bakanlıklarının devlet sekreterlerinden oluĢur). Federal Savunma Bakanlığı (BMVg)‘na bağlı olarak bakanlık
düzeyinde ĠĢ Bölümü Stratejisi ve Operasyonlar Koordinatları ve Kriz Görev Güçleri. Federal Sağlık Bakanlığı
(BMG)‘na bağlı olarak Federal Sağlık Bakanlığı Kriz Görev Gücü. Federal UlaĢtırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı
(BMVI)‘na bağlı olarak Federal UlaĢtırma Bakanlığı ve Dijital Altyapı Kriz Görev Gücü. Federal Çevre, Doğa
Koruma, Bina ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMUB)‘na bağlı olarak ise Nükleer Güvenlik ve Radyolojik
Koruma Görev Gücü oluĢturulmuĢtur (Federal Ministry of the Interior, Building and Community-BMI, 2015, s.
13). Savunma durumunda, Federasyon, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Yasası'nda (ZSKG) belirtildiği gibi
sivil korumadan sorumludur. Federasyon, Länder kaynaklarından yararlanabilir ve gerektiğinde bunları
tamamlayabilir (entegre acil müdahale sistemi). Federasyon, Länder'a ek ekipman, malzeme ve eğitim sağlar ve
talep üzerine afet durumunda onları destekleyebilir (afet yardımı). Federal ĠçiĢleri, Bina ve Toplum Bakanlığı
(BMI), sivil koruma konusunda federal hükümetin en üst makamıdır. BMI, 2 ulusal sivil koruma kurumunu
denetler:
 Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK), risk yönetimi, nüfusun uyarılması, bilgi ve
kaynak yönetimi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma (KBRN) gibi sivil korumaya
iliĢkin Federasyonun belirli görevlerini yerine getirir.) ve sağlığın korunması, kritik altyapı ve
kültürel varlıkların korunması, araĢtırma, uluslararası iĢ birliği. BBK uzmanları, kendini korumayı
geliĢtirmek için stratejiler geliĢtirir, kriz yönetimi tatbikatları yürütür ve halk arasında farkındalık
yaratır.
 Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), kâr amacı gütmeyen bir hükümet kuruluĢudur. Teknik ve
operasyonel bir ajans olarak görevleri, Almanya içinde ve dıĢında acil durumlarda teknik yardım ve
yardımı içerir (ec.europa.eu, 2021).
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Alman Meteoroloji Servisi (DWD) üç kademeli bir uyarı sistemi kullanır: Erken Uyarı, Tahmin/Öngörü ve
belirli ilçe uyarıları. Ġtfaiye, polis ve kamu hizmetleri veren diğer kurumlar olayları yönetmek için karar verirken
bu kurumun sağladığı verileri kullanırlar. Benzer Ģekilde Uydu Uygulama Tesisleri medya aracılığıyla, halkı
yaklaĢan aĢırı hava olayları hakkında bilgilendirmektedir. Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK),
Çevre ve Güvenlik için Küresel Ġzleme-Acil Müdahale Hizmeti'ni (GMES ERS) kullanmaktadır. Bu sistem,
hasarın boyutunu tespit etmek için olaydan etkilenen bir alanın hızlı bir Ģekilde haritalanmasını sağlar aynı
zamanda güvenlik açıklarının afet öncesi değerlendirmesinde de kullanılmaktadır (Connolly, 2021).
Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), Almanya'da ve yurtdıĢında doğrudan afet yardımı sağlamak için
yaklaĢık 76.000 gönüllü ve 6.500 araçla Federal ĠçiĢleri Bakanlığı'nın kendi operasyonel organizasyonu olarak
hizmet vermektedir (Connolly, 2021).
5. 1999 Gölcük Depremi ve Türkiye‟de Afet YönetiĢimi Üzerine Bir Değerlendirme
17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye‘nin en büyük sanayi ve ihracat merkezlerinden biri sayılan Kocaeli
ilinin Gölcük ilçesinde gece saat 03:02‘de Mw. 7.6 büyüklüğünde gerçekleĢen ve etkisinin çok büyük bir
coğrafyada hissedildiği deprem sonucunda bölgede büyük yıkımlar ve can kayıpları yaĢanmıĢtır. Felaketin
büyüklüğünden dolayı ortaya çıkan yıkımlar, can kayıpları, hizmetlerin sürdürülememesi, ekonomik faaliyetlerin
ve hayatın olağan akıĢının durmasına bağlı olarak ülkede büyük zararlar meydana gelmiĢtir. UlaĢım, altyapı,
turizm, sağlık, idari hizmetler, sanayi vb. birçok alanda kısa vadede onarımı zor hasarlar için yurtiçi ve
yurtdıĢından kurum ve kuruluĢlar seferber olmuĢtur. Kentte ve bölgede karayolu ve demiryolu ulaĢımı hasara
uğramıĢ pek çok noktada kente ulaĢımda aksamalar meydana gelmiĢ, enerji iletiminde kesintiler yaĢanmıĢtır.
Depremden en çok etkilenen bir baĢka kurum Türk Telekom A. ġ. olmuĢtur. Türk Telekom‘un bölgedeki santral
sistemleri zarar görmüĢ ve bölgede yaĢanan yoğun arama trafiği nedeniyle hatlar kesintiye uğramıĢtır. Benzer
Ģekilde bölgede farklı alanlarda hizmet sunan 54 kamu binası farklı oranlarda hasar almıĢ, idari birimler hizmet
yürütülmesi bakımından aksaklıklara uğramıĢtır. Bölgede ihracat yapan önemli sanayi kuruluĢları da zarar görmüĢ,
bu zararlar ve iĢgücü kayıpları sebebiyle üretimde duraksamalar sonucunda ekonomik kayıplar yaĢanmıĢtır.
ĠGSAġ, TÜPRAġ, PETKĠM, TZDK, TÜVASAġ, SEKA, Asil Çelik gibi büyük sanayi kuruluĢları çalıĢmalarına
ara vermek zorunda kalmıĢtır. Yine bölgede önemli üretim merkezleri olan kimya, cam, ilaç, gıda, plastik, gübre
vb. alanlarda üretim yapan iĢletmeler deprem hasarları sebebiyle aksaklığa uğramıĢ ve hem bölge hem de ülke
ekonomisi için büyük kayıplara neden olmuĢtur (Özmen, 2000).
Gölcük depremini takiben ortaya çıkan zararları onarmak, yardım faaliyetleri yürütmek adına 29.08.1999
tarihinde 4452 sayılı Doğal Afetlere KarĢı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların
Giderilmesi Ġçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu yürürlüğe konulmuĢtur. Çıkarılan bu kanunun
temel amacı deprem sonrası ortaya çıkan yıkımları ve çeĢitli zararları gidermek, çalıĢmaların yürütülme esaslarını
belirlemektir. Bu kanuna dayanılarak devamında bir yıl içerisinde çıkarılan 29 KHK ile bölgede vergilendirme,
sigortalama, sosyal hizmetler, borçların ertelenmesi, yeniden yerleĢim ve planlama, büyükĢehir belediyesi statü
iĢlemleri gibi pek çok alanda iĢleyiĢ ve düzenleme sağlamak amaçlanmıĢtır (Orhan, 2021, s. 5). Bu depremin
ardından etkilenen bölge üzerinde Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı (DPT), Türkiye Sanayici ve ĠĢ Adamları
Derneği (TÜSĠAD), Dünya Bankası (World Bank) hasarın boyutuna iliĢkin tespit çalıĢmaları düzenlemiĢtir. Kesin
olmamakla beraber depremin Türkiye‘ye maliyetinin 10 milyar dolar olduğu açıklanmıĢtır (Erkan, 2010, s. 122).
Bazı kaynaklara göre ise bu miktarın 20 milyar doları bulduğu belirtilmektedir (imo.org.tr, 2019). O dönem
ekonomik olarak iyi durumda olmayan Türkiye için bu maliyet birçok politika değiĢikliği, yeni kaynak yaratma,
yatırımların yönünü değiĢtirme, bölgede enkaz kaldırma, sosyal yardımları arttırma gibi hesapta olmayan
mecburiyetler doğurmuĢtur.
Gölcük ilçesinin önemli yerlerinden Kavaklı sahilinde çökme meydana gelmiĢ, pek çok kamu binası
(neredeyse tamamı) ve konutlar yıkılmıĢ, ilçenin deniz kenarı olan kuzey kısmı tamamen enkaza dönmüĢ, güney
kısmı ise yarı yarıya yıkılmıĢtır. Donanma ve tersanelerin bulunduğu ilçe deprem sonrası cazibesini yitirmiĢ,
deprem öncesi 80 bin civarı olan nüfus depremden bir yıl sonra 55 binlere gerilemiĢtir (SüdaĢ, 2004, s. 76). Bu
gerilemenin sebeplerinden en önemlisinin insanların güvensiz bir ortamda yaĢama isteğinin olmaması gösterilebilir
(Hırsızlık vakalarının artması, barınacak sağlıklı bir ortamın kalmaması, kamusal hizmetlerin sekteye uğraması
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vb.). Depremin büyüklüğü, etki alanının geniĢliği, ulaĢım ve iletiĢim hatlarında yaĢanan sorunlar sebebiyle merkezi
yönetimin müdahalede gecikmesi yerel birimlere ilk aĢamada büyük bir sorumluluk yüklemiĢtir. Öyle ki durumu
açıklar nitelikte olarak dönemin tirajlı gazeteleri üst üste eleĢtirel manĢetler atmıĢtır.
Bazı manĢetler Ģu Ģekildedir:
 ―Deprem Yıktı, Devlet Baktı: 2000‘den Fazla Ölü, Halk Çaresiz‖ (Radikal, 18.08.1999).
 ―Batı Yıkıldı. Yetkililer Aciz Kaldı‖ ―Halk sahipsiz‖ (Milliyet, 18.08.1999).
 ―Seferberlik: Halk Devleti Beklemeden, Felaket Bölgesine KoĢuyor‖ (Hürriyet, 20.08.1999).
 ―Devlet Bu Kez Aciz Kaldı‖ ―TÜPRAġ Kaderine Terk Edildi‖ (Hürriyet, 18.08.1999).
Depremin ardından halk katılımıyla beraber arama kurtarma çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalara daha
sonra Kızılay, Sivil Savunma Birlikleri, AKUT (Arama Kurtarma Timi), TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve özel
küçük gruplar katılmıĢtır. Destek olmak amacıyla Ġngiltere, ABD, Yunanistan, Japonya baĢta olmak üzere birçok
ülkeden yardım ekipleri aktif katılım göstermiĢlerdir (haberturk.com, 05.11.2020). Depremin yarattığı yıkımın
büyüklüğü sebebiyle bazı bölgelere yardım ekipleri günlerce ulaĢamamıĢtır. 100 binlerce yardıma muhtaç insana
gıda, giyim, erzak vb. ihtiyaçlarının karĢılanması için diğer illerden gönderilen yardımların Gölcük ve Ġzmit‘e
girmeden Yalova ve Sakarya‘da çevrilip alındığı, özellikle merkez üssü Gölcük‘ün günlerce sorunlar yaĢadığı
bölgede dillendirilmektedir. Deprem sonrası enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım iĢlerinin valilik tarafından
özel Ģirketlere verilmesiyle bu özel Ģirketler de ihaleyi kazandıktan sonra bu konuda tecrübesi olup olmamasına
bakmadan taĢeron Ģirketlere iĢleri vermesi, daha sonra bu Ģirketlerin yetersiz ekipman ve personelle enkaz kaldırma
ve yıkım iĢlerini yapmaya çalıĢması tepki toplamıĢtır. Öyle ki, yıkım ve enkaz kaldırma sürecinde izlenen yanlıĢ
veya eksik yöntemler sebebiyle yaralanan ve hayatlarını kaybeden personeller olmuĢtur (hurriyet.com.tr,
13.10.1999).
Erkan‘ın (2010: 130-132) yaptığı çalıĢmalara göre 1999-2008 arası deprem zararlarının giderilmesi ve
yeniden inĢa süreçleri için 9,2 milyar TL harcama yapılmıĢtır. Bu harcamalardan %30,7‘lik oranla konut
yatırımları ilk sırada yer alırken, bunu %29,8‘lik oranlara eğitim yatırımları takip etmektedir. Yine bu
yatırımlardan %17,8‘i kanalizasyon ve içme suyuna ayrılırken, %9,6 sağlık sektörü, %12,1‘lik kısım da diğer
harcamalara ayrılmıĢtır. 9,2 milyar TL‘lik yatırımın Kocaeli için ayrılan payı %25,4, Sakarya ili için %25‘1‘dir.
Yatırımların %49,5‘lik kısmı Düzce, Yalova, Bolu, Ġstanbul ve depremin etkilemiĢ olduğu diğer iller için
yapılmıĢtır. Müdahaleye yönelik uygulama giderlerinin %99,9‘luk oranlara hemen hemen tamamı merkez bütçe
tarafından sağlanan kaynaklarla yapılırken, yalnızca hazırlık aĢamasına yönelik uygulamaların %55,4‘lük kısmı
yerel yönetimler tarafından sağlanmıĢtır. Ek olarak, Türkiye‘de afet yönetim süreci Ģehrin büyükĢehir olup
olmamasına bakılmaksızın il düzeyinde vali tarafından yönetilmektedir. Bu süreçte yerel yönetimler yardımcı
kuruluĢlar olarak görev almaktadırlar. 2014 yılında TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı)‘ın yürürlüğe girmesiyle
beraber afet durumlarında lojistik, beslenme, psikososyal destek ve enkaz kaldırma gibi birçok hizmetlerin
sağlanmasında çözüm ortakları yerel yönetimler olmuĢtur (TAMP, 2014).
Gölcük Depremi sonrası uygulamalar yönetiĢim anlayıĢı ve katılımcılık esasına dayalı olarak
değerlendirildiğinde, 1996 yılında Ġstanbul‘da düzenlenen HABITAT II Konferansı‘nın etkisiyle Türkiye‘de bu
depremin ardından halkın afetlere gönüllük esasıyla müdahale etmeleri konusunda bazı yasal düzenlemeler
yapılmıĢtır. Ġlgili konferansın ardından STK‘ların güçlendirilmesi, yerel yönetim birimlerinin daha katılımcı bir
hale getirilmesi adına bazı geliĢmeler yaĢansa da STK ve diğer yerel unsurların uygulama aĢamasındaki yerinin net
olarak alınan kararlarda belirtilmemesi bazı anlaĢmazlıklara yol açmıĢtır. Depremden dört ay sonra 27.12.1999
tarih ve 586 sayılı KHK ile Sivil Savunma Kanunu‘nda değiĢiklik yapılmıĢtır. Bu değiĢikliğin içeriği gönüllü kiĢi
veya kuruluĢların Sivil Savunma TeĢkilatının koordinasyonunda afetle ilgili görevlere katılıma yönelik
düzenlemelerdir. Bu kiĢi veya kuruluĢların mülki idare amirinin izni doğrultusunda afet bölgelerinde yürütülecek
yardım, arama, kurtarma faaliyetlerinde görev alabilmelerine iliĢkin düzenleme Belediye Kanunu‘na eklenmiĢtir.
Ayrıca Sivil Savunma Hizmetlerine Gönüllü Katılımların Düzenlenmesiyle ilgili bir yönerge ĠçiĢleri Bakanlığı
tarafından çıkarılarak STK‘larla iĢ ortaklığı üzerine protokoller imzalanmıĢtır (YavaĢoğlu, 2015). Halk katılımını
önemseyen bu yasal düzenlemeler ve protokoller 1980 sonrası dünyada klasik devlet anlayıĢından ziyade kamuözel sektör iĢ birliğine dayalı, katılımcılık esaslı uygulamaları destekler niteliktedir.
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AFAD, organizasyon ve kuruluĢ yapısı gereği afet yönetiĢimi anlayıĢına oldukça uygun bir kurumdur. Bu
anlayıĢa dayalı olarak afet durumlarında gönüllüleri yardım ve müdahale sürecine dahil etmek, afet öncesi halkın
bilinçlenmesini sağlamak, kamusal kurumlara destek olmak gibi pek çok faaliyeti oluĢturmuĢ olduğu ―gönüllük
sistemi‖ ile sağlamaktadır. Halka afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında nasıl davranılması ve hangi önlemlerin
alınması gerektiği konularında eğitimler AFAD gönüllüleri ve kurum çalıĢanlarınca verilmektedir. Buna bağlı
olarak hem toplumsal bilinç oluĢturulmakta hem de afet sonrası ihtiyaç duyulan ilk yardım, müdahale, yangın
söndürme, enkaz kaldırma, arama kurtarma gibi süreçlerde son derece önem arz eden bilinçli ve eğitimli insan
kaynağı yaratılmaktadır (Aydemir, 2021, s. 392). Öyle ki, Gölcük depreminde eğitimli kurtarma ekiplerinin sayısı
az olsa dahi birçok vatandaĢ ve gönüllü kuruluĢlar arama kurtarma faaliyetlerine destek vermiĢlerdir. Bir destek
talebi gelsin ya da gelmesin olası afet durumlarında özellikle eĢ, dost vb. yakınını kaybeden insanlar da bu tür
faaliyetlerde yardım sağlama istenci oluĢmaktadır. Burada önemli nokta, bu insan potansiyelinin arama, kurtarma,
ilk yardım gibi konularda müdahale etme yeteneklerinin geliĢimi için detaylı, pratiğe dayalı eğitimler düzenlemek
ve afet planlamasına dahil etmektir. Ancak afet yönetiĢimi anlayıĢının daha çok afet gerçekleĢmeden önceki sürece
karĢılık geldiği de önemli bir savdır. Buna göre afet sonrası müdahale ve iyileĢtirme aĢamasında planlı, teknik
donanıma sahip, sistematik, hiyerarĢiye dayalı, profesyonel kamu ve özel kurumların çalıĢmalarının gerekliliği
neticesinde gönüllü kuruluĢların daha çok hazırlık aĢamasında faaliyetler yürütebilmesi uygundur (Aydıner ve
Özgür, 2014, s. 398).
Türkiye‘de afet alanında çalıĢmalar yürüten birçok gönüllü kuruluĢ bulunmaktadır. Bu kuruluĢlardan en
önemlileri az önce de bahsedildiği gibi AFAD Gönüllüleri, Toplum Afet Müdahale Ekipleri, Ġtfaiye Semt
Gönüllüleri, Toplum Afet Gönüllüsü ve Mahalle Afet Gönüllüleridir (Aydemir, 2021). Yine bu topluluklar
haricinde ĠHH, AKUT, Ahbap Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olmak üzere
birçok farklı sivil toplum örgütü deprem ve olası diğer afetlere müdahale için çalıĢmalar yürütmektedir. 24 Ocak
2020 yılında Türkiye‘de Elâzığ ilinde yaĢanan deprem sonrası afetlerde kurumlar arası iĢ birliğini sağlamak,
toplumsal birlikteliği geliĢtirmek ve afetlere dirençli toplum yaratabilmek amacıyla yirmi sivil toplum örgütünün
katılımıyla ―Afet Platformu‖ ismiyle bir birlik oluĢturulmuĢtur. Afete duyarlı birçok topluluğun olması Türkiye
açısından bir avantaj olarak değerlendirilebilir ancak kamusal yetkili organların bu toplulukları afete hazırlık
sürecine dahil edebilmesi ve iĢ birliğini geliĢtirebilmesi hem olası afet risklerini azaltmak hem de iĢ yükünü
hafifletmek açısından değerli bir eylem olacaktır. Ayrıca, Çakı ve Özbayram (2020, s. 481) çalıĢmalarında Türk
idare teĢkilatında önemli bir yeri olan muhtarların afet sonrası yardım temini için nerelere baĢvuru yapacaklarını
bildiklerini fakat ne yerel yönetimlerin ne de AFAD‘ın deprem ya da diğer doğal afetler konusunda muhtarlara bir
eğitim yahut iĢ birliği yapma konusunda herhangi bir giriĢimin olmadığını vurgulamaktadırlar. Aynı zamanda çoğu
muhtarın da mahallelerine iliĢkin bir afet hazırlık süreci içerisinde olmadıkları ortaya çıkmıĢtır. Yereldeki tüm
aktörlerin afet yönetim sürecine az ya da çok belli yasal çerçeveler dahilinde müdahil olmaları sürecin yönetiĢim
anlayıĢıyla yürütülmesi açısından olumlu bir giriĢim olması beklenmektedir. Yönetim ve iletiĢim temelli bir
yaklaĢım olan afet yönetiĢim sürecinde iletiĢim kanallarının devamlı aktif olması, yerel birim ve STK‘larla temasın
sürdürebilir bir iĢ birliği içerisine sokulması afet öncesi ve sonrasında daha katılımcı bir süreç yönetimi
sağlayacaktır. PaydaĢların belirli görevler dahilinde yetkisini aĢmadan sayısının arttırılması süreç yönetimi, iĢ
yükü, iletiĢim, kurtarma, tedarik gibi alanlarda olumlu geliĢmeler açığa çıkaracaktır.
6. Sonuç ve Öneriler
Türkiye, jeopolitik özellikleri sebebiyle fay hatlarının bulunduğu ve sıklıkla depremlerin yaĢandığı
ülkelerden biridir. Ülke, bu durumu birçok can ve mal kaybına sebep olan afetlere maruz kalarak tecrübe etmiĢtir.
Yakın geçmiĢte Erzincan Depremi, Bingöl Depremi, Gölcük Depremi, Düzce Depremi ve Van Depremi gibi büyük
depremler afet yönetim sistemine iliĢkin eleĢtirel yaklaĢımla dönüĢüm ve yenilenme süreçlerini baĢlatan olaylar
olmuĢtur. Depremler sebebiyle birçok insanın hayatını kaybetmesi, bölge ve ülke ekonomisinin büyük zarar
görmesi genelde afetlere özelde ise depremlere iliĢkin politikaların geliĢtirilmesi ve hızlıca uygulamaya
konmasının önemini göstermiĢtir. Yıllar içerisinde dünyada afet yönetiminde meydana gelen örgütsel ve teknolojik
değiĢimlere paralel olarak Türkiye‘de de afet yönetimi alanında birçok kez politika değiĢikliklerine gidilmiĢtir.
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Türkiye‘de yıllardır süregelen karar alma, uygulama, sürdürme ve denetlemede güçlü merkezi devlet
geçerliliğini korumaktadır. Yıllar içerisinde edinilen tecrübeler kapsamında değiĢen yönetim anlayıĢı beraberinde
katılımcılık esasına dayalı bir oluĢuma dönüĢmüĢ ya da bu anlayıĢ teĢvik edilir hale gelmiĢtir. Yönetimin her
alanında teĢvik edilen yönetiĢim anlayıĢı afet yönetiĢimi olarak afet yönetim alanında da kendine yer edinmiĢtir.
Kamu, özel sektör, STK‘ların yönetim sürecine katılımını destekleyen bu anlayıĢ beraberinde bazı görev ve
yeterlilik tartıĢmalarını da getirmiĢtir. Buna göre, Türkiye‘de afet yönetim sisteminde STK‘ların sürece dahil
edildiği bir sistem yaratılamamıĢ, yerel yönetim birimleri ve özel sektör de kısmen rol alsa da ana aktör daima
merkezi yönetim olmuĢtur. Bu sebeple, Türkiye için merkezi yönetimin karar aldığı ancak diğer aktörlere afet
yönetim sistemi içerisinde yol gösterici , yönlendirici ve bir araya getirici bir konumda olacağı bir afet yönetiĢim
anlayıĢı, uygulanabilirliği açısından daha doğru bir karar olacağı düĢünülmektedir (Aydıner ve Özgür, 2014, s.
401).
Türkiye‘de afet yönetim politikalarında temel husus yerel yönetim birimlerinin (il özel idareleri ve
belediyeler) afete hazırlık, eğitim, planlama ve denetim aĢamalarında önemli roller üstlendiğidir (Esen, 2007, s.
490). Afet sonrası müdahale aĢaması ise genel olarak merkezi yönetim ve uzantılarının (valilik ve kaymakamlıklar)
görev alanına girmektedir. AFAD‘ın kurulmasıyla beraber dağınık yapıda bulunan kurumlar ve yetkilerin tek
merkezde toplanması ve bu kurum altında örgütlenmesi sağlanmıĢtır. Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının
taĢradaki örgütlenmesine bağlı olarak bütünleĢik afet ve acil durum yönetimi prensiplerini benimseyen valiye bağlı
olarak Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri oluĢturulmuĢtur. Dolayısıyla ildeki her türlü afet ve acil durum
uygulamalarından vali sorumlu tutulmuĢtur. Benzer Ģekilde afete hazırlık, afet sonrası iĢlemler, örgütlenme, bütçe
teklifi oluĢturma gibi pek çok görev ve yetki Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine verilmiĢtir (4 No‘lu
CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi, Md. 52). Bu bağlamda AFAD‘ın kuruluĢ ve iĢleyiĢine yönelik olarak bazı
eleĢtirilerin hâkim olduğu da görülmektedir. Öyle ki, Özmen ve Özden‘e (2013) göre, AFAD‘ın afet yönetim
anlayıĢı genel olarak afet sonrasını merkeze almaktadır. Dolayısıyla afet öncesi yapılması gerekenlerden ziyade
afet sonrasına hazırlık politikası uygulanmaktadır. Oysaki, afet yönetiĢimi anlayıĢı afet öncesi hazırlık sürecinde
birçok yerel aktörün sürece aktif katılımını gerektirmektedir. Bu noktada bir yetersizlik olduğu görülmektedir.
AFAD‘ın etkin ve verimli bir hizmet sürdürebilmesi, afet öncesi yapılacaklara da odaklanabilmesi açısından 7269
sayılı Afet Kanununa bağlı olması yeni hukuksal düzenlemeler yapılmadığına iĢaret etmektedir. Ayrıca, yapı
üretim sürecine iliĢkin olarak yer seçimi ve planlama politikaları AFAD‘ın risk yönetim anlayıĢıyla
birleĢtirilememiĢtir.
Büyükkaracığan (2016) afet yönetiminde yerel yönetim birimlerince zarar azaltmak için yapılması
gerekenleri beĢ baĢlık halinde açıklamaktadır. Bu önlemler: Kent planlama çalıĢmaları, kentlerin risk analizleri,
kentsel çevre ile ilgili çalıĢmalar, yapısal çevre ile ilgili çalıĢmalar, toplumsal çevre ve psikolojik ilk yardım
çalıĢmalarıdır. Merkezi yönetimin yetkisine aldığı afet sonrası doğrudan müdahale politikalarının haricinde yerelde
afet öncesi hazırlığa iliĢkin bu uygulamaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi, ortaya çıkabilecek afet zararlarının
daha aza inebilmesi ve merkezi yönetimin yükünü hafifletebilmesi açısından da tartıĢılması gereken önemli bir
konudur.
BM (2010) yerel yönetimlerin afet riskinin azaltılmasına yönelik politikaların uygulanmasında dört ana rolü
üzerinde durmaktadır. Bunlar:
 Bölgede veya bir yerleĢimde belirli bir tehlike için afet riskinin azaltılmasını teĢvik etmek adına çok
seviyeli, çok paydaĢlı bir platformun koordinasyonunda ve sürdürülmesinde merkezi bir rol
oynamak.
 Yerel toplulukları ve vatandaĢları afet riskini azaltma faaliyetlerine etkin bir Ģekilde dahil etmek ve
endiĢelerini hükümetin öncelikleriyle iliĢkilendirmek.
 Kendi kurumsal kapasitelerini güçlendirmek ve kendi baĢlarına pratik afet risk azaltma eylemlerini
uygulamak.
 Afet riskinin azaltılması için baĢka yerlerde çoğaltılabilecek veya ülke çapında
yaygınlaĢtırılabilecek yenilikçi araçlar ve teknikler tasarlamak ve uygulamak.
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Türkiye‘de yerel yönetim birimlerinin afetlere karĢı önlem alma ve müdahale etme yetkileri merkeze göre
daha sınırlıdır. Ancak kamusal hizmetlerin yerel halka ulaĢtırılmasında en yakın birim mantığıyla oluĢturulan yerel
yönetimlerin afet konusunda da halka en yakın, en kısa sürede ulaĢabilecek ve halk katılımıyla kolayca politika
yürütebilecek birimler olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda yerel yönetimlerin merkezin yetkileriyle
çatıĢmayacak Ģekilde finans, teknik destek, personel ve karar alma alanında eksiklerinin giderilmesi önemlidir.
Özellikle deprem zararlarını azaltmaya yönelik olarak imar ve konut politikalarında bilimsel zeminden
uzaklaĢılmamalı, konut alanları için arsa üretiminde ranta taviz verilmeyip çeĢitli teknik uygulamalar ve bilimsel
veriler çerçevesinde politikalar uygulanmalıdır. Yollar, köprüler, iĢ yerleri, konutlar vb. tüm yapılar için yerel
denetim mekanizmasının ve personellerin ihmale, kayırmacılığa, göz ardı etmeye yönelik herhangi bir davranıĢta
bulunmasına taviz verilmeyecek Ģekilde sınırlandırıcı politikalar uygulanmalıdır.
Özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun‘un yürürlüğe
konmasıyla beraber 2013 yılından sonra büyükĢehirlerde hızlanan kentsel dönüĢüm uygulamalarında gerek
yalnızca yerel yönetimlerin gerekse hem yerel hem de merkezi yönetimlerin ortaklaĢa yaptığı çalıĢmalarda kaynak
yaratma ve çalıĢmaların hızlanmasına yönelik uygulamaların arttırılması bağlamında merkezi ve yerel yönetimlerin
iĢ birliğini güçlendirmek önemlidir. Bir diğer husus afete hazırlık konusunda yerel yönetimlerin kendi yaptıkları
hazırlık çalıĢmaları büyük bir afette (Gölcük Depremi) iĢlevini yitirmektedir. Gölcük depreminde hizmet beklenen
birçok kamu kurumu binası yıkılmıĢ, müdahale beklenen personeller ise afetin büyüklüğü sebebiyle kendi eĢ, dost,
akrabasının sağlığının telaĢına düĢmüĢlerdir. Bu olumsuz durumun önüne geçmek için iller arası koordinasyon ve
müdahale edebilirlik güçlendirilmelidir. Böyle bir durumda ortaya çıkacak yazıĢma ve bürokrasiyi en aza indirecek
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Arama kurtarma ekip ve çalıĢmalarının niteliği bakımından Türkiye‘de Gölcük depremi milat olmuĢ bu
ekiplerin sayısı ülkede artmıĢtır. Ancak hem kamusal hem de özel arama kurtarma ekiplerinin teknik ve maddi
imkanları her zaman güçlü tutulmalıdır. Belediyeler kent planlaması alanında yeni kurulan yerleĢimleri veya
kentsel dönüĢüme sokulan alanlarda ara ve ana yolları oldukça geniĢ tutmalı, afet sırasında destek sağlayacak
kurum merkezleri, araç-gereç, vasıta depolarının konumu ulaĢım açısından optimum noktada ve son derece güvenli
ve sağlam bir zeminde kurulmalıdır. Aynı zamanda mobil iletiĢim sistemlerinin ağ bağlantılarını güçlendirmeleri
sağlanmalıdır. Türkiye‘de afete müdahalede ihtiyaç duyulması halinde önemli bir destek sağlayan TSK
personelinin silahlı askeri eğitim, ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra afete müdahale eğitimlerinin de sayısı ve
niteliği arttırılmalıdır (askeri personelin çoğunun eĢ, dost, akrabasının askerlik görevi yapılan yerden dolayısıyla
afet bölgesinden uzak olması anlık panik ve telaĢ yapmadan olaya müdahale edebilme açısından avantajdır).
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An Analysis of the Term "Humanity" in the Current Situation and from an Islamic Perspective
Dr. Naseem Akhter (Associate Professor)
Department of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University

Abstract
Islam is an impeccable and perfect faith, chosen by Allah Almighty for human beings. Harmony, peace, concord,
equity, uniformity, fraternity, and humility are all demonstrated in Islam. As a result, society is peaceful, tranquil
and harmonious. Islam's greatest virtue is humbleness. In both this world and the next, the individual who accepts
humility has a good existence. Nonetheless, it is our misfortune that Islamic lessons are being ignored by the
minute, causing the current individual to forget virtues. Conditions have deteriorated in today's society. Individual
characteristics such as humility, abstinence, patience, tolerance, and humanity are vanishing, resulting in
unfathomable calamities in the general public such as oppression, murder, robbery, kidnapping, denial of rights,
injustice, violence, exploitation, corruption, and sedition. Not only must people be aware of Islamic teachings, but
they must also adhere to them strictly in order to better society's situation. The aim of this research work is to
interpretation the idea that humility is the best quality in people. Furthermore, the quality of humility was
extensively examined in respect to Islamic teachings and current society. So that this study effort might send a
positive message to people about the need of adhering to Islamic moral values in order to transform society's
environment.

Keywords: Humanity, Islamic Teachings, Great Quality, Current Scenario
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Honesty's Importance in Building a Peaceful Society (In the Light of Islamic Tradition)
Dr. Naseem Akhter (Associate Professor)
Department of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University

Abstract
Honesty is a positive quality and an Almighty Allah blessing. Almighty Allah bestows this attribute on anyone He
pleases. The best attributes are honesty and sincerity. Because Islam is a religion of peace and security, it seeks to
live in a peaceful society. Dishonesty, betrayal, deception, corruption, lying, and deception are all forbidden in
Islam. Islam has identified the correct and incorrect paths, and it is now up to the individual to choose one of these
paths, whether the good road or the bad one. However, it is a proven fact that people who become ethical and
honest spend their lives in a society that is prosperous and peaceful. When it comes to modern civilization, it is
undeniable that we will deteriorate over time. We have disregarded Islam's precepts, as a result of which unethical
principles, such as dishonesty, robbery, deceit, treachery, kidnapping, murder, violence, and corruption, are
prevalent throughout society. People's honesty and integrity are essential for a society's advancement and
prosperity; when people are honest, society's environment is calm. The purpose of this study is to demonstrate how
honesty is critical to the development of a peaceful community.
Keywords: Role of Honesty, Islamic teachings, Society, Establishment of a peaceful society
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ÖZ YETERLĠLĠK ALGISININ Ġġ PERFORMANSINA ETKĠSĠ: ÇALIġAN CĠNSĠYETĠNE GÖRE BĠR
FARKLILIK OLABĠLĠR MĠ?
Doç. Dr. Gökhan KERSE
Kafkas Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ORCID NO: 0000-0002-1565-9110
Evrim TARTAN SELÇUK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ORCID NO: 0000-0002-4132-2765
Doç. Dr. ġefik ÖZDEMĠR
Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Orcid ID: 0000-0003-3005- 0570

ÖZET
Bu araĢtırmada çalıĢanların öz yeterlilik algılarının iĢ performansına etkisi ve bu etkide cinsiyetin düzenleyici rolünün olup
olmadığı belirlenmek istenmiĢtir. Örgütlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasında teknolojinin, üretim süreçlerinin
ve pazarlama stratejilerinin yanında çalıĢan performansı da oldukça belirleyici olmaktadır. Liderlik, örgütsel destek, örgüt
iklimi gibi örgütsel belirleyicilerin yanında kiĢilik, yaĢ, eğitim, cinsiyet, yetenek, öz güven, öz yeterlilik gibi bireysel faktörler
de iĢ performansının önemli öncülleri arasında yer almaktadır. Bu bireysel faktörler arasında yer alan öz yeterlilik algısı en
basit ifadeyle kiĢilerin kendi yetenek ve kapasitelerine olan inancını ifade etmektedir. Bu çalıĢmada öz yeterlilik algısı
güçlendikçe çalıĢanın kendine olan inancının artacağı, bunun da iĢ performansını olumlu yönde etkileyeceği düĢünülmüĢ, bu
etkinin cinsiyete göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı belirlenmek istenmiĢtir. Bu bağlamda bir literatür taraması yapılmıĢ ve bu
çalıĢmaların da ıĢığında öz yeterlilik algısı-iĢ performansı iliĢkisi cinsiyetin de düzenleyici olarak dahil edildiği bir modelle
araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma verileri için anket tekniği tercih edilmiĢ ve veriler Karaman ilindeki bir imalat sektörü iĢletmesinden
elde edilmiĢtir. Veri analizleri SPSS ve PROCESS Macro programlarıyla yapılmıĢtır. 91 kullanılabilir veriyle yapılan
analizlerde ölçek güvenilirlik ve geçerlilik kriterleri sağlanmıĢtır. Bulgular literatür ile tutarlı olarak öz yeterlilik algısının iĢ
performansını pozitif yönde etkilediğini göstermiĢtir. Ayrıca bu durumun cinsiyete göre farklılaĢmıĢ, erkeklerde öz yeterlilik
algısının iĢ performansına olan etkisinin daha güçlü olduğu tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla çalıĢanların öz yeterlilik algısının
güçlenmesiyle iĢ performanslarının da arttığı, bu nedenle örgütsel yaĢamda yöneticilerin çalıĢanların öz yeterlilik algısını
güçlendirecek uygulamalara önem vermesinin ve koçluk-mentorluk anlayıĢı ile çalıĢanlara yaklaĢmalarının önemli olduğu
belirlenmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen bu bulgu değerlendirilerek araĢtırmanın kısıtlarına yer verilmiĢ ve gelecekte yapılacak
araĢtırmalar için öneriler getirilerek çalıĢma tamamlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Öz yeterlilik algısı, iĢ performansı, cinsiyet, düzenleyici rol
THE EFFECT OF PERCEPTION OF SELF-EFFICACYON JOB PERFORMANCE: CAN A DIFFERENCE
OCCUR ACCORDING TO EMPLOYEE GENDER?

ABSTRACT
In this study, it was aimed to understand the effect of employees' self-efficacy perceptions on job performance and whether
the gender has a moderator role in this effect. In addition to technology, production processes and marketing strategies,
employee performance is also very decisive for organizations to provide sustainable competitive advantage, and human
resources come to the fore as the most difficult resource for businesses to imitate and substitute. In addition to organizational
determinants such as leadership, organizational support and organizational climate, individual factors such as personality are
among the important antecedents of job performance. Self-efficacy perception, in the simplest terms, expresses people's belief
in their own abilities and capacities. It was thought that as the self-efficacy perception gets stronger, the self-belief of the
person will increase, and this will affect the job performance positively. In this context, after a comprehensive literature
review, the relationship between self-efficacy perception and job performance was investigated in the light of the studies in
the literature with a model in which gender was also included as a moderator. The questionnaire technique was used for the
research data and the data were obtained from a manufacturing sector business in Karaman. Data analysis were performed
with SPSS and PROCESS Macro programs. In the analysis conducted with 91 usable data, the scale reliability and validity
criteria were provided. The findings have shown that self-efficacy perception positively affects job performance, consistent
with the literature. This situation differed according to gender and revealed that the strengthening of the perception of selfefficacy in men strengthened the effect on job performance. Therefore, it has been determined that with the strengthening of
the self-efficacy perception of the employees, employees increases their job performance.For this reason, it has been
determined that in the organizational life, it is important for managers to approach employees with a coaching-mentoring
approach, as well as giving importance to practices that will strengthen the self-efficacy perception of employees. By
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evaluating this finding obtained in the study, the limitations of the research were included, and suggestions were made for
future research.
Keywords: Self-efficacy, job performance, gender, moderator role
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Investigation of Buildings with Rapid Street Survey in Ankara Yenimahalle Demetevler Region
Sule Bakirci Er
Kırıkkale University, Engineering and Architecture Faculty. Dep. of Civil Eng, ORCID ID: 0000-0003-1021-3678
Ramazan Serdar Eser
Kırıkkale University, Engineering and Architecture Faculty. Dep. of Civil Eng, ORCID ID:0000-0001-5110-2224

Abstract
Today, we engineers are also responsible for following up-to-date works, new construction and design rules, new
building materials and also responsible to reflect them on our buildings. Thus, we follow and apply the updated
regulations and standards. Design rules are developed to ensure provide safe buildings. However, there is also a
large building stock in our country, which was built according to old regulations and standards. It is not known
whether these structures were built according to the standards and regulations found at the time of construction or
not due to the lack of records. As it is known, our country is located on a fault zone that produces large earthquakes
from time to time. The fact that our country is on an earthquake zone increases the importance of knowing the
health of the existing building stock. With the experience gained with earthquakes, wrong applications both on
construction and design phases are determined. It is possible to determine risky structures by detecting whether
some criteria are met in the building or not by the outside observation method. In this study, a method that will
allow rapid scanning of the building stock on the basis of street observation and evaluation based on criterias which
are described. The method was developed by Sucuoğlu and Yazgan. The method includes scoring and evaluation
of applications that can be detected by observation of structures (buildings). Parameters such as the number of
floors, soft storey, heavy overhangs, short columns, dilatation problems of structures, ground slope, ground
earthquake velocity, building quality, current damage status, which are inappropriate applications that will affect
the static health of the building in earthquakes, are determined and a score is calculated. With the evaluation of the
score, an opinion about the building is formed. The study area includes Demetevler., Demetlale. and Demetgül
Neighborhoods. in Ankara Yenimahalle district. It has been observed that the general characteristic of the
buildings in this region are high-rise (5 and above) built in the 1970s-1980s, they did not receive building
inspection service, the concrete quality, which is likely to be manual casting and concrete grade is maximum C16.
Demetevler region, which is one of the first places that comes to mind in terms of building quality problems and
unplanned urbanization in Ankara, is included in the urban transformation plans. As can be seen from the graphics
shown below, the region needs to be handled carefully in terms of providing safe accommodation conditions. The
study was conducted with street surveys. The construction quality of the buildings determined according to the
opinion formed by taking into account the construction years and the quality of the surrounding structures. Other
items are directly observable parameters. With this study, an opinion is formed about the construction health of the
region. In addition, if necessary, it is possible to intervene in each very risky building independently with its exact
location.
Keywords: Heavy overhangs, number of story, street survey, rapid assessment, soft storey, short column
ANKARA YENĠMAHALLE DEMETEVLER BÖLGESĠNDE YAPILARIN HIZLI SOKAK TARAMASI
YÖNTEMĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Özet
Günümüzde biz mühendisler, güncel çalıĢmaları, yeni yapım ve tasarım kurallarını, yeni yapı malzemelerini de
takip etmek ve yapılarımıza yansıtmak ile de sorumluyuz. Bunun için güncellenen yönetmelikler ve standartları
takip etmekte ve uygulamaktayız. Zaman ile geliĢtirilen veya değiĢtirilen kurallar yeni yapıların daha güvenli
olmalarını sağlamaktadırlar. Fakat eski yönetmeliklere ve standartlara göre yapılmıĢ olan büyük bir yapı stoğu da
ülkemizde bulunmaktadır. Bu yapıların yapım zamanında bulunan standart ve yönetmeliklere göre yapılıp
yapılmadığı kayıt eksikleri nedeni ile bilinmemektedir. Bilindiği üzere ülkemiz sürekli ve zaman zaman büyük
depremler üreten bir fay kuĢağı üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizin deprem kuĢağı üzerinde olması mevcut yapı
stoğunun sağlığının bilinmesinin önemini arttırmaktadır. Depremler ile edinilen tecrübe ile yapı statik sağlığını
kötü yönde etkileyen uygulamalar belirlenmektedir. Öyle ki bazı kriterlerin yapıda sağlanıp sağlanmadığının
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gözlem yöntemi ile tespiti ile riskli yapıların belirlenmesi imkan dahilindedir. Bu çalıĢmada dıĢarıdan gözlem ile
kriterlere bağlı olarak değerlendirme esası üzerinden yapı stoğunun hızlı taranmasına olanak verecek bir yöntem
tariflenmiĢtir. Yöntem Sucuoğlu ve Yazgan tarafından yapılmıĢ çalıĢmalar ile geliĢtirilmiĢtir. Yöntem yapıların
(binalar) gözlem ile tespit edilebilecek uygulamaların puanlanması ve değerlendirilmesini içermektedir.
Depremlerde yapı statik sağlığını etkileyecek olan uygunsuz uygulamalar olan kat sayısı, yumuĢak kat, ağır çıkma,
kısa kolon, yapıların dilatasyon problemleri, zemin eğimi, zemin deprem hız değerleri, yapı kalitesi, mevcut hasar
durumu gibi parametreler tespit edilmekte ve skor oluĢturulmaktadır. Skorun değerlendirilmesi ile bina hakkında
kanaat oluĢmaktadır. ÇalıĢma alanı Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler mahallesi, Demetlale
mahallesi ve Demetgül mahallelerini içermektedir. Bu bölgede genel yapılaĢma karakteriği ise yüksek katlı (5 ve
üzeri) 1970-1980‘li yıllarda imal edilmiĢ, yapı denetim hizmeti almamıĢ, el ile döküm ve C16 olması muhtemel
beton kalitesi ve ayrık nizamda yapılmıĢ Ģeklinde olduğu gözlenmiĢtir. Ankara ilinde yapı kalitesi sorunları ve
çarpık kentselleĢmede akla gelen ilk yerlerden biri olan Demetevler bölgesi, kentsel dönüĢüm planları içerisinde
yer almaktadır. AĢağıda gösterilen grafiklerden de anlaĢılacağı üzere bölgenin güvenli barınma koĢullarının
sağlanması açısından dikkatle ele alınması gerekmektedir. ÇalıĢma sokak incelemeleri ile yapılmıĢtır. Mantolama
uygulanmıĢ veya dıĢ cepheleri tadilatlar ile kapatılmıĢ olan binaların yapım kaliteleri yapım yılları ve çevre
yapıların kaliteleri de dikkate alınarak oluĢan kanaate göre belirlenmiĢtir. Diğer öğeler direk gözlenebilecek
parametrelerdir. Bu çalıĢma ile bölgenin yapılaĢma sağlığı hakkında kanaat oluĢmaktadır. Ayrıca gerekli durumda
her bir çok riskli binaya müstakil olarak tam konumu ile birlikte müdahale edilme imkanı bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler:Yumuşak kat, ağır çıkmalar, riskli bina, sokak incelemesi, hızlı değerlendirme.
GiriĢ
Zaman içerisinde yapılan çalıĢmalar ve depremlerden edinilen bilgiler ile yönetmelik ve standartlar geliĢtirildi ve
yeni yapılara uygulanmaya devam ediyor. Fakat ülkemizde hali hazırda eski yönetmelik ve yöntemlere bağlı olarak
yapılmıĢ bir çok yapı bulunmaktadır. Bu yapılar halen kullanılmaktadır. Ülkemizin deprem afetine karĢı hassas bir
bölgede olması nedeni ile bu tür yapılar risk oluĢturmaktadır. Bu kaygılar yerel yönetimlerinde dikkatini çekmekte
ve kentsel dönüĢüm projeleri oluĢturulmaktadır. Büyük bir yapı stoğunun güncel bilgilerden ve teknolojilerden
uzak kalmıĢ olması büyük bir iĢ yükü oluĢturmakta ve ne zaman olacağı bilinmeyen depremlere karĢı güvensizlik
oluĢturmaktadır. Özellikle eski yapıların kullanımına devam edebilmeleri için risk seviyelerinin tespit edilmesi
gerekmektedir. Her bir binaının var ise projeleri üzerinden yok ise röleveler üzerinden analizleri yapılmalı ve
doğrusal ve doğrusal olmayan davranıĢları incelenerek risk düzeyi belirlenmelidir. Bu yöntemin her bir yapı için
yapılması uzun zaman alacaktır. Buna alternatif olarak riskli yapıların hızlı belirlenmesi ve detaylı analizlerin
sonraki aĢama olarak yapılması daha uygun bir yöntem olacaktır. Bu çalıĢma riskli binaları detay aĢamasına
geçilmeden önceki hızlı değerlendirme aĢamasını içermektedir. Sucuoğlu ve Yazgan[1] tarafından önerilmiĢ olan
hızlı bina değerlendirme yöntemi bu konuda yardımcı olabilmektedir. Yöntem mevcut binalar sokak incelemeleri
ile yapılmaktadır. Sokakta gözlem ile elde edilen parametreler puanlama yapılarak skora ulaĢtırmaktadır. Skora
göre risk değerlendirilmesi yapılmaktadır. Yöntem binalarda bulunması muhtemel yapısal durumları kriter olarak
kabul edip puanlar. Yöntem baz aldığı statik kriterler aĢağıda açıklanmaktadır. Yöntem Ankara ilinde genel olarak
yapı kalite sorunu konusunda ilk akla gelen bölgelerden olan Demetevler bölgesinde sokak incelemeleri yapılarak
uygulanmıĢtır. Demetevler mahallesi, Demetlale Mahallesi ve Demetgül Mahallelerinde 200 bina incelenmiĢtir.
Amaç
Demetevler bölgesindeki mevcut yapı stoğunun yapısal risk durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
ÇalıĢmanın pratik ve hızlı uygulanabilirliği de ayrıca amaçlanmıĢtır.
ÇalıĢma Bölgesi
ÇalıĢma Ankara ili, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mah., Demetlale Mah. ve Demetgül Mah. lerini içermektedir.
Yenimahalle ilçesi 1950 yıllarda Ankarada yeni yerleĢim alanı olarak tasarlanmıĢtır. 1957 yılında ilçe haline
getirilmiĢtir. KuruluĢ zamanında dar gelirli vatandaĢların konut ihtiyacı hedeflenmiĢtir. Bölgede konut üretimi ile
ilgili bazı kısıtlamalar uygulanmıĢtır. Bunlardan biri baĢlanan inĢaatların 1 sene içerisinde bitirilmesi olmuĢtur. Bu
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kısıtlar zamanındaki imkanlarda düĢünüldüğünde bina imalatlarının hızlı ve tam kalitesinde olmadan yapılmasına
sebebiyet vermiĢtir.
Demetevler bölgesi ise 1960‘lı yılların sonunca hisseli araziler üzerinde kaçak yapılaĢmaların çok olduğu yoğun bir
yapılaĢma ile oluĢmuĢtur. Ġncelenen binaların yapım tarihleri 1970-80 li yıllardır.

ġekil 20- Demetevler Mahallesi- ÇalıĢma Alanı
Hızlı Bina Risk Değerlendirme Kriterleri :
1. Kat Sayısı
Serbest kat adedinin değerlendirilmesini içerir. Yapı yatay taĢıyıcı sistemi deprem durumunda düĢeyde kütlelerin
dağılımına göre etkilenmektedir. Bu nedenle deprem kütlesine katılacak kat kütlelerinin adedi önem
kazanmaktadır. Gömülü bodrum katlar serbest kat olarak değerlendirilmemiĢtir.

ġekil 21- 10 Katlı bina görseli
2. Bina Görsel Kalitesi
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Binanın gözlemlenebilen kalitesi yapısal elemanların standartlara uygun olarak imal edilip edilmedğinin tespit
edilmesi ile belirlenmektedir. Beton kalitesi, donatıların paslanma durumları, donatıların nervürlü olup olmadığı,
donatı yerleĢtirme kurallarının günümüz standartlarına uygunluğu gibi hususlar gözlenmeye çalıĢılmıĢtır. Çoğu
yapıda dıĢarıdan gözlenmesi mümkün olmadığından yapım yılı itibari ile elde olunan imkanlar ve standartlar da
dikkate alınarak değerlendirilmiĢtir. Konu bölgede yapım tarihleri 1970 ve 80 li yıllar olması nedeni ile hazır beton
kullanımının olmaması, donatıların nervürsüz olması, donatı büküm kurallarının günümüzde değiĢiklik göstermesi
nedeni ile genel kalite zayıf olarak kabul edilmiĢtir.

ġekil 22-Kalitesi düĢük bina örneği
3. YumuĢak Kat/Zayıf Kat
Kat yüksekliği farkları nedeni ile oluĢan katlar arası rijitlik farkını tariflemektedir. Aynı zamanda çok sık olarak
gözlemlenen zemin katta dükkan üst katlarda konut olan binalarda zemin kat cam cephesi ve üst katlardaki duvar
nedeni ile oluĢan rijitlik farkları da dikkate alınmıĢtır.
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ġekil 23- Zemin kat yükseklikleri farklı aynı zamanda zemin kat dükkan
4. Ağır çıkmalar
Bina zemin taban alanı ile zemin üzerindeki kat alanı arasındaki farklılık ağır çıkmalar ile sağlanmıĢ olmaktadır.
Bu durum dikkate alınmaktadır.

ġekil 24- Binada kat planı geniĢlemesi ağır çıkmalar ile sağlanmıĢ
5. Kısa Kolon Etkisi
ġerit pencerelerin kolonlarda bitmesi durumları gibi oluĢabiliecek kısa kolonlar dıĢarıdan gözlemlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
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Kolonda kırılma

ġekil 25- Kısa kolon oluĢumu nedeni ile kolonda kırılma

Kolonda kırılma

ġekil 26-Kolonda çatlak
6. Yapı Nizamı/ BitiĢik binalarda döĢeme seviyeleri
Depremler sonucu gözlenen en büyük etkilerden biri bitiĢik nizam yapıların birbirleri ile çarpıĢması sonucu oluĢan
hasarlardır. Yapıların kat hizalarının birbirlerinin seviyesinde olmaması durumlarında ise sağlam kolonlarda dahi
kırılmalara neden olmaktadır. Bu parametre bitiĢik nizam yapıların döĢeme seviye farklarını dikkate almaktadır.
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ġekil 27-BitiĢik nizam yapılar, kat döĢemeleri kot farkları
7. Tabii zemin eğimi
Yapınını oturduğu zeminde bulunan eğimin yapı davranıĢına etkisi dikkate alınmıĢtır.

ġekil 28-Eğimli zemin yapısı
8. Zemin en büyük deprem hızı (PGV)
Demetevler bölgesinde 50 yılda aĢılma olasılığı %10 olan PGV değeri AFAD ın yayınlamıĢ olduğu Türkiye
Deprem Tehlike Haritası portalından alınmıĢtır. Demetevler bölgesi için PGV değeri 10,3 cm/sn dir.
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ġekil 29- Demetevler bölgesi PGV değeri (AFAD TTDH Portalından alınmıĢtır.)
Yukarıda belirtilen parametreler saha incelemesi ile 200 bina için elde edilmiĢ olup aĢağıdaki puanlama ile skorlar
hesaplanmıĢtır.

Saha gözlemleri
aĢağıda oluĢturulan formlara sahada iĢlenmektedir. Saha formları ofis çalıĢmaları ile tablolanmakta ve tüm skorlar
hesaplanmaktadır.
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SECTION I : BUILDING IDENTIFICATION
Street :
Number Of Residental Unit :
Map Section/Block No/Parcel No:
City Information System No :
Construction Year :
Geographical Coordinates (Lat/Long):
SECTION II: BUILDING DESCRIPTION
Number of Stories (Except for basement)

Yes

Embedded Basement
Free Story

Number of

Corrosion

Yes

Unobserved

No

Approx.Width of Front Garden

meters

Approx.Building Front Side Depth

meters

Yes

Heavy Overhangs

Seperate

Building Order

Contiguous

Corner Contiguous

Yes

No

Short Column

Yes

No

Columns at Cantilever Beam

Yes

No

Height Difference Between Contiguous Buildings

Yes

No

Slab Levels Between Contiguous Buildings

Yes

No

Weak/Soft Story

Gamble

Terrace

Hip

Observed Building Quality

Good

Moderate

Poor

Construction Area Slope

No

Low

Steep

Near to Historical Buildings

Yes

Roof Geometry

No

SECTION ııı: PLANNING INFORMATION

Dwelling

Occuancy

Commercial

Industrial

Public

Ground Story
Clerestory
Normal Story
Front Garden

Back Garden

Neighborhood Occupancy

Yes

No

Fire Escape

Yes

No

Lift

Yes

No

Yes

No

ġekil 30-Saha gözlem formları
Toplam skor aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Sucuoğlu ve Yazgan [1]
Skor = Bina zemini PGV puanı- Σkriter puanı x Olumsuzluk parametresi
Sonuçların derlenmesi
Demetevler bölgesinde 200 adet bina değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Her bir bina için saha gözlemi yapılmıĢ
formları oluĢturulmuĢ ve toplam skoru belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler aĢağıdaki grafiklerde özetlenmeĢtir.
Kat sayılarına göre binaların dağılımı ve performans oranları ġekil 1 ve 2 deki gibi dağılmaktadır.
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45%

42%

40%
35%

31%

Yüzde oranı

30%
25%
19%

20%
15%
10%

8%

5%
0%

1%

0%

0%
1

2

3

4

5

7 ve üzeri

6

Kat Sayıları

ġekil 3- Değerlendirilen binaların kat sayılarına göre dağılımı
30%

28%

Yüzde oranı

25%
19%

20%
14%

15%

13%

10%

8%

8%

7%

6%

5%
0%

0%

0%

0%
0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90 91-100 >100

Risk Skoru

ġekil 4- Değerlendirilen binaların skor oranları
Değerlendirme sonuç skoruna göre riskli olarak değerlendirilen yapılar için limit 50 puan olarak kabul
edilmektedir. Bu puanın altında skoru olan binalar riskli bina olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda
değerlendirme yapılan binaların güvenlik oranları ġekil 3 deki gibidir.
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>50 SKOR
PUANI
RİSKLİ BİNA

30%

Yüzde oranı

25%

<50 SKOR
PUANI
GÜVENLİ BİNA

28%

19%

20%
14%

15%

13%

10%

8%

8%

7%

6%

5%
0%

0%

0%

0%
0-10

11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100
Risk Skoru

ġekil 5- Değerlendirilen binaların 50 skor puanına göre dağılımı
Diğer kriterlere göre binaların risk dağılımları aĢağıdaki Ģekillerdeki gibidir.
120%
Riskli
100%

100%

100%

Güvenli

100%

80%

55%

60%

45%

59%

41%

56%
44%

40%

20%
0% 0%

0% 0%

1

2

0%

0%

0%

0%
3

4

5

6

7

7<

Kat sayısı

ġekil 31- Kat sayılarına göre riskli bina dağılımı
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120%

Riskli
100%
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ġekil 32- Ağır çıkma olan binaların risk dağılımları
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ġekil 33- YmuĢak kat olan binaların risk dağılımları
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ġekil 34-Kısa kolon olan binalarda risk dağılımı
Katlara göre görsel kalitenin risk dağılımı ;
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ġekil 35-3 Katlı binaların görünen kalitelerine göre risk dağılımları

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 723 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

120%
100%

100%

100%
80%
Riskli

60%

Güvenli
40%
20%

0%
Kötü Kalite

İyi Kalite

ġekil 36-4 Katlı binaların görünen kalitelerine göre risk dağılımları
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ġekil 37-5 Katlı binaların görünen kalitelerine göre risk dağılımları
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ġekil 38-6 Katlı binaların görünen kalitelerine göre risk dağılımları
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ġekil 39- 7 Katlı binaların görünen kalitelerine göre risk dağılımları
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ġekil 40- 7 Kat üzeri binaların görünen kalitelerine göre risk dağılımları
Sonuç
Sokaktan hızlı tarama yöntemi ile riskli yapıların kısa süre içerisinde tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu
çalıĢmada Ankara ili Yenimahalle Ġlçesi Demetevler mahallesinde bulunan 200 bina incelenmiĢtir. Sokaktan elde
edilen veriler ofis ortamında değerlendirilmiĢtir. Buna göre incelenen yapıların %42 si riskli yapı durumunda
olduğu belirlenmiĢtir. Binaların risk durumunu en çok etkileyen faktörün kat sayısı ve zemin ivme değeri olduğu
söylenebilir. Binaların 6 kata kadar risk değerlendirilmeleri güvenli olarak çıkmaktadır fakat 6 ve üzeri kat
satyısına ulaĢılınca riskli yapı oranları %55 ile %59 oranlarına çıkmaktadır. Kat sayısının etkisi diğer kusurlara
sahip binalarda da etkili olmaktadır. Kat sayısı arttıkça diğer kusurlara sahip yapılarda da risk oluĢmaktadır.
Kaynakça
1.
2.

Sucuoglu, H. and Yazgan U., Simple Survey Procedures for Seismic Risk Assessment in: Urban Building Stocks, Seismic
Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings, NATO Science Series IV, 29: 97-118, 2003.
Sönmezer, B. Kırıkkale ġehir Merkezinin Deprem Risk Analizi ve Sismik Mikro bölgelemesi, DoktoraTezi, Kırıkkale
Üniversitesi, ġubat-2016
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Evaluation of Existing Buildings in Ankara Yenimahalle KarĢiyaka and YeĢilevler Regions by Quick Street
Scanning Method
Sule Bakirci Er
Kırıkkale University, Engineering and Architecture Faculty. Dep. of Civil Eng, ORCID ID: 0000-0003-1021-3678
Abdülmelik ORUÇ
Kırıkkale University, Engineering and Architecture Faculty. Dep. of Civil Eng ORCID ID: 0000-0003-3902-9268

Abstract
How the risky structure analysis will be carried out in our country is determined by the provisions of the Law No. 6306 and
the Regulation on the Implementation of the Law No. 6306. However, due to the fact that the implementation of the
provisions of the legislation in question requires a certain budget, there is not enough staff to make this assessment in the
entire geography of our country, and there is not enough awareness in the society about risky structure analysis, serious steps
have not been taken regarding risky building assessment. This situation causes that the loss of life and property that will occur
after an earthquake that will occur in any part of our country cannot be fully revealed. In addition, the fact that the risky
structure analysis requires a certain budget and not enough attention is given to this issue, drags our country towards a big
dead end. In this direction, it has been felt that there is a need to carry out faster and less costly scientific studies in order to
reveal the risk that will occur in areas where ready-mixed concrete technology is not used, by means of alternative methods
for the evaluation of risky structures. In this direction; Examined using 193 buildings located in Ankara province,
Yenimahalle district, KarĢıyaka and YeĢilevler neighborhoods. In the aforementioned rapid evaluation method, an evaluation
was made by examining the number of floors, adjacent layout, building construction quality, heavy overhang, short column,
soft storey, ground effect and PGV (Soil maximum velocity value) criteria.
Keywords: Quick scan, short column, field work, adjacent building,
ANKARA YENĠMAHALLE KARġIYAKA VE YEġĠLEVLER BÖLGELERĠNDE MEVCUT YAPILARIN HIZLI
SOKAK TARAMASI YÖNTEMĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Özet
Ülkemizde riskli yapı analizinin ne Ģekilde yapılacağı 6306 Sayılı Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair
Yönetmelik hükümleri ile belirlenmiĢtir. Ancak söz konusu mevzuat hükümlerinin uygulanmasının belirli bir bütçe istemesi,
ülkemizin tüm coğrafyasında bu değerlendirmeyi yapabilecek ölçüde kadrolaĢmanın bulunmaması ve toplum nezdinde riskli
yapı analizi konusunda yeteri ölçüde bir farkındalık oluĢturulamaması nedeniyle riskli yapı değerlendirmesi konusunda ciddi
adımlar atılamamıĢtır. Bu durum ülkemizin herhangi bir noktasında meydana gelecek bir deprem sonrası oluĢacak can ve mal
kaybının tam anlamıyla ortaya konulamamasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca resmi olarak riskli yapı analizinin belirli bir
bütçe istemesi ve bu konuya yeteri kadar ehemmiyet verilmemesi ülkemizi büyük bir çıkmaza doğru sürüklemektedir. Bu
doğrultuda riskli yapı değerlendirilmesinin alternatif yöntemler vasıtasıyla özellikle hazır beton teknolojisinin kullanılmadığı
bölgelerde oluĢacak riskin ortaya konulabilmesi maksadıyla daha hızlı, maliyeti düĢük bilimsel çalıĢmalar yapma ihtiyacı
hissedilmiĢtir. Bu doğrultuda; Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, KarĢıyaka ve YeĢilevler mahallelerinde bulunan 193 yapı
Sucuoğlu ve Yazgan[1] tarafından geliĢtirilen hızlı değerlendirme yöntemi kullanılarak incelenmiĢtir. Söz konusu hızlı
değerlendirme yönteminde yapıların kat adedi, bitiĢik nizam, bina yapım kalitesi, ağır çıkma, kısa kolon, yumuĢak kat, zemin
etkisi ve PGV (Zemin en yüksek hız değeri) kıstasları incelenerek değerlendirme yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Hızlı Tarama, Kısa Kolon, Saha Çalışması, Bitişik Yapı
GiriĢ
Ülkemizde riskli yapı analizinin belirli bir bütçe istemesi ve bu konuya yeteri kadar ehemmiyet verilmemesi ülkemizi ve biz
mühendisleri bir çıkmaza sürüklemektedir. Bu kapsamda riskli yapı değerlendirilmesinin alternatif yöntemler vasıtasıyla,
özellikle hazır beton teknolojisinin kullanılmadığı dönemlerde yapısal açıdan riskin ortaya konulabilmesi maksadıyla daha
hızlı, maliyeti düĢük bilimsel çalıĢmalar yapma ihtiyacı hissedilmektedir. Bu çalıĢmada Ankara ili, Yenimahalle ilçesi,
KarĢıyaka ve YeĢilevler mahallelerinde bulunan 193 yapı Sucuoğlu ve Yazgan[1] tarafından geliĢtirilen hızlı değerlendirme
yöntemi kullanılarak incelenmiĢtir. Söz konusu hızlı değerlendirme yönteminde yapıların kat adedi, bitiĢik nizam, bina yapım
kalitesi, ağır çıkma, kısa kolon, yumuĢak kat, zemin etkisi ve PGV (Zemin en yüksek hız değeri) kıstasları incelenerek
değerlendirme yapılmıĢtır.
ÇalıĢma Bölgesi
Bu çalıĢmada Ankara ili Yenimahalle ilçesi KarĢıyaka ve YeĢilevler mahallelerinde bulunan yapıların hazır beton
teknolojisinin bulunmadığı, nervürsüz donatıların kulladığı yıllarda inĢa edilmiĢ olması dolayısıyla risk analizinin ortaya
konması amaçlanmıĢtır.
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ġekil 1: KarĢıyaka Mahallesinde Bir Yapı Enkaz Örneği
Sokaktan Hızlı Değerlendirme Metodunda Belirlenen Kıstaslar:
Kat Adedi
Yapılarda kat adedinin artması haline deprem esnasında yapıda oluĢacak yatay ötelenme artacak dolayısıyla oluĢacak kesme
kuvveti fazla olacaktır. Söz konusu değerlendirme kapsamında bina kat adedinin artması ile oluĢacak tahribat oranı arasında
doğrusal bir artıĢ iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir.
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ġekil 2: Örnek Yüksek Katlı Yapı

ġekil 3: Örnek DüĢük Katlı Yapı
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BitiĢik Nizam
Birbirlerine bitiĢik vaziyette inĢa edilmiĢ yapılarda, döĢeme seviyelerinin farklı yükseklikte olması ve dilatasyon derzinin
bulunmaması halinde oluĢacak depremde yapılar daha fazla zarar görecektir. Bu durum değerlendirme sırasında ele
alınmıĢtır.

ġekil 4: Örnek DöĢeme Kotları Farklı Olan BitiĢik Nizam Yapılar
Bina Yapım Kalitesi
Yapının kalitesi inĢa edilirken kullanılan yöntemler ve o dönem geçerli olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmiĢtir.
Ġncelenen yapıların çoğu 2000 yılı öncesi inĢa edilmiĢtir. Yapım kalitesi düĢük olan (Hazır beton teknolojisinin olmadığı,
betona vibrasyon uygulanmadığı, bindirme boyları vb. mevzuat hükümlerinin gelişmiş olmadığı dönemlerde inşa edilen)
yapılarda deprem esnasında tahribatın fazla olacağı değerlendirilmiĢtir. Bu bağlamda bir olumsuzluk parametresi olarak
yapım kalitesi
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ġekil 5: Örnek Yapım Kalitesi DüĢük Yapı

ġekil 6: Örnek Yapım Kalitesi Yüksek Yapı
Ağır Çıkmalar
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Yapı oturum alanı ile üst katlar arasında yer kazanmak amacıyla planlanan alanlar ağır çıkmalar olarak açıklanmaktadır. Bu
durum yapı rijitliğine olumsuz etki etmektedir. Söz konusu durum bu çalıĢmada bir olumsuzluk parametresi olarak ele
alınmıĢtır.

ġekil 7: Örnek Ağır Çıkma Yapı

Kısa Kolon
Genellikle yapıların bodrum veya zemin katların perde veya kolon kenarında boĢluk oluĢturulması (Bant pencere vb.) düĢey
taĢıyıcının fazla kesme kuvvetine maruz kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu durumun varlığı risk oranını artırmaktadır.
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ġekil 8: Örnek Kısa Kolon Bulunan Yapı
YumuĢak Kat
Yapıların genellikle giriĢ katları ticari birimler olarak tasarlanmaktadır. Bu durum dolayısıyla üst katlarda bulunan ayırıcı
duvarlar ticari alanlarda yerini geniĢ camekânlar olarak almaktadır. YumuĢak katın varlığı yapıda rijitliği zayıflattığından bu
durum ele alınmıĢtır.

ġekil 9: Örnek YumuĢak Kat Bulunan Yapı

Zemin Etkisi
Yapıların inĢa edildiği arazi tabanının eğim durumu bu çalıĢmada değerlendirilmiĢtir. Arazi tabanının eğimli biçimde olması
halinde deprem esnasında oluĢan kuvvetin çerçeve sisteme düzgün dağılmadığı değerlendirilmiĢtir.
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ġekil 10: Örnek Eğimli Arazi Tabanına Oturan Yapı
PGV (Zemin En Yüksek Hız Değeri)
Depremin Ģiddetini/yıkıcılığını tarif eden bir parametre olan Zemin En Yüksek Hız Değeri (PGV) değeri çalıĢmada
kullanılmıĢtır. YeĢilevler ve KarĢıyaka Mahallerinde ortalama 10.3 cm/sn olarak tespit edilmiĢtir.

ġekil 11: YeĢilevler Mahallesi PGV Değeri
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ġekil 12 : KarĢıyaka Mahallesi PGV Değeri
Hesaplama
Bu çalıĢmada Sucuoğlu ve Yazgan [1] tarafından geliĢtirilen metot ile bölgede incelenen 193 adet yapının durumları
belirlenen kıstaslar doğrultusunda yerinde inceleme sonucu tespitler formlara iĢlenmiĢtir.

Tablo 1: Yapı Değerlendirme Formu [1]
Ardından kat adedi ve Türkiye Deprem Tehlikeleri Haritasından alınan PGV değeri ile yapılara baĢlangıç puanı
belirlenmiĢtir. Yapıların baĢlangıç puanından çalıĢma içerisinde değerlendirilen parametlerin oluĢturduğu olumszuluk
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puanlarının tamamının farkı ile yapı performans puanlaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu değerlendirme
aĢamasında kullanılan tablo aĢağıda sunulmaktadır.
Yapı Performans Puanı = Belirlenen BaĢlangıç Puanı- ΣOlumsuzuk Puanları[1]

Tablo 3: Yapı BaĢlangıç Puanı Belirleme Tablosu [1]
SS: YumuĢak kat
HO: Ağır Çıkma
SC: Kısa Kolon
PE: Vurma Etkisi
TE: Eğimli Zemin Etkisi

Story: Kat adedi
VQ: Bina Kalitesi
PGV: Pik yer hızı

Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
Ġnceleme yapılan 193 yapının kat sayılarına göre yüzde oranlarını gösterir çizelge aĢağıda sunulmaktadır.
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ġekil 13: Gözlemlenen binaların kat sayılarına göre dağılımı
Sucuoğlu ve Yazgan [1] tarafından belirlenen Sınır Değer (SD)=50 puan olarak belirlenmiĢtir. Bu puan bareminin altında
olması halinde yapı riskli olarak kabul edilmiĢtir. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar aĢağıda bulunan çizelgelerde
sunulmaktadır.
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ġekil 14: Gözlemlenen binaların oluĢan puan durumuna göre dağılımı
Sınır Değer = 50
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ġekil 15: Gözlemlenen binaların belirlenen sınır değer puanına göre dağılımı
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ġekil 16: Kat sayılarına göre risk durum yüzdesi dağılımı
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ġekil 17: Kısa kolon bulunan binaların risk dağılım durumu
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ġekil 18: Ağır çıkma bulunan binaların risk dağılım durumu
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ġekil 19: YumuĢak kat bulunan binaların risk dağılım durumu
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ġekil 20: Yapım kalitesine binaların risk durumu
Sonuçlar
Söz konusu çalıĢma kapsamında Sucuoğlu ve Yazgan[1] tarafından geliĢtirilen metot vasıtasıyla Ankara ili, Yenimahalle
ilçesi KarĢıyaka ve YeĢilevler Mahallelerinde toplam 193 yapı incelenmiĢtir. KarĢıyaka ve YeĢilevler Mahallerinde
incelenen yapıların %26‘sı güvensiz, % 74‘ü güvenli olarak tespit edilmiĢtir. Yapı kat yüksekliği arttıkça binaların risk
durumunun arttığı gözlemlenmiĢtir. Ayrıca belirlenen ağır çıkma, kısa kolon ve yumuĢak kat varlığı ile kat sayısının artıĢıyla
risk durumu doğrusal bir artıĢ göstermektedir.
Kaynakça
1.

Sucuoglu, H. and Yazgan U., Simple Survey Procedures for Seismic Risk Assessment in: Urban Building Stocks, Seismic
Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings, NATO Science Series IV, 29: 97-118, 2003.
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PREDICTION OF THE SIMPLE COMPRESSIVE STRENGTH OF LIME STABILIZED CLAYEY
SOILS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Kellouche Yasmina, Kanté Seydou, Vumi Quilulo Nunes Alvaro,
Department of Earth Science and Univers, University Djilali Bounaama,
Ahmed Bilal Sari
Geomaterials Laboratory, University Hassiba Benbouali,

Abstract
The laboratory tests are performed to determine the efficiency of mineral additions used in the soil stabilization, which costs
time and expense. Hence, to avoid this problem, the use of the Neural Networks technique allows rapid and efficient
prediction of the geotechnical properties of soils. In the present work, this technique was applied to develop a simple
compressive strength prediction model of lime stabilized clay soils. However, a database collected from the experimental
results of several previous research was used by considering the influencing parameters on the compressive strength. The
training, testing and validation performance of the model showed a good correlation reaching 98% and a low MSE. On the
other hand, the parametric study and the comparison of the predicted values with experimental results not included in the
database proved the performance of the model. According to the found results, the ANNs model is reliable and could be used
for the prediction of the simple compressive strength of lime stabilized clay soil.
Keywords: Clay soils, lime stabilization, simple compressive strength, artificial neural network, prediction.
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Tarhan Köyü Merası Kiralama Talebinin Mera Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
Hörünaz ERDOĞAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Orcid No: https://orcid.org/0000-0001-8138-7910
Muhammet ġAHĠN
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orcid No: https://orcid.org/0000-0002-7645-8865
Ömer Faruk UZUN
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü, Orcid No: https://orcid.org/0000-0002-

0391-4495

Özet
Bu çalıĢma, 4342 sayılı Mera Kanunu gereği 31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği‘nin 7. maddesi gereğince; Çorum ili Merkez ilçesi, Tarhan köyünün 120.7
da‘lık mera parsellerinin kiralanması talebi üzerine 2020 yılında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın esasını, mera
durumunun belirlenerek, meranın ıslaha ihtiyaç duyup duymadığı ve köyün hayvan varlığının ot ihtiyacını hangi
oranda karĢılayabildiğinin belirlenmesi oluĢturmaktadır.
Mera parsellerinin vejetasyon etütleri lup yöntemiyle yapılmıĢtır. ÇalıĢılan meranın durumu, ortalama 23.55 ile
―Zayıf‖ sınıfta yer almıĢtır. Bunun anlamı bitkisel yönden olması gerekenin çok daha altında bir kalite ve
verimliliğe sahip olduğu, ıslah edilirse üretkenliğinin 4 kata kadar artırılabileceğidir. Mera alanı genel olarak taban
alanda yer almakta olup, % 0.75 eğim derecesi ile düz bir arazi yapısına sahiptir.
Genel olarak bütün mera parselleri hafif derecede otlanılmıĢtır. Sadece iyi kaliteli yem bitkilerinin daha fazla
olduğu alanlarda bu bitkiler seçilerek ve genel olarak üstten % 50‘den fazla anız kalacak Ģekilde otlanılmıĢtır.
Merada yer alan iyi kaliteli yem bitkilerinin yarıdan çok daha fazlasının çiçek ve tohum sapları otlanılmadan
kalmıĢtır. Genç bitkilerin çoğu otlamadan zarar görmemiĢlerdir. Hayvanlar tarafından tercih edilmeyen bitkiler
hemen hemen hiç otlanılmamıĢtır. Toprak yüzeyinde belirgin hayvan izleri görülmemiĢtir.
Bu verilere göre kiralamaya konu olan mera alanı, Mera Kanununun 12. maddesine göre, ıslah etmek koĢulu ile 25
yıla kadar kiralanabilir. Kiralamada öncelik, kiralama ihalesinin yapıldığı tarih itibarıyla, Tarhan köyünde en az 6
aydan beri ikamet edenler ve hayvancılık iĢletme belgesi sahibi olanlardır.
Anahtar Kelimeler: Mera durumu, Mera ıslahı, Mera kiralama, Otlatma Ģiddeti, Otlatma kapasitesi, TaĢınmaz
hukuku
Evaluation of Tarhan Village Rangeland Lease Request in terms of Rangeland Law
Abstract
This study, in accordance with the Rangeland Law No. 4342 and Article 7 of the Rangeland Regulation, which
came into force by being published in the Official Gazette dated 31.07.1998 and numbered 23419; It was carried
out in 2020 upon the request of renting 120.7 da rangeland parcels of Tarhan village in the Central district of
Çorum. The basis of the study is to determine the rangeland condition, whether the rangeland needs rehabilitation
and to what extent the animal existence of the village can meet the hay need.
Vegetation measurements of rangeland plots were made by loop method. The rangeland condition of the studied
area was in the "Poor" with an average of 23.55. This means that it has a much lower quality and productivity than
it should be, and if it is rehabilitated, its productivity can be increased up to 4 times. The rangeland area is
generally located in the flat and low land with a slope of 1%.
In general, all rangeland plots are grazed slightly Only in areas with high-quality forage crops, these plants were
selected and grazed in such a way that generally more than 50% of the top stubble remained. More than half of the
high-quality forage crops in the rangeland remained ungrazed with flower and seed stalks. Most of young plants
were not harmed by grazing. Plants that are not preferred by animals are almost not grazed. Livestock toe traces
were observed on the soil surface.
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According to these data, the rangeland area subject to lease can be leased for up to 25 years, provided that it is
rehabilitated in accordance with the 12th article of the Rangeland Law.
Priority in leasing is those who have been residing in Tarhan village for at least 6 months as of the date of the
leasing tender and those who have a livestock management certificate.
Keywords: Rangeland condition, Rangeland rehabilitation, Rangeland lease, Grazing intensity, Stocking rate, Real
estate law
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MERALARDA KENTSEL DÖNÜġÜM VE GELĠġĠM AMAÇLI TAHSĠS AMACI DEĞĠġĠKLĠĞĠ
TALEBĠNĠN MEVZUATA UYGUNLUK DEĞERLENDĠRMESĠ: KAMALI KÖYÜ MERASI ÖRNEĞĠ
Ömer Faruk UZUN,
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü,
Orcid No: https://orcid.org/0000-0002-0391-4495
Hasan Beytullah DÖNMEZ
Çukurova Üniversitesi, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu, Organik Tarım Programı,
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ÖZET
ÇalıĢmada, Samsun BüyükĢehir Belediyesi tarafından ―Kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanı‖ olarak ilan edilen;
Atakum ilçesi, Kamalı köyü 12604/13, 12603/21, 12603/29 ve 12603/30 numaralı mera parsellerinin, tahsis amacı
değiĢikliğine uygunluğu irdelenmiĢtir.
Modifiye edilmiĢ tekerlekli lup metodu ile mera parsellerinin vejetasyonu incelenerek mera durumu sınıfının
belirlendiği çalıĢma, 2016 yılı Haziran ayı içerisinde yapılmıĢtır. Vejetasyon etüdü verilerine göre alanın mera
durumu %30.4 ile ―Orta‖ sınıfta yer almıĢtır. Mera Kanunu‘nun 14. maddesine göre çalıĢılan alanın ―Mera durum
sınıfı‖nın ―Çok iyi‖ veya ―Ġyi‖ değil de ―Orta‖ çıkması, çalıĢılan mera alanında tahsis amacı değiĢikliği
yapılabileceğini göstermiĢtir.
Mera bitkilerinde yapılan gözlemlere göre; otlanan bitkilerin anız yüksekliği genel olarak olması gereken
vejetasyon yüksekliğinin %50‘sinden daha azdır. Meranın bütün her yeri otlanılmıĢ, kaliteli yem bitkilerinin
otlanılmasından sonra kalan anız neredeyse toprak yüzeyine kadar indirilmiĢ olduğu izlenmiĢtir. Mera yüzeyinde
otlayan hayvanların ayak izleri belirgindi. Kaliteli yem bitkilerinde ve hatta hayvanların yiyebileceği diğer düĢük
kaliteli otsu bitkilerde dahi üreme organları ile ilgili bitki aksamı yok denilecek kadar azdır. Ġstilacı bitki türleri,
türlerine göre değiĢmek üzere %10, 20 ve hatta %50‘den daha fazla oranda otlanılmıĢtır. Alandaki özellikle
Plantago, Bellis, Taraxacum ve Cynodon gibi alçak boylu ve otlatmaya dayanıklı türlerin yüksek orandaki varlığı
diğer gözlemlerle birlikte değerlendirildiğinde alanda ağır otlatma yapıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Meradaki
ağır otlatma mera durumu değerini düĢürmüĢtür.
Anahtar kelimeler: Bitki örtüsü, kentsel planlama, kentsel geliĢim, mera durumu, mera kanunu, taĢınmaz hukuku
Legislative Compliance Assessment of the Request for Urban Transformation and Development in the
Purpose of Allocation for Development Purposes in Rangelands: Example of Kamalı Village Rangeland
ABSTRACT
In the study, declared as "Urban transformation and development project area" by Samsun Metropolitan
Municipality; The suitability of the pasture parcels numbered 12604/13, 12603/21, 12603/29 and 12603/30 in
Atakum town, Kamalı village, for the change of allocation purpose was examined.
The study, which determined the rangeland condition class by examining the vegetation of the rangeland parcels
with the modified wheel loop method, was carried out in June 2016. According to the vegetation survey data, the
rangeland condition of the area was in the "Middle" class with 30.4%. The fact that the "Rangeland condition
class" of the studied area is "Moderate" instead of "Very Good" or "Good" according to Article 14 of the
Rangeland Law indicates that the purpose of allocation can be made in the studied rangeland area.
According to the observations made on rangeland plants; the stubble height of grazing plants is generally less than
50% of the vegetation height that should be. It has been observed that the whole area of the rangeland has been
grazed, and the stubble remaining after grazing quality forage plants has been lowered almost to the soil surface.
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Footprint of grazing livestock‘s were evident on the rangeland surface. Even in quality forage plants and even in
other low-quality herbaceous plants that livestock‘s could eat, plant parts related to the reproductive organs were
negligible. Invasive plant species have been grazed by 10%, 20%, and even more than 50%, depending on the
species. When the high rate of low-height and grazing-tolerant plant species such as Plantago, Bellis, Taraxacum
and Cynodon in the area is evaluated together with other observations, the result of heavy grazing in the area
emerges. Heavy grazing in the rangeland has reduced the value of rangeland condition.
Keywords: Plant cover, urban planning, urban development, rangeland condition, rangeland law, real estate law
GĠRĠġ
1998 yılında yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanununa ile mera yaylak ve kıĢlakların kurallar çerçevesinde
kullandırılması, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılması ve sürdürülmesi, kullanımlarının
denetlenmesi ve korunması ve gerektiğinde kullanım amacının değiĢtirilmesi yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına
verilmiĢtir (Anonim, 1998a). Mevzuata göre bazı durumlarda meraların kullanım amacı, bir takım toplumsal
ihtiyaçların giderilmesi adına değiĢtirilebilmektedir. Nitekim Mera Kanununun 14. maddesinde hangi sebeplerle bu
durumun gerçekleĢebileceği hususları açıklanmıĢtır (Anonim, 1998a).
ġehirlerin zaman içerisinde ortaya çıkan birtakım ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla ―kentsel dönüĢüm ve
geliĢim proje alanı‖ olarak ilan edilen mera, yaylak ve kıĢlaklardaki tahsis amacı değiĢikliği iĢlemleri‖ Mera
Kanunu‘nun 14/ı ve Mera Yönetmeliği‘nin 8. Maddesi genel hükümlerince yapılmaktadır (Anonim, 1998a;
Anonim, 1998b)
Belediye Kanunu‘nun 5393/73 sayılı hükmüne göre (Anonim, 2005a), Samsun BüyükĢehir Belediye Meclisi,
16.10.2014 tarih ve 18-310 sayılı kararı ile Samsun‘un Atakum ilçesi sınırları içinde yer alan Kamalı
Mahallesindeki 914, 2790, 2798 ve 2799 numaralı 196.9 da‘lık mera parsellerini kapsayan alanı ―Kentsel
DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı‖ kapsamına almak istemiĢ, gerekli çalıĢmaları yapmıĢ ve bu talebini 30.10.2014
tarihi itibarıyla Bakanlar Kurulu‘na iletilmek üzere Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘na bildirmiĢtir.
Buna göre ilgili mera alanı 01.01.2015 tarihi itibarıyla 29223 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014/7075
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine atfen ―Kentsel DönüĢüm ve
GeliĢim Proje Alanı‖ olarak ilan edilmiĢtir. Samsun Belediyesi, geliĢen bu süreci Samsun Ġl Tarım ve Orman
Müdürlüğü (SĠTOM)‘ne bildirerek, söz konusu mera alanının Kanunun 14/ı maddesi uyarınca tahsis amacı
değiĢikliği yapılarak Maliye Hazinesi adına tescilinden sonra kendilerine tahsisin sağlanmasını talep etmiĢlerdir.
SĠTOM ise konuyu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘na taĢımıĢ ve Bakanlık ta Samsun Belediyesine cevabi
yazısında; meranın ―Mera Bilgi Sistemi‖ kayıtlarında ―Ġyi‖ sınıf mera olarak göründüğünü dolayısıyla Mera
Kanununun; 14. madde, 5. fıkrasındaki ―Mera Durumu ―Ġyi‖ ve ―Çok iyi‖ olan mera, yaylak ve kıĢlaklarda birinci
fıkranın a, f, g, ğ ve h maddeleri haricinde tahsis amacında değiĢiklik yapılamaz‖ kuralı gereğince tahsis amacı
değiĢikliğinin yapılamayacağını bildirmiĢtir. Bunun üzerine iĢ mahkemeye taĢınmıĢ ve mera hakkında SĠTOM
personeli tarafından 2014 tarihinde hazırlanan raporun; 1) Arazinin yeri ve yüzölçümü, 2) Toprak özellikleri ve
topografya, 3) Arazinin hâlihazırdaki durumu ve ürün çeĢidi, 4) 20 yıllık ot geliri ve 5) Arazi kabiliyet sınıfı
baĢlıkları altında hazırlandığı ve alanın 1. Sınıf toprak arazisi olduğu ve Ġyi sınıf mera arazisi olarak nitelendiği
görülmüĢtür. Daha sonra konu Samsun Belediyesi tarafından mahkemeye taĢınmıĢ ve Samsun 2. Ġdare Mahkemesi
tarafından BilirkiĢi incelemesi yapılmasına karar verilmiĢtir.
Bu çalıĢma, parsel numaraları yukarıda verilen mera vejetasyonunda yer alan bitki türlerinden hareketle Mera
Yönetmeliği‘nin 6/c Maddesi gereğince mera durumunun belirlenerek tahsis amacı değiĢikliğinin yapılıp
yapılamayacağının belirlenmesi amacıyla 2016 yılında yürütülmüĢtür.
MATERYAL VE YÖNTEM
Tahsis amacı değiĢikliği istenilen mera alanı 4 parsel (12604/13, 12603/21, 12603/29) ve 12603/30) 196.10
da‘lık alandan oluĢmaktadır (Not: Tahsis amacı değiĢikliği istenilen mera alanı 12/03/2018 tarihli 3402 sayılı
Kadastro Kanunu‘nun 22/A Maddesi gereğince yenilemenin tescili iĢlemi ile pasife alınmıĢtır. Eski numaraları
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914, 2790, 2798 ve 2799 olan parsellerin yeni numaraları 12604/13, 12603/21, 12603/29 ve 12603/30, tapu alanı
ise toplamda 196.10 da olarak değiĢmiĢtir).

ġekil 1. Tahsis amacı değiĢikliği istenilen Kamalı köyü mera parsellerinin görüntüsü

Mera alanının koordinat ve rakım ölçümleri ―South S82 Plus‖ GPS ile yapılmıĢ ve elde edilen veriler QGis
3.16.8 programı ile değerlendirilerek harita çıktıları oluĢturulmuĢtur (ġekil 1). Alanın eğim, yükseklik ve mesafe
ölçümleri ise ―Leica DISTO D810‖ lazer metresi ile yapılmıĢtır.
Mera parsellerinin vejetasyonlarındaki bitki türleri, hâkim bitkilerin çiçeklenme evresine ulaĢtığı Mayıs
ayının son haftasında, modifiye edilmiĢ tekerlekli lup (halka) metodu kullanılarak, ―yaprak alanı‖ esasına göre
Aydın ve Uzun (2002) ile Koç ve Çakal (2004)‘ın bildirdiği Ģekilde belirlenmiĢtir.
Vejetasyon etüdü çalıĢması, bitki türlerinin vejetasyondaki dağılımı ve alanın fiziki Ģekli dikkate alınarak, 2
farklı hat belirlenerek ve her hatta 4 kez 100 okuma olmak üzere toplam 800 noktada bitki tanımlaması yapılmıĢtır.
Vejetasyon etüdü çalıĢmalarında bitkilerin teĢhisinde, Davis (1970) ve Serin (2008)‘in vermiĢ olduğu
bilgilerden faydalanılmıĢtır. Her bir bitki türüne ait veriler, vejetasyonda yer alan toplam bitki sayısına oranlanmak
suretiyle türlerin botanik kompozisyondaki oranları hesaplanmıĢtır. Vejetasyonda teĢhis edilen bitki türleri; azalıcı,
çoğalıcı ve istilacılar olmak üzere sınıflandırılmıĢlardır. Alanın ―Mera Durumu‖ sınıflaması, azalıcıların tamamı ve
çoğalıcıların ise %20‘si dikkate alınarak ve Koç ve ark. (2003) ile Holechek ve ark. (2010)‘ndan faydalanılarak
Mera yönetmeliğinin, Uygulama Esaslarını düzenleyen 2. bölüm (Uygulama normları)‘ün 6/c. maddesindeki
kriterlere (Anonim, 1998b) göre yapılmıĢtır (Tablo 1).
Tablo 1. Vejetasyonda yer alan azalıcı ve çoğalıcı bitki türlerinin oranlarına göre mera durumu sınıfı
Azalıcı + çoğalıcı bitki türlerinin oranı (%)
76-100
51-75
26-50
0-25
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ÇalıĢılan meranın eğimi, düz (% 0-2), hafif eğimli (% 3-6), orta eğimli (% 7-12), dik eğimli (% 13- 20), çok
dik eğimli (% 21-30), sarp eğimli (%30-45) ve çok sarp eğimli (46+) cetveline göre olarak sınıflandırılmıĢtır
(Anonim, 2005b).
BULGULAR VE TARTIġMA
Mera Lokasyon Bulguları
Tahsis amacı değiĢikliği istenilen mera parselleri 41° 18' 23.40" - 41° 18' 7.56" kuzey paralelleri ile 36° 12'
50.76" - 36° 13' 17.04" doğu boylamları arasında 274 metre rakımda yer aldığı belirlenmiĢtir (ġekil 1). Birbirine
bitiĢik olan mera parselleri Kamalı köyü yerleĢim alanının hemen bitiĢiğinde güney-doğu istikametinde yer
almakta olup, eğim bakımından düz (%0-2) bir topografyaya sahip olduğu görülmüĢtür. Bu eğim derecesinin,
sığırların meradan faydalanabilmesi için uygun olduğu Lyons ve Machen (2002) ile Farazmand ve ark. (2019)
tarafından ifade edilmiĢtir. Bilindiği üzere sığırlar %10 eğim derecesine kadar olan mera alanlarından sorunsuz bir
Ģekilde faydalanabilmektedir.
Otlatma Ģiddeti gözlemi
Merada vejetasyon etüdü yapılırken alanda büyükbaĢ hayvanların otlatıldığı görülmüĢtür. Mera bitkilerinde
yapılan gözlemlere göre; otlanan bitkilerin anız yüksekliği genel olarak olması gereken vejetasyon yüksekliğinin
%50‘sinden daha azdır. Meranın bütün her yeri otlanılmıĢ, kaliteli yem bitkilerinin otlanılmasından sonra kalan
anız neredeyse toprak yüzeyine kadar indirilmiĢ olduğu gözlemlenmiĢtir. Mera yüzeyinde otlayan hayvanların ayak
izleri belirgindir. Kaliteli yem bitkilerinde ve hatta hayvanların yiyebileceği diğer düĢük kaliteli otsu bitkilerde
dahi üreme organları ile ilgili bitki aksamı yok denilecek kadar azdır. Ġstilacı bitki türleri dahi türlerine göre
değiĢmek üzere %10, 20 ve hatta % 50‘den daha fazla oranda otlanılmıĢtır. Alandaki özellikle Plantago, Bellis,
Taraxacum ve Cynodon gibi alçak boylu ve otlatmaya dayanıklı türlerin yüksek orandaki varlığı diğer gözlemlerle
birlikte değerlendirildiğinde alanda ağır otlatma yapıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Mera Durumu Sınıfı
Birinci grupta yer alan mera parsellerinin vejetasyonlarında yer alan bitki türleri Tablo 2‘de verilmiĢtir.
Tablo 2. Mera vejetasyonunu oluĢturan azalıcı, çoğalıcı ve istilacı bitki türlerinin oranları (%)
Lolium perenne
Trifolium repens
Toplam
Plantago lanceolata
Toplam
Azalıcı + Çoğalıcı Tür Toplamı
Geranium stepporum
Rumex sp.
Taraxacum aleppicum
Bellis perennis
Helichrysum arenarium
Trifolium resupinatum
Crepis vesicaria
Sonchus oleraceus
Trifolium ochroleucon
Medicago lupulina
Centaurea iberica
Lotus angustissimus
Veronica sp.
Ranunculus repens
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Azalıcı Bitki Türleri (%)
8.0
Trifolium hybridum
2.0
Poa trivialis
Çoğalıcı Bitki Türleri (%)
40.0
Ġstilacı Bitki Türleri (%)
17.0
6.0
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.0
1.5
1.5
1.0
0.6
0.6
0.5

0.2
0.2
10.4

Cynodon dactylon

2.0
42.0
52.4

Calystegia sepium
Linum sp.
Anthemis cretica
Silene vulgaris
Myosotis arvensis
Anagallis arvensis
Convolvulus arvensis
Euphorbia sp.
Medicago polymorpha
Medicago arabica
Muscari armeniacum
Vicia sp. (annual)
Verbascum sinuatum
Eryngium campestre
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0.5
0.5
0.2
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0.1
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0.1
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Euphrasia officinalis
Toplam
Genel Toplam

0.5
47.6
100.0

Vejetasyon etüdü değerlerine göre yapılan hesaplamaya göre mera durumu sınıfı %30.4 ile ―Orta‖ sınıfta yer
almıĢtır [Azalıcı %10.4 + Çoğalıcı %20.0 = %30.4; Çoğalıcının %20‘si hesaba dahil edilmiĢtir (Koç ve ark.,
(2003)]. Vejetasyonda yer alan bitki örtüsünün %47.6‘lık bir oran ile istilacı türler oluĢturmuĢtur.
Vejetasyonda teĢhis edilen azalıcı bitki türleri içerisinde en fazla oranda bulunan yem bitkileri %8.0 ve
%2.0‘lik oranlarla sırasıyla Lolium perenne ve Trifolium repens‘tir.
Bitki türleri içerisinde ortama en iyi adapte olabilen çoğalıcı tür ise %40‘lık oranla Plantago lanceolata ve
%2 ile Cynodon dactylon‘dur.
Karadeniz Bölgesi‘nde daha önceki tarihlerde yürütülen birçok mera çalıĢmasında da istilacı türlerin bitki
örtüsünün çoğunluğunu oluĢturdukları bildirilmiĢtir. ÇalıĢılan merada da tespit edildiği üzere, otlatma periyodu ve
otlatma kapasitesi dikkate alınmadan yapılan otlatma yanında, vejetasyon tipine uygun olmayan hayvan türleri ile
ve genel olarak hayvan çeĢitliliğinin azaltılarak neredeyse diğer hayvan türlerinin hiç olmadığı, sadece sığıra dayalı
otlatma bunun en baĢta gelen sebeplerinden olduğu bir çok çalıĢmada bildirilmiĢtir (Aydın ve Uzun, 2000; Uzun,
2009; Uzun ve ark., 2010; Dönmez ve Uzun, 2013; Uzun ve ark., 2015; Alay ve ark., 2016; Ġspirli ve ark., 2016;
ġahinoğlu ve Uzun, 2016; Uzun ve ark., 2016a; Uzun ve ark., 2016b; Uzun ve ark., 2018; Uzun ve Ocak, 2019;
Ġspirli ve ark., 2021a; Ġspirli ve ark., 2021b; Ġspirli ve ark., 2022; Uzun ve ark., 2022).
Mera Kanunu‘nun 14/ı (Ek: 10/09/2014-6552/112 md.) maddesi ve DeğiĢik 4. fıkra: 26/3/2008-5751/3
maddesine göre, ―Mera durum sınıfı‖nın ―Çok iyi‖ veya ―Ġyi‖ değil de ―Orta‖ çıkması, çalıĢılan mera alanının
―tahsis amacının değiĢtirilmesi‖ hususuna açık olduğu anlamına gelmektedir (Anonim, 1998a; Anonim, 1998b).
Bu çalıĢmalardan sonra Mera komisyonu 11.07.2017 tarih ve 13 sayılı oturumunda alınan ―Karar‖ ve Valilik
Makamının 10.06.2017 tarihli ―Olur‖u ile 914, 2790, 2798 ve 2799 no‘lu parsellerde mera olarak kayıtlı
taĢınmazların tamamı üzerinde ―Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı‖ çalıĢmaları yapılması amacıyla ―tahsis
amacı değiĢikliği‖ uygun görülmüĢtür. Valilik kararını müteakip Mera Kanunu‘nun 30/e maddesi gereği, mera
alanının Mera Komisyonu‘nca belirlenen 20 yıllık ot geliri, Belediye tarafından Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır. Ot bedelinin yatırılmasından sonraki 2 yıllık süre zarfında alanın kesinleĢmiĢ
uygulama imar planı komisyona sunulmalıdır. Aksi takdirde tahsis amacı değiĢikliği iptal edilmektedir. Hazırlanan
imar planlarının tahsis amacı değiĢikliğine uygun olarak kesinleĢmesi durumunda, mera alanının Hazine adına
tescilinden sonra Samsun Belediyesi‘ne tahsisi sağlanabilmektedir (Anonim, 1998b).
Katkı Oranı Beyanı
Makalede adı geçen tüm yazarlar makaleye eĢit oranda katkı yapmıĢlardır. Tüm yazarlar makaleyi incelemiĢ ve
onaylamıĢlardır.
TEġEKKÜR
Verilerin elde edilmesindeki destekleri için Samsun Ġl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem
Bitkileri ġube Müdürlüğü personelleri; Müdür V. Namık AKGÜL, Ziraat Mühendisleri Hakan UZUN, Nuri
DEMĠRCĠ, Bayram AY ve Mehmet YOLCU‘ya teĢekkür ederiz.
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ÇAKIRGÜMÜġ KÖYÜ MERASI KĠRALAMA TALEBĠNĠN MERA KANUNU AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Fatih KUMBASAR
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, https://orcid.org/0000-0002-0379-3355
Elif ġAHĠN
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü, https://orcid.org/0000-0003-1386-015X
Ömer Faruk UZUN,
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü, https://orcid.org/0000-0002-0391-4495

Özet
Bu çalıĢma Lâdik ilçe merkezine 4 km, Samsun‘a ise 54 km kuĢ uçuĢu mesafede bulunan ÇakırgümüĢ köyünün ve
879 m rakımdaki 101/1 ve 101/2 no‘lu mera parsellerinin kiralanması talebi üzerine 2017 yılında yürütülmüĢtür.
ÇalıĢmanın amacı vejetasyon etüdü ve diğer bazı hesaplamalar yapılarak meranın ıslaha ihtiyaç duyup duymadığı
ve ihtiyaç fazlası olup olmadığının belirlenmesidir.
Lup yöntemiyle yapılan çalıĢma neticesinde mera durumu sınıfının % 6.7‘lik değer ile ―Zayıf‖ sınıfta yer aldığı
belirlenmiĢtir. Eğim derecesinin % 1 olduğu belirlenen mera parsellerinin taban bir alanda yer aldığı görülmüĢtür.
Vejetasyonda teĢhis edilen azalıcı bitki türleri içerisinde en fazla oranda bulunanlar Dactylis glomerata (% 1.2) ve
Poa pratensis (% 0.6)'tir. Çoğalıcı bitki grubu içerisinde en yüksek oranda bulunan tür % 3.5 ile Brachipodium
pinnatum‘dur. Vejetasyonda yer alan istilacı bitkilerin çok büyük bir çoğunluğu % 81.5‘lik oranla çalı-ağaç
türlerinden oluĢtuğu, bunlardan da Prunus spinosa çalısının en yüksek oranda yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Vejetasyondaki otsu istilacıların oranı ise % 11.9 olup, Carex sp. % 5.5 ile en yüksek değeri göstermiĢtir.
Elde edilen verilere göre Mera Yönetmeliği‘nin 7/b maddesi gereği 101/1 ve 101/2 numaralı parsellerin ıslah
amaçlı kiralama yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiĢtir. Meranın ıslahı halinde ıslahtaki baĢarıya bağlı
olarak otlatma kapasitesinde 3-4 kat artıĢ sağlanması mümkündür. Diğer yandan köyün 1912.0 da alana sahip
139/1 numaralı diğer bir mera parselinin, köyün 3 kültür ırkı sığır ve 94 adet koyun varlığının ot ihtiyacını
karĢılayabildiği hesaplanmıĢtır. Bu nedenle kiralama iĢleminin Yönetmeliğin 7/a maddesi kapsamında da
yapılabileceği anlaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Mera durumu, Mera ıslahı, Mera kiralama, Otlatma Ģiddeti, Otlatma kapasitesi, TaĢınmaz
hukuku

Evaluation of ÇakırgümüĢ Village Rangeland Lease Request in terms of Rangeland Law
Abstract
This study was carried out in 2017 upon the request of renting the ÇakırgümüĢ village, which is 4 km from Lâdik
town centre and 54 km from Samsun, and the rangeland parcels no. 101/1 and 101/2 at an altitude of 879 m. The
aim of the study is to determine whether the rangeland needs rehabilitation and whether it is surplus by making
vegetation survey and some other calculations.
As a result of the study conducted with the loop method, it was determined that the rangeland condition was in the
"Poor" class with a value of 6.7%. It was observed that the rangeland parcels, whose slope level was determined to
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be 1%, were located in a lowland area. Dactylis glomerata (1.2%) and Poa pratensis (0.6%) are the most common
of the decreaser plant species identified in vegetation. The species with the highest rate in the increaser plant group
is Brachipodium pinnatum with 3.5%. It was determined that the majority of the invasive plants in the vegetation
consisted of bush-tree species with a rate of 81.5%, of which Prunus spinosa shrub took the highest rate. The rate
of herbaceous invaders in the vegetation was 11.9%, and Carex sp. showed the highest value with 5.5%.
According to the data obtained, it has been decided that it would be appropriate to lease the parcels numbered 10/1
and 101/2 according to article 7/b of the Rangeland Legislation for the purpose of rehabilitation and use. In case of
rehabilitation of the rangeland, it is possible to increase the grazing capacity by 3-4 times depending on the success
in the rehabilitation. On the other hand, it has been calculated that another rangeland parcel numbered 139/1 with
an area of 1912.0 da of the village can meet the roughage needs of livestocks in the village. For this reason, it has
been understood that the leasing process can also be made within the scope of article 7/a of the Legislation.
Keywords: Rangeland condition, Rangeland rehabilitation, Rangeland lease, Grazing intensity, Stocking rate, Real estate law
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MERALARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM AMAÇLI TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN
MEVZUATA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ: DOYRAN VE KIZILCAÖREN MERALARI ÖRNEĞİ
Ömer Faruk UZUN,
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü, https://orcid.org/0000-0002-0391-4495
Fatih ALAY
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, https://orcid.org/0000-0003-2121-5847

Özet
Bu çalıĢmada, Samsun BüyükĢehir Belediye Meclisi tarafından ―kentsel dönüĢüm ve geliĢim proje alanı‖ olarak
ilan edilen; Vezirköprü ilçesi, Doyran ve Kızılcaören Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan sırasıyla 108/51 ve
108/66 numaralı mera parsellerinde, tahsis amacı değiĢikliği talebine istinaden ―Mera durumu‖ sınıfının
belirlenerek iĢlemin 4342 sayılı Mera Kanunu mevzuatına uygunluğu değerlendirilmiĢtir.
ÇalıĢma, 2017 yılı Haziran ayı içerisinde yapılmıĢ olup, vejetasyon etüdünde göz ile tahmin yöntemi kullanılmıĢtır.
Vejetasyon etüdü verilerine göre yapılan hesaplamaya göre mera durumu % 40 ile ―Orta‖ sınıfta yer almıĢtır. Mera
Kanunu‘nun 14. maddesine göre mera alanının ―Mera durum sınıfı‖nın ―Çok iyi‖ veya ―Ġyi‖ değil de ―Orta‖
çıkması, çalıĢılan mera alanında tahsis amacı değiĢikliği yapılabileceğini göstermiĢtir. Bu sonuca göre Mera
Komisyonu, alan için tahsis amacında değiĢiklik yapılması talebini kabul etmiĢ ve kararı onay için Tarım ve
Orman Bakanlığına göndermiĢtir. Ancak Bakanlık; bu tür her baĢvuruda olumlu görüĢ bildirilme gibi bir
zorunluluğun olmadığını ifade ederek; bu alanın sanayi yatırımı için zorunlu olup olmadığı, alternatif bir alanın
bulunup bulunmadığı, istenilen alanın gereğinden büyük olup olmadığı ve mera bütünlüğünün bozulup
bozulmadığı gibi kriterler bakımından yeniden değerlendirilmesini istemiĢtir. Mera komisyonu, Belediyenin
gerekçeli raporunu incelendikten sonra tahsis amacı değiĢikliği hususunda yeniden ―Olumlu‖ görüĢ bildirmiĢtir.
Ancak Bakanlık kararı uygun bulmamıĢ ve mera alanı Samsun BüyükĢehir Belediyesine tahsis edilmemiĢtir.
Anahtar kelimeler: Bitki örtüsü, Kentsel planlama, Kentsel geliĢim, Mera durumu, Mera kanunu, TaĢınmaz
hukuku

Legislative Compliance Assessment of the Request for Urban Transformation and Development in the
Purpose of Allocation for Development Purposes in Rangelands: Example of Doyran and Kızılcaören
Village Rangelands
Abstract
In the study, the decision was taken by the Samsun Metropolitan Municipality Council to be an "Urban
transformation and development project area"; In the rangeland parcels numbered 108/51 and 108/66 in Doyran
and Kızılcaören villages of Vezirköprü sub-province, the "Rangeland condition" class was determined based on the
request for change of allocation purpose, and the compliance of the process with the Rangeland Law legislation
numbered 4342 was evaluated.
The study was carried out in June 2017, and the visual estimation method was used in the vegetation study.
According to the calculation made according to the vegetation study data, the rangeland condition was in the
"Middle" class with 40%. According to the 14th article of the Rangeland Law, the fact that the rangeland condition
class of the rangeland area is "Moderate" instead of "Very good" or "Good" indicates that the purpose of allocation
can be made in the studied rangeland area. Thereupon, Rangeland Commission accepted the change in the purpose
of allocation for the area and sent the decision to the Ministry of Agriculture and Forestry for approval. However,
the Ministry; expressing that there is no obligation to express a positive opinion in every such application; He
requested that this area be re-evaluated in terms of criteria such as whether it is compulsory for industrial
investment, whether there is an alternative area, whether the desired area is larger than necessary and whether the
integrity of the rangeland is impaired. Rangeland commission, after examining the reasoned report of the
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Municipality, gave a "Positive" opinion again on the change in the purpose of allocation. However, the Ministry
did not approve of the decision and the rangeland area was not allocated to Samsun Metropolitan Municipality.
Keywords: Plant cover, Urban planning, Urban development, Rangeland condition, Rangeland law, Real estate
law
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Özet
Dünya genelinde, endüstriyel faliyetler sonucu ortaya çıkan atık malzemelerin bir kısmı geri kazanılırken büyük bir kısmı
açık arazilerde depolanmaktadır. Hem çimentonun üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksit (CO 2) salınımını azaltmak
hem de endüstriyel atıkların betonda mineral katkı olarak kullanılmasıyla geri kazanılmasını sağlamak amacıyla bu
çalıĢmada; mineral katkı olan Atık Cam Tozu (ACT) kullanılarak üretilen betonların mühendislik özellikleri incelenmiĢtir.
Üretilen beton numunelerine 7, 28 ve 90 günlük basınç ve yarmada çekme dayanımı, 28 ve 90 günlük numunelere ise su
emme, porozite, aĢınma (böhme) ve ultrases geçiĢ hızı deneyleri yapılmıĢtır. Beton numunelerinin üretilmesinde bağlayıcı
olarak CEM I 42.5 R Portland çimentosu, agrega olarak 0-4 mm kırma kum ve 4-16 mm tane boyutlarına sahip kırma taĢ
agrega kullanılmıĢtır. Mineral katkı olarak kullanılan ACT çimento ile ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranlarında yerdeğiĢtirme
yapılarak kullanılmıĢtır. Tüm karıĢımlarda su/bağlayıcı oranı 0.45 olarak sabit tutulmuĢ, çimento miktarı ile ağırlıkça %1,2
oranında su azaltıcı akıĢkanlaĢtırıcı kimyasal katkı kullanılmıĢtır. Tüm numunelerin taze haldeki kıvamlarının belirlenmesi
için slump (çökme) deneyi yapılarak kalıplara yerleĢtirilmiĢtir. 90 gün boyunca 20±2 C sıcaklıkta standart kür havuzunda
kürlenmiĢtir. 7. gününü tamamlayan beton numunelerinin yarmada çekme ve basınç dayanımları belirlenmiĢtir. 28 ve 90.
günlerini tamamlayan beton numunelerinin ise yarmada çekme ve basınç dayanımları ile su emme, porozite, ultra ses geçiĢ
hızı ve aĢınma dayanımları belirlenmiĢtir. Yapılan deneylerde elde edilen sonuçlarda 7. gününü tamamlayan karıĢımlarda;
Referans numunesine göre ACT ikameli numunelerin erken yaĢlarda yarmada çekme dayanımı belirgin bir Ģekilde düĢük
çıkaken özellikle %10 Atık Cam Tozu (ACT10) ikameli karıĢımın referans numunesine göre basınç dayanımında %10 artıĢ
görülmüĢtür. Ġlerleyen yaĢlarda ise mineral katkı malzemesi etkisini göstermiĢ olup basınç ve yarmada çekme dayanımlarının
belirgin bir Ģekilde artıĢ tespit edilmiĢtir. 28 ve 90. günlerini tamamlayan numunelerde de benzer sonuç gözlemlenmiĢtir. Su
emme yüzdesi ve ultrases geçiĢ hızı deneylerininde ise birbirlerine paralel olduğu hesaplanmıĢtır. Sonuç olarak, ACT‘nin
beton içerisinde mineral katkı olarak kullanılmasıyla mühendislik özelliklerinde iyileĢmeler görüldüğü tespit edilmiĢtir.
ACT‘nin beton içerisinde kullanılması ile cam ve çimentonun üretimi sırasında CO 2 salınımının azaltılabileceği hem de cam
atıklarının çevreye verdiği zararı önleyerek geri kazanılabileceği belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Atık, Endüstiyel Atık, Cam Tozu, Mineral Katkı
EXAMINATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF GLASS POWDER CONCRETE
Abstract
While some of the waste materials generated as a result of industrial activities are recovered around the world, most of them
are stored in open areas. In this study, in order to both reduce the carbon dioxide (CO2) emissions that occur during the
production of cement and to ensure the recovery of industrial wastes by using them as mineral additives in concrete; The
engineering properties of the concretes produced using Waste Glass Powder (ACT), a mineral additive, were investigated. 7,
28 and 90 days compressive strength and split tensile strength tests were performed on the produced concrete samples, and
water absorption, porosity, abrasion (böhme) and ultrasound transmission velocity tests were performed on 28 and 90 days
samples. In the production of concrete samples, CEM I 42.5 R Portland cement was used as binder, 0-4 mm crushed sand and
crushed stone aggregate with 4-16 mm grain size were used as aggregate. ACT cement, which is used as a mineral additive,
was used by replacing 10%, 20% and 30% by weight. The water/binder ratio was kept constant as 0.45 in all mixtures, and a
water-reducing plasticizer chemical additive was used at a rate of 1.2% by weight with the amount of cement. In order to
determine the fresh consistency of all samples, slump test was performed and placed in molds. Cured in a standard curing
pool at 20±2°C for 90 days. Splitting tensile and compressive strengths of the concrete samples that completed the 7th day
were determined. The split tensile and compressive strengths, water absorption, porosity, ultra sound transmission rate and
abrasion resistance of the concrete samples that completed their 28th and 90th days were determined. According to the results
obtained in the experiments, in the mixtures completing the 7th day; Compared to the reference sample, the splitting tensile
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strength of the ACT substituted samples was significantly lower at early ages, while the compressive strength of the 10%
Waste Glass Powder (ACT10) substituted mixture increased by 10% compared to the reference sample. In advancing ages,
however, the mineral additive material showed its effect and a significant increase was observed in the compressive and
splitting tensile strengths. Similar results were observed in the samples that completed the 28th and 90th days. Water
absorption percentage and ultrasound transmission velocity experiments were calculated to be parallel to each other. As a
result, it was determined that the engineering properties were improved by using ACT as a mineral admixture in concrete.
With the use of ACT in concrete, it has been determined that CO2 emissions can be reduced during the production of glass
and cement and that glass waste can be recovered by preventing the damage to the environment.
Keywords: Waste, Industrial Waste, Pine Dust, Mineral Additives
1.GĠRĠġ
Çimento, agrega, su ve katkı maddelerinin homojen olarak karıĢtırılmasıyla elde edilen beton, yılda yaklaĢık 100
milyar metreküp ile dünyada en yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir (Boukhelf vd., 2021). Türkiye Hazır Beton
Birliği (THBB)‘nin ġubat 2022 tarihinde hazırlamıĢ olduğu sektör raporunda Türkiye‘de 2020 yılında üretilen hazır beton
miktarının 95 milyon m3 seviyesine ulaĢtığını belirtmiĢlerdir. Beton, mutlak hacminin %75 oranında agrega, %10 oranında
çimento, %15 oranında sudan oluĢtuğu bilinmektedir (Anonim, 2022). Çimento, üretimi sırasında yüksek miktarda enerji
kullanıldığı için CO2 salınımını %5-8 oranında artırdığını, her bir ton çimento üretilmesinde ise yaklaĢık olarak atmosfere bir
ton CO2 salındığı belirtilmiĢtir (Aliabdo vd., 2016).
GeliĢen teknolojiyle birlikte beton üretiminden kaynaklanan sera gazlarının çevreye yaydığı etkiyi azaltmak için
birçok yaklaĢım geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan bazıları; beton içerisinde kullanılan çimento miktarını azaltmak için atık
malzemeler ve endüstriyel yan ürünlerinin beton üretiminde mineral katkı olarak kullanılması, çimento üretimi sırasında
alternatif yakıtlar kullanılması, filtreleme yöntemi ile çevreye yayılan karbonların yakalanmasıdır. Beton içerisinde bulunan
çimento miktarının endüstriyel atık malzemelerin kullanılması ile azaltılması fikri çevreye yayılan CO2 salınımını azaltmakla
kalmayıp yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı ve cam tozu gibi endüstriyel yan ürünlerin de verimli bir Ģekilde
yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayabilmektedir. (Miller vd., 2016).
Cam; pencere, ĢiĢe, süs eĢyası gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir yapı malzemesidir. ÇeĢitli nedenlerle zarar görmesi
halinde ortaya çıkan atık camların; beton üretiminde agrega yerine kullanılabileceği gibi çimento yerine mineral katkı olarak
da kullanılabileceği yapılan araĢtırmalarla tespit edilmiĢtir (Çınar vd., 2020).
Biyolojik olarak parçalanamayan bir malzeme olması sebebiyle cam, çöpe atılması çevresel açıdan olumsuz sonuçlara
neden olabilmektedir. Özellikle ekran monitörlerinin üretiminde kullanılan kurĢun camlar yüksek kurĢun oksit içeriğine sahip
olduğundan dolayı toprak ve yeraltı sularının kirlenmesine sebep olabileceği yine benzer Ģekilde cam üretiminde
renklendirici olarak kullanılan bazı ağır metal iyonlarının sebep olduğu zararlı etkiler toprak ve yeraltı suyunu kirletebileceği
yapılan araĢtırmalarda belirtilmiĢtir. Bilinenin aksine cam tozunun geri dönüĢümü, camın kimyasal bileĢimindeki değiĢimi,
rengi ve sıkı kalite kontrol süreci nedeniyle sınırlıdır (Nassar vd., 2021).
2014 yılından 2019'a kadar, ABD'de atık camın yeniden kullanım oranı yaklaĢık %34, Singapur'da %20, Çin'de
%13‘tür. Diğer geliĢmekte olan ülkelerde ise bu oran daha da düĢüktür (Heriyanto vd., 2018 ; Zhang ve Yue, 2018; Geng vd.,
2022).
Cam üretimi sırasında silis kumunun yüksek sıcaklıklarda eritilmesi hem yüksek oranda enerji tüketimine hem de
doğaya fazladan CO2 salınımına sebep olmaktadır. 1 kg düz cam üretimi için 24 saat boyunca sıcaklığın 1500°C tutulması
gerekir. 1 kg düz cam üretimi için 17 MJ fosil yakıt tüketilir. Bu olay sırasında da doğaya yaklaĢık olarak 0,6 kg CO2
salınımına sebep olur. Avrupa'da cam üretimi için yıllık enerji tüketimi toplam endüstriyel enerji tüketiminin yaklaĢık
%20'sinden fazladır. Bu açıdan atık camın yapı sektöründe kullanılması iyi bir alternatif oluĢturmaktadır. Betonda mineral
katkı olarak kullanılan camın eritilmesi gerekmediğinden enerji tüketimi ile CO2 salınımı azalır ve atık camın depolanması
sırasında çevreye verdiği zarar büyük ölçüde giderilebilir (Guo vd., 2020).
Son yıllarda doğal kaynakları korumak için, cam atıklarının betonda agrega olarak kullanımı literatürde geniĢ yer
bulmaktadır (Gerges vd., 2018; Chandra Paul vd., 2018; Mohajerani vd., 2017; Aliabdo vd., 2016; Rashad, 2014 , 2015 ;
Penacho vd., 2014; Federico ve Chidiac, 2009).
%30'un altındaki yüzdelerde camın betonda agrega olarak kullanılması ilerleyen yaĢlarda basınç
dayanımını iyileĢtirdiği sonucuna varılmıĢtır. Yüksek miktarda cam tozu kullanımında ise betonun mekanik özelliklerini
azaltabileceği yapılan araĢtırmalarda belirtilmiĢtir (Bisht ve Ramana, 2018 ). Cam Tozu (CT) boyutlarını mümkün olduğunca
küçültmenin puzolanik reaksiyonları arttırarak betonun mekanik özelliklerini iyileĢtirdiği birçok araĢtırmacı tarafından tespit
edilmiĢtir (Zidol vd., 2017; Serpa vd., 2013). Betonda çimento ikamesi olarak %30'dan daha az ve boyut olarak özellikle 75
μm'nin altında cam tozu kullanılması, ASR'yi ve beton genleĢmesini azalttığı (Idir vd., 2010 , 2011; Taha ve Nounu, 2008;
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Shayan ve Xu, 2004; Shao vd., 2000) ayrıca puzolanik özellikleri daha da geliĢtirdiği gözlemlenmiĢtir (Vaitkevičius vd.,
2014; Khmiri vd., 2013; Shayan ve Xu, 2006; Samtur, 1974). CT kullanımının sertleĢmiĢ haldeki betona birçok özellik
kazandırmasının yanı sıra katkı maddesi eklenmeden taze haldeki özelliklerini de iyileĢtirdiği yapılan araĢtırmalar sonucunda
belirtilmiĢtir (Meyer vd., 2001 ).
Çınar vd., (2020) yapmıĢ oldukları çalıĢmada mineral katkı olarak kullandıkları ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranında
ikame edilen CT ile hacimce farklı oranlarda kullandıkları polipropilen lifli harç numunelerine fiziksel ve mekanik testler
yapmıĢlar. Basınç mukavemeti özelliklerine göre bakıldığında eğilme mukavemeti zayıf olan harcın %10 CT ikame edilmesi
ile diğer numunelere göre eğilme mukavemeti değerinde artıĢ meydana geldiği en yüksek basınç dayanımının yine %10 CT
kullanılması sonucu elde edildiğini tespit etmiĢlerdir.
Boukhelf vd., (2021) yapmıĢ oldukları çalıĢmada %20 ve %30 CT ikameli ve aynı ikame oranlarına ilave olarak %5
Silis Dumanı (SD) içeren betonların ısı ve nem emmesi (higrotermal) davranıĢlarını incelemek için çeĢitli testler
yapmıĢlardır. Cam tozu kullanılması ile taze haldeki betonun kıvamının iyileĢtirildiği, cam tozunun ince taneli yapısından
dolayı betonun gözenekliliğini arttırıp basınç dayanımını azaltmasına rağmen 28 ve 91. günde tatmin edici bir performans
gösterdiğini belirtmiĢtir.
Nassar, vd., (2021) yapmıĢ oldukları çalıĢmada ağırlıkça %20 oranında ikame edilen CT‘nu farklı ortam Ģartlarındaki
(sert hava koĢulları ve laboratuvar ortamı) performansı incelenmiĢ olup 7, 28, 90, 156 ve 300. günlerde basınç ve eğilme
dayanımı deneylerini yapmıĢlardır. Sert hava koĢullarına maruz kalan betonun 300 günün sonunda referans betonuna
kıyasla basınç dayanımında artıĢ, su emme özelliğinde %57'ye azalıĢ ve ağırlık kaybında %61‘e kadar azalma gösterdiği
tespit edilmiĢtir. Benzer Ģekilde laboratuvar ortamında 90 günün sonunda referans betonuna kıyasla basınç dayanımında %43
ve eğilme dayanımında %28 artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir.
Raju vd., (2021) yapmıĢ oldukları çalıĢmada en büyüğü 45 µm boyutlarında öğütülen ve çimento ile ağırlıkça %5,
%10, %15, %20 oranlarında ikame ettirilen LCD cam tozlu betonun fiziksel ve mekanik özelliklerini incelemiĢlerdir. Yapılan
çalıĢmada, LC5 karıĢımının 7, 28 ve 56. günlerde basınç dayanımının kontrol numunesine göre %20, %28 ve %36
oranlarında arttırdığı, eğilme mukavemetinde LC5 karıĢımı betonun referans numunesine göre %5,7 arttırdığı yine LC5
karıĢımının su emme değerinin kontrol numunesine göre kıyasla %35‘lik bir azalma gösterdiğini tespit etmiĢlerdir. Betonda,
çimentonun atık LCD cam tozu gibi puzolanik malzemelerle değiĢtirilmesi, katı atıkların barındırılmasının yanı sıra çimento
tüketiminin azaltılması yoluyla çevre kirliliğinin azaltılmasında uygun bir seçenek olduğunu belirtmiĢlerdir.

Orouji vd., (2021) yapmıĢ oldukları çalıĢmada çimento ile ağırlıkça ikame ettirilen %20, %25 ve %30
oranlarında CT ile %0,5, %0,75, %1, %1,5 ve %2 oranlarında kullanılan elyaf karıĢımı ile beton numunesi
hazırlanmıĢtır. ĠĢlenebilirliği arttırmak için çimento ile ağırlıkça %0,3-0,5 oranlarında süper akıĢkanlaĢtırıcı
kimyasal katkı kullanılmıĢtır. Elde edilen numunelere eğilme ve basınç testi yaptırılmıĢ olup betondaki en iyi CT
oranının %25 olduğu, 7, 28 ve 90. günlerde basınç dayanımının referans numunesine göre sırasıyla %11, %15 ve
%20 olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca %25 cam tozu eklenmesi ile eğilme mukavemetinin referans numunesine göre
%3 arttırıldığı belirtilmiĢtir.
Bu çalıĢmada, atık olarak bekletilmesinin çevre sorunlarına sebep olduğu ve geri dönüĢümünün diğer ürünlere göre
daha zor olduğu bilinen ACT‘nun betonda mineral katkı olarak kullanılmasının betonun mühendislik özelliklerine etkileri
incelenmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmada 400 dozajlı betona, ACT‘nun çimento ile ağırlıkça %0, %10, %20 ve %30 oranlarında
ikame edilmesiyle elde edilen beton karıĢımının 7. gününü tamamlaması ile yarmada çekme ve basınç dayanım deneyi, 28 ve
90. günlerini tamamlaması ile birlikte hem yarmada çekme ve basınç dayanım deneyi hem de su emme, porozite, ultra ses
geçiĢ hızı ve aĢınma deneyleri yapılmıĢtır.
2. MATERYAL ve METHOD
2.1. Materyal
Deney numunelerinin üretilmesi esnasında kullanılan çimento TS EN 197-1‘e uygun olarak üretilen CEM I 42.5 R
tipi çimentodur (TS EN 197-1, 2012). Üretici firmadan alınan çimentonun kimyasal ve fiziksel analizi Tablo 1‘de verilmiĢtir.
Tablo 1. CEM I 42.5 R Portland çimentosunun kimyasal ve fiziksel analizi
Yüzde Oran, %
Kimyasal Özellikleri
62.08
CaO
20.62
SiO2
5.56
Al2O3
4.05
Fe2O3
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2.55
MgO
2.57
SO3
0.73
K2O
0.26
Na2O
Fiziksel Özellikleri
2.54
Kızdırma Kaydı
Çözünmeyen Kalıntı
2
3054
Özgül Yüzey (Blaine) (cm /g)
3
3.11
Özgül Ağırlık (g/cm )
Yapılan bu çalıĢmada, TS EN 1008 standartlarına uygun olarak Osmaniye Ģehir Ģebeke suyu kullanılmıĢtır (TS EN
1008, 2003). ÇalıĢma kapsamında 0-4 mm tane büyüklüğüne sahip özgül ağırlığı 2.67 gr/cm3 olan kırma kum ile 4-16 mm
tane büyüklüğüne sahip ve özgül ağırlığı 2.67 gr/cm3 olan kırma taĢ agrega olmak üzere iki farklı agrega türü kullanılmıĢtır.
Mineral katkı olarak Akcihan Madencilik firmasından temin edilen 0 – 63 mikron tane büyüklüğüne sahip ACT
kullanılmıĢtır. Üretici firmadan temin edilen ACT‘nin kimyasal özellikleri Tablo 2‘de verilmiĢtir.
Tablo 2. Atık cam tozunun kimyasal bileĢik içerik oranları (%)
Kimyasal Analiz
Yüzde Oran, %
SiO2
67.33
CaO
12.45
Na2O
12.05
MgO
2.74
Al2O3
2.62
Fe2O3
1.42
K 2O
0.65
TiO2
0.16
P2O5
0.05
Cr2O3
0.02
ZrO2
0.02
SrO
0.02
NiO
0.01
CuO
0.01
ZnO
0.01
2.2. Yöntem
2.2.1 Numune Üretimi
Beton numunelerinin üretiminde, su/bağlayıcı oranı 0.45 olarak sabit tutulmuĢtur. %55 oranında 0-4 mm kırma kum
ile %45 oranında 4-16 mm kırma taĢ agrega kullanılmıĢtır. Kimyasal katkı olarak özgül ağırlığı 1.3 kg/dm3 olan %1.2 oranında
akıĢkanlaĢtırıcı katkı malzemesi kullanılmıĢtır. Mineral katkı olarak çimento ile ağırlıkça farklı oranlarda (%10, %20, %30)
ikame edilen cam tozu kullanılmıĢtır. Toplamda kontrol numuneleri de dahil olmak üzere 4 farklı karıĢım numunesi
hazırlanmıĢtır. 1 m3 beton üretmek için kullanılan malzeme karıĢım miktarları Tablo 3‘te verilmiĢtir.
Tablo 3. Kullanılan Malzeme KarıĢım Miktarları (kg / m3)
Seri Adı
Çimento
Kırma Kum
KırmataĢ Agregası
Su
Cam Tozu
R
400
996
815
180
ACT10
360
988
808
180
40
ACT20
320
980
801
180
80
ACT30
280
971
794
180
120
Yağlanan kalıplara yerleĢtirilen betonlar 24 saat kalıpta prizini tamamladıktan sonra çıkartılarak 7, 28 ve 90 gün süre
ile standart kür havuzlarında kür edilmiĢtir. 7, 28 ve 90 günü dolduran beton numunelerine TS EN 12390-6 standardına
uygun olarak yarmada çekme dayanımı tayini ve TS EN 12390-4 standardına uygun olarak basınç dayanımı tayin edilmiĢtir
(TS EN 12390-6, 2002; TS EN 12390-4, 2019). 28 ve 90 günü dolduran beton numunelerinin su emme, porozite, aĢınma ve
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ultrases gibi fiziksel özelliklerini belirlemek için arĢimet prensibi ile çalıĢan tartı yardımı ile TS EN 1170-6 standardına
uygun hesaplanmıĢtır (TS EN 1170-6, 1999).
2.2.2. Su emme ve Porozite Deneyleri
Tüm seriler üzerinde arĢimet prensibi ile çalıĢan terazi yardımıyla porozite ve su emme özelikleri TS EN 1170-6
standardına uygun olarak belirlenmiĢtir (TS EN 1170-6, 1999). Beton numuneleri 28 ve 90 gün sonunda kür havuzundan
çıkartılıp tartının su içerisindeki sepete koyularak arĢimet terazisi yardımıyla ağırlıkları kaydedilmiĢtir. Daha sonra yüzeyleri
bir bez yardımı ile kurulanarak havadaki ağırlıkları alınmıĢtır. Numuneler 110 ºC‘de etüvde 24 saat boyunca kurutulup etüv
kurusu haline getirilmiĢtir. Etüvden çıkan numuneler oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutulduktan sonra etüv kurusu
ağırlıkları tartılmıĢtır.

ġekil 1. ACT ikameli betona ArĢimet deneyinin yapılması, Doygun yüzey kuru ağırlık (A), Su içerisindeki ağırlık (B), Etüv
kurusu ağırlık (C)
2.2.3. Ultra ses geçiĢ hızı
Numunelerin ultra ses geçiĢ hızı ölçümleri Ģekildeki ultra ses test cihazı ile yapılmıĢtır. 28 ve 90 gün standart kür
havuzunda bekletilen numuneler etüv cihazında kurutulmuĢtur. Etüvde kurutulan numunelerin oda sıcaklığına gelinceye
kadar soğumaları beklenmiĢtir. Oda sıcaklığına gelen numunelere TS EN 12504-4 standartlarına uygun olarak ultra ses
deneyi uygulanmıĢtır (TS EN 12504-4, 2021). Numunelerin her iki yüzeyi arasındaki mesafe kumpas yardımıyla ölçülüp,
ölçüm yapılacak yüzeylerde hava boĢluğunun kalmaması için ultrason jeli ile pürüzsüz olması sağlanmıĢtır. Cihazdaki ses
dalgasının geçiĢ süresi kaydedilmiĢtir. Proplar arası ara mesafe ve kayıt aldığımız ses geçiĢ hızı yardımı ile formülde (1)
gerekli hesaplamalar yapılarak ultra ses geçiĢ hızları hesaplanmıĢtır.

ġekil 2. ACT ikameli betona Ultra Ses GeçiĢ Hızı Deneylerinin Yapılması
V= (X/t)
(1)
Burada;
V = Ses üstü dalga hızı (m/sn),
X = Proplar arası mesafe (m),
t = Sesin proplar arası geçiĢ süresi (sn)
2.2.4. Yarmada çekme dayanımının tayini
Yarmada çekme dayanımını belirlemek üzere TS EN 12390-6 standartlarına uygun olarak eğilme deneyi yapılmıĢtır
(TS EN 12390-6, 2010). Yarmada çekme dayanımını belirlemek için orta noktasından yüklenmiĢ basit kiriĢ metodu ile
yarmada çekme deneyi uygulanmıĢtır. Deney için 150x150x150mm boyutlarında prizmatik numuneler kullanılmıĢtır. Deney
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örneği mesnetler üzerine tam ortalanacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Yüklemenin yapıldığı yön ile örneğin yükü aldığı üst
yüzeyin tam 90° açı yapmasına dikkat edilmiĢtir. Yükleme örneğin tam ortasına yapılmıĢtır ve kırılma gerçekleĢene kadar
devam edilmiĢtir. Yapılan deney esnasında uygulanan yükleme hızı saniyede 50±10 N olacak Ģekilde uygulanarak kırma
yükü belirlenmiĢtir. Kırılmanın olduğu andaki P yükü göstergeden okunmuĢtur.

ġekil 3. ACT ikameli betona yarmada çekme dayanımı deneyinin yapılması
2.2.5. Basınç dayanımı deneyi
TS EN 12390–4 standartlarına uygun olarak basınç dayanımı deneyi yapılmıĢtır. Deney için 150x150x150mm
boyutlarında prizmatik numuneler kullanılmıĢtır. Test cihazında yapılan deney esnasında uygulanan yükleme hızı 2400 N/sn
olacak Ģekilde sabit tutulmuĢtur. Basınç dayanımı iĢlem sabit hızla ve darbe etkisi yapmayacak Ģekilde kırılma gerçekleĢene
kadar devam etmiĢ, kırılma anında deney presinde okunan değer, basınç kuvveti olarak kaydedilmiĢtir (TS EN 12390-4,
2019).

ġekil 4. ACT ikameli betona basınç dayanımı deneyi yapılması
2.2.6. AĢınma (Böhme) deneyi
Beton numunelerinin aĢınmalarını belirleyebilmek için aĢınma (böhme) deneyi yapılmıĢtır (TS 2824 EN 1338/AC
2009). Deneyde 71x71x71mm‘lik küp numuneleri kullanılmıĢtır. Deney düzeneğine yerleĢtirilen numunelerin döküm
yüzeyleri hariç her kenarına uygulanmak üzere 20 gram zımpara tozu diskin üzerine dökülmüĢtür ve 22 tur çevrilmek üzere
aĢınmaya maruz bırakılmıĢtır. Her bir 22 tur sonunda diskin yüzeyi temizlenerek beton numunesi 90º döndürülmüĢtür. Bu
iĢlem diğer kenarlara da ayrı ayrı uygulanmıĢtır. Döküm yüzeyi ile ona karĢılık gelen diğer kenar hariç dört kenarına dörder
kez yapılması ile sonlanmıĢtır. Deney sonrasında numunelerin aĢınması aĢağıdaki denklem (2) yardımıyla belirlenmiĢtir.
Deneyde kullanılan cihaz ġekil 5‘te gösterilmiĢtir (TS 2824 EN 1338; AC 2009).
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ġekil 5. AĢınma (Böhme) cihazı görünümü
(

m (gr) = (

(

)
)

Burada:
m
= Toplam kütle kaybı (gr),
Δm
= Toplam ağırlık kaybı (gr),
Milk ağırlık= Etüv kurusu ağırlığı (gr)
Yukarıdaki formül yardımıyla numunelerde oluĢan toplam kütle kaybı hesaplanır.
3.DENEYSEL SONUÇLAR
3.1. Çökme (Slump) Değerinin Tespiti
Beton numunelerinin taze hal sonuçları ġekil 6‘da verilmiĢtir. Elde edilen karıĢımlarda referans numunesi kıvam
açısından en iyi sonucu vermiĢtir. Uzun vd., (2019) de yapmıĢ oldukları çalıĢmada referans numunesinin çökme değerinin CT
ikameli karıĢımlara oranla daha yüksek sonuç verdiğini tespit etmiĢlerdir. Sonuç olarak betona, CT ikame edilmesiyle kıvam
değerlerinde değiĢmeler gözlemlenmiĢtir.
ACT tane boyutlarının çimentonun tane boyutlarından küçük olması sebebiyle cam tozu ikameli karıĢımlarda suyun
kaplaması gereken yüzey alanı daha fazla olduğu bu sebeple daha çok suya gereksinim duyduğu ve kıvam değerini azalttığı
düĢünülmektedir.
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16
14
12
10
8
6
4
2
0
R

ACT10

ACT20

ACT30

ġekil 6. Beton çökme (slump) deneyi sonuçları
3.2. Su emme deney sonuçları
ACT ikameli betonlarda en yüksek su emme değeri 28 günlük sonuçlarda ACT20 ikameli beton numunesinde olduğu
tespit edilmiĢtir. Orhan ve Esen (2017) de yapmıĢ oldukları çalıĢmada 28 günlük kürlenme sonrasında ACT20 ikameli
karıĢımda benzer sonucu bulmuĢlardır.
90 günlük sonuçlarda ise cam tozu etkisini göstererek su emme değerinde düĢüĢ olmuĢ ve Referans numunesi en
yüksek su emme değerini vermiĢtir. Sonuç olarak su emme miktarı beton içerisinde bulunan boĢluk oranı ile iliĢkili olduğu
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için mineral katkı olarak kullanılan cam tozu çimentoya göre daha ince taneli bir malzeme olmasından dolayı çimento ile
agrega arasındaki boĢlukları da doldurduğu için boĢluk oranını düĢürmüĢtür. Bunun sonucu olarak kontrol numunesine göre
cam tozu ikameli karıĢımların su emme yüzdeleri daha düĢük olduğu görülmüĢtür. Elde edilen beton numunelerine ait su
emme değerleri sonuçları ġekil 7.de gösterilmiĢtir.
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Su Emme Yüzdesi %
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ġekil 7. Beton numunelerini 28 ve 90 günlük Su Emme yüzdeleri
3.3. Porozite deney sonuçları
Porozite değerinde su emme değerine benzer bir parallellikte sonuç vermiĢtir. 28 günlük sonuçlarda Referans ve
ACT20 numunesi yüksek bir sonuç verirken 90 günlük sonuçlarda ise en yüksek porozite değeri referans numunesinde
olduğu tespit edilmiĢtir.
Beton içerisinde mineral katkı miktarının artması agrega ve çimento hamuru arasındaki filler malzeme olarak
etkilemesi ile boĢluk oranını düĢürdüğü görülmüĢtür. Bunun sonucu olarak numunelerde porozite yüzdeleri ACT oranının
artmasıyla azalıĢ göstermektedir. Elde edilen beton numunelerine ait porozite değeri sonuçları ġekil 8.de gösterilmiĢtir.
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ġekil 8. Beton numunelerini 28 ve 90 günlük Porozite yüzdeleri
3.4. Ultra Ses GeçiĢ Hızı Değerleri
Beton numunelerine ait ultra ses geçiĢ hızı deney sonuçları Tablo 8‘te gösterilmiĢtir. En iyi ultra ses geçiĢ hızı değeri
ACT10 betonu numunesinde verilmiĢ olup en düĢük ultra ses geçiĢ hızı değerinin ise Referans numunesinde olduğu tespit
edilmiĢtir. Cam tozunun çimento taneciklerine oranla daha ince yapılı malzeme olduğundan beton içerisinde boĢlukları iyi
derecede doldurduğu için sesin boĢluktan etkilenmeyerek hızlıca geçiĢini sağlamıĢtır.
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ġekil 9. Beton numunelerini 28 ve 90 günlük ultra ses geçiĢ hızı (ms) değerleri
3.5. Yarmada Çekme Dayanımı Değerleri
ACT katkılı beton ait yarmada çekme eğilme dayanımı deney sonuçları grafik olarak ġekil 10‘da gösterilmiĢtir.
Referans numunesinin 7 günlük yarmada çekme dayanımı değeri cam tozu ikameli betonlara göre daha iyi sonuç verdiği
tespit edilmiĢtir. Ġlerleyen yaĢlarda ise ACT10 ikameli karıĢımın diğer numunelere göre daha iyi sonuç verdiği tespit
edilmiĢtir.
Orhan ve Esen (2017) de yapmıĢ oldukları çalıĢmada %10 CT ikameli karıĢımın ilerleyen yaĢlarda diğer numunelere
göre daha iyi sonuç verdiğini tespit etmiĢlerdir. Sonuç olarak ACT, beton içerisinde kimyasal tepkimelere erken yaĢlarda
çimentoya göre daha az girebildiği ilerleyen yaĢlarda ise referans numunesine göre kabul edilebilir nitelikte bir sonuç verdiği
tespit edilmiĢtir. Buradan mineral katkıların betonda ilerleyen yaĢlarda etkisini daha iyi gösterdiği sonucunu çıkarabiliriz.
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ġekil 10. Beton numunelerini 7, 28 ve 90 günlük yarmada çekme dayanımları
3.6. Basınç Dayanımı Değerleri
ACT katkılı beton numunelerine ait basınç dayanımı deney sonuçları grafik olarak ġekil 11‘de gösterilmiĢtir. ACT
ikameli beton numuneler 7, 28 ve 90 günlük basınç dayanımları referans numunesine göre daha iyi sonuç vermiĢ olup, en iyi
sonucu ACT10 ikameli beton numunesinde gözlemlenmiĢtir. Akhil vd., (2021) de yapmıĢ oldukları çalıĢmada %10 Cam
Tozu ikameli karıĢımın kontrol numunesine göre daha iyi sonuç verdiğini tespit etmiĢtir.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 762 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ACT‘nun erken yaĢlarda çimentoya göre kimyasal tepkimelere daha geç girdiği bu sebepten basınç dayanımında
etkisinin ileri yaĢlara göre daha az olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak ACT, çimentoya göre daha ince taneli olmasından
dolayı betonda boĢlukları azaltmıĢ böylelikle dayanımı ilerleyen yaĢlarda belirgin bir Ģekilde arttırmıĢtır. Kendi içerisinde
değerlendirildiğinde de ACT miktarı artmasıyla iĢlenebilirlik olumsuz etkilenmiĢ dolayısıyla basınç dayanımında azalmalar
görüldüğü tespit edilmiĢtir.
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ġekil 11. Beton numunelerini 7, 28 ve 90 günlük basınç dayanımları
3.7. AĢınma (Böhme) Deneyi
Beton numunelerine ait aĢınma (böhme) deneyi sonuçları ġekil 12‘de belirtilmiĢtir. 28 günlük deney sonuçları
incelendiğinde Referans numunesinin diğer numunelere göre daha az yüzdesel kütle kaybına uğradığı 90 günlük numunelerde
ise ACT10 numunesinin referans numunesi ve diğer numunelere göre daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiĢtir. Bu sonucun
cam tozunun diğer mineral katkılar gibi 90 günün sonunda etkisini göstermiĢ olduğu düĢünülebilir. Cam tozu ikamali
karıĢımların ise kendi içinde cam tozu miktarı arttıkça yüzdesel kütle kaybının arttığı tespit edilmiĢtir.
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ġekil 12. Beton numunelerini 28 ve 90 günlük yüzdesel kütlece aĢınma kaybı sonuçları
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
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Bu çalıĢmada atık cam tozunun kısmen ikamesi ile sürdürülebilir betona doğru bir adım atılmıĢtır. Atık cam tozunun
betona %10, %20 ve %30 oranında ikame edilmesi ile aĢağıda maddeler halinde verilen sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
 ACT ikamesi ile betonun mekanik ve dayanıklılık performansının iyileĢtiği tespit edilmiĢtir.
 ACT10 ikameli betonun 28 ve 90 günlük kür sonunda referans betonundan %20‘ye yakın basınç dayanımında artıĢ
elde edildiği gözlemlenmiĢ.
 ACT miktarının artması ile yayılma değerinde azalmalar görüldüğü tespit edilmiĢtir.
 Erken yaĢlarda ACT ikameli betonun yarmada çekme değerinin referans numunesine göre daha düĢük sonuç verdiği
ilerleyen yaĢlarda ise aradaki farkın belirgin bir Ģekilde azaldığı tespit edilmiĢtir.
 ACT miktarı arttıkça beton içerisinde ince malzeme miktarı arttığından su emme ve porozite değerinde referans
numunesi göre azalmalar görüldüğü tespit edilmiĢtir.
 ACT parçacıklarının beton yüzey alanında çok fazla olması sebebiyle betonun daha fazla aĢınmasına sebep olmuĢtur.
 ACT miktarının artmasıyla beton içerisinde bulunan ince malzemeler arttığından ultra ses geçiĢ hızından kontrol
numunesine göre artıĢ tespit edilmiĢtir.
Bu çalıĢmada; ACT‘nin beton içerisinde mineral katkı olarak kullanılmasıyla mühendislik özelliklerinde iyileĢmeler
görüldüğü tespit edilmiĢtir. ACT‘nin beton içerisinde kullanılması ile hem çimentonun üretimi sırasında CO 2 salınımının
azaltılabileceği hem de cam atıklarının çevreye verdiği zararı önleyerek geri kazanılabileceği belirlenmiĢtir.
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Özet
Yol üst yapısını meydana getiren asfalt kaplamalar, servis ömrünü tamamladıktan sonra yenileme çalıĢması için
kazınarak atık oluĢturur. OluĢan bu kazınmıĢ asfalt kaplama geri dönüĢtürülerek yeniden kullanımı ekonomik
kazanç ve çevre korunması için atık bertarafın da önemli rol oynamaktadır. Eski asfaltın kazınması sonucu elde
edilen Geri DönüĢtürülmüĢ Asfalt Atığı (GDAA) olarak bilinen atık agrega olarak kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada,
ÖğütülmüĢ Pomza Tozu (ÖPT) katkılı GDAA agregası kullanılarak üretilen harçların mühendislik özellikleri
araĢtırılmıĢtır. Numune üretiminde bağlayıcı malzeme olarak CEM I 42.5/R tipi Portland Çimentosu, mineral katkı
olarak ÖPT, agrega olarak 0-4 mm boyutlarında kırma kum ve GDAA kullanılmıĢtır. ÖPT çimento ile ağırlıkça
%10, %20 ve %30 oranlarında yerdeğiĢtirme yapılarak kullanılmıĢtır. GDAA ise kırma kum ile %0, %25, %50,
%75 ve %100 oranlarında yerdeğiĢtirme yapılmıĢtır. Numunelerin üretiminde standart harç karıĢım oranları
kullanılmıĢ ve 40x40x160 mm boyutlarında harç numuneleri üretilmiĢtir. 28 gün boyunca standart kür havuzunda
20 ± 2 C sıcaklıkta küre tabi tutulmuĢtur. 7. günü dolduran harç numunelerinin eğilme ve basınç dayanımları
belirlenmiĢtir. 28 günü dolduran numunelerin ise eğilme ve basınç dayanımlarının yanında su emme, porozite ve
birim hacim ağırlık gibi fiziksel özellikleri de belirlenmiĢtir. 28 günlük basınç dayanımının sonuçlarına göre en
yüksek değer 48,76 MPa %25 GDAA numunesinde, en düĢük değer ise 17,28 MPa %100 GDAA-%30 ÖPT
numunesindedir. Referans numuneye kıyasla ÖPT ve GDAA oranı arttıkça basınç dayanımının azaldığı
görülmüĢtür. En ideal oran %25 GDAA, %10 ÖPT ve %50 GDAA-%10 ÖPT numuneleri olarak belirlenmiĢtir.
Sonuç olarak, ÖPT ve GDAA kullanımının harç numunelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerine belirli orana
kadar olumlu etki ettiği görülmüĢtür. Ayrıca, harçlarda gerek atık mineral katkı gerek atık agrega kullanımının
çevrede oluĢacak olan kirliliği azaltmada etkili bir yol olacağı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Geri DönüĢtürülmüĢ Asfalt Atığı, ÖğütülmüĢ Pomza Tozu, Atık Agrega, Atık Tüketimi
INVESTIGATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF MORTARS WITH GROUND PUMICE
POWDER PRODUCED WITH RECYCLED ASPHALT PAVEMENT
Abstract
Asphalt pavements that make up the road superstructure, after completing their service life, are scraped for
renovation work, creating waste. Recycling and reuse of this scraped asphalt pavement also plays an important role
in waste disposal for economic gain and environmental protection. The waste known as Recycled Asphalt
Pavement (RAP) obtained as a result of scraping the old asphalt is used as aggregate. In this study, the engineering
properties of the mortars produced using RAP aggregate with Ground Pumice Powder (GPP) were investigated. In
sample production, CEM I 42.5/R type Portland Cement was used as binding material, GPP as mineral additive, 04 mm crushed sand and RAP as aggregate. It was used by replacing the GPP cement at the rates of 10%, 20% and
30% by weight. RAP was used by replacing 0%, 25%, 50%, 75% and 100% with crushed sand. Standard mortar
mixing ratios were used in the production of the samples and 40x40x160 mm mortar samples were produced. It
was cured at a temperature of 20 ± 2 C in a standard curing pool for 28 days. The flexural and compressive
strengths of the mortar samples completed on the 7th day were determined. On the other hand, physical properties
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such as water absorption, porosity and unit volume weight were determined, as well as bending and compressive
strengths of the samples that completed 28 days. According to the results of the 28-day compressive strength, the
highest value is 48.76 MPa 25% RAP sample, and the lowest value is 17.28 MPa 100% RAP-30% GPP sample.
Compared to the reference sample, it was observed that the compressive strength decreased as the ratio of GPP and
RAP increased. The most ideal ratio was determined as 25% RAP, 10% GPP, and 50% RAP-10% GPP samples.
As a result, it has been observed that the use of GPP and RAP has a positive effect on the physical and mechanical
properties of the mortar samples up to a certain extent. In addition, it is seen that the use of waste mineral additives
and waste aggregates in mortars will be an effective way to reduce the pollution that will occur in the environment.
Keywords: Recycled Asphalt Waste, Ground Pumice Powder, Waste Aggregate, Waste Consumption
1. GĠRĠġ
Harç veya betonun üretilmesinde bağlayıcı olarak kullanılan ve ana malzemelerinden olan çimentonun üretimi
esnasında CO2 salınımı meydana gelmektedir ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Çevreci ve sürdürülebilir yapı
malzemesi üretimi olarak bakıldığında, çimento üretiminde çok fazla enerji harcanmakta ve CO2 salınımının
%8‘inden sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle çimentonun yerine kullanılacak baĢka malzemelerin tercih edilmesi
enerjiyi azaltma ve maliyeti düĢürme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, birçok bilim insanı ve
araĢtırmacı atıkları azaltmanın etkili ve yeni yollarını bulmaya yönelik çeĢitli çalıĢmalar yapmaktadır (Basha S, vd.
2016; Shaikh 2016; Olivier ve Peters 2020; Acharya ve Patro, 2016; Bhardwaj ve Kumar, 2017). Asfaltın ya da
betonun içine ikame etmek suretiyle herhangi bir endüstri ürünlerinin yerine atık malzeme kullanıldığı taktirde her
iki ürünün de çevresel etkilerini azaltmak planlanmaktadır. Yapı elemanlarının ve malzemelerinin üretiminde atık
ürünlerin kullanımı ekonomik açıdan fayda sağlarken çevre kirliliğini de azaltmaktadır (Mehta, 2002; Demirel ve
ġimĢek, 2014; Rao, vd., 2007). Agrega yerine kullanılacak olan alternatif kaynaklardan biri de frezeleme ile esnek
kaplamaların yıkımı sonucu elde edilmiĢ olan Geri DönüĢtürülmüĢ Asfalt Atığı (GDAA) agregalarıdır (IRC: 120,
2015). Maliyet artıĢı nedeniyle, atık malzemenin ortadan kaldırılması ve depolanması, endüstriyel atıkların yeniden
kullanılmasını ve geri dönüĢtürülmesini zorunlu hale getirmiĢtir (Samadi, vd. 2020). Yeni otoyollar, altyapı
projeleri vs. yönelik çalıĢmalar sebebi ile inĢaat atıkları artmaktadır. GDAA, yıkıntı ve inĢaat atıklarından elde
edilmiĢ olup, değerli bir kaynaktır. Ayrıca, doğal agregalara alternatif bir çözüm olarak kullanılmaktadır (Bolden,
2013; Conceição Leite, vd., 2011). Doğal agregalara olan bağımlılığın azaltılmasında, GDAA‘ların kullanılması
alternatif malzeme kaynakları sağlamada önemlidir. Bu sebeple, GDAA‘ların kullanılması ekonomik fayda ve
sürdürülebilirlik kazandırır (Rodríguez, vd., 2007; Cabral, vd., 2010; Pereira, 2007). Abraham ve Ransichung
(2019), yapmıĢ oldukları çalıĢmada GDAA agregalarını, ince agregalarla %25, %50, %75 ve %100 oranlarında
hacimce ikame ederek kullanmıĢlardır. GDAA da dahil olmak üzere harçların, dayanıklılık ve dayanım açısından
kabul edilebilir bir değer aralığında olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Geri kazanılmıĢ asfalt kaplama malzemelerinin
kullanılması ve doğal agregaların az olması sürdürülebilir kaplamalara yönelik talebin artması nedeniyle önem arz
etmektedir (Xie, vd. 2020; Xie, vd. 2018). Fidan (2022), yapmıĢ olduğu çalıĢmada geri dönüĢtürülmüĢ asfalt ve
beton atığı, %25, %50, %75 ve %100 oranlarında kırma kum ile ağırlıkça, kolemanit ise %1, %2 ve %3
oranlarında çimento ile ağırlıkça yer değiĢtirilerek numuneler üretilmiĢtir. ÜretilmiĢ olan numunelere 7., 28. ve 90.
Günde eğilme ve basınç dayanımı deneyi, elektriksel özdirenç deneyi, su emme, porozite, ultrases geçiĢ hızı
deneyleri yapılmıĢtır. Mengilli (2022), yapmıĢ olduğu çalıĢmada GDAA, alkali aktivasyonlu harç karıĢımlarında 04 mm boyutunda olup, ince agrega olarak kullanılmıĢtır. Üretilen numunelere basınç dayanımı, elektriksel
özdirenç, su emme, porozite deneyleri yapılmıĢ olup, sülfürik asit saldırısına maruz bırakılan numunelerde ise
dayanım ve ağırlık kaybı değerleri bulunmuĢtur. Yapılan çalıĢmaların sonucunda ise, aktivasyon sıcaklığının harç
numuneler üzerinde önemli bir parametre olduğu saptanmıĢtır. Ghazy, vd. (2022), yapmıĢ oldukları çalıĢma
kapsamında, hacimce farklı oranlarda doğal iri agrega ile GDAA kısmi yer değiĢtirme yapılarak dökülen beton
karıĢımlarının performansı incelenmiĢtir. GDAA, %0, %15, %30, %45, %60 ve %100 oranlarında ağırlıkça yer
değiĢtirilmiĢ olup, karıĢıma dahil edilmiĢtir. Shi, vd. (2020), yapmıĢ oldukları çalıĢmada, geri kazanılmıĢ asfalt
kaplamalar %100 ince olup, harç numunelerinin büzülme, mekanik ve mikro yapısal özelliklerini incelemiĢlerdir.
GeliĢtirilmiĢ tokluğu ve sünekliği sayesinde geri kazanılmıĢ asfalt kaplama harç malzemesi, yüksek enerjiyi
azaltmada da kullanılabileceği gözlemlenmiĢtir. Suebsuk ve Panpipat (2020), GDAA içeren harç numunelerinin
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iĢlenebilirliğini ve basınç dayanımı araĢtırmıĢlardır. Su/çimento oranı, basınç dayanımı, iĢlenebilirliği ve kür süresi
üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Sonuç olarak, GDAA içeren harç numunelerinin karıĢım tasarıma uygun olduğu
sonucuna varılmıĢlardır. Üstyapı çalıĢmalarında yeniden geri dönüĢtürülerek atık malzemeler kullanılabilmektedir.
Böylelikle atık malzemelerin yığılmasını azaltarak, mevcut ham maddeleri koruyarak ve az miktarda enerji
tüketilerek çevrenin korunmasını sağlamaktadır. GDAA‘nın atık olarak üstyapıda kullanılması, sera gazı salınımını
azaltıp, sürdürülebilirlik açısından olumlu etkiye sahiptir(Chen ve Wang, 2018). Al-Mufti ve Fried (2017), beton
karıĢımına GDAA ‘yı ilave etmiĢlerdir. ÜretilmiĢ olan numuneler ultrasonik darbe hızı ölçümleri, tahribatsız test
yöntemi ve basınç dayanımı gibi deneylere tabi tutulmuĢtur. Sonuç olarak; GDAA ‘nın kullanılması, betonun
mukavemetinde %25 oranında düĢüĢe neden olduğu tespit etmiĢlerdir. Harçların çevresel etkilere karĢı dayanıklı
olmasının yanı sıra yüksek dayanıma da sahip olması gerekmektedir. Dayanıklılığı etkileyen birçok faktör vardır.
Bunlar; mekanik, biyolojik, kimyasal ve fiziksel kökenli bozulmalardır (Baradan, vd. 2010). Abraham ve Mohan
(2020), yapmıĢ oldukları çalıĢmada pomza tozunun (PT) optimum ikame içeriğini %10 olarak bulunmuĢlardır.
Pomza tozu uygun maliyetli malzeme olup, çimento yerine kullanılmıĢtır ve betonun genel dayanım davranıĢını
iyileĢtirmiĢtir. Tahey vd. (2019), yapmıĢ oldukları çalıĢmada, volkanik pomza tozunun (VPT) , betonun basınç
dayanımına katkıda bulunabileceğini tespit etmiĢlerdir. VPT'nin %10'unun kullanılması, optimum yüksek
dayanımlı beton (HSC) üretir. Pomzanın %15‘e kadar kullanımı basınç dayanımını artırır(Samimi, vd. 2019).
Pomza yalıtım, hafiflik ve yapı özellikleri bakımından yaygın olarak yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır.
ÖğütülmüĢ pomzanın, çimentolu karıĢımlardaki kalsiyum hidroksit içeriğini iyileĢtirdiğini ve doğal puzolanlar için
listelenen çoğu gereksinimlerinin karĢıladığını göstermiĢtir. (Hossain, vd. 2011). Hossain (2004), yapmıĢ olduğu
çalıĢmada, volkanik pomza tozu (VPT) içeriğinin artması ve %25‘in üzerinde kullanılması halinde yarma-çekme
mukavemeti ve basınç dayanımında azalmalar gözlemlemektedir.
Bu çalıĢmada, GDAA ile üretilen ÖPT katkılı harçların fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiĢtir ve numune
üretiminde bağlayıcı malzeme olarak CEM I 42.5/R tipi Portland Çimentosu kullanılmıĢtır. Mineral katkı olarak
çimento ile ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranlarında ÖPT katkısı, 0-4 mm boyutlarında kırma kum ve %25, %50,
%75 ve %100 oranlarında GDAA ikame edilmiĢtir. Üretilen harç numunelerinin su emme, porozite ve birim hacim
ağırlık gibi deneylerle fiziksel özellikleri belirlenip, yayılma tablası, eğilme ve basınç deneyleri tabi tutulmuĢtur.
Sonuç olarak, GDAA ve ÖPT kullanılması ile hem atık mineral katkı kullanımının hem de atık agrega kullanımının
çevre kirliliğini azaltmada etkili olduğu ayrıca harç numunelerinin mekanik ve fiziksel özelliklerine belirli orana
kadar olumlu etki ettiği görülmüĢtür.
2. MATERYAL ve METHOD
2.1. Materyal
Bu bölümde; deneysel çalıĢmada kullanılan malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile ilgili veriler yer
almaktadır. Harç numuneleri üzerinde yapılacak deneyler ve numunelerin karıĢım oranlarına yer verilmektedir.
2.1.1. Çimento
Üretilen harç numunelerinin temel bileĢenlerinden olan çimento, TS EN 197-1 (2012) standardına uygun olarak
üretilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılacak olan çimento, ÇĠMSA Çimento San. Tic. A.ġ.‘den temin edilip, CEMI-42.5/R
tipi çimento kullanılmıĢtır. Üretici çimento fabrikasından çimentonun kimyasal analizi, kimyasal ve fiziksel
özellikleri Tablo 1‘de yer almaktadır.
Tablo 1. Deneyde kullanılan CEM I 42.5/R tipi çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri
Kimyasal Özellikleri
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
SO3
K2O
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Na2O
Fiziksel Özellikleri
Kızdırma Kaydı
Çözünmeyen Kalıntı
Özgül Yüzey (Blaine) (cm2/g)
Özgül Ağırlık (g/cm3)

0.26
2.54
3054
3.11

2.1.2. Agrega
Agregalar, çimento ve su ile beraber harçları oluĢturan yapı malzemelerdendir. Harç numunelerinin üretiminde TS
706 EN 12620+A1 (2009) standardına uygun olarak 0-4 mm tane büyüklüğüne sahip olan ġekil 1‘de görülen kırma
kum agregası kullanılmıĢtır.
Osmaniye Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘nden temin edilen GDAA, farklı tane boyutlarında olup, ilk olarak Baz
Makine firmasına ait ġekil 2.‘deki çeneli kırıcı ile istenilen dane boyutlarına getirilmiĢtir. 0-4mm boyutlarındaki
GDAA, harç üretiminde kullanılmak üzere ġekil 3.‘te gösterilmektedir.

ġekil 1. Deneyde kullanılan 0-4 mm tane boyutuna sahip kırma kum

ġekil 2. GDAA‘nın öğütme iĢleminde kullanılan çeneli kırıcı
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ġekil 3. Deneyde kullanılan 0-4 mm tane boyutuna sahip GDAA
2.1.3. ÖğütülmüĢ Pomza Tozu
Harç üretiminde kullanılan ġekil 4‘te görünümü olan ÖPT, Osmaniye ilinin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz
beldesinden temin edilmiĢtir. Bazik karakterli ÖPT‘nin kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo 3‘de verilmiĢtir.

ġekil 4. Deneyde kullanılan 0-4 mm tane boyutuna sahip ÖPT
Tablo 3. Deneyde kullanılan ÖPT‘nin kimyasal analizi
BileĢim
SiO
AhO
Fe20
CaO
MgO
Na20+K: 0
Diğer
Toplam

Ortalama
45.95
19.95
7.53
13.23
6.24
6.69
0.41
100.00

2.1.4. KarıĢım Suyu
ÇalıĢma için üretilen harç numunelerinin karıĢımında TS EN 1008 (2003) standardına uygun olan Osmaniye ili,
Ģebeke suyu kullanılmıĢtır.
2.2. Metod
Harç numunelerinin üretilmesi için gerekli malzeme miktarları çimento standart harç karıĢım oranları kullanılarak
belirlenerek Tablo 4‘te verilmiĢtir (TS EN 197-1, 2012). Hazırlanan numuneler yağlanan kalıplara dökülmüĢtür.
Yağlanan kalıplar, çimento sarsma tablasına yerleĢtirilerek iki kademede harç numuneleri ile doldurulmuĢtur. 24
saat kalıpta prizini tamamlayan harç numuneleri kalıplardan çıkartılarak 7 ve 28 gün süre ile standart kür
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havuzlarında kür edilmiĢtir. 7. günü dolduran harç numunelerine TS EN 196-1 (2016) standardına uygun eğilme
dayanımı tayini ve TS EN 12390-4 (2002) standardına uygun basınç dayanımı tayin edilmiĢtir. 28. günü dolduran
harç numunelerinin kapilerite, su emme yüzdesi, porozite ve birim hacim ağırlık gibi fiziksel özelliklerinin
belirlemek için arĢimet prensibi ile çalıĢan tartı yardımı ile TS EN 1170-6 (1999) standardına uygun olarak
hesaplanmıĢtır.
Tablo 4. Harç numunelerinin üretilmesi için gerekli malzeme miktarları (gr)
Numune Adı

Kırma Kum Çimento

Su

GDAA

ÖPT

ÖPT0
1350
450
225
0
0
ÖPT10
1350
405
225
0
45
GDAA0
ÖPT20
1350
360
225
0
90
ÖPT30
1350
315
225
0
135
ÖPT0
1012.5
450
225
337.5
0
ÖPT10
1012.5
405
225
337.5
45
GDAA25
ÖPT20
1012.5
360
225
337.5
90
ÖPT30
1012.5
315
225
337.5
135
ÖPT0
675
450
225
675
0
ÖPT10
675
405
225
675
45
GDAA50
ÖPT20
675
360
225
675
90
ÖPT30
675
315
225
675
135
ÖPT0
337.5
450
225
1012.5
0
ÖPT10
337.5
405
225
1012.5
45
GDAA75
ÖPT20
337.5
360
225
1012.5
90
ÖPT30
337.5
315
225
1012.5
135
ÖPT0
0
450
225
1350
0
ÖPT10
0
405
225
1350
45
GDAA100
ÖPT20
0
360
225
1350
90
ÖPT30
0
315
225
1350
135
2.2.1.Yayılma Tablası Deneyi
Taze haldeki harç numunelerine TS EN 1015-3 (2010) standardına uygun olarak ġekil 5. ‗da görüldüğü üzere,
yayılma tablası deneyi uygulanmıĢtır. Yayılma tablası deneyi, hafif veya normal agregalar ve mineral
bağlayıcıların karıĢtırılmasının hemen ardından harç kıvamının taze haldeki yayılma değerini belirlenmek amacıyla
yapılır. Taze haldeki harç kalıp içerisine yerleĢtirilir ve deney esnasında kalıp yavaĢça yukarıya doğru çekilir.
Kullanılan harç kütlesi dairesel levha üzerinde iken yayılma tablası yaklaĢık saniyede bir kere olmak üzere, 15 defa
serbest düĢürülerek levhaya yayılması sağlanır. Yayılan harç kütlesinin çapı, birbirine dik iki doğrultuda ölçülerek
belirlenir.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 771 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ġekil 5. Üretilen harç numunelerine uygulanan yayılma tablası deneyi
2.2.2. Eğilme Deneyi
Eğilmede çekme dayanımını belirlemek üzere TS EN 196-1 (2016) standardına uygun olarak ġekil 6.‘de görüldüğü
üzere, eğilme deneyi yapılmıĢtır. Eğilmede çekme deneyi, orta noktasından yüklenmiĢ basit kiriĢ metodu ile
uygulanmıĢtır. Deney için 40x40x160mm boyutlarında prizmatik numuneler kullanılmıĢtır. Mesnetler arası mesafe
100 mm alınmıĢtır. 40x40x160mm boyutlarındaki, prizmatik deney numunesi mesnetler üzerine ortalanacak
Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Numunenin yükü aldığı üst yüzey ile yüklemenin yapıldığı yönün 90° açı yapmasına özen
gösterilmiĢtir. Yükleme numunenin tam ortasına yapılmıĢtır ve kırılma gerçekleĢene kadar devam edilmiĢtir.
Yapılan deney esnasında uygulanan yükleme hızı saniyede 50±10 N olacak Ģekilde uygulanarak kırma yükü
belirlenmiĢtir. Kırılmanın olduğu andaki P yükü göstergeden okunmuĢtur.

ġekil 6. Üretilen harç numunelerine uygulanan eğilme deneyi
2.2.3. Basınç Deneyi
TS EN 196–1 standardına uygun olarak ġekil 7.‘de görüldüğü üzere, basınç dayanımı deneyi yapılmıĢtır. Eğilme
deneyi sonucu oluĢan iki parçaya ayrılan yarım prizmaların her biri için basınç deneyi yapılır. Cihazın plakları
arasında ±0,5 mm‘den fazla dıĢarı çıkmayacak Ģekilde yarım prizmalar ortalanır. Deney sırasında uygulanan
yükleme hızı 2400 N/sn olacak Ģekilde sabit tutulur. Basınç dayanımı darbe etkisi oluĢturmayacak Ģekilde ve sabit
hızla kırılma iĢlemi gerçekleĢene kadar devam ettirilmiĢtir. Kullanılan numunenin kırılma esnasında presten alınan
değeri ise basınç kuvveti olarak not alınmıĢtır.
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ġekil 7. Üretilen harç numunelerine uygulanan basınç deneyi
2.2.4. Su emme, Porozite ve Birim Hacim Ağırlık Deneyleri
Harç numuneleri ġekil 8.‘deki arĢimet prensibi ile çalıĢan tartı yardımı ile su emme ve porozite özelikleri TS EN
1170-6 (1999) standardı gözetilerek deneyi yapılmıĢtır. 28 gün sonunda kür havuzundan çıkartılan harç
numunelerinin ArĢimet Terazisi ile sudaki ağırlıkları kaydedilmiĢtir. Ardından, numuneler bez ile kurulanarak
havadaki ağırlıkları kaydedilmiĢtir. Harç numuneleri 24 saat ve 110 ºC‘de olmak üzere kurutulup, oda sıcaklığında
soğuduktan sonra etüv kurusu ağırlıkları kaydedilmiĢtir.

ġekil 7. Harç numunelerine uygulanan Su emme, Porozite ve Birim Hacim Ağırlık Deneyleri
3. DENEYSEL SONUÇLAR
3.1. Yayılma Tablası Deneyi Sonuçları
Üretilen harç numunelerinin yayılma değerleri ġekil 8‘de verilmiĢtir. En yüksek yayılma değeri Referans
numunesinde olup, 16.75 cm olarak bulunmuĢtur. En düĢük yayılma değeri %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde
olup, 12.25 cm olarak bulunmuĢtur. Genel olarak anlamda ise, GDAA‘nın ve ÖPT‘nin kullanılması iĢlenebilirliği
azaltmıĢ olup, yayılma değerleri giderek azalmaktadır. %25 GDAA-%10 ÖPT numunesinde en ideal oran
bulunmuĢ olup, 14.75 cm‘dir.
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ġekil 8. Üretilen harç numunelerinin yayılma tablası deneyi değerleri
3.2. Su emme, Porozite ve Birim Hacim Ağırlık Deney Sonuçları
GDAA ile üretilen ÖPT katkılı harç numunelerinin su emme yüzdeleri ġekil 9‘da yer almaktadır. Üretilen
numunelerin 28 gün sonunda belirlenen su emme yüzdelerine bakıldığında, en az su emme yüzdesi %7.76 oranı ile
Referans numunesinde gözlemlenirken, en fazla su emme yüzdesi %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde %9.43
olduğu tespit edilmiĢtir. ÖPT ‘nin %10 oranında ilave edildiğinde su emme yüzdesi %8.07 olup, GDAA ‘nın %25
oranında ilave edildiğinde su emme yüzdesi %7.99 olduğu belirlenmiĢtir. GDAA ve ÖPT ‘nin beraber kullanıldığı
numuneler için ise %25 GDAA-%10 ÖPT oranında ilave edildiğinde su emme yüzdesi %8.29 olduğu
belirlenmiĢtir. Yüzeyinde hidratlı çimento hamuru bulunduran geri dönüĢtürülmüĢ agrega, doğal kuma göre %6 ile
%13 oranlarında daha yüksek su emme yüzdesindedir (Fan, vd. 2016; Evangelista ve Brito, 2007).
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ġekil 9. Numunelerin su emme yüzde değerleri
GDAA ile üretilen ÖPT katkılı harç numunelerinin porozite yüzdeleri ġekil 10‘da verilmiĢtir. Numunelerin 28 gün
sonunda belirlenen porozite yüzdelerine bakıldığında, en az porozite yüzdesi %16.70 oranı ile Referans
numunesinde gözlemlenirken, en fazla porozite yüzdesi %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde %19.08 olarak
tespit edilmiĢtir. ÖPT ‘nin %10 oranında ilave edildiğinde porozite yüzdesi %17.05, GDAA ‘nın %25 oranında
ilave edildiğinde porozite yüzdesi %16.89 olduğu belirlenmiĢtir. GDAA ve ÖPT ‘nin beraber kullanıldığı
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numuneler için ise %25 GDAA-%10 ÖPT oranında ilave edildiğinde porozite yüzdesi %17.31 olduğu
belirlenmiĢtir.
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ġekil 10. Numunelerin porozite yüzde değerleri
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GDAA ile üretilen ÖPT katkılı harç numunelerinin birim hacim ağırlık değerleri ġekil 11‘da verilmiĢtir.
Numunelerin 28 gün sonunda belirlenen birim hacim ağırlık değerlerine bakıldığında, en az birim hacim ağırlık
değeri 2.15 gr/cm3 ile Referans numunesinde gözlemlenirken, en fazla birim hacim ağırlık değeri %100 GDAA%30 ÖPT numunesinde 2.02 gr/cm3 olarak tespit edilmiĢtir. ÖPT ‘nin %10 oranında ilave edildiğinde birim hacim
ağırlık değeri 2.11, GDAA ‘nın %25 oranında ilave edildiğinde birim hacim ağırlık değeri 2.11 olduğu
belirlenmiĢtir. GDAA ve ÖPT ‘nin beraber kullanıldığı numuneler için ise %25 GDAA-%10 ÖPT oranında ilave
edildiğinde birim hacim ağırlık değeri 2.09 gr/cm3 olduğu belirlenmiĢtir.

GDAA100

ġekil 11. Numunelerin birim hacim ağırlık değerleri
3.3. Basınç ve Eğilme Deneyi Sonuçları
Üretilen harç numunelerinin 7 ve 28 günlük eğilme dayanımları ġekil 12‘de verilmiĢtir. 7 ve 28 günlük
numunelerde en yüksek eğilme dayanımı Referans numunesinde meydana gelmiĢtir. 7 günlük eğilme dayanımı
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sonucu 8.48 MPa ve 28 günlük eğilme dayanımı sonucu 8.66 MPa ‘dır. 7 ve 28 günlük numunelerde en düĢük
eğilme dayanımı %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde meydana gelmiĢtir. Dayanım sonuçları sırasıyla 3.78 MPa
ve 3.95 MPa ‘dır. Zeyad vd. yaptıkları çalıĢmada, çimento kütlesinin %10 volkanik pomza tozu (VPT) ikamesi
kullanıldığında çekme ve eğilme dayanımını önemli ölçüde iyileĢtirdiğini belirlemiĢlerdir (Zeyad, vd. 2020).
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ġekil 12. Harç numunelerin 7 ve 28 günlük eğilme dayanım değerleri
Üretilen harç numunelerinin 7 ve 28 günlük basınç dayanımları ġekil 13‘de verilmiĢtir. 7 ve 28 günlük
numunelerde en yüksek basınç dayanımı Referans numunesinde meydana gelmiĢtir. 7 günlük dayanım sonucu
48.10 MPa ve 28 günlük dayanım sonucu 52.34 MPa ‘dır. 7 ve 28 günlük numunelerde en düĢük basınç dayanımı
%100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde meydana gelmiĢtir. Dayanım sonuçları sırasıyla 14.56 MPa ve 19.28
MPa‘dır. Chaidachatorn vd., (2019) de yaptıkları çalıĢma kapsamında, GDAA içeren harç numunelerinin X-ıĢını
kırınımı, dayanımı ve SEM analizleriyle araĢtırılmıĢlardır. En ideal oranın %25 olduğunu sonucuna varmıĢlardır.
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ġekil 13. Harç numunelerin 7 ve 28 günlük basınç dayanım değerleri
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
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Geri dönüĢtürülmüĢ asfalt atığı ile üretilen öğütülmüĢ pomza tozu katkılı harç numunelerinin fiziksel ve mekanik
özellikleri incelendiğinde sonuçlar;
 Harç numunelerinin en yüksek yayılma değeri Referans numunesinde olup, 16.75 cm olarak bulunmuĢtur.
%100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde ise, en düĢük yayılma değeri 12.25 cm olarak bulunmuĢtur.
 Üretilen harç numunelerinin en az su emme yüzdesi Referans numunesinde %7.76 olup, en fazla su emme
yüzdesi %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde %9.43 olduğu tespit edilmiĢtir. Harç numunelerinde ÖPT ve
GDAA oranının artması ile birlikte su emme yüzdesinin de orantılı olarak arttığı gözlemlenmiĢtir.
 GDAA ile üretilen ÖPT katkılı harç numunelerinin en az porozite yüzdesi %16.70 oranı ile Referans
numunesinde gözlemlenirken, en fazla porozite yüzdesi %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde %19.08
olarak tespit edilmiĢtir. Su emmesinin yüksek olduğu numunelerin porozite yüzdesinin de yüksek olduğu
tespit edilmiĢtir. Bunun nedeni ise, su emme ve porozitenin doğru orantılı olmasından kaynaklıdır.
 Harç numunelerinde en az birim hacim ağırlık değeri Referans numunesinde 2.15 gr/cm3 olup, en fazla
birim hacim ağırlık değeri %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde 2.02 gr/cm3 olarak bulunmuĢtur.
GDAA‘nın geçirimli ve ÖPT‘nin gözenekli bir malzeme olmasından kaynaklı olarak GDAA‘nın ve
ÖPT‘nin ikame oranlarının artması ile birlikte birim hacim ağırlık değerleri ters orantılı olarak azalmıĢtır.
Bunun nedeni ise, GDAA‘nın geçirimli ve ÖPT‘nin gözenekli bir malzeme olmasından kaynaklıdır.
 GDAA ile üretilen ÖPT katkılı 7 ve 28 günlük harç numunelerinde en yüksek eğilme dayanımı Referans
numunesinde meydana gelmiĢtir. Dayanım sonuçları sırasıyla 8.48 MPa ve 8.66 MPa ‘dır. 7 ve 28 günlük
numunelerde en düĢük eğilme dayanımı %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde meydana gelmiĢtir.
Dayanım sonuçları sırasıyla 3.78 MPa ve 3.95 MPa ‘dır. Kullanılan ikame oranlarında ÖPT‘nin %10 ve
GDAA‘nın ise %25 oranı optimum oranlar olarak belirlenmiĢtir. ÖPT‘nin ve GDAA‘nın oranlarının
artması ile birlikte dayanımın azalması gözlemlenmektedir.
 Üretilen harç numunelerinin 7 ve 28 günlük numunelerinde en yüksek basınç dayanımı Referans
numunesinde meydana gelmiĢtir. Dayanım sonuçları sırasıyla 48.10 MPa ve 52.34 MPa ‘dır. 7 ve 28
günlük numunelerde en düĢük basınç dayanımı %100 GDAA-%30 ÖPT numunesinde meydana gelmiĢtir.
Dayanım sonuçları sırasıyla 14.56 MPa ve 19.28 MPa ‘dır. 7 ve 28 günlük basınç sonuçları
karĢılaĢtırıldığında ise, 28 günlük numunelerin basınç dayanım sonuçları 7 günlük numunelerin basınç
dayanım sonuçlarından daha fazla çıktığı tespit edilmiĢtir. Bunun nedeni, 28 günlük numunelerin 7 günlük
numunelere nazaran daha iyi dayanım kazanmasından kaynaklıdır.
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Research on solutions to stabilize and prevent deep circular failure of riverbank slope
Thai Quoc Le, Khai Duy Tran
Faculty of Civil Engineering, Nha Trang University

Abstract
River embankment is an important part of the riverside route or park landscape, ensuring slope stability of
embankment is a condition to ensure the stability of a route near the river. Currently, Studies widely used antislope design works are all equilibrium methods with the assumed slope surface. This study applies the Phi-C
reduction method, a form of finite element method, which calculates the stability of river embankments with
prestressed reinforced concrete sheet piles through the simulation method. This study includes reinforced concrete
sheet piles holding independently (1 row of piles) and reinforced concrete sheet piles combined with PHC
centrifugal oblique piles for Vietnam conditions. Experimental results show that when the pile length increases, the
safety factor of the pile increases along with the displacement of the pile head. In addition, the piles combined with
PHC centrifugal oblique piles tend to increase the stability factor and reduce the head displacement. This study
helps managers and designers to choose more options for river embankment reinforcement in practice.
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ASSESSING THE IMPACT OF URBAN RENEWAL ON THE BUILT ENVIRONMENT IN NIGERIA.
Adefemi AKA
Department of Building, Federal University of Technology
Abdulkabir Opeyemi BELLO
Department of Building, Federal University of Technology
Mudasiru Abiodun SEMIU
Department of Building, Federal University of Technology
Yusuff Adelabu AJIBADE
Department of Building, Federal University of Technology

Abstracts
Due to increase in population growth, the capital city of many nations across the globe becomes congested, which
makes the available social amenities to be overused beyond their intended designs, resulting in urban problem that
could lead to urban renewal (UR). The UR has significant impacts on individual and a group of activities within the
built environment. Therefore, this study aims to investigate the negatives and positives impacts of UR on the built
environment in Nigerian. To achieve the aim of the research, the study adopted a qualitative research method. In
the qualitative study, the necessary data was collected through physical observations and interviews. The physical
observation exercise was carried out in Abuja the capital city of Nigeria. While the interview was conducted with
eighteen construction professionals in the study context. The findings of the study reveals that UR has a positive
and negative implications on the capital city of Nigeria. Some of the positive impacts are environmental upgrade,
economic stability, increase in value for land and infrastructures. Whereas, the negative implications are
displacement, loss of property, excessive price of land and infrastructures, economic hardship. Strategies such as
community engagement, adequate compensation, government policy and implementation were developed to
mitigate the negative influence of UR on the built environment.
Keywords: Built Environment, Development, Infrastructure, Impact, Urban Renewal
1.0
INTRODUCTION
The increase in population growth in many nations across the globe often leads to environmental congested,
accompanied with overused of the available social amenities beyond their intended designs, resulting in urban
problem that could lead to urban renewal (UR). UR is the process of revitalizing a failing area in a built
environment so as to restore economic vitality and improve the safety of the area (Agunbiade, 2007). UR is flexible
and can be used for both development and re-development. UR, which is generally called urban regeneration or
regeneration in the United Kingdom, is a program of land redevelopment in areas of moderate to high density
urban land use (Agbola, 2007). This takes place when the physical social economic characteristics of a rundown
urban area have been rebuilt as part of a strategic plan to improve an area. Housing, industrial locations and dock
side developments are typical regeneration projects in many countries (Jonlang, 2001). According to Kabiru,
(2011), urban regeneration typically goes beyond the development of the physical area of a location; it also
involves social and economic activities.
This emerged from the rapid population growth and urban sprawl experienced in most developing countries such as
Nigeria, India, Philippines, South Africa, Brazil, Hong Kong and Bangladesh. In addition, it is noted that most
urban centres in Nigeria were planned before the establishment of regional town planning and urban development
(Oyesiku, 2011). Indeed, according to the United Nations (UN, 2007), Nigeria's urban population will account for
more than 60% of the country's total. The proportion of urban residents to the total population has risen from 42.5
percent in 2009 to 51.16 percent in 2019. (Statista, 2021).The urbanization dilemma in emerging countries is
marked by a high rate of overpopulation, traffic, pollution, insufficient housing/shelter, filth underdevelopment,
and rising poverty and crime rates, among other things (Jiboye and Omoniyi, 2010).
The diversity of Nigerian cities in terms of size, structure, spatial shape, economy, wealth, and local resource
availability is one of the core facts of the issues (Owoputi, 2016; Olokesusi, 2016). Although Africa has one of the
lowest Human Development Index (HDI) in the world, it is estimated that within the next two decades, 87 percent
of the population growth will take place in urban areas of the continent (Daramola and Ibem, 2010). Nigeria with
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population of approximately 200 Million is currently overwhelmed by rapid urbanization, poor infrastructure and
ever-increasing number of urban slums across the country, and this figure is expected to increase exponentially in
the coming years. The urban infrastructural decay has increased the environmental threat within the urban populace
(Gbadegesin and Aluko, 2010). Many of the cities and towns lack physical development plans and poor
implementation. Unauthorized residential, commercial and industrial developments are found within and at the
detriment of Nigerian cities (Gbadegesin and Aluko, 2010).
According to Adelekan (2009) lack of urban planning in Lagos state, will develop future potential hazards for new
development mainly in areas with high environmental risk. Moreover, the urban poor are noted to live in the high
risk zones due to inadequate government control of such areas and lack of urban land for development. Instead of
having optimum development therefore, the Nigeria cities are faced with complex urban problems in the form of
competition for land, poor transportation system, and acute housing shortage, rapid growth of slums and the
accompanying health hazards, and high incidence of crime of all types (Onibokun 1973).
Abuja is one of the state that has been currently undergoing constant UR over the past decades in Nigeria, been the
capital of the nation which demands it to be properly urbanized. However, the impacts of this frequent renewal on
the environment has not been adequately investigated by previous studies. Therefore, this study assessed the
impacts of urban renewal in Abuja with the view to propose for strategies towards mitigating the negative
influence so as to proliferate the positive aspect on the society and the built environment at large.
2.0
LITERATURE REVIEW
One of the most remarkable developments in the world especially since the 1980s is rapid urbanization. Today,
according to United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA (2015), ―fifty-four percent
(54%) of the world‘s population lives in urban areas, a proportion that is expected to increase to 66% by 2050‖.
Projections show that urbanization combined with the overall growth of the world‘s population could add another
2.5 billion people to urban populations by 2050, with close to 90% of the increase concentrated in Asia and Africa
(UNDESA, 2015). Towns and cities in developing countries have been expanding rapidly, and the total number of
urban dwellers in the region is now roughly doubling every decades Otoo, 1982).
Almost all of this growth will be in lower income regions of Africa and Asia where urban population is likely to
triple and in Asia will more than double. Of all the regions of the world, Asia and Africa are urbanizing faster and
are projected to become 56% and 64% urban, respectively by 2050 (UNDESA, 2015). Three countries; Nigeria,
India, and China combined are expected to account for 37% of the projected growth of the world population
between 2014 and 2050. Over the years in Nigeria, all level of government have made concerted efforts to improve
the quality of life (QOL) of the residents of city and metropolitan centres through urban renewal programmes.
Research on Humanities and Social Sciences coupled with the heightening of the awareness of self-actualization
outfits, have pre-eminently positive implications in bolstering and bettering the quality of life of urban dwellers
(Eni, 2012).
The most recent is the order from the Minister of Federal Capital Territory (FCT) to demolish some structures
which was claimed to have violated Abuja master plan because they were built on sewer lines, green areas and
other unauthorized areas. According to Adoga (2016), the FCT Minister was also reported to have said that FCT is
the only city in Nigeria created by law and that necessary guidance according to law would be followed in handling
the demolition of all illegal structures while all legitimate claims and other legitimate investors will be given
adequate attention.
Internal displacements, acute poverty, helplessness, dislocation of family ties, critical unemployment, depression,
economic downturn, incomplete schooling and social isolation were some of the effects of urban renewal identified
in the literature for Africa as a whole and Nigeria in particular (Jimoh et al. 2013). Some of these challenges are
also noted in the problem tree of urban renewal in developing countries as well as the slum situation and urban
renewal. In the study of urban renewal at Maroko, a former slum in Lagos, Nwanna (2012), discovers that only
about 2000 out of over 10,000 former Maroko house-owners were resettled, and up till today, the remaining 8000
were neither assisted to find alternative accommodation nor offered compensation. They were rendered homeless.
The rest could not financially afford to live in the edifice that the then government had erected in the place. Part of
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this same place is occupied by biggest multinational organizations and one of the most beautiful residential estates
in Nigeria today. It was redeveloped after forcefully evicting the local residents and sold to big companies. So, the
motive of the government from the outset is questionable. Implications such as stress, emotional breakdown,
anxiety, depression, psychological trauma and the likes were recorded for those not relocated or compensated
(Nwanna 2012).
The first attempt at urban renewal in Nigeria occurred in Lagos in 1955, as a result of cholera and bubonic plague
outbreaks in 1929 (Mabogunje, 1974; Kutela and Adesola 1994; Eni and Abua 2014). The Nigerian Town and
Country Planning Ordinance of 1946 made extensive provisions on urban renewal through the use of planning
schemes. However, the country's huge urbanization during the oil boom resulted in a slew of planning issues,
including urban deterioration, slums, sprawl, waste management, and bad infrastructure, among others, all of which
necessitate substantial rehabilitation. In the 1960s and 1970s, the problem had worsened to the point where many
towns had become uninhabitable, necessitating numerous revitalization programs in collaboration with numerous
bilateral and international development agencies. Furthermore, under the World Bank Community Based Urban
Development Programmes, a number of slum up-grading programs/schemes were being implemented in several
Nigerian states (Eni and Abua 2014).
There had been several renewal programs in Ondo state, Nigeria, aiming at enhancing the habitability of the cities.
The Capital Urban Development Authority (CUDA) was founded with World Bank backing to launch urban
renewal programs to improve Akure city (Fatusin, 2018).. In 2005, the United Nations Millennium Village
Upgrade in the Ikaram and Ibaram settlements was presented. The state government initiated a substantial renewal
initiative in 2010 to address urban infrastructures with little housing component. While these rejuvenation
programs have been praised, there has been little evaluation of their benefits due to the lack of benchmarks to
gauge such effects on inhabitants (Fatusin, 2018).. In their study of housing quality in Akure, Ikare, and Okitipupa,
the major urban centres in Ondo state. Fatusin and Aribi Gbola (2013) conducted a survey that revealed that 35
percent of houses in these cities can be classified as poor using benchmark such as structural defects, materials
used in construction, roofing, privacy, availability of courtyards/court gar dens, and so on, while over 11 percent
are in dilapidated forms. In these circumstances, it became clear that, in order for Nigerian cities to be habitable,
they needed to be regenerated. The components of urban renewal, according to Olawepo (2010), may include city
expansion and redevelopment, extensive route development and redesigning, beautification, and settlement layout.
Upgrades to facilities and public goods and services, maintenance, building, and silting of drainage systems within
an urban centre, and enforcing slum upgrading and city development are just a few examples.
A similar incidence was also recorded in Goma Region, Congo DR, where massive urban renewal took place.
According to Norwegian Refugee Council (2015), one third of the displaced children do not attend primary school,
compared to approximately 10 per cent among residents and host families, mainly due to inability to pay school
fees or meet associated expenses because most of their means of livelihood such as stores and business concerns
from where they pay children school fees have been demolished.
2.1
Urban Renewal Strategies
There are three basic strategies of urban renewal Miller (1959), which vary according to the scale and intensity of
the operations carried out. These strategies include the following.
2.1.1 Redevelopment: This involves complete clearing of blighted areas of a town and the development of new
structures. It involves large-scale demolition of poor buildings, which are considered as substandard, and that are
beyond redemption. Wholesome clearance and complete redevelopment are often applied to areas where the
existing structures are economically unviable (Mirbod, 1984).
2.1.2 Rehabilitation: according to (Zhu, 1989) Rehabilitation can be referred to as preservation or conservation,
it is oriented towards restoring natural or artificial environments of neighbourhood that are already in existence. It
is more suitable in areas where the building are majorly sound structurally but have deteriorated surfaces due to
poor maintenance.
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2.1.3 Integration: this method hinges on both redevelopment and rehabilitation by using the strength of both
strategies. It comprises of rehabilitation of what can be realistically be useful, and combined with reconstruction of
new facilities in place of those beyond redemption (Yu, 1988).
3.0 METHODOLOGY
3.1
Research Design
This study adopts a qualitative research method. The researcher in a qualitative research plays a significant role in
his ability to engage participants using ―complex reasoning that is multi-faceted, iterative and simultaneous‖ in the
system of enquiry (Creswell, 2003).
This type of data is collected through methods of observations, one-to-one interviews, conducting focus groups,
and similar methods (Miles, 2014). It allows the researchers to form parameters through which larger data sets can
be observed (Miles, 2014).
3.2
Research Population
The research population is divided into two category. The first is some of the affected victims of urban renewal
around the resettlement location and secondly, the professionals in the built environment in Abuja.
3.3
Sampling Technique
Random sampling technique was adopted in selecting locations that has undergone urban renewal within Abuja
metropolis. The selection was determined on the basis of ease of accessibility to the urban renewal areas, and to
observe the impact on individuals within the affected areas as well as interviewing the victims around the affected
areas and also the professionals in the built environment.
3.4. Instrument for Data Collection
A structured interview was conducted to solicit information from the respondent. The respondent were personally
approached by the researcher to get the required information needed for the study.
3.5 Data Analysis
Similar to other fields, content analysis has been used in as a quantitative research method until recent decade.
Content analysis provides valuable historical and cultural insights over time (CAME, 2022).
4.0
RESULT AND DISCUSSION
4.1 Respondents demographical information.
Table 4.1 shows the characteristics of the professional respondents in FCDA and ministry of works, Abuja. The
years of experience of the respondent ranges from 8-21 years which shows that all the respondent have sufficient
work experience to participate in the interview study. Also, the academic qualification of the respondents ranging
from bachelor to doctorate degree, and are all chartered in their respective professional body. Table 4.2 shows the
profile of the respondent that based in Abuja. The respondents have been living in Abuja for more than five years.
They have also lived in different locations in Abuja over the course of their stay.
Table 1 shows the characteristics of the professional respondents.
Table 2 shows the
Years of Living in Residential
location Current Residential
Respondent
profile
of
the
Abuja
Stayed Over the Years
Location
respondent
that
Lugbe, Lokogoma &
1
38
Wuse
based in Abuja.
Wuse
Jabi, Life camp &
2
29
Wuse
Wuse
Kabusa,
Galadima,
3
32
Lugbe
Gwarimpa & Lugbe
4
19
Dutse, Bwari &Lugbe
Lugbe
5
34
Utako, Kwali & Kubwa Kubwa
6
18
Kubwa, Kabusa, Apo
Kubwa
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4.2 Areas Undergone Urban Renewal in Abuja
Table 3 shows areas
that have undergone
urban renewal in
Abuja over the past
decades. Maitama
and Wuse were
mentioned by nine
respondents
each
which represent the highest mentioned location, followed by Karmo by seven respondent, garki and utako which
was mentioned five times each, Idu and Apo four times each, Gwagwa, Jiwa, Kubwa, Lugbe, Wuye, mentioned
three times each, Gwarimpa, Mahbushi, Jabi, and Dutse two times each. In general all the areas total eighteen
which have undergone urban renewal in Abuja.
Table 3 shows areas that have undergone urban renewal in Abuja over the past decades.
No of Participant
Urban renewal areas
1
Utako, Maitama, Gwagwa, Gwarinpa, Jiwa, Wuse, Karmo.
2
Wuse, Maitama, Gwagwa, Kubwa, Utako, Karmo, Gwarinpa.
3
Gwarinpa, Maitama, Gariki, Lugbe , Nyanya,&Karmo.
4
Idu, Karmo, Gwarinpa, Lugbe, Gariki, Wuse, & Asokoro
5
Maitama, Wuse, Wuye, Asokoro, Gariki
6
Wuse, Mahbushi, Maitama, Gariki, Idu, Apo, Kubwa
7
Asokoro, Maitama, Utako, Jabi, Gariki, Gwarimpa
8
Utako, Maitama, Mahbushi,Wuse,Jabi, Wuye,Jiwa,Asokoro, Apo
9
Kubwa, Gwarimpa, Dutse, Wuse, Asokoro, Apo, Garki
10
Dutse, Maitama, Wuye, Utako, Idu, Lugbe, Karmo
11
Karmo, Gwagwa, Wuse, Jiwa, Asokoro
12
Maitama, Wuse, Asokoro, Apo, Idu, Karmo, Garikli
Respondent
1
2
3
4
5
6

Years of Experience
18
21
14
8
11
16

Qualification
Ph.D.
Bachelor Degree
Bachelor Degree
Master‘s Degree
Bachelor Degree
Master‘s degree

Profession
Planners
Builders
Planners
Planners
Architects
Planners

Table 4 shows the types of urban renewal that took place in the areas mentioned.
Participant
Types of Urban Renewal
Road construction, &expansion of lanes, Installation of
1
street light, Housing and improvement of land use,
Construction of drainages.
Road construction, and lanes expansion, Construction of
2
bridges and fly over, Construction of drainages, Housing
and improvement of land use.
Road construction & and expansion of lanes, Proper waste
3
management, Housing and improvement of land use,
Construction of drainages
Parks and recreational centres, Road construction & and
4
expansion of lanes, Proper waste management, Housing
and improvement of land use.
Road construction & and expansion of lanes, Construction
5
of bridges and fly over, Installation of street light,
Housing and improvement of land use
6
Construction of drainages, Proper waste management.
7
Construction of bridges and fly over, Construction of
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8
9
10

11

12

drainages, Housing and improvement of land use.
Road construction & and expansion of lanes, Housing and
improvement of land use, Construction of drainages
Construction of schools, market buildings, Construction
of bridges and fly over.
Road construction & and expansion of lanes, Parks and
recreational centres, Housing and improvement of land
use.
Proper waste management, Construction of schools, and
market buildings, Housing and improvement of land use,
Construction of drainages.
Road construction & and expansion of lanes, Parks and
recreational centres, Housing and improvement of land
use, Construction of drainages.

Road construction: Roads make a crucial contribution to economic development, growth and bring important social
benefits. The volume of traffic in Abuja has risen dramatically in recent years, so that the expansion and new
construction of the major road link between the capital city of Abuja and the international airport was considered
essential for Abuja as the Nigeria capital. Julius Berger was thus commissioned to undertake the construction and
extension of the existing motorway to the airport. The contract for a 26.5 km section starting at ―city gate ―and
ending at ―Bill Clinton Drive‖ included the extension of the existing connection to the airport from two to three
lanes as well as construction of a new parallel two lane expressway in each direction. The connection of the new
two lanes expressway to the extended of three lanes motorway is provided by connecting roads. In addition, river
bridges, pedestrian bridges, flyovers and underpass bridges as well as bus stations and turning facilitates were
planned and built.
a. Flyover: This is a crucial road structure mostly built in intersections to carry away the uninterrupted traffic,
mostly in urban areas. In order to curb the transportation problems in Abuja, sufficient flyovers at major
intersections of the city were introduced. However, in most of the places a compressive and long term
planning has not be adopted responsible to partial fulfilment of eradication of traffic related problem in the
city.
b. Construction of Drainages: A drainage system is accountable for getting rid of the surplus water either on
the floor‘s surface or the roof area of any property. It is also possible for surplus water to accumulate from
the rain water or the usage of an excessive amount of irrigation water.
c. Waste Management System: The city of Abuja provides an opportunity to avoid some of the environmental
problems associated with other major cities in African. The current status of solid waste management
system in Abuja has been reviewed and recommendations for improvements are made. The existing solid
waste management system is affected by unfavourable economic, institutional, legislative technical and
operational constraints. A reliable waste collection system has been adopted, part of it are provision of
waste collection vehicles and provision of waste bin along road sides.
d. Improvement of Land Use: Land use planning refers to practices where landowners, developers,
municipalities, and other professionals collectively work to approve a land-based project, following
principles that promote an appropriate social and environmental effect, while also employing resources
efficiently. Historically, land use planning was motivated by a concern to promote the orderly development
of the landscape, preserve some open spaces, and provide consistency among developments.
e. Construction of Bridges: A bridge is a structure built to span a physical obstacle without blocking the way
underneath. It is constructed for the purpose of providing passage over the obstacle, which is usually
something that is otherwise difficult to cross.
f. Housing: Also known as houses, place of residence, buildings accommodation, living quarters.
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Table 5. Shows factors responsible for Urban Renewal in Abuja.
No of Respondent
Factors Responsible for the Renewal
Damage roads , poor drainage system, poor waste
1
management system, lack of enforcement of law
2
Poor land use, over population, traffic congestion
Health epidemics issues, unemployment, transportation
3
issues
4
Poverty, illiteracy, health epidemics, shortage of housing
Bad land usage, unemployment, poor roads, bad
5
management system
Poor law enforcement, poor road networks, lack of
6
drainage system and waste management system.
Bad governance, poor land use, and lack of land act
7
enforcement
Poor workmanship by the contractors, poor power supply,
8
poor road networks, lack of enforcement agencies
Lack of proper law in place, poor road and drainage,
9
insufficient housing
Bad use of land appropriation, high cost of
10
accommodation, lack of functioning regulatory body.
Poor governance, illiteracy and lack of user orientation,
11
poor workmanship
Increase in population, poor handling of facilities, and
12
lack of routine maintenance.
Table 4.5 shows the factor responsible for urban renewal in Abuja. Respondent one: opined that damaged roads,
poor drainage system, poor waste management system, lack of enforcement of law, followed by respondent two:
poor land use, over population, traffic congestion, respondent three: health epidemics issues, unemployment,
transportation issues, respondent four: poverty, illiteracy, health epidemics, shortage of housing, then respondent
ten: bad use of land appropriation, high cost of accommodation, lack of functioning regulatory body, respondent
eleven: poor governance, illiteracy and lack of user orientation, poor workmanship, respondent twelve: increase in
population, poor handling of facilities, and lack of routine maintenance.
Table 6. Strategies towards mitigating negative effect of urban renewal.
No of Respondents
Strategies to Reduce Negative Effect of Urban Renewal
1
Enlightenment and Strategic Planning
2
Improve method of implementation
3
Community and end users Engagement
4
Adequate Compensation for the displaced
5
Proper regulation policies in place
6
Proper awareness for the end users
7
Government intervention
8
Good physical planning and control
9
Continuous improvement of facilities in place
10
Proper monitoring of urban development
11
Government policy
12
Community involvement in planning and implementation
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 787 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Respondent one proposed: Enlightenment and Strategic Planning as an effective strategy for the mitigation of
urban renewal negative effect, respondent two: states that Improving implementation method, respondent three:
community and end users engagement, respondent four: adequate compensation for the displaced, respondent ten:
proper monitoring of urban development, respondent eleven: government policy, respondent twelve: Community
involvement in planning and implementation. Majority of the respondents noted improving and upgrading the
planning method of urban renewal in Abuja as a major strategy the government can use in accordance to ―Strategic
Approaches to Sustainable Urban Renewal in Developing Countries‖ by (Zhi 2017).
5.0
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
5.1
Conclusion
Based on the findings of this study, it can be concluded that UR in Abuja the capital city of Nigeria has both
negatives and positives influences on the society and the built environment. One of the significant negative
influence of UR is the reduction in social and economic status of the study context. While some of the positive
influences are road construction, housing construction and drainage system development. It was found that the
negative influence of UR in Abuja is being controlled by the federal government through the adoption of several
strategies. Among these strategies are mass enlightenment/education on how the negative influences can be
avoided or overcome, adequate compensation of the affected residence and proper regulation policies. The study
was limited to the Abuja the capital city of Nigeria. Further studies should be conducted in other states such as
Lagos or Kaduna where different infrastructural projects are also being executed frequently. Such further study is
needed so as to be able to generalize the findings of the study.
5.2 Recommendations
Based on the study conducted, it is hereby recommended that:
i.
The process of UR should be carefully reprogrammed, scrutinized and enforced to improve urban
renewal impact on the environment.
ii.
The government should ensure proper follow up of displaced victims.
iii.
Environmentalists need to advice their clients to build according to the city plan to prevent demolition.
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REVIEWING BARRIERS TOWARDS WOMEN PROFESSIONAL PARTICIPATION IN THE NIGERIA
BUILT ENVIRONMENT INDUSTRY.
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ABSTRACT

Transforming a natural environment into a built environment involves the efforts of both genders—males and
females. Gender diversity participation in developing a built environment has become a subject of debate because
the built environment profession has been seen as a male-dominated profession. Thereby assumed to be
challenging for women with unprecedented negativity. In most cases in the built environment industry, sexist
behaviour towards female colleagues appears to have become normalised and institutionalised discrimination,
which are critical barriers to the participation of women in the built environment industry, thereby limiting
women's participation in the industry. Hence, this study explores the barriers to women's participation in the
Nigerian built environment industry to established a better understanding of the most critical barriers and suggest
mitigating measures to the barriers. The study adopted a review of related literature methodology to carry out the
study. The study's findings reveal that sexist attitudes and perceptions, perceived stress, long working hours, family
and work-life balance, and negative perception of women's capabilities are the most crucial barriers to women's
participation in the built environment industry. In conclusion, the study suggests that women's participation should
be encouraged from the grassroots level, increase awareness, encourage gender diversity and policies (government
and professional bodies) to protect women's rights in built environment industry. The outcome of this study
contributes to the existing knowledge. It has also established the current barriers women face in participating in the
industry and suggested ways to mitigate the barriers.
Keywords: Barriers, Built environment, Nigeria, Participation, Professional, Women.
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BĠNA ÜRETĠMĠNDE ĠġÇĠ VE TEKNĠK PERSONEL AÇISINDAN ĠġÇĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ETKĠLEYEN
FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ
Abdulkadir Budak
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Özet

Yapı üretiminde iĢçi verimliliğinin artırılması, inĢaat sektörünün günümüz inĢaat teknolojilerine uyum sağlayamaması ve
değiĢen iĢveren beklentileri ile daha da zorlaĢmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için öncelikle iĢçi verimliliğini
etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çalıĢmada iĢçi verimliliğini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi ve aynı zamanda iĢçi ve teknik kadro açısından farklılıklarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu çalıĢmada
iĢçi verimliliğine etki eden faktörler literatür kapsamında irdelendi. ĠĢçi verimliliğine en fazla etki eden faktörler belirlenerek
5‘li Likert ölçeği kullanılarak iĢçilere ve teknik personele yönelik anket hazırlanmıĢtır. Hazırlanan anket soruları, 51 adet iĢçi
veya usta ve 31 adet teknik personel olmak üzere toplam 82 kiĢiye yüz yüze uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler ile önem
indeksi ve rank kullanılarak istatistiki analizler yapılmıĢtır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar incelendiğinde teknik personel
verisinin önem indeksi rank sıralamasında iĢçi verimliliğini etkileyen ilk 3 faktör sırasıyla; iĢin yapılabilir olmaması,
yapılacak iĢin tam olarak söylenmemesi, iĢçinin iĢi gerektiği gibi yapmaması faktörleri olup en az etkileyen ise iĢçinin yaĢlı
olması faktörü olarak belirlenmiĢtir. ĠĢçiler için önem indeksi rank sıralaması incelendiğinde iĢçi verimliliğini en çok
etkileyen ilk 3 faktör sırasıyla; ödemelerin zamanında yapılmaması, inĢaat yapımında kullanılan yöntemlerin uygunsuzluğu,
iĢçi, usta ve Ģef ücretinin istenilen seviyede olmaması ile ilgili faktörler olup en az etkileyen faktör ise iĢçinin az zamanda çok
iĢ yapması faktörüdür. Bu sonuçlara ek verilen demografik bilgiler incelendiğinde ankete katılan iĢçi grubunun %58,82‘si
aldığı ücretten memnun olmadığı, teknik personel ise ücret memnuniyetsizliğinin %74,19 olduğu belirlenmiĢtir. Bu
çalıĢmadan elde edilen veriler yapı üretimi paydaĢları tarafından iĢçi verimliliğinin optimize edilmesi açısından kullanılabilir.
Bu bağlamda, bu çalıĢmada elde edilen faktörlere dayanarak gelecek çalıĢmalarda örneklem büyüklüğü arttırılarak farklı
istatistiki yöntemler kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Verimlilik, İnşaat, İşçi Verimliliği, İşgücü Verimliliğini Etkileyen Faktörler
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING WORKER EFFICIENCY IN TERMS OF LABORS AND
TECHNICAL STAFF ĠN BUILDING PRODUCTION
Abstract

Enhancement worker efficiency in building production becomes more difficult with the construction industry's inability to
adapt to today's construction technologies and changing employer expectations. In order to overcome these issues, first of all,
it is necessary to determine the factors affecting worker efficiency. Therefore, in this study, it is aimed to determine the
factors affecting worker efficiency and also to reveal the differences in terms of workers and technical staff. In this study, the
factors affecting worker efficiency were examined within the scope of the literature. A questionnaire was prepared for
workers and technical personnel by using a 5-point Likert scale by determining the factors that most affect worker efficiency.
The prepared questionnaire questions were applied face to face to a total of 82 people, 51 of whom unskilled workers or
skilled worker 31 technical personnel were. Statistical analyzes were made using the obtained data and the importance index
and rank. In this context, when the results obtained are examined, the first 3 factors affecting worker efficiency in the ranking
of the importance index of technical personnel data are respectively; It is determined that the work is not feasible, the work to
be done is not told exactly, the worker does not do the work properly, and the factor that affects the least is the old age of the
worker. When the importance index rank for workers is examined, the first 3 factors that affect worker efficiency the most are
respectively; The factors related to not making the payments on time, inconvenience of the methods used in construction, not
being at the desired level of wages of unskilled workers, skilled workers, and foreman, and the least affecting factor is that
the worker does a lot of work in a short time. When the demographic information given in addition to these results is
examined, it has been determined that 58.82% of the workers who participated in the questionnaire are not satisfied with the
wages they receive, while the wage dissatisfaction of the technical personnel is 74.19%. Data from this study can be used by
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building production stakeholders to optimize worker efficiency. In this context, based on the factors obtained in this study,
different statistical methods can be used by extension the sample size in future studies.
Key Words: Productivity, Construction, Worker Efficiency Factors Affecting, Worker Efficiency
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A REVIEW OF THE KEY BARRIERS TOWARDS EFFECTIVE COMMUNICATION IN THE
NIGERIAN CONSTRUCTION INDUSTRY.
Mudasiru Abiodun SEMIU, Abdullahi IDRIS, Abdullateef Bayo OKENIYI, Kingsley Sunday IHEDIGBO,
Federal University of Technology Minna, School of Environmental, Department of Building
Nusirat Abisola BELLO
Federal University of Technology Minna, School of Environmental, Department of Civil
Engineering

ABSRACT
The construction industry (CI) is one of the major industries globally, considering its significance to developing the
world economy. CI is also considered heterogeneous due to the range of different professionals coming together to
achieve a single goal: completing projects. This heterogeneity also cuts through cultural and language diversity
among the professionals involved in the operation, making communication ineffective among the stakeholders, and
hindering the professional's performance and productivity, thereby affecting the project's success. Communication
is the primary and most critical factor for a group of people to effectively achieve the purpose of coming together.
When communication is ineffective among the group, the purpose is lost and not achieved as intended. Due to the
heterogeneous nature of the industry, communication has been a significant barrier ravaging Nigerian CI
performance and productivity. Consequently, this study aims to assess the barriers in the industry through a review
of related literature to establish the most critical barriers currently facing the Nigerian CI and proffer strategies to
mitigate the barriers effectively. The study adopts a review of related literature methodology to carry out this study.
The study's findings show that factors such as poor management system and leadership skills, vague goals and
objectives, language and cultural diversity, poor medium of communication, insufficient information, and
adversarial relationships among the stakeholders are the most significant barriers to effective communication. The
study recommends sound management systems and leadership skills through reviewing existing organizational
policy, proper selection of stakeholders, stakeholder inclusion at all stages, and stakeholder training.
Keywords: Barriers, Construction industry, Communication, Effective, and Stakeholders.
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REVIEWING THE BARRIERS TO IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION MANAGEMENT
TECHNIQUES FOR EFFECTIVE PROJECT DELIVERY IN THE NIGERIAN CONSTRUCTION
INDUSTRY.
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Department of Building, Federal University of Technology
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Department of Building, Federal University of Technology

Abstracts
The construction industry is one of the significant contributors to the development of any nation's economy in
terms of GDP, employment, and meeting up with the rise in human shelter and activities. Also, other industries
critical rely on the construction industry to carry out their operations. However, the industry is faced with
numerous barriers to actualizing its full potential. Construction management techniques tools are a significant
barrier ravaging the industry, which is supposed to enhance performance and productivity if adequately adopted
and implemented. The barrier has been lingering in the industry despite the rise in digital awareness and
availability. Hence, this study explores the barriers to implementing construction management techniques for
effective project delivery in Nigeria. A review of related literature was adopted to carry out this study. The study's
findings show that inadequate risk management plan, poor communication, cash flow issues, conflict in
stakeholder's interests, change of project scope, inappropriate tools application, and overbudgeting are significant
barriers affecting the implementation of construction management techniques in the Nigerian construction industry.
These mentioned challenges still exist in the industry, which needs speedy actions to curb them. This study
recommends adequate risk management and communication plan, all stakeholders' involvement, suitable tools for
projects, and institute organizational training. This study further established that current barriers to implementing
construction management techniques still exist in the industry and suggested appropriate measures to mitigate the
barriers.
Keywords: Barriers, Construction Industry, Construction Management, Implementation, Nigerian, Techniques.
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DESIGN FACTORS AFFECTING THE MUSEUM EXPERIENCE IN HISTORICAL PLACES
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Abstract
Museums are the areas where artistic and scientific objects, artifacts, archaeological findings, and remains bear
traces of the socio-economic, cultural, social, and lifestyles of the periods in which they were done which are
protected by various methods and transferred to the guests. Today, museums are spaces places where experience
environments are shaped by developing the perspective of the visitor. While wide usage possibilities are offered to
the designer in spaces with no historical value, it is not possible to talk about these possibilities in historical spaces.
In terms of the museum design concept, historical places that are survived recently, are protected by laws and are
recognized with the status of the official national historical site with their architectural value. The construction of
museums in these spaces requires that the building be designed by evaluating it from a different perspective in line
with the conservation principles.
This study reveals the design inputs that need to be addressed by examining the museum experience and the factors
affecting this experience, based on the principles of cultural heritage preservation, of the museum areas to be
created in historical places, from the perspectives of scientific methods and results that are appreciated on an
international scale.
Keywords: Museum, Historic Site, Historic Heritage Preservation, Museum-User Experience, Interior
Architecture
TARĠHĠ MEKÂNLARDA MÜZE DENEYĠMĠNĠ ETKĠLEYEN TASARIM FAKTÖRLERĠ
Özet
Müzeler; yapıldıkları dönemlere ait sosyo ekonomik, kültürel, toplumsal ve yaĢayıĢ biçimlerinin izlerini
taĢıyan sanat ve bilime iliĢkin nesnelerin, yapıtların, arkeolojik bulgu ve kalıntıların, çeĢitli yöntemlerle korumaya
alınarak izleyicilere aktarıldığı alanlardır. Müze mekânları günümüzde deneyim ortamlarının ziyaretçiye yönelik
bakıĢ açısı geliĢtirilerek biçimlendiği yerlerdir. Tarihsel değeri olmayan mekânlarda tasarımcıya geniĢ kullanım
olanakları sunulurken, tarihsel mekânlarda bu olanaklardan söz edebilmek mümkün değildir. Tarihi mekânlar müze
biçimleniĢi bakımından, yakın ve uzak tarihten günümüze ulaĢan, mimari değeri olan, yasalarla korunan, resmi
ulusal tarihi site statüsü ile tanınan mekânlardır. Bu mekânlarda müzelerin kurgulanıĢı yapının koruma ilkeleri
doğrultusunda farklı bakıĢ açısıyla değerlendirilerek tasarlanması gerekliliğini doğurur.
Bu çalıĢma, uluslararası ölçekte değer gören bilimsel metot ve sonuçlarının bakıĢ açılarıyla, tarihi
mekânlarda oluĢturulacak müze alanlarının, kültürel mirası koruma ilkeleri temel alınarak, müze deneyimi ve bu
deneyimi etkileyen faktörleri inceleyerek ele alınması gereken tasarım girdilerini ortaya koymayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Müze, Tarihi Mekân, Tarihi Mirası Koruma, Müze-Kullanıcı Deneyimi
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Exponent Of Convergence Of Solutions Of Linear Differential Equations
Dr. FETTOUCH Houari
Laboratory of Pure and Applied Mathematics, University of Mostaganem,

Keywords: Linear differential equations, exponent of convergence, unit disc.
ABSTRACT
We study the standard notations of the Nevanlinna value distribution theory of meromorphic function on the
complex plane and in the unit disc (see [haym], [yang]). In addition, for , the -iterated order of meromorphic
function in is defined by
log  T r , f 
 n  f   lim sup n
,
 log 1  r 
r 1
where and is the Nevanlinna characteristic function of. For an analytic function in we have also
log  M r , f 
 M , n  f   lim sup n 1
,
 log 1  r 
r 1
where. If is analytic in, Tsuji [[tsu], p.205] gives that
For example, the function satisfies and  M ,1  f   .
Obviously, we have
The inequalities (00) are the best possible in the sense that there are analytic functions and h such that and.
However, it follows by Proposition 2.2.2 in [lain] that for. The type of a meromorphic function in with is
defined by
 n  f   lim sup1  r  n log n1 T r, f ;
r 1

and if is an analytic function in with we have also
 M , n  f   lim sup1  r  n log n M r, f .
r 1

We signal that also by Proposition 2.2.2 in [lain], we have for .
Definition meromorphic function in the unit disc is called admissible if
T r , f 
lim sup

 log 1  r 
r 1
and nonadmissible if
T r , f 
lim sup
 .
 log 1  r 
r 1
The growth index of the iterated order of a meromorphic function

in

is defined by

We will use the notation to denote the n-iterated exponent of convergence of the zero-sequence of meromorphic
function and to denote the -iterated exponent of convergence of distinct zero-sequence of , which are defined
as the following:
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n  f   lim sup
r 1

  and   f   lim sup log N r,  .
 log 1  r 
 log 1  r 
log N r , 1f

1
f

n

r 1
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Heat and mass transfer analysis in unsteady MHD flow of Aluminum alloy/Silver water nanoliquid due to
an elongated surface
G.P. Ashwinkumar
Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University,
C. Sulochana
Department of Mathematics, Gulbarga University,
N.Sandeep
Department of Mathematics, Central University of Karnataka,

Abstract
The current article delivers an analytical study of an unsteady magnetohydrodynamic flow of Al50Cu50/Ag-water
nanofluid above an elongated surface with thermal radiation and thermal diffusion effects. The flow is caused by
an elongated plate, further the flow governing PDE‘s are transmuted into ODE‘s using suitable similarity
transmutations. The regular perturbation technique is employed to resolve the transmuted equations. The results
obtained describes the influence of pertinent parameters over usual flow fields are bestowed via plots and further,
the expressions procured for skin friction factor, rate of thermal and diffusion transport are comprehensibly
portrayed in tabular mode. The outcomes stipulate that, the thermal transport performance of Al50Cu50-water
nanofluid is moderately high as compared with Ag-water nanofluid. Also, the thermal radiation and chemical
reaction parameters have tendency to augment the rate of mass transfer.
Keywords: Casson model, Al50Cu50/Ag-water nanoliquid, thermal radiation, aligned magnetic field, elongated
surface.
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Effect of nonlinear radiation on 3D unstable MHD stagnancy flow of Fe3O4/Graphene-water hybrid
nanofluid
G.P. Ashwinkumar
Department of Mathematics, Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University,
C. Sulochana
Department of Mathematics, Gulbarga University,
N.Sandeep
Department of Mathematics, Central University of Karnataka,

Abstract
Three dimensional unstable magnetohydrodynamic stagnancy flow of hybrid nanoliquidwith nonlinear radiation
and uneven heat rise/sag is studied hypothetically. We considered Fe3O4/Graphene nanoparticles embedded in
water. The physical problem is modelled mathematically and resolved it using RK4-shooting procedure. Influences
of pertinent parameters on the flow and energy transport are noted numerically and graphically. Moreover, the wall
friction, local Nusselt number are computed and comparative analysis of nano/hybrid nanofluids has been
performed with the help of streamlines and isotherms. It is found that the drive and energy transport of nano/hybrid
nanofluid is highly influenced by the variation in the particle volume fraction as well as unsteadiness factor. Also,
witnessedthe average temperature of nanofluid in saddle stagnation region is high when compared to hybrid
nanofluid.
Keywords: Stagnation point, Magnetohydrodynamics, Hybrid Nanofluid, uneven heat source/sink, nonlinear
radiation.
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Modified Variance Estimation using Mid-Range of an Auxiliary Variable
S. Maqbool
Division of AGB,FVSc & AH, Shuhama

Abstract
Variance estimation in survey sampling is of major importance. It gives information on the accuracy of the
estimators and allows to build confidence intervals. In this paper, we have proposed a class of modified ratio type
variance estimator for estimation of population variance of the study variable, when Mid-range (MR) of the
auxiliary variable is known. The bias and mean square error (MSE) of the proposed estimator are obtained. Further
we have compared the proposed estimator with that of traditional ratio type variance estimator. From the numerical
study it is observed that the proposed estimator performs better than the existing estimators in the literature.
Key words: Simple random sampling, bias, mean square error, mid-range, auxiliary variable.
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Stabilization Of Bilinear Systems
Ayoub CHEDDOUR
University of Sidi Mohamed Ben Abdellah-USMBA, Fes, FP Taza. Department of mathematics,

Abstract:
Bilinear systems represent a subclass of nonlinear systems that are jointly linear in both state and input variables.
This class of equations are initiated in control theory due to their simple forms and also to their applicability in
many and different real-life problems such as biology, economics, engineering, chemistry, for more details about
this subject the reader can see for example (Mohler (1973); Pardalos and Yatsenko (2008)) and references therein.
In this paper we investigate the stability for distributed bilinear systems with discrete delay on a Hilbert state space
that can be decomposed into two subspaces. We will propose a feedback control that guarantees the strong
stabilization with an explicit estimation of the stabilized state decay rate. Examples and numerical simulations are
presented.

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ammari, K., & Tucsnak, M. (2000). Stabilization of Bernoulli-Euler beams by means of a pointwise feedback force. SIAM J
Control Optim, 39(4), pp. 1160-1181.
Hamidi, Z., Ouzahra, M., & Elazzouzi, A. (2020). Strong Stabilization of Distributed Bilinear Systems with Time Delay. Journal
of Dynamical and Control Systems, 26(2), pp. 243-254.
Mohler, R.R. (1973). Bilinear Control Processes: With Applications to Engineering, Ecology and Medicine. New York:
Academic Press.
Pazy, A. (1983). Semigroups of linear operators and applications to partial differential equations. New York, Springer-Verlag,
44.
Mohler, R.R. (1973). Bilinear Control Processes: With Applications to Engineering, Ecology and Medicine. New York:
Academic Press.
Wu, J. (2012). Theory and applications of partial functional differential equations. Springer Science Business Media, 119.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 801 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

UNSTEADY MHD FLOW OF TANGENT HYPERBOLIC LIQUID PAST A VERTICAL POROUS
PLATE PLATE
M.Naga Pavani,
Research Scholar, Department of Mathematics, Koneru Lakshmaiah Education Foundation
G.Venkata Ramana Reddy
Department of Mathematics, Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vaddeswaram,

Abstract
The analysis in this communication addresses the unsteady MHD flow of tangent hyperbolic liquid through a vertical porous
plate. The model on mass and heat transport is set up with Joule heating, heat generation, viscous dissipation, thermal
radiation, chemical reaction and Soret-Dufour in the the form of partial differential equations (PDEs). The PDEs are
simplified into a dimensionless PDEs by utilizing a suitable quantities. The simplified equations are solved by numerically
with the help of Maple software. The outcomes shows that increase in the Weissenberg and the magnetic field degenerates
the velocity profile. The thermal radiation is found to elevate the velocity and temperature profiles as its values increases. The
impact of Soret and Dufour on the flow is found to alternate each other. The computational outcomes for concentration,
temperature and velocity are illustrated graphically for all encountered flow parameters. The present outcomes are compared
with previous outcomes and are found to correlate.
Keywords: Joule heating, Non-Newtonian liquid, Soret and Dufour effect, Thermal radiation
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Effect of Viscous Dissipation on EMHD nanofluid flow toward a medium
Yahaya Shagaiya Daniel
Kaduna State University, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science.

Abstract
This research work viscous dissipation on electrical magnetohydrodynamic nanofluid over a vertical stretching
sheet medium. The ordinary differential equation (ODE‘s) is obtained from the partial differential equations
(PDE‘s) employing the transformation technique approach. Therefore, the transformed governed equations with
boundary conditions are computed using Keller Box method. The functions of the different parameter values on the
flow field profiles are graphically presented and analysed in details. The current results demonstrated that viscous
dissipation enhanced the energy level in the system for an increment.
Keywords: EMHD, Viscous dissipation, Nanofluid, Stretching sheet, Keller Box method.
1. Introduction
Magnetic field stimulates different composite phenomena in an electrically conducting flow regime including
Joule (Ohmic heating) such as waves in plasma flows, etc. This influence can have a considerable influence on heat
transfer and flow dynamics. For example in ionized gases with low density subjected to a strong magnetic field, the
electrical conductivity perpendicular to the magnetic field is lowered owing to free spiraling of electrons and ions
about the magnetic lines of force prior to collisions; a current is thereby induced which is mutually perpendicular to
both electrical and magnetic fields, constituting some effects. These impacts have important applications in physics
and engineering. High temperature plasmas, cooling of nuclear reactors, liquid metal fluids,
magnetohydrodynamics (MHD) accelerators, and power generation systems are some important applications of
radiative heat transfer from a vertical wall to conductive gray fluids. Moreover, the effect of thermal radiation on
flow and heat transfer processes is of major importance in the design of many advanced energy conversion systems
operating at high temperature. Thermal radiation effects become important when the difference between the
surface and the ambient temperature is large [1-4].
Simultaneous magnetic and electric field impacts are felt significantly in areas of engineering, medicine and
physics due to various functionalities [5-7]. A lot of industrial equipment for such as bearings, MHD generators,
pumps, and boundary layer are governing by the interaction existing with electrically conducting fluid and a
magnetic intensity [8]. Additionally, it is noticed based on experiment that magnetohydrodynamic flow becomes
more significant with the heat transfer processes. Therefore, good attempts have been made to examine the
influence of the thermal characteristics and magnetic field [9-13].
The flow firmly subjected on the orientation and intensity of the applied magnetic field [14]. This applied
magnetic field tends to controls the suspended nanoparticles and adjusts their concentration in the ordinary fluid
which strongly alters the behaviour of heat transfer in the flow [15-18]. The magnetic nanomaterial has both the
magnetic and fluid properties [19]. These nanomaterials have several importance in magneto-optical switches and
wavelength filters, besides optical modulators and gratings [20-22]. Additionally, such materials have significance
in cancer treatment, tumor analysis, customizing loudspeakers, drug delivery in the body system and sink-float
separation. Heat transfers of the magnetic nanoparticles are likewise tunable by giving the vicissitudes in the
magnetic field strength [23-25].
Therefore, in the present investigation, a study for heat and mass transfer problem has undertaken to provide
results for the force convection flow of a steady electrical MHD nanofluid with viscous dissipation using
Buongiorno model [26]. Flow caused is due to vertical linear stretching sheet with suction. Numerical solutions are
achieved by utilizing implicit finite difference scheme [27]. Numerical values are presented to demonstrate the
accuracy and efficiency of the solutions. Moreover graphical results and analyzed on the stretching sheet have been
used in the present study.
2. Mathematical formulation
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Consider the two dimensional unsteady electrical magnetohydrodynamic (EMHD) nanofluid over a stretching
sheet. The boundary layer flow equation of an incompressible nanofluid is given as:
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The boundary conditions at the sheet for the physical model are presented by
( )
( )
( )
Here
(velocity of the linear stretching sheet) where is stretching sheet constant which is function
of .
is the wall mass transfer, when
denote the injection while
indicates the suction. Where
⁄
and represents the velocity components along the and axis respectively.
and
is for
the fluid pressure, the thermal diffusivity, the kinematic viscosity, the Steffan-Boltzman constant, the density, the
( ) ( ) which represents the
fluid density and particles density respectively. We also have
magnetic field, the Brownian diffusion coefficient, the thermophoresis diffusion coefficient, the ratio between the
effective heat transfer capacity of the ultrafine nanoparticle material and the heat capacity of the fluid and
corresponds to dimensional heat generation/absorption coefficient and the rate of chemical reaction respectively.
The resulted equations are reduced into the dimensionless form by introducing the following dimensionless
quantities.
(

)

⁄

The stream function

⁄

( )

( )

( )

can be define as:
( )

The equation of linear momentum, energy and nanoparticle concentration in dimensionless form become
(
)
( )
(

)

(

(

)

)

(

)

(

)

The boundary conditions are given by
at
as
( )
Here
and
are the dimensionless velocity, temperature, and concentration, respectively,
( )
(
) ( )
for Prandtl number,
is the Brownian motion parameter,
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( )
(
) ( )
Lewis,
is the thermophoresis parameter,
⁄
is the magnetic field
⁄
) is the Eckert number, is the
parameter,
is the electric field parameter,
⁄ (
⁄
suction (
) /injection (
) parameter and
is the radiation parameter,
⁄
⁄
associates to heat generation/absorption parameter,
corresponds to chemical reaction
parameter, for
indicates internal heat generation while
corresponds to internal heat absorption,
associates to destructive chemical reaction while
corresponds to generative chemical reaction respectively.
Where prime represents differentiation with respect to .
3. Results and discussion
In this section, Fig. 1 demonstrated the influence of electric field parameter
on the velocity distribution. In
this Fig, electric field parameter is an increasing function, the momentum boundary layer thickness rise near the
plate with small rate flow but rises far from the stretching sheet immensely as result of Lorentz force. The higher
electric parameter associates to stronger Lorentz force and the lower electric parameter corresponds to the weaker
Lorentz force. This Lorentz force increases the nanofluid flow which induces the flow field to rise by reducing the
frictional resistance. The electric field serve as accelerating force which enhance the nanofluid flow due to the
stretching sheet away from the plate. Figure depicts effects of magnetic field parameter
on the velocity
distribution. It is noticed from Fig. 2 that the velocity field and momentum boundary layer thickness decreased for
higher values of magnetic field parameter at initial stage and after some distance away from the plate it increases
due to stretching sheet. The magnetic field parameter contains the Lorentz force, in which it possess the ability to
resist and accelerate the nanofluid flow due to presence of electric field parameter. As such retardation in the
nanofluid flow induces a reduction in the velocity field. The Lorentz force corresponds with the magnetic field
leads to thinner the boundary layer thickness. The influence of Eckert number
on the temperature distribution is
unveiled in Fig. 3. The fluid temperature increases for an increase in the values of Eckert number. There is kinetic
energy to enthalpy which enhances the temperature and thermal boundary layer thickness. The heat transfer rate at
the stretching sheet surface reduces as viscous dissipation rises.
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Fig. 1: Influence of
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Fig. 2: Influence of

on the velocity profile
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Fig. 3: Influence of
on the temperature profile
4. Conclusions
We have studied the steady electrical magnetohydrodynamic (EMHD) force convective flow of nanofluid and
heat transfer with effect of viscous dissipation over a stretching sheet. The influences of the pertinent parameters
on the electrical conductivity of nanofluid velocity, temperature, and nanoparticle concentration are examined and
analyzed with graphically. In the computation scheme the results obtained, demonstrated that Magnetic and electric
fields exhibit opposite behavior on the velocity profiles. However, Heat convection profiles are enhanced with
higher values of viscous dissipation.
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